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สารจากประธานกรรมการธนาคาร

	การแพร่ระบาดของ	COVID-19	 ที่ต่อเน่ืองมาถึงปี	2564	 ยังคงส่ง 
ผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนและภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง	ท�าให้ภารกิจส�าคญั 

ของธนาคารกรุงไทย	 จึงยังคงมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 

ในการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ	COVID-19	และเป็นฟันเฟืองหลักทีช่่วยขับเคลือ่นมาตรการช่วยเหลอืจาก
ภาครัฐสู่ประชาชนทกุคน	ไปจนถึงระดบัเศรษฐกิจฐานราก	โดยน�าเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมทีธ่นาคารพฒันาและต่อยอด	มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งผ่าน 
ความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเป้าหมายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากน้ี	 จากการระบาดของ	COVID-19	 ยังได้เปิดเผยให้เห็นถึง 
ความเปราะบางของประเทศในมิตต่ิาง	ๆ 	อาท	ิความเหลือ่มล�า้ทางด้านรายได้ 
การออม	 และการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ	 ตลอดจนปัญหาการละเลย 
ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่ทวีความส�าคัญและก�าลัง
เป็นกระแสโลก	ธนาคารจงึให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื	หรือ	
Krungthai	Sustainability	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสากลด้าน	“ส่ิงแวดล้อม 
สังคม	 และธรรมาภิบาล”	 หรือ	ESG	 อีกท้ังธนาคารยังส่งเสริมการแข่งขัน 
ที่เป็นธรรมให้กับภาคธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในระยะยาวให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	(SMEs)	 รวมทั้งรายย่อย 
เพือ่ให้ภาคธุรกิจทกุขนาดมีโอกาสในการเติบโตได้อย่างม่ันคง	ทัง้น้ี	ด้วยความมุ่งม่ัน 
ตัง้ใจด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบและหลกัธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง	
ส่งผลให้ธนาคารได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากภาคส่วนต่าง	ๆ 	สะท้อน
จากรางวัลในปี	2564	ทีธ่นาคารได้รับทัง้ในระดบันานาชาตแิละระดบัประเทศ
รวม	38	รางวัล	อาทิ	รางวัล	“Most	Sustainable	Bank	Thailand	2021”	
จากนิตยสาร	World	Economic	ประเทศสหรัฐอเมริกา	รางวัล	“Bank	of	
the	Year	2021	in	Thailand”	จากนิตยสาร	The	Banker	ประเทศอังกฤษ	
รางวัล	”Best	Bank	Awards	2021	สาขา	Best	Digital	Bank	-	Thailand”	 
จากนิตยสาร	Asiamoney	ฮ่องกง	รางวัล	“Best	Digital	Banking	Service	of	
the	Year	Award”	จากนิตยสาร	Business+	รางวัล	“Sustainability	Disclosure 
Award	 ประจ�าปี	2564”	 จากสถาบันไทยพัฒน์	 และรางวัลพระราชทาน	
“Thailand	Corporate	Excellence	Awards	2021	สาขาความเป็นเลิศด้าน
สนิค้า/การบริการ	(Product	/	Service	Excellence)”	โดยสมาคมการจดัการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)

	อย่างไรก็ดี	 สภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจในระยะข้างหน้าที่ยังมี 
ความไม่แน่นอนสงู	เพือ่ให้มัน่ใจว่าธนาคารจะยงัตอบโจทย์ลกูค้าและผูมี้ส่วนได้ 
ส่วนเสียได้อย่างต่อเน่ือง	คณะกรรมการธนาคารยงัคงสนับสนุนให้บคุลากร 
ทกุระดบัเปลีย่นวิธีการท�างาน	โดยส่งเสริมการคดินอกกรอบ	น�ากระบวนการใหม่	ๆ  

มาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกับ	New	Normal	เร่ง	Upskill	Reskill	ให้ทนัต่อ
ยคุดจิทิลั	ให้มี	Digital	literacy	มากข้ึน	สามารถเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว	เน้นการท�างานแบบ	Agility	ให้สอดรับกับ	
Business	model	ของภาคธนาคารทีมุ่่งสู	่Digital	banking	อย่างเตม็รูปแบบ 
รวมทัง้ต้องเร่งเพ่ิมผลิตภาพและบรูณาการกระบวนการท�างานแบบ	End-to-End 
ควบคู่ไปกับการปลกูฝัง	DNA	การไม่ทนต่อการทจุริต	(Zero	Tolerance)	ให้กับ 
พนักงานอย่างต่อเน่ืองและเข้มข้น	 เพือ่ให้พนักงานทกุคนร่วมแรงร่วมใจกัน 
ท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงจากภายใน	(Change	From	Within)	โดยคณะกรรมการ 
ธนาคารได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในองค์กร 
มาโดยตลอด	 เพราะเช่ือว่าจะเป็นรากฐานส�าคัญที่ช่วยให้ธนาคารเติบโต 
ได้อย่างยัง่ยนื	มีภูมิคุ้มกันต่อภัยคกุคามและความไม่แน่นอน	และพร้อมปรับตัว 
รับกระแสการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยหยุดน่ิง	 รวมทั้ง 
มีความพร้อมทีจ่ะสนับสนุนสงัคมไทยให้เตบิโตบนฐานของความยัง่ยนืด้วย

	ในนามของคณะกรรมการธนาคาร	ผูบ้ริหาร	พนักงาน	และบริษัทในเครือ 
ผมขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้	พนัธมิตรทางธรุกิจ	รวมถึงลูกค้าทัง้ภาครัฐ 
และเอกชน	ส�าหรับความเช่ือม่ันและความไว้วางใจทีไ่ด้มอบให้กับธนาคารกรุงไทย 
เสมอมา	และหวังเป็นอย่างยิง่ว่าท่านจะยงัให้การสนับสนุนธนาคารอย่างต่อเน่ือง 
และตลอดไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการธนาคาร

จากความมุ่งม่ันต้ังใจดําเนินธุรกิจ
ภายใต้ความรบัผิดชอบและ

หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง

รางวลั
คือความไวว้างใจ
ท่ีธนาคารได้รบั

ปี 2564 

GRI	102-14,	102-15
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี	2564	การกลบัมาระบาดของ	COVID-19	ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวั 

ได้อย่างจ�ากัด	ฐานะการเงินของครัวเรือนและภาคธุรกิจยงัมีความเปราะบาง 
โดยเฉพาะในกลุ่มทีเ่ก่ียวกับการท่องเทีย่วและกลุม่ทีอ่งิกับอปุสงค์ในประเทศ	
ธนาคารกรุงไทยได้ให้การดแูลลกูค้าและผู้ประกอบการ	เพือ่ให้สามารถก้าวผ่าน 
วิกฤตคร้ังใหญ่น้ีไปได้	 โดยร่วมมือกับภาคธนาคารในการออกมาตรการช่วย
เหลือลูกค้าอย่างต่อเน่ือง	 เสริมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟ ู
กิจการ	รวมถึงการพกัช�าระหน้ีและปรับโครงสร้างหน้ีอย่างยัง่ยนืและเป็นธรรม 
ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย	 และเป็นที่น่าภาคภูมิใจ 
ที่ธนาคารได้รับการยอมรับอย่างมากจากการทุ่มเทสรรพก�าลังทั้งเครือข่าย
บริการ	เทคโนโลย	ีตลอดจนบคุลากรในการส่งต่อความช่วยเหลอืของภาครัฐ 
สูป่ระชาชนคนไทย	ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละคร่ึง	เราเทีย่วด้วยกัน	เราชนะ 
มาตรา	33	เรารกักัน	และยิง่ใช้ยิง่ได้	นอกจากน้ี	ธนาคารยงัได้เข้าร่วมโครงการ	
“ไทยร่วมใจ”	จัดตั้งหน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง	ๆ  

รวมจ�านวนกว่า	129	จดุ	ทัว่ประเทศ	ทัง้น้ี	เพราะธนาคารมุ่งม่ันทีจ่ะยกระดบั 
คุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนและลกูค้าทกุกลุม่	ตลอดจนมุ่งสร้าง 
ความเท่าเทียมกันด้านการเงินแก่คนไทย	สะท้อนความตั้งใจที่จะเป็นให้ได ้
มากกว่าธนาคาร	(Beyond	Banking)	ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจใหม่	 คือ	 
“To	empower	better	life	for	all	Thais”	และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของ
ธนาคาร	สอดคล้องไปกับกรอบการท�างานและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable	Development	Goals)	ขององค์การสหประชาชาต	ิ(United	Nations) 

การทีธ่นาคารสามารถส่งผ่านความช่วยเหลือจากภาครัฐให้ถึงกลุม่เป้าหมาย 
ได้อย่างรวดเร็ว	ตรงจดุ	และตรวจสอบได้	ทัง้ยงัสามารถต่อยอดเพือ่มอบบริการ 
ทีส่นองตอบพฤติกรรมและความต้องการใหม่	ๆ 	ในยคุ	New	Normal	ได้อย่าง 
ทนัเวลา	เป็นผลจากการเร่งด�าเนินการพฒันา	Digital	Platform	มาอย่างต่อเน่ือง 
โดยให้ความส�าคัญกับ	5	Ecosystems	ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายหลกัของธนาคาร	
ได้แก่	กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ	อาทิ	โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ีปัจจุบัน 

มีผูถื้อบตัรกว่า	13	ล้านราย	การจ�าหน่าย	1	Baht	Bond	ผ่านวอลเลต็	สบม.	
ทีป่ระชาชนสามารถลงทนุในพนัธบตัรออมทรัพย์ข้ันต�า่เพียง	100	บาท	รวมถึง 
การร่วมสนับสนุนโครงการต่าง	ๆ 	ของภาครัฐดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น	กลุม่การ
ช�าระเงิน	อาท	ิการพฒันาฟังก์ชนัและบริการใหม่	ๆ	ของ	Krungthai	NEXT	
บริการ	Krungthai	Gold	Wallet	ทีส่ามารถซือ้ขายทองค�าแบบออนไลน์ครบวงจร 
รวมถึงการเปิดขายหุน้กู้ดจิทิลัของ	PTTEP	ซึง่ถือเป็นการซือ้ขายหุน้กู้ด้วยระบบ
ดจิทิลัวอลเลต็	“คร้ังแรกในเอเชีย”	สะท้อนความพร้อมในการขยาย	Digital	
Footprint	ของธนาคารไปสูค่วามต้องการใหม่	ๆ 	ในโลกอนาคตได้อย่างม่ันใจ	
กลุม่การรักษาพยาบาลและสขุภาพ	อาท	ิระบบ	Smart	Hospital	ซึง่เป็นการน�า
เทคโนโลยมีาเช่ือมโยงการให้บริการแบบครบวงจร	เช่น	เคร่ืองตรวจร่างกาย
อตัโนมตั	ิAI	Chat	Bot	อจัฉริยะ	เพ่ือช่วยคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้ระบบการสัง่งาน 
ด้วยเสียง	Telemedicine	 การปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ	VDO	
Conference	เป็นต้น	รวมถึงการพฒันาฟังก์ชันและบริการใหม่	ๆ 	ของ	Health	
Wallet	เพื่อยกระดับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กลุ่มสถาบัน
การศึกษาและนักเรียน	อาท	ิโครงการ	Smart	University	และบริการต่าง	ๆ	
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	 ผ่านแอปพลิเคชัน	 “เป๋าตัง”	 
และกลุม่ระบบขนส่ง	อาท	ิการพฒันาระบบรับช�าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด
ให้กับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง	ๆ 	ทัง้น้ี	ธนาคารได้ใช้กลยทุธ์	X2G2X 
โดยใช้	G	หรือภาครัฐเป็นจดุศนูย์กลาง	แล้วเช่ือมต่อจดุแต่ละจดุยดึโยงเข้ากับ	
5	ecosystems	ด้วย	Digital	Platform	(connect	the	dot)	เพือ่ต่อยอดธรุกิจ
จากคูค้่าของลกูค้า	และน�าไปสูก่ารสร้างรายได้ให้กับธนาคาร	(Monetization)	
ซึ่งในปัจจุบันธนาคารสามารถก้าวสู่การเป็นผู้น�าในระบบธนาคารดิจิทัล	
สะท้อนจากจ�านวนผู้ใช้งานใน	Digital	Platform	ของธนาคารที่มีจ�านวน
รวมมากที่สุด	โดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน	“เป๋าตัง”	และ	“Krungthai	NEXT” 
รวมกันกว่า	40	ล้านคน	(จากเม่ือ	4-5	ปีก่อนที่มีผู้ใช้งาน	KTB	Netbank	 
เพียงประมาณ	3	ล้านคน)	นอกจากน้ี	ยังมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน	“ถุงเงิน” 
อีกกว่า	1.5	ล้านร้านค้า	และ	“Krungthai	Connext”	กว่า	16	ล้านคน

ก้าวสู่การเป็นผู้นําในระบบธนาคารดิจทัิล
จาํนวนผู้ใช้งานมากท่ีสุดใน Digital Platform

แอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” และ “Krungthai NEXT”

ล้านคน

แอปพลิเคชัน
“ถุงเงนิ”

ล้านรา้นค้า

“Krungthai Connext”

ล้านคน

Conne t
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	ส�าหรับในปี	2565	 แม้ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น	 
แต่ก็ยังเปราะบางและไม่ทั่วถึง	 อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขัน 
ในระบบการเงินมีการเปลีย่นแปลงไปมาก	น�ามาซึง่ความท้าทายจาก	Disruption 
รอบทิศทาง	อาทิ	การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค	นวัตกรรมทาง 
การเงินใหม่	ๆ 	อย่าง	Cryptocurrency,	Digital	Asset	และ	DeFi	หรือระบบการเงิน 
ทีไ่ร้ตวักลาง	 ท�าให้ธนาคารต้องปรับ	Business	Model	 และบริหารจดัการ
ทรัพยากรให้ได้อย่างยดืหยุน่	สามารถปรับเปล่ียน	ปรับตวั	เรียนรู้ทกัษะใหม่	ๆ  

ได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วภายใต้ความไม่แน่นอน	 ธนาคารจึงมุ่งม่ัน
ในการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์	2	Banking	Models	 คือ	 เรือบรรทกุเคร่ืองบนิ	
(Carrier)	และเรือเร็ว	(Speedboat)	ภายใต้แผนปฏิบติัการ	5	Execution	Pillars 
อย่างต่อเน่ือง	โดยจะด�าเนินการให้เข้มข้นมากข้ึนและกล้าท่ีจะปรับเปล่ียน 
เพือ่ก้าวน�า	(Courage	to	Change)	ได้แก่	1)	Sustain	Core	Growth	เพือ่ให้ 
ธุรกิจหลกัเตบิโตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยนื	โดยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ�าวัน	
(Everyday	Life)	ครอบคลมุกับทกุความต้องการ	ให้ความส�าคัญกับการปล่อยสินเช่ือ 
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากข้ึน	เพ่ือให้ลกูค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้สะดวกและทัว่ถึงยิง่ข้ึน	ขณะทีสิ่นเช่ือธุรกิจจะเน้นอตุสาหกรรม
ที่มีแนวโน้มเติบโต	และสินเช่ือเพื่อยกระดับการด�าเนินงานให้รองรับเทรนด	์
Net	Zero	Emission	รวมถึง	BCG	Economy	(Bio-Circular-Green	Economy)	
2)	Build	New	Business	Model	โดยธนาคารจะค้นหาโอกาสทางธรุกิจใหม่	ๆ  

ผ่านบริษัท	อนิฟินิธัส	บาย	กรุงไทย	(Infinitas	by	Krungthai)	ซึง่มุ่งเน้นการให้บริการ 
ด้านการพฒันา	Innovation	&	Digital	Platform	เพือ่สร้างรายได้ใหม่	ๆ 	สอดรับกับ 
Mega	Trends	นอกจากน้ี	เมือ่ปลายปีทีผ่่านมา	ธนาคารโดยบริษัท	อนิฟินิธสั
บาย	กรุงไทย	ร่วมมือกับบริษัท	เอคเซนเชอร์	โซลช่ัูนส์	จ�ากัด	ตัง้บริษัทร่วมทนุ 
บริษัท	อะไรส์	บาย	อนิฟินิธิส	(Arise	by	Infinitas)	เพ่ือสร้างอจัฉริยะสายพนัธุ์ 
ดิจิทัล	 หรือ	 “Digital	Talents”	 รองรับแผนขยายธุรกิจของธนาคารและ
พนัธมิตร	3)	การต่อยอดธุรกิจแบบ	X2G2X	โดยมีภาครัฐเป็นศูนย์กลาง	หรือ
การต่อยอดธุรกิจกับคู่ค้าของลกูค้า	ซึง่จะเน้นการเช่ือมโยงบริการทางการเงิน 
ให้เข้ากับกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันทีเ่ก่ียวข้องกับ	5	Ecosystems	ด้วย	Digital	 
Connectivity	4)	Digitization	โดยธนาคารจะลดการใช้กระดาษให้น้อยทีส่ดุ	 
ตลอดจนปรับกระบวนการและระบบงานภายในโดยใช้เทคโนโลยมีาช่วย	เช่น	 

ระบบ	Robotic	Process	Automation	(RPA)	และการใช้	AI	เป็นต้น 
เพื่อลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	และ	5)	Krungthai 
Sustainability	การให้ความส�าคัญกับการน�าหลัก	ESG	(Environmental,	 
Social,	and	Governance)	 มาใช้ในการขับเคลื่อนกรุงไทยคุณธรรม 
ผ่านโครงการต่าง	ๆ 	เช่น	โครงการ	1	หน่วยงาน	1	แผนความยัง่ยนื	โครงการ		
Compliance		Champion	และโครงการ		Krungthai		Hackathon	เป็นต้น 
นอกจากน้ี	ธนาคารจะให้ความส�าคญักับการรักษาเสถียรภาพด้านการเงิน 
ภายใต้สภาพแวดล้อมทีมี่ความไม่แน่นอนสงู	โดยใช้ประโยชน์จากมาตรการ 
พกัทรัพย์พกัหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย	และตัง้ส�ารองในระดบัสงูเพยีงพอ 
เพ่ือทีจ่ะบริหารหน้าผา	NPL	(NPL	Cliff)	ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาศักยภาพบคุลากร	เป็นอกีพันธกิจหน่ึงทีธ่นาคารให้ความส�าคัญ 

โดยปลุกพลังความกล้าที่จะเปล่ียน	และสนับสนุนการ	Upskill/Reskill	 
ทัง้ในด้าน	Innovation,	Creativity	และ	Design	Thinking	ซึง่จะช่วยยกระดบั 
และปฏิรูปองค์กรให้สามารถตอบโจทย์	Future	of	Work	 รวมถึงส่งเสริม
การท�างานแบบ	Formula	1	culture	 โดยมีการบรูณาการ	(Integration)	
มีความคล่องตวั	(Agility)	 มีความน่าเช่ือถือ	(Reliability)	 มีความแม่นย�า	
(Accuracy)	และมีความปลอดภัย	(Security)	อกีทัง้ธนาคารยงัเน้นการสร้าง 
ความร่วมมือ	(Synergy)	กับบริษัทในกลุม่ธุรกิจและพันธมิตร	เพือ่ร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการทีค่รอบคลมุกิจกรรมหลกัในชีวิตประจ�าวันของลกูค้า
และประชาชนอย่างทัว่ถึง

ทัง้น้ี	ด้วยการด�าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตักิารดงักล่าว 
จะช่วยให้ธนาคารยงัสามารถด�ารงฐานะธนาคารพาณิชย์ช้ันน�าทีต่อบโจทย์ 
ทกุความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วยลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถึง 
ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม	
สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนและลูกค้าทกุกลุม่ 
ให้ดยีิง่ข้ึนในทกุมิติ	ตลอดจนร่วมมือกับพนัธมิตรของธนาคารในการเป็นกลไก 
ขับเคลือ่นประเทศให้ก้าวเข้าสูโ่ลกแห่งอนาคตเศรษฐกิจดจิทิลัได้อย่างม่ันคง
และยัง่ยนืตลอดไป

นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

02 นายวชิัย อศัรสักร

กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

03 นางนิธิมา เทพวนังกูร

กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

01 ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

04 ดร.กุลยา ตันติเตมิท

กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

02
01

03

04
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี 2564

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

ธนาคารกรุงไทย	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	Governance:	CG)	 และการด�าเนินงานด้วยความรับผดิชอบ	 
ผ่านการสร้างคุณค่าร่วมต่อสงัคม	(Creating	Shared	Value:	CSV)	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื	(Sustainability	Development)	ของทกุภาคส่วนอย่างครอบคลมุ 
ตามหลักการ	ESG	ได้แก่	สิง่แวดล้อม	(Environmental)	สงัคม	(Social)	และธรรมาภิบาล	(Governance)	และวิสยัทศัน์	Growing	Together	for	Sustainability	 
โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม	เพือ่ก�าหนดแนวทางและตดิตามผลการด�าเนินงาน	โดยคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลฯ	ประกอบด้วย	กรรมการธนาคารจ�านวน	4	คน	และในปี	2564	มีการประชุมทัง้สิน้	12	คร้ัง	

	ในปี	2564	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	ได้ให้ความส�าคญัต่อการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาล	ความยัง่ยนืและความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	
โดยส่วนของการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาลน้ัน		ได้ด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์บรรษัทภิบาล	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ปี	2560-2564	ด้วยการขับเคลือ่นโครงการ
กรุงไทยคุณธรรม	เพือ่ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ขององค์กรทีมี่ทัง้หมด	5	ลกัษณะ	ได้แก่	“สร้างสรรค์”	“ส�าเร็จ”	“สตัย์ซือ่”	“สามัคคี”	“สงัคม”	ผ่านการขบัเคลือ่น 
ผ่านโครงการต่าง	ๆ 	เช่น	โครงการ	Culture	Transformation	ที่ได้มีการพัฒนา	One	Krungthai	Application	เพื่อน�าเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ 

ให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลต่าง	ๆ 	โครงการ	Krungthai	Hackathon	เพือ่ให้พนักงานคิดแผนปรับปรุงกระบวนการท�างาน	สร้างจติส�านึกทีด่ตีามแนวทางบรรษัทภิบาล 
โครงการ	Krungthai	Transformative	Leadership	เพือ่ขบัเคลือ่นงานทีส่�าคญัให้สอดคล้องตามยทุธศาสตร์ของธนาคาร	โครงการบริหารจดัการความรู้สูก่ารปฏิบติังาน 
(KM	in	Process)	เพื่อขับเคล่ือนให้การบริหารจัดการความรู้	เห็นผลเป็นรูปธรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	รวมถึงได้มีก�าหนดแนวปฏิบัติในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรอืคกุคามทางเพศในการท�างาน

	ในส่วนของการด�าเนินงานด้านความยัง่ยนื	และความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมน้ัน	ธนาคารได้ด�าเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์การ 
สหประชาชาตทิัง้	17	ข้อ	(Sustainable	Development	Goals)	แนวทางการด�าเนินงานตามกรอบ	ESG	ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และได้ก�าหนดเป้าหมาย 
การด�าเนินงานด้านความยัง่ยนืของธนาคาร	นอกจากน้ี	ยงัได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR) 
และ	CSV	ด้วยแผนแม่บทระยะยาว	5	ปี	ผ่านการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ 	เช่น	โครงการกรุงไทย	รักชุมชน	ทีใ่ห้ความรู้กับชมุชนทัว่ประเทศในการพฒันาสนิค้าท้องถ่ิน 
การจดัการการท่องเทีย่วทีรั่กษาสมดลุกับธรรมชาติ	ความรู้พืน้ฐานทางการเงิน	การตลาด	ฯลฯ	รวมถึงร่วมมือกับ	United	Nations	Development	Program	(UNDP) 
เพือ่พฒันาความหลากหลายทางชีวภาพ	(Biodiversity)	 ของชุมชนต่าง	ๆ	 โครงการ	Green	Financing	ทีใ่ห้การสนับสนุนทางการเงินต่อธุรกิจคาร์บอนต�า่	 
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	การพฒันาแอปพลเิคชัน	“เป๋าตงั”	ในรูปแบบ	Thailand	Open	Digital	Platform	เพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเศรษฐกิจดจิทิลั
ของประเทศไทยผ่านโครงการต่าง	ๆ 	เช่น	“คนละคร่ึง”	“เราเทีย่วด้วยกัน”	“ม.33	เรารักกัน”	และ	“พนัธบตัรออมทรัพย์บนวอลเลต็	สบม.	ของกระทรวงการคลงั”		 
 ด้วยวิสยัทศัน์ทีย่ดึมัน่ต่อการท�าธุรกิจตามหลกั	ESG	โดยเชือ่ว่า	Doing	Well	by	Doing	Good	จะท�าให้ธนาคารเตบิโตเคยีงข้างคนไทยได้อย่างยัง่ยนื
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แห่งความภาคภูมิใจ
ธนาคารคู่คนไทย เพ่ือเศรษฐกิจไทย เพ่ือสังคมไทยเติบโตอย่างย่ังยืน

รางวลัระดับนานาชาติ 22 รางวลั
01. รางวลั The Asset Triple A Sustainable Capital Markets 

Country & Regional Awards 2020  
สาขา Best Retail Bond Thailand

02. รางวลั The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 
สาขา Transport Deal of the Year

03. Global Banking & Finance Awards สาขา Best CSR Bank 
Thailand 2021

04. Global Banking & Finance Awards สาขา Banking CEO of 
the Year Thailand 2021

05. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best Digital 
Transformation Bank – Thailand

06. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Most 
Innovative COVID-19 Emergency Relief Assistance 
Initiatives – Thailand

07. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best 
Government and Infrastructure Financing Bank – 
Thailand

08. World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Best 
Digital Bank Thailand 2021”

09. World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Most 
Sustainable Bank Thailand 2021”

10. World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Best 
Corporate Banking COVID-19 Response Initiative 
Thailand 2021”

11. รางวลั Most Sustainable Bank 2021 – Thailand
12. รางวลั PAN Finance Awards สาขา Most Innovative 

Banking App - Krungthai Next -Thailand 2021
13. รางวลั International Banker 2021 Asia & Australasia 

Awards สาขา Best Innovation In Retail Banking 
Thailand 2021

14. รางวลั International Banker 2021 Asia & Australasia 
Awards สาขา Best Commercial Bank Thailand in the 
2021

15. รางวลั Asiamoney Best Bank Awards 2021 สาขา Best 
Digital Bank - Thailand 
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16. รางวลั Asia Corporate Excellence & Sustainability 
Awards (ACES) 2021 ประเภท Asia’s Best Performing 
Companies & Top Workplaces in Asia

17. รางวลั 2021 Sustainability Awards ประเภท Sustainability 
Product of the Year

18. รางวลั Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise 
Award  (Banking Industry)

19. รางวลั Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great 
Practice

20. รางวลั Bank of the Year 2021 in Thailand 
21. รางวลั ASEAN Business Awards (ABA) 2021
22. รางวลั 2021 SEAL Business Sustainability Awards ประเภท 

Sustainable Innovation Award Category

รางวลัระดับประเทศ 16 รางวลั
23. รางวลั 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard 

Award ประเภท ASEAN Asset Class PLCs (Thailand)   
24. รางวลั Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท  

“อตุสาหกรรมการเงนิและการธนาคาร”
25. รางวลั Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท “Best 

Digital Banking Service of the Year Award”
26. Product of the year Awards: ประเภทกลุ่มการเงนิและการลงทนุ 

พันธบัตรออมทรพัย์ รุน่วอลเล็ต สบม. 

27. รางวลั Best Bond Awards 2020 สาขา Best Repo Primary 
Dealer

28. รางวลั Best Bond Awards 2020 สาขา Best Outright 
Primary Dealer

29. รางวลั Best Bond Awards 2020 สาขา COVID-19 Financing 
Contributor

30. รางวลั “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021” สาขา “BEST 
BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA”

31. รางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 
2021 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบรกิาร (Product/ 
Service Excellence) 

32. รางวลัหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment 
(THSI) 2021

33. รางวลั Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2564
34. รางวลัโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย 

ประจ�าปี 2564
35. รางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณ “วฒุิสภา ศรทัธาความดี”
36. รางวลั Bangkok Post: CEO of The Year 2021
37. รางวลัการพัฒนาสู่รฐัวสิาหกิจดิจทัิล ประจ�าปี 2565
38. รางวลัคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2565
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รางวลัท่ีธนาคารได้รบัในปี 2564 ประกอบด้วย
รางวลัระดับนานาชาติ 22 รางวลั
1. รางวัล The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country & 

Regional Awards 2020 สาขา Best Retail Bond Thailand จากนิตยสาร	The	Asset 
จากฮ่องกง	จากธุรกรรมการจดัจ�าหน่ายหุน้กู้		PTT	(15	billion	baht	dual-tranche 
CBI-certified	green	debentures)

2. รางวัล The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 สาขา 
Transport Deal of the Year จากนิตยสาร	The	Asset	จากฮ่องกง	จากการออกหุน้กู้ 
เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	หรือหุ้นกู้สีเขียว	(Green	Bonds)	อายุ	2	ถึง	10	ปี	
จ�านวน	8,600	 ล้านบาท	 เม่ือเดือนพฤศจิกายน	2563	 เพ่ือเสนอขาย 
แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

3. Global Banking & Finance Awards สาขา Best CSR Bank Thailand 
2021 จากนิตยสาร	Global	Banking	and	Finance	Review	ประเทศองักฤษ	
จากวิสยัทศัน์	 ‘Growing	Together	for	Sustainability’	 และการด�าเนินการ 
ของธนาคารภายใต้กลยทุธ์ทีมุ่ง่เน้นการลงทนุในด้าน	Technology	เพือ่พฒันา	
Innovative	service	ให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทย
และชุมชน	รวมถึงมีการด�าเนินงานท่ีโปร่งใส

4. Global Banking & Finance Awards สาขา Banking CEO of the 
Year Thailand 2021 จากนิตยสาร	Global	Banking	and	Finance	Review	
ประเทศองักฤษ	เป็นรางวัลจาก	CEO	ทีมี่กลยทุธ์การบริหารงานทีโ่ดดเด่น	และ
มีเจตนารมณ์ทีมุ่่งม่ันในการบริหาร	“กรุงไทย”	ให้เป็นธนาคารพาณิชย์ช้ันน�าของรัฐ 
ทีพ่ฒันาผลติภัณฑ์และบริการตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าในยคุดจิทิลั
เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน	 สอดคล้องวิสัยทัศน	์
‘Growing	Together	for	Sustainability’

5. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best Digital 
Transformation Bank - Thailand จาก	Global	Business	Outlook	ประเทศ
อังกฤษ	 จากการบุกเบิกกระบวนการ	Digital	 Transformation	 รวมถึง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง	 ๆ	 และวัฒนธรรมของธนาคาร	 เพื่อให้
สอดคล้องกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

6. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Most Innovative 
COVID-19 Emergency Relief Assistance Initiatives - Thailand จาก	Global	
Business	Outlook	 ประเทศองักฤษ	 จากความโดดเด่นในการบริหารจดัการ 
ในช่วง	COVID-19	ในทุกมิติ	การสร้างแพลตฟอร์มเพื่ออ�านวยความสะดวก
ลกูค้าและประชาชนในการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลอืของรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง 
ในช่วง	COVID-19

7. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best Government 
and Infrastructure Financing Bank - Thailand จาก	Global	Business	Outlook	
ประเทศองักฤษ	 ในฐานะทีธ่นาคารทีมี่ความโดดเด่นและประสบความส�าเร็จ 
ในการวางโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านการเงิน

8. World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Best Digital 
Bank Thailand 2021”

9. World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Most 
Sustainable Bank Thailand 2021”

10. World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Best Corporate 
Banking COVID-19 Response Init iat ive Thai land 2021” 
โดย	นิตยสาร	World	Economic	ประเทศสหรัฐอเมริกา	รางวัลทีม่อบให้ธนาคาร
ในฐานะธนาคารที่ท�าผลงานยอดเยี่ยมใน	3	ด้าน	น�านวัตกรรมมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการด้านต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
และอยูเ่คียงข้างคนไทยและสงัคมไทยในทกุวิกฤต

11. รางวัล Most Sustainable Bank 2021 - Thailand โดย	นิตยสาร	
World	Finance	ประเทศอังกฤษ	รางวัลท่ีมอบให้ธนาคารเนื่องจากเป็นผู้น�า 
ด้านการด�าเนินงาน	 ด้วยความยั่งยืน	 โปร่งใส	 และค�านึงถึงผลกระทบ 
ด้านสิง่แวดล้อม	รวมถึงความมุ่งมัน่ในการให้บริการทางการเงินทีค่รอบคลมุ
และเป็นธรรมต่อประชาชนในทุกระดับ

12. รางวัล PAN Finance Awards สาขา Most Innovative Banking 
App - Krungthai Next - Thailand 2021 โดย	นิตยสาร	PAN	Finance	ประเทศ
อังกฤษ	 รางวัลที่มอบให้ธนาคารในฐานะธนาคารที่มีความโดดเด่นและ 
ประสบความส�าเร็จในการสร้าง/วางโครงสร้างดจิทิลัแพลตฟอร์มทางการเงิน
ของประเทศ	คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัล

13. รางวัล International Banker 2021 Asia & Australasia Awards 
สาขา Best Innovation In Retail Banking Thailand 2021 

14. รางวัล International Banker 2021 Asia & Australasia Awards 
สาขา Best Commercial Bank Thailand in the 2021 โดย	นิตยสาร	International 
Banker	 ประเทศอังกฤษ	 ธนาคารและสถาบันการเงินที่มีความโดดเด่นใน 
การพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีต่อบโจทย์ความต้องการของผูบ้ริโภค 

15. รางวัล Asiamoney Best Bank Awards 2021 สาขา Best Digital 
Bank - Thailand โดย	 นิตยสาร	Asiamoney	จากฮ่องกง	 ในฐานะสดุยอด
องค์กรทีม่วิีสยัทศัน์	 มีความมุ่งม่ันในการคิดค้นและพัฒนาผลติภัณฑ์/บริการ
ทางการเงินดจิทิลัให้สอดรับกับกระแสดจิทิลัดสิรัปชันและพฤตกิรรมของลูกค้า
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว

16. รางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 
2021 ประเภท Asia’s Best Performing Companies & Top Workplaces in Asia 
โดย	สถาบนั	ACES	Awards	สถาบนัช้ันน�าด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืในระดบั
เอเชีย	ประเทศมาเลเซยี	ในฐานะสดุยอดองค์กรทีมี่วิสยัทศัน์	และมีการบริหาร
จดัการองค์กรทีใ่ห้ความส�าคัญในการค�านึงถึงการพัฒนาและเติบโตไปพร้อม
กับทกุภาคส่วนของสังคมอย่างยัง่ยนื	โดยเช่ือมกรอบการด�าเนินธุรกิจเข้ากับ
แผนการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	ลดปัญหาความยากจน	เพือ่ให้ชุมชน 
และสงัคมมีความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน	

17. รางวัล 2021 Sustainability Awards ประเภท Sustainability Product 
of the Year โดย	The	Business	Intelligence	Group	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
เป็นผู ้น�าด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นธรรม 
ต่อประชาชน	รวมถึงการด�าเนินธุรกิจทีค่�านึงถึงสังคม	เศรษฐกิจ	และสิง่แวดล้อม	
เพือ่ให้ธุรกิจเตบิโตควบคู่กับการขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยัง่ยนื

18. รางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise Award 
(Banking Industry) โดย	Asia	Pacific	Institute	of	Strategy	จากฮ่องกง	ธนาคาร
กรุงไทยได้รับรางวัล	Asia	Pacific	Sustainable	Innovation	Enterprise	ส�าหรับ
ภาคอตุสาหกรรมการธนาคาร	 ด้วยความส�าเร็จจากการพฒันาแอปพลเิคชัน	
“เป๋าตัง”	ในรูปแบบ	Open	Digital	Platform	ทีมี่ส่วนช่วยในการสร้างการเตบิโต
อย่างยัง่ยนืของธนาคาร	และมีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ	จดัการปัญหา
โควิด	และพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเศรษฐกิจดจิทิลัของประเทศไทย

19. รางวัล Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great Practice 
ในเวท	ีGlobal	Corporate	Sustainability	Awards	:	GCSA	2021	จากไต้หวัน	
จากโครงการ	Koh	Tao,	Better	Together	Crowd	funding	Campaign
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20. รางวัล Bank of the Year 2021 in Thailand โดย	นิตยสาร	The	Banker 
ประเทศอังกฤษ	 จากการเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่มีความโดดเด่นด้าน 
การบริหารจดัการทีเ่ป็นเลศิในทกุมิต	ิมุ่งม่ันในการคิดค้นและพฒันาผลติภัณฑ์/
บริการทางการเงินดจิทิลั	สอดรับกับกระแสดจิทิลัดสิรัปชันและพฤตกิรรมของ
ลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ตลอดจนสนับสนุนและผลกัดนันโยบาย
ภาครัฐเพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเน่ืองท่ามกลางการแพร่ระบาด
ของ	COVID-19	

21. รางวัล ASEAN Business Awards (ABA) 2021 โดย	สมาคมบรูไน	จากบรูไน 
จากการเป็นองค์กรทีมี่ความโดดเด่น	ซึง่แสดงให้เหน็ความส�าคัญต่อการพฒันา
ทนุมนุษย์มีความสามารถในการพัฒนาแรงงานทีมี่ทกัษะ	โดยสะท้อนแนวทาง
ทีส่�าคัญ	“การพฒันาทรัพยากรมนุษย์”	(HRD)	ซึง่มุ่งเน้นไปทีค่วามจ�าเป็นใน 
การเสริมสร้างทกัษะทางวิชาชีพและเทคนิคระดบัมืออาชีพในแรงงานของอาเซยีน

22. รางวัล 2021 SEAL Business Sustainability Awards ประเภท 
Sustainable Innovation Award Category โดย	SEAL	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
จากความส�าเร็จต่อการพฒันานวัตกรรมเพือ่ความยัง่ยนื	โดยธนาคารได้น�าเสนอ 
การพฒันาแอปเป๋าตังเป็น	Open	Digital	Platform	 ทีส่ามารถเข้าถึงประชาชน 
ได้อย่างครอบคลมุ	มีความปลอดภัย	มีประสทิธภิาพ	รวมถึงเป็นการวางรากฐาน
ด้าน	Digial	Infrastructure	ของประเทศ	เพือ่เปลีย่นผ่านไปสู	่Digital	Economy

รางวลัระดับประเทศ 16 รางวลั
1. รางวัล 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard Award 

ประเภท ASEAN Asset Class PLCs (Thailand) โดย	ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	 รางวัลที่มอบให้กับบริษัท 
จดทะเบียนในอาเซียนที่ท�าคะแนนประเมินระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะได้ตัง้แต่	97.50	คะแนนข้ึนไป	

2. รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท “อตุสาหกรรม 
การเงินและการธนาคาร”

3. รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท “Best Digital 
Banking Service of the Year Award” 

4. Product of the year Awards: ประเภทกลุม่การเงินและการลงทนุ 
พนัธบตัรออมทรัพย์ รุ่นวอลเลต็ สบม. โดย	นิตยสาร	Business+	จากการเป็น
องค์กรทีป่ระสบความส�าเร็จในด้านการด�าเนินงาน	การบริหารจดัการ	และสร้าง
การเติบโตได้อย่างม่ังค่ัง	 ม่ันคง	 และยัง่ยนื	 และมีการปรับโครงสร้างองค์กร 
สู่ดิจิทัล	 สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการให้บริการ 
โดยใช้เทคโนโลยไีด้เป็นอย่างด	ีและจากการได้รับการโหวตจากผลการส�ารวจ 
จากผูบ้ริโภคผ่านส่ือออนไลน์ให้เป็นสนิค้าและบริการทีย่อดเยีย่มแห่งปี

5. รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา Best Repo Primary Dealer 
โดย	ThaiBMA	รางวัลท่ีมอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า	Bilateral	Repo	ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน	 การด�าเนิน
นโยบายการเงินผ่านธรุกรรม	Bilateral	Repo	 กับธนาคารแห่งประเทศไทย 
และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินไทย

6. รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา Best Outright Primary Dealer  
โดย	ThaiBMA	รางวัลท่ีมอบให้แก่สถาบนัการเงินคู่ค้า	e-Outright	ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีมี่บทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน	การด�าเนินนโยบายการเงิน 
ผ่านธุรกรรมซือ้ขายพนัธบตัรกับธนาคารแห่งประเทศไทย	 และส่งเสริมสภาพคล่อง 
ของตลาดพนัธบตัรไทย

7. รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา COVID-19 Financing 
Contributor โดย	ThaiBMA	 รางวัลทีม่อบให้แก่สถาบนัการเงินทีมี่สดัส่วน 
การให้กู้เงินภายใต้พระราชก�าหนดกู้เงินโควิด-19	สงูสดุ	

8. รางวัล “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021” สาขา “BEST BRAND 
PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA” โดย	บริษัท	ไวซ์ไซท์	(ประเทศไทย)	
แบรนด์ทีท่�าผลงานยอดเยีย่มบนโซเชียลมีเดยีประเภทกลุ่มธุรกิจธนาคาร	โดยเป็น 
แบรนด์ทีมี่ผลงานด้านการใช้สือ่โซเชียลมีเดยีอย่างสร้างสรรค์	โดยพจิารณา 
การใช้สือ่ใน	4	ช่องทางหลกั	คือ	Facebook	Instagram	Twitter	และ	YouTube

9. รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 
สาขาความเป็นเลศิด้านสนิค้า/การบริการ (Product/Service Excellence)  
โดย	 สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)	 ในสาขาส�าหรับองค์กร 
ทีมี่รายได้มากกว่า	10,000	ลบ./ปี	ในสาขาความเป็นเลศิด้านสนิค้า/การบริการ	
(Product/Service	Excellence)

10. รางวัลหุน้ยัง่ยนื Thailand Sustainability Investment (THSI) 2021 
จาก	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เป็นการประกาศเกียรติคณุและเชิดชู
บริษัทจดทะเบียนที่มีการด�าเนินธุรกิจของธนาคารโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	
สงัคม	และบรรษัทภิบาลให้เตบิโตไปพร้อมกับทกุภาคส่วนของสังคมอย่างยัง่ยนื	

11. รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2564 โดย	สถาบนั
ไทยพัฒน์	 จากความตระหนักและให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูล 
การด�าเนินงาน	ซึง่ครอบคลมุทัง้การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม 
หรือประเดน็ด้าน	ESG	(Environmental,	Social	and	Governance)	ในรปูแบบ
ของการจดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนื	หรือรูปแบบอืน่	ๆ 	ซึง่แสดงถึงความยัง่ยนื 
ของธุรกิจ	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการและ 
การพัฒนาองค์กรสูค่วามยัง่ยนืในระยะยาว	

12. รางวัลโครงการประกาศเกียรตคิณุจรรยาบรรณดเีด่นหอการค้าไทย 
ประจ�าปี 2564 โดย	 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 จาก
การน�าหลกับรรษัทภิบาล	(Good	Corporate	Governance)	มาใช้ในการบริหาร
จดัการองค์กรได้อย่างเหมาะสม	มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมความโปร่งใส	และ
ความมมีาตรฐานการปฏิบติังานทีด่ต่ีอทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

13. รางวัลโล ่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” 
โดย	 คณะกรรมการธกิารการพฒันาสังคม	 และกิจการเดก็	 เยาวชน	 สตรี	 
ผูส้งูอาย	ุคนพกิาร	และผูด้้อยโอกาส	วุฒสิภาในฐานะธนาคารต้นแบบทีส่นับสนุน 
ให้ผูพ้กิารทางสายตาสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกยิง่ข้ึน	
โดยมุ่งม่ันพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ผู ้พิการอย่างสม�่าเสมอ 
ตลอดระยะเวลา	10	ปีทีผ่่านมา	ซึง่สามารถอ�านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี	 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาตูเ้อทเีอม็ให้รองรับการใช้งานส�าหรับคนตาบอด	
ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นส�าคัญทีจ่ะน�าไปสูก่ารพัฒนาบริการทีไ่ม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง	

14. รางวัล Best CEO in Digital Finance Award โดย	หนังสือพมิพ์	
Bangkok	Post	จากการมีบทบาทส�าคัญในการบรูณาการแผนการพฒันาดจิทิลั
และการปรับโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศไทยเผชิญกับความท้าทาย
มากมายในช่วงการระบาดใหญ่ของ	COVID-19	 ธนาคารกรุงไทยได้เพิ่ม
มาตรการแก้ปัญหา	 มีบทบาทส�าคัญใน	 “คนละคร่ึง”	 พร้อมเช่ือมต่อคนใช้
เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชัน	 “เป๋าตัง”	 ที่มีผู ้ใช้มากกว่า	30	 ล้านคน 
และ	“ถุงเงิน”	ของธนาคารส�าหรับผูค้้าขายทีมี่ผูค้้ามากกว่า	1.5	ล้านคน

15. รางวัลการพฒันาสูรั่ฐวิสาหกิจดจิทิลั ประจ�าปี 2565
16. รางวัลคณะกรรมการรัฐ วิสาหกิจดี เด ่น ประจ�าป ี  2565  

โดย	กระทรวงการคลงั	มอบแก่รัฐวิสาหกิจทีมี่ความโดดเด่นทีส่ามารถสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ 

อย่างสะดวกและรวดเร็ว	 โดดเด่นในการขับเคลื่อนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงิน	เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวิตของลกูค้าทกุกลุม่
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13,981,561,250 หุ้น

ปัจจบุันมีทุนจดทะเบียนและเรยีกชําระแล้ว

รวม

Krungthai care

หุ้นสามัญ
13,976,061,250 หุ้น

หุ้นบุรมิสิทธิ
5,500,000 หุ้น

เก่ียวกับธนาคารกรุงไทย

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ): 
เลขที	่35	ถนนสุขมุวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110

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

เลขท่ีจดทะเบียนบรษัิท: 
0107537000882	(เดิมเลขท่ี	บมจ.335)	จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วย	บริษัท	มหาชน	จ�ากัด	เมื่อวันท่ี	24	มีนาคม	2537

โทรสาร: 
0-2255-9391-3

เวบ็ไซต์:
www.krungthai.com	

	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันที	่14	มีนาคม	2509	ในรูปแบบสถาบนัการเงิน	ประเภทธนาคารพาณิชย์	ในปี	2532	ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจ
แห่งแรกของประเทศทีน่�าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ	และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเม่ือปี	พ.ศ.	2537

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย:
0-2111-1111

ศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรยีนลูกค้า:
complaint.center@krungthai.com

E-mail:
Call.CallCenter@krungthai.com

GRI	102-1,	102-3,	102-5,	102-6,	102-7

014 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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 หุ้น

ปัจจบุันมีทุนจดทะเบียนและเรยีกชําระแล้ว

รวม
หุ้นสามัญ

 หุ้น

หุ้นบุรมิสิทธิ
 หุ้น

โทรสาร: 
0-2255-9391-3

เวบ็ไซต์:
www.krungthai.com	

สัตย์ซื่อ
การปฏิบติัตน	ปฏิบตังิาน	ตามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครัด	ภายใต้หลกั
ธรรมาภิบาล	จรรยาบรรณ	และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	สามารถ
ตรวจสอบได้	และไม่ยอม	ไม่ทน	ให้ผู้อื่นทุจริต

สามัคคี
การร่วมมือร่วมใจในการท�างานเป็นทมี	มีทศันคติเชิงบวกในการปฏิบตังิาน 
ร่วมกัน	 เปิดใจรับฟังความคิดเหน็ผู้อืน่	 มีการสอดประสานการท�างาน 
ทัง้ภายในหน่วยงาน	 และระหว่างหน่วยงาน	 โดยมุ่งเน้นเป้าหมายองค์กร
เป็นหลกั	 รวมทัง้ร่วมกันสร้างบรรยากาศทีด่	ี สร้างความผูกพันให้เกิดข้ึน
ในองค์กร

สังคม
การเข้าร่วมกิจกรรม	การปฏิบตังิานทีค่�านึงถึงความรับผดิชอบและผลกระทบ 
ด้านสงัคม	สิง่แวดล้อม	รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	และการปฏิบตัิ 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
“To empower better life for all Thais” 
 ธนาคารมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเงินผ่าน Thailand Digital Platform 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและลูกค้าทุกกลุ่มให้ดีย่ิงขึ้นในมิติต่าง ๆ อาทิ  
ช่วยสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้แก่ประชาชนต้ังแต่ระดับฐานรากให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
ช่วยลดความเหล่ือมล�าในการเข้าถึงปัจจยัพ้ืนฐานของเศรษฐกิจดิจทัิล และลดช่องวา่งการกระจายรายได้ 
ในสังคมแก่ประชาชน รว่มพัฒนาให้สังคมไทยเดินหน้าสู่สังคมดิจทัิล และสังคมไรเ้งนิสด ตลอดจนมุ่งสรา้ง 
ความเท่าเทียมด้านการเงนิแก่คนไทยในด้านต่าง ๆ  เช่น กระจายโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงนิทุน ให้ความรู้
ทางการเงนิ ให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิพ้ืนฐานส�าหรบับรกิารภาครฐั มุ่งสรา้งความเท่าเทียมกันด้านรายได้ 
ของประชาชน ท้ังหมดน้ีเพ่ือสนับสนุนให้พันธกิจใหม่ของธนาคารบรรลุผล

ค่านิยมหลัก

Core Values

สรา้งสรรค์
การมีความคิดสร้างสรรค์สิง่ใหม่	ๆ 	เพือ่พฒันาต่อยอดสูน่วัตกรรม	กล้าแสดงออก 
คิดนอกกรอบ	 มุ่งเน้นพฒันางาน	 พฒันาตนเอง	 รวมทัง้สามารถถ่ายทอด 
องค์ความรู้	แลกเปล่ียนประสบการณ์	และบริหารจดัการความรู	้

ส�าเรจ็
การปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความมุง่ม่ัน	เตม็ความสามารถ	เตม็เวลา	ด้วยความละเอยีด 
รอบคอบ	การปฏิบตังิานอย่างมอือาชีพ	มีประสทิธิภาพ	ประสทิธิผล	บรรลผุล
ส�าเร็จตามเป้าหมาย	โดยค�านึงถึงความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
รวมทัง้ค�านึงถึงลกูค้า	และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่		

วสัิยทัศน์ (Vision)

GROWING TOGETHER
FOR SUSTAINABILITY
“กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความย่ังยืน”

GRI	102-16
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หน่ึงในพันธกิจของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ 
ประเทศน้ัน	ธนาคารได้พฒันาผลติภัณฑ์และบริการเพือ่ให้ประชาชนในทกุพืน้ที่ 
ของประเทศได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการต่าง	ๆ	อย่างท่ัวถึง	

ธนาคารมสีาขาและจดุบริการทางการเงินในประเทศทัง้หมด	1,027	แห่ง 
โดยแบ่งเป็น	กรุงเทพฯ		217	แห่ง	ภาคกลาง	199	แห่ง	ภาคตะวันออก	103	แห่ง 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	194	แห่ง	ภาคใต้	158	แห่ง	และภาคเหนือ	156	แห่ง

มีเคร่ืองเอทเีอม็ทัง้หมด	9,583	เคร่ือง	โดยแบ่งเป็น	กรุงเทพฯ	1,462	เคร่ือง 
ภาคกลาง	2,055	เคร่ือง	ภาคตะวันออก	633	เคร่ือง	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
2,324	เคร่ือง	ภาคใต้	1,460	เคร่ืองและภาคเหนือ	1,649	เคร่ือง

ส�านักงานธุรกิจ	มีทัง้หมด	79	ส�านักงาน	โดยแบ่งเป็น	กรุงเทพฯ	22	ส�านักธุรกจิ 
ภาคกลาง	8	ส�านักธุรกิจ	ภาคตะวันออก	8	ส�านักธุรกิจ	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
14	 ส�านักธุรกิจ	 ภาคใต้	14	 ส�านักธุรกิจ	 และภาคเหนือ	13	 ส�านักธุรกิจ		 
	 ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ	มีทัง้หมด	25	ศูนย์ฯ	โดยแบ่งเป็น	กรุงเทพฯ		15	ศูนย์ฯ 
ภาคกลาง	1	ศูนย์ฯ	ภาคตะวันออก	1	ศูนย์ฯ	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	3	ศูนย์ฯ 
ภาคใต้	4	ศูนย์ฯ	และภาคเหนือ	1	ศูนย์ฯ

*หมายเหตุ:	 สาขา	 หมู่เกาะเคย์แมน	 จัดต้ังข้ึนเพื่อมุ่งเน้นธุรกรรมในลักษณะการระดมทุนจากแหล่งเงินภายนอก	 และส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง	 ท�าหน้าที่ดูแลและประสานงาน 
	 	 	 อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีการค้าและการลงทุน	ระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมา

สาธารณรฐัประชาชนจนี
สาขาคุนหมิง

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา
ส�านักงานผู้แทนย่างกุ้งหมู่เกาะเคย์แมน

(ในเครอืสหราชอาณาจกัร)
สาขาเคย์แมน

สาธารณรฐัสิงคโปร์
สาขาสิงคโปร์

  

สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาขานครหลวงเวยีงจนัทร์

ราชอาณาจกัรกัมพูชา
สาขาพนมเปญ

ราชอาณาจกัรกัมพูชา
สาขาย่อยจงัหวดัเสียมเรยีบ

ธนาคารยังมีสาขาในต่างประเทศ 6 สาขา ใน 5 ประเทศ และ 1 ส�านักงานผู้แทน ได้แก่  

แห่ง

สาขาและจดุบรกิารทางการเงนิในประเทศ

เครื่อง

เครื่องเอทีเอม็

สํานักงาน

สํานักงานธุรกิจ

ศูนย์ฯ

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ

GRI	102-2,	102-4,	102-6,	102-7
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ยุทธศาสตรก์ารด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และการสรา้งก�าไรอย่างย่ังยืนในปี 2564
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี	2564	 ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19	 รวมทั้งความท้าทาย 

จากปัจจัยต่าง	ๆ	 ท่ีเข้ามากระทบต่อธุรกิจธนาคาร	 ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการแข่งขันท่ีรุนแรงทางธุรกิจในปัจจุบัน	 เทคโนโลยีใหม่	ๆ	 ท่ีถูกน�ามาใช้ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	 ผู้ประกอบการ	 และภาคธุรกิจต่าง	 ๆ	 เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่	 (New	Normal)	 การเข้ามาแข่งขันของผู้เล่นรายใหม่	 
รวมท้ังกระแสการให้ความส�าคัญในเรื่อง	ESG	 ท่ีเพิ่มมากขึ้น	 เป็นต้น	 ท�าให้ธนาคารต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์	 ตลอดจนสามารถรับมือกับกระแส 
การเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วและรุนแรงทีเ่กิดข้ึน	ทัง้น้ี	 เพือ่ให้ธนาคารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า	ผูถื้อหุน้และผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	 รวมทัง้สามารถ
ก้าวผ่านวิกฤตคร้ังน้ีไปได้		

(1) แบบเรือบรรทุกเคร่ืองบนิหรือ Carrier: เน้นเพิม่ประสทิธิภาพและลดต้นทนุการด�าเนินงานของหน่วยงานหลกัต่าง	 ๆ	 เพ่ือปกป้องฐานธุรกิจเดมิ 
	 และลูกค้าของธนาคาร

(2) แบบเรือเร็วหรือ Speed Boat:	 มุ่งท�าธรุกิจในรูปแบบของ	Agile	โดยมีหลักการท�างานแบบ	Fail	Fast	Learn	Fast	อาศยัความคล่องแคล่ว	รวดเร็ว 
	 และวิเคราะห์ข้อมูลบน	Digital	Platform/Open	Banking	เพือ่ทดลองและเสาะแสวงหาธุรกิจแบบใหม่	ๆ 	 
	 และต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า	รวมท้ังความร่วมมือต่าง	ๆ	กับโครงการของรัฐบาล

ธุรกิจแบบด้ังเดิม
CARRIER

ธุรกิจแบบใหม่
SPEED BOAT

	จากสถานการณ์และความท้าทายต่าง	ๆ 	ดงักล่าว	ทศิทางและแผนยทุธศาสตร์ในการด�าเนินธรุกิจของธนาคารกรุงไทยในปี	2564	ยงัคงให้ความส�าคัญ
กับการขับเคล่ือนธุรกิจด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน	(Carrier)	และเรือเร็ว	(Speed	Boat)	เพื่อต่อยอดการเติบโตของธนาคารผ่าน	2	รูปแบบธุรกิจส�าคัญ	คือ	

GRI	102-15
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ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว	ธนาคารด�าเนินธุรกิจโดยยึดตามแผน
ปฏิบัติการ	5	เสาหลักส�าคัญ	(5	Execution	Pillars)	ในการรับมือกับปัจจัย
ความไม่แน่นอนและความท้าทายของปัจจัยต่าง	ๆ	ในปี	2564	ดังนี้

	1.	การประคองการเตบิโตของธรุกิจหลกั	(เรือบรรทกุเคร่ืองบนิ)	ทีเ่ป็นธรุกิจเดมิ 
ให้เติบโตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	 โดยต้องดูแลหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ควบคู่ไปกับการประคองลกูหน้ีของธนาคาร	และดแูลการการขายข้ามผลติภัณฑ์ 

(Cross	Selling)	เพื่อให้ลูกหนี้กระทบน้อยท่ีสุดเท่าท่ีท�าได้

	2.	การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์คู ่ขนานระหว่าง 
เรอืบรรทุกเครื่องบิน	และเรือเร็ว

	-	 การเปล่ียนรูปแบบการให้บริการเป็นการขาย	 เน่ืองจากธนาคาร 
มีพนักงานจ�านวนมากในบางสาขาซึ่งบริการหลายอย่างอาจจะถูกทดแทน 
ด้วยดจิทิลั	เช่น	Call	Center,	การประเมินหลกัทรัพย์	เป็นต้น	ดงัน้ันการให้บริการ 
ต้องมีการปรับรูปแบบเปล่ียนจาก	Service	 เป็น	Sale	 เพื่อให้บริการลูกค้า 
ท่ีหลากหลายมากขึ้น	

	-		การด�าเนินงานของ	“Infinitas	by	Krungthai”	มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเงินผ่าน	Thailand	Open	Digital	Platform	ทีส่ามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร	และครอบคลมุทกุกิจกรรม
ในชีวิตของลูกค้าประชาชน	ในขณะท่ี	“Arise	by	Infinitas”	มุ่งผลิต	Digital	
Creator	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ	Infinitas

	3.	ลดการใช้กระดาษให้น้อยทีส่ดุ	(Paperless)	ธนาคารน�าระบบ	RPA	หรือ	
Robotic	Process	Automation	และการใช้	AI	เข้ามาใช้ในกระบวนการท�างาน
ภายในของธนาคารมากข้ึน	 เพ่ือลดการใช้กระดาษในอนาคต	 ลดข้ันตอน 
การท�างานต่าง	ๆ 	ท�าให้การกระบวนการท�างานภายในของธนาคารรวดเร็ว
มากข้ึน	 ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร 
รวมท้ังเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า

	4.	 การต่อยอดจากธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้าด้วยกลยุทธ์	 X2G2X	 
ที่ยึดภาครัฐเป็นศูนย์กลาง	 และต่อเช่ือมด้วยคู่ค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย 
โดยเชื่อมโยงกันด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี	(Digital	Supply	Chain)	

	5.	 กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน	(Krungthai	Sustainability)	
สนับสนุนนโยบายในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ	เพ่ือดแูลคนไทย	
ดแูลเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	เพือ่ตอบโจทย์ชุมชนเข้มแข็ง	ส่งผลท�าให้ 
ธนาคารเติบโตไปพร้อมกับสังคม	เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

	ทั้งน้ี	 เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์	 และพันธกิจ 
ซึ่งมุ่งเน้นการท�าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน	 สนับสนุนให้ประชาชน 
ทกุภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน	ลดความเหลือ่มล�า้และช่องว่าง 
การกระจายรายได้ในสังคม	 เพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	
(Digital	Literacy)	แก่ประชาชน	รวมทัง้รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในฐานะธนาคารพาณิชย์ช้ันน�าของประเทศ		ธนาคารยงัมุ่งขบัเคลือ่นองค์กร 
2	รูปแบบในลกัษณะคูข่นาน	(2	Banking	Models)	และยงัคงให้ความส�าคัญ 

กับ	5	Ecosystems	 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคารอย่างต่อเน่ือง 

โดยธนาคารจะด�าเนินโครงการต่าง	ๆ 	และมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมทีเ่ช่ือมโยง 
5	Ecosystems	ของธนาคาร	ได้แก่	กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ	กลุม่การช�าระเงิน 
กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ	 กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน	 
และกลุ่มระบบขนส่ง	ท้ังนี้	ธนาคารมองว่าลูกค้า	5	กลุ่มดังกล่าวเป็นจุดแข็ง
ของธนาคารทีต้่องพยายามรักษาไว้และยงัสามารถใช้เช่ือมโยงการให้บริการ 
ไปสูร่ะบบนิเวศอืน่	ๆ 	เพือ่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ�าวันของลกูค้า	
สามารถต่อยอดธุรกิจผ่านการน�าเสนอบริการทางการเงินต่าง	ๆ 	ได้อย่างตรงใจ 
และตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง

	ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน	 ท�าให้ปัจจุบัน 
แอปพลเิคชัน	Krungthai	NEXT	ซึง่เป็นโมบายแบงก์ก้ิงของธนาคารมีผูใ้ช้งาน 
กว่า	13	ล้านราย	แอปพลิเคชันเป๋าตงัทีเ่ป็นระบบเปิดมีผู้ใช้งานกว่า	33	ล้านราย 
แอปพลเิคชันรับช�าระเงินหรือถุงเงิน	มีร้านค้ากว่า	1.5	ล้านร้านค้าเข้ามาใช้บริการ 
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า	 13.6	 ล้านราย	 ผู้กู ้ยืมกองทุนเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษา	(กยศ.)	กว่า	5	ล้านราย	ตลอดจนผู้ถือบัตรสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการกว่า	4	ล้านราย	ท�าให้ธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกค้าและ
ประชาชนเกินกว่า	50%	ของประชากรไทยทัง้ประเทศทีใ่ช้ผลติภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินของธนาคาร	ผลกัดนัให้ธนาคารก้าวข้ึนสูผู่น้�าด้าน	Digital	Banking 
ของประเทศจากการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 
ทีด่�าเนินการในประเทศไทยในปัจจบุนั	ส่งผลให้ธนาคารได้รับโอกาสต่อยอด 
ธุรกิจจากโครงการดงักล่าว	ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความต้องการของลกูค้า
ได้อย่างตรงจดุจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	การสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจในกลุม่ลูกค้าเป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ	การลดต้นทนุ
การด�าเนินการและสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน

ของประชากรไทยท้ังประเทศ

มีฐานลูกค้ามากกวา่

GRI	102-15
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กรอบการพัฒนาด้านความย่ังยืนของธนาคาร
ธนาคารมีกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เพื่อมุ่งสู่ความเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนใน	3	มิติ	ดังนี้

ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญที่เ ก่ียวกับ 
การเตบิโตของกิจการอย่างยัง่ยนื	ซึง่ก็คอื	การมี
ก�าไรต่อเนื่อง	(Sustainable	growth	and	profit) 
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 การมี
ความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
หรอืผลกระทบจากปัจจยัอืน่	ๆ 	(Risk	management	
and	resilience)	การสร้างยุทธศาสตร์จากผล 
การศึกษาวิจยั	(Research-led	strategy)	การพฒันา 
นวัตกรรม	(Innovation)	การรักษาความสมัพนัธ์ทีด่ี 
กับลกูค้า	(Customer	relation)	และการมีช่ือเสยีงทีด่ ี
(Branding	and	reputation)

ประกอบด้วยประเดน็ส�าคัญคอื	การบริหาร
ทีมี่ธรรมาภิบาล	(Good	governance)	ซึง่รวมถึง 
การสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร	 
การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล	 และการพฒันา
ทักษะพนักงาน	 (HR	management	and	
development)	การปฏิบตัติามระเบยีบกฎเกณฑ์	
(Regulation	compliance)	การมีส่วนร่วมของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสยีในการตดัสนิใจและการด�าเนินงาน	
(Stakeholder	engagement)	 การด�าเนินงาน 
ทีใ่ช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธภิาพและไม่ท�าลาย
ส่ิงแวดล้อม	(Eco-efficient	operation)	การน�า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการด�าเนินงานมากข้ึน 
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ	(Digitization	of	operation)

ประกอบด้วยประเดน็ส�าคญัคือ	การให้บริการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Responsible	
banking	services)	 มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	
(Transparency	and	fairness)	การท�าธุรกิจอย่าง 
มีจริยธรรม	(Business	ethics)	 การให้บริการ
ทางการเงินเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	
finance)	 และส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้
เกิดการพัฒนาทางสงัคม	และช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม	
(CSR)	 เพื่อให้ลูกค้าและสังคมมีความเช่ือม่ัน 
ต่อธนาคาร

มิติความยั่งยืนของผลประกอบการ
(Economic Sustainability)

มิตคิวามยัง่ยนืทางการปฏบิติัการและด�าเนินงาน 
(Operational Sustainability)

มิติความยั่งยืนด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(Environmental and Social Sustainability)

มติิ
คว
าม
ยั่ง

ยืน
ขอ

งผ
ลป

ระ
กอ

บก
าร

มิติความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มิติ
คว

ามย่ั
งยืน

ทางการปฏิบัติการและดําเนินงาน
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โครงสรา้งการบรหิารการพัฒนาความย่ังยืน
ธนาคารมีคณะกรรมการที่มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนให้ธนาคารสามารถด�าเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์เพื่อให้ธนาคารมุ่งสู่ความเป็นธนาคาร

เพื่อความยั่งยืนในท้ัง	3	มิติ

	โดยมีสายงานส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน	เพื่อจัดท�ารายงานความยั่งยืนของธนาคาร

Materiality Issues

Other
Responsible Services

Responsible
Lending

Sustainability and ESG Reporting

Environmental and Social Sustainability Economic Sustainability Operational Sustainability

Reputation/Branding Stakeholder Engagement

Governance

Regulation Compliance

Sustainability
Growth & Profit 

Resilience/Financial
Risk Management

Climate Risk
Management

Operation Risk 
Management & Eco-efficiency

Customer Relation
Management

HR Management &
Developement

Innovation and
Research-Driven Strategy

Digitization of Operation

External/
Non-Bank
Activities

Sustainable
Finance

Transparency
and Fairness

Business
Ethics and

Customer Trust

Environment

Society ESG

Economic Growth
and Sustainable

Development

Sustainable Banking

กรอบการพัฒนาความย่ังยืนของธนาคาร (Framework of Sustainable Banking)

มิติความย่ังยืนด้านผลประกอบการของธนาคาร

มิติความย่ังยืนด้านการปฏิบัติการ และการดําเนินงานของธนาคาร

มิติการมีส่วนรว่มในความย่ังยืนด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม

มีคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการกํากับและดูแลความเส่ียง เป็นผู้รบัผิดชอบ

มีคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการกํากับและดูแลความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกํากับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้รบัผิดชอบ

มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก
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แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล
ตามทีรั่ฐบาลได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	 หรือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	 ขององค์การสหประชาชาติ	 และเป็นส่วนหน่ึง 

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	12	นัน้	ธนาคารกรงุไทยในฐานะสถาบันการเงินหลักของประเทศ	ได้น�าเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาเป็นกรอบในการด�าเนินงานขององค์กร	เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน	โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	ขององค์การสหประชาชาติ

โครงการ

National	e-Payment • • • • • • • •

พอยท์เพย์ • • • • • •

วอลเล็ต	สบม. • • • • • • • •

เราเท่ียวด้วยกัน • • • • • • • •

คนละครึ่ง • • • • • • • •

ม.33	เรารักกัน • • • • • • • •

One	Baht	Bond • • • • • • • •

VAT	Refund	for	Tourists • • • • • • • •

ไทยชนะ • • • • • • • •

ระบบศาลดิจิทัล	e-Filing • • • • • • • •

e-Withholding	Tax • • • • • • • •

สนับสนุนโรงพยาบาล 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	พัฒนา
นวัตกรรมผลักดันสู่	KMC	Innovative 
Hospital

• • • •

Smart	University	Application • •

SMART	Hospital • • • •

Krungthai	Digital	Health
Platform

• • • •

ไทยร่วมใจ	กรุงเทพปลอดภัย • •

Krungthai	Payment	Gateway • • • •

Krungthai	Gold	Wallet • • • •

หุ้นกู้ดิจิทัล	ปตท.	สผ. • • • • • •

สนับสนุน	Green	Financing • • • • •

กรุงไทยรักชุมชน • • • • • • •

Koh	Tao,	Better	Together		 • • • • • • • •

เพื่อนพึ่งภา • •

กรุงไทยรักส่ิงแวดล้อม • •
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นอกจากน้ี ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธรุกิจเพ่ือความย่ังยืนด้วยแนวปฏิบติัและมาตรฐานการด�าเนินงาน 
ของประเทศและระดับสากล โดยมรีายละเอยีดดังน้ี

ประเด็น หลักการสากล แนวทางการด�าเนินงาน มาตรฐานท่ีใช้ 
หัวข้อ 

ในรายงาน
ความย่ังยืน

สิทธิมนุษยชน

หลักการท่ี 1 : ธุรกิจควรส่งเสริมและ 
เคารพต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ทีไ่ดป้ระกาศไว้ระหว่างประเทศ	และ 
หลักการที่ 2 : ต้องแน่ใจว่าธุรกิจ
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

-	ธนาคารกรุงไทยด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือ
กฎหมายท้ังในประเทศ	และกฎหมายสากล 
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล	(Universal 
Declaration	of	Human	Rights	 หรือ	
UDHR)	
-	 ธนาคารได้ก�าหนดเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
อยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน	ในเร่ืองของการ 
ว่าจ้างพนักงานและการปรับเล่ือนต�าแหน่ง 
พนักงาน	

ความยั่งยืนด้าน
การปฏิบัตกิารและ
การด�าเนินงาน

แรงงาน

หลกัการที ่3 : ธุรกิจควรยอมรับเสรีภาพ 
ในการชุมนุม	 และการตระหนักถึง 
สิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน
หลกัการที ่4 : การก�าจดัไม่ใหมี้การใช้ 
แรงงานบังคับและแรงงานจ�าต้องท�า 
หลกัการที ่5 : ลม้เลกิการใช้แรงงานเดก็ 
หลักการท่ี 6 : การก�าจัดไม่ให้มีการเลือก 
ปฏิบัติในด้านการจ้างงานและอาชีพ 

-	 ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับ 
หลักแรงงานสากล	(International	Labour	
Organization’s	 Declaration	 on	
Fundamental	Principles	and	Rights	
at	Work)
-	 ธนาคารได้ก�าหนดเร่ืองการไม่เลือก
ปฏิบัติอยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน	ในเรื่อง
ของการว่าจ้างพนักงานและแต่งตั้ง 
ด�ารงต�าแหน่ง		
-	 ประกาศนโยบายความปลอดภัยของ
ธนาคาร	(Safety	Policy)	และเป้าหมาย
การด�าเนินงาน	
-	 สนับสนุนให้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน 
ตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงาน 
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
-	 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
-	 ไม่มีการรับเด็กอายุต� ่ากว่า	18	 ป ี
เข้าท�างาน
-	 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550 
มาตรา	35

ความยั่งยืนด้าน
การปฏิบัตกิารและ
การด�าเนินงาน
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ประเด็น หลักการสากล แนวทางการด�าเนินงาน มาตรฐานท่ีใช้ 
หัวข้อ 

ในรายงาน
ความย่ังยืน

ส่ิงแวดล้อม

หลักการท่ี 7 : ธุรกิจควรสนับสนุน
แนวทางเพ่ือการป้องกันล่วงหน้า 
ส�าหรับความท้าทายในด้านส่ิงแวดล้อม		
หลักการท่ี 8 : ใช้แนวคิดเพ่ือส่งเสริม
การมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
มากข้ึน	และ
หลักการท่ี 9 : สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและแพร่กระจายของเทคโนโลยี
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ธนาคารน�าหลักมาตรฐานสากล	ISO	26000 
มาเป็นหลักปฏิบัติในด้านส่ิงแวดล้อม	อาทิ
-	 การด�าเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	
เช่น	การให้สินเชื่อ	Green	Loan
-		ธนาคารไดรั้บใบรับรอง	Green	Meeting 
จากองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(TBCSD)	โดยธนาคารสามารถลดค่าใช้จ่าย
ขององค์กรจากการลดการใช้ทรัพยากร	
และพลังงาน
-	รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�าจัดเอกสาร 
ปลอดภัยในโครงการ	 Shred2Share	 
เพื่อลดการท�าลายต้นไม้
-	 โครงการ	 “Internal	Digitization- 
Paperless		Branch”	เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
ของสาขา	50%	ภายในระยะเวลา	5	ปี

ความย่ังยืนด้าน
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

การต่อต้านการทุจรติ

หลักการท่ี 10 : ธุรกิจควรด�าเนินไป 
เ พ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
รวมถึงการขู่กรรโชกและการติดสินบน

-	ก�าหนดนโยบาย	ไม่ทนทจุริตทกุรูปแบบ 
(Zero	tolerance)	ผ่านการด�าเนินโครงการ 
“กรุงไทยคุณธรรม”	เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ 
ท่ัวท้ังองค์กร	
-	ประกาศใช้นโยบายแจ้งเบาะแส	(Whistle 
Blowing)	 เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้ง
การกระท�าผิด
-	ก�าหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการ เ งินแ ก่ 

การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 ตามแนวทาง
มาตรฐานสากลอย่าง	Vienna	Convention	 
(1988)	Financial	Action	Task	Force	
(FATF)	เป็นต้น	
- 	 ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือเร่ือง	การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี	3	(พ.ศ.	2560-2564)	 ระหว่าง 
ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ส�านักคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-	 ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลง	 
ความร่วมมือ	เร่ือง	การขับเคลือ่นธนาคาร 
คุณธรรมต้นแบบร่วมกับศูนย์คุณธรรม	
(องค์การมหาชน)	เพ่ือขับเคล่ือนธนาคาร
สู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	 ภายใต้
โครงการกรุงไทยคุณธรรม
-	 จัดท�าคู่มือป้องกันการรับหรือให้สินบน	
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	และคู่มือ 
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 
เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานและผู้บริหาร
ของธนาคารได้ปฏิบัติ

ความยั่งยืนด้าน
การปฏิบัตกิารและ
การด�าเนินงาน
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การเข้ารว่มเป็นสมาชกิองค์กร และพันธมติรภาคีเครอืขา่ย
ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและพนัธมิตรภาคีเครือข่ายทางเศรษฐกิจ	ทางสงัคม	และธุรกิจต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	 เพื่อรับนโยบายมาปฏิบัติภายในธนาคาร	 รวมถึงการมีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์	 ตลอดจนพัฒนาระบบการท�างาน 
แก่องค์กรสมาชิก	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

การเป็นสมาชิกและพันธมิตรในสมาคมระดับประเทศ 
(National Association & Partnerships)

ชมรมสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย (CSR	Club)	ธนาคารได้ด�าเนินธุรกิจ 
ตามแนวทางของชมรม	ซึง่ส่งเสริมให้สมาชิกบริษัทจดทะเบยีนได้น�าแนวคิด
และหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	 มาใช้ในการบริหารธุรกิจ 
เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมูลค่า	และคุณค่าของธุรกิจมาโดยตลอด

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council 
for Sustainable Development: TBCSD) ธนาคารเป็น	1	 ในสมาชิกของ
องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ซึ่งมีสมาชิกจากธุรกิจต้นแบบ 
ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืจากกลุม่ธุรกิจหลกัของประเทศกว่า	40	องค์กร	มุ่งเน้น 
การเป็นธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืน	 เผยแพร่วัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในวงกว้าง	 ผลักดันนโยบาย 
ท่ีเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)	ธนาคารเป็นสมาชิกองค์กรนี้	 
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นพลังสังคมคอยขับเคลื่อนให้คนไทยและสังคมไทย 
ไม่ยอมรับและออกมาร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption: CAC) เป็นการรวมตัวกันของ
ธุรกิจขนาดใหญ่เพ่ือแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการคอร์รัปชันในสังคมไทย	
ซึ่งสมาชิกจะประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและจัดท�าระบบ
ป้องกันการจ่ายสินบน	รวมท้ังให้ความร่วมมือสนับสนุนการสร้างมาตรฐาน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล	(Corporate	
Governance)	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	(Social	Responsibility) 
 โครงการ Smart University Application	ธนาคารลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัย	 ในการเช่ือมโยงระบบการท�าธุรกรรมดิจิทัล 
ของธนาคารกับทุกกิจกรรมในร้ัวมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว	เพื่อขับเคลื่อนสู่
การเป็นมหาวิทยาลยัอจัฉริยะด้านดจิทิลัไลฟ์สไตล์ทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ 
(New	Normal)	 โดยเริ่มท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	มหาวิทยาลัยบูรพา	สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเป็นสมาชิก และพันธมิตรในสมาคมต่าง ๆ
(Industry Association & Partnerships)

สมาคมธนาคารไทย	คุณผยง	ศรีวณิช	กรรมการผู้จดัการใหญ่	ธนาคาร 
กรุงไทย	 ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย	 โดยมีภารกิจส�าคัญ	 
คือ	การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศ	รวมทัง้ 
พัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ	 เพื่อเป็นส่วนหน่ึง 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและ 
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยในทุกภาคส่วน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
กับธนาคารแห่งประเทศไทย	สมาคมธนาคารไทย	และธนาคารพาณิชย์ของไทย 
เพื่อร่วมมือก�าหนดแนวทางการด�าเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน	 ในด้าน 
การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ	(Sustainable	Banking	Guidelines	 -	
Responsible	Lending)	โดยน�าปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภิบาล 
(Environmental,	Social,	and	Governance:	ESG)	มาร่วมพิจารณาในการ
ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ส�าหรับการให้สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ	
ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก
การให้สินเชื่อของธนาคารด้วย

ศูนย ์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT)	ธนาคาร 
เป็น	1	ใน	15	ธนาคารสมาชิก	เพือ่ร่วมแลกเปลีย่นแนวทางการจดัการปัญหา
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล	รวมถึงเข้าร่วมอบรมเพ่ือยกระดบั
การด�าเนินงานของธนาคาร	

Thailand Blockchain Community Initiative	 การรวมตัวของ
ธนาคารไทย	 และรัฐวิสาหกิจและองค์ธุรกิจขนาดใหญ่	 เพื่อน�าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมายกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจของประเทศ	 โดยธนาคารได้ร่วมมือให้บริการหนังสือค�้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน	 (Krungthai	e-LG	on	Blockchain) 
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การเป็นสมาชิกและพันธมิตรในสมาคมระดับโลก (International Association & Partnerships)
โครงการริเริ่มทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ BIOFIN (The Biodiversity Finance Initiative) เป็นความร่วมมือระดับโลกภายใต้โครงการ 

พฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)	ธนาคารร่วมมือกับ	UNDP	และมูลนิธิรักษ์ไทย	ด�าเนินโครงการ	Koh	Tao,	Better	Together	เพือ่ระดมทนุช่วยคนขับเรือท่องเทีย่ว 
ขนาดเล็กบนเกาะเต่าทีไ่ด้รับความเดอืดร้อนอย่างหนักจากการขาดรายได้หลกัดแูลครอบครัว	เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19	ด้วยการจ้างงานท�าความสะอาด
ชายหาดและเก็บขยะในทะเล	เป็นการลดปัญหาส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลไปพร้อมกัน

ชมรมสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย
(CSR Club)

การเป็นสมาชิก
และพันธมิตร

ในสมาคมต่าง ๆ

การเป็นสมาชิก
และพันธมิตร

ในสมาคมระดับโลก

การเป็นสมาชิก
และพันธมติร

ในสมาคม
ระดับประเทศ

องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
(Thailand Business Council for

Sustainable Development:
TBCSD)

โครงการรเิริม่ทางการเงนิ
เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ BIOFIN

(The Biodiversity Finance Initiative)
เปน็ความรว่มมอืระดับโลกภายใต้ 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

(UNDP)

สมาคมธนาคารไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร 

หรอื Thailand Banking Sector CERT
(TB-CERT)

Thailand Blockchain
Community Initiative

แนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชัน
ของภาคเอกชนไทย

(Thai Private Sector Collective
Action Against Corruption: CAC)

โครงการ Smart University
Application

องค์กรต่อต้านคอรร์ปัชัน
(ประเทศไทย)

GRI	102-13



บมจ.ธนาคารกรุงไทย026

กล้าเปล่ียน เพ่ือความย่ังยืน
(COURAGE TO CHANGE FOR SUSTAINABILITY)

 
มาตรการพิเศษส�าหรบัลูกค้าธุรกิจและรายย่อยท่ีได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจ

ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้างจากการแพร่ระบาดของโควิด-19	โดยเลง็เหน็ความจ�าเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลอืลูกค้าทกุกลุม่ 
จงึออกมาตรการพเิศษส�าหรับลกูค้าธุรกิจและรายย่อยทีไ่ด้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ	ลกูค้าทีข่าดสภาพคล่อง	ต้องการลดค่าใช้จ่าย	และบริหารจดัการหน้ี 
อย่างมีระบบ	 ธนาคารช่วยเหลือในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้ลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบ	 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถช�าระหน้ีของลูกหน้ี 
ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจะเป็นไปตามมาตรการพิเศษเพิ่มเติม	เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารกรุงไทยท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19	อย่างยั่งยืน

ส�าหรับมาตรการพิเศษน้ี	 ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทั้งการลดอัตราดอกเบี้ย	 ลดค่างวด	 การช�าระหน้ีแบบ	Step	Up 
พักช�าระเงินต้นและช�าระเฉพาะดอกเบ้ีย	เปล่ียนประเภทหนี้	ปรับวงเงินกู้หมุนเวียน	(Revolving	Loan)	เป็นวงเงินกู้แบบมีก�าหนดระยะเวลา	(Term	Loan) 
ผ่อนสบาย	ๆ	แบบมีก�าหนดระยะเวลา	รวมถึงมาตรการอืน่	ๆ	เช่น	การขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี	โดยการโอนทรัพย์ช�าระหน้ี	การแปลงหน้ีเป็นทนุ	การเพิม่
สภาพคล่อง	หรือการขยายระยะเวลาผ่อนช�าระ	 เป็นต้น	 ท้ังนี้	การพิจารณาลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก�าหนด	โดยธนาคารจะเสนอ
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการช�าระหนี้และความเส่ียงของลูกค้าเสมอ

ช่วง	3-5	ปีท่ีผ่านมา	ธนาคารพาณิชย์ได้เผชิญศึกหนักอย่างหลีกเล่ียง 
ไม่ได้	นับแต่การปฏิรูปองค์กรสูก่ารเป็น	‘ดจิทิลัแบงก์ก้ิง’	และการเกิดตัวแปร 
ที่ไร้สัญญาณเตือนอย่างวิกฤตโควิด-19	 ที่เร่งให้ทุกองค์กรต้องปรับกลยุทธ์ 
เพื่อลงแข่งขันกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล	 เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของ 
ผูบ้ริโภคยคุน้ี	และเพือ่ให้สอดคล้องกับทศิทางในอนาคตของสถาบนัการเงิน	
หนึ่งในภาคธุรกิจส�าคัญท่ีต้องให้ความจริงจังในเรื่องความยั่งยืน	

ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ	 และด้วยบทบาทในการเป็นเสาหลัก 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ	ธนาคารกรุงไทยเป็นหน่ึงในสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ 

ทีแ่สดงให้เหน็ถึงศักยภาพขององค์กร	และวิสัยทศัน์ของผู้น�าทีส่ามารถปรับตัว 
ได้อย่างรวดเร็วในทกุวิกฤตและทกุยคุสมัย	ไม่ว่าบริบททางการเงินจะเปลีย่นไป 
อย่างไร	สิง่หน่ึงทีธ่นาคารเดนิหน้าอย่างไม่เปลีย่นแปลง	คือการพฒันาศักยภาพ 
ขององค์กร	เพือ่มุ่งสู่ความเป็นผูน้�าด้านการเงินเพือ่ชีวติทีด่ข้ึีนของคนไทยทกุคน

การแพร่ระบาดของโควิด-19	ถือเป็นหน่ึงในวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ทีส่ดุ	
แต่ธนาคารก็ยนืหยดัและด�ารงไว้ซึง่ภารกิจในการเป็นเสาหลกัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ	 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่อยู ่เคียงข้างประชาชน 
ในทกุวิกฤต	ธนาคารมีการปรับนโยบายและใช้มาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19	ทัง้ระหว่างพนักงานกับพนักงาน	และ
พนักงานกับลูกค้า	 รวมถึงมาตรการที่ช่วยให้ธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจ 
ของธนาคารได้อย่างราบร่ืนท่ามกลางการล็อกดาวน์	 และระหว่างที่มี
พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานท่ีบ้าน	

ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและก�าหนดมาตรการในการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
คณะกรรมการท�าหน้าที่ติดตามสถานการณ์เพื่อให้ธนาคารสามารถก�าหนด
แผนรับมือปัญหาได้อย่างทนัท่วงท	ีรวมถึงประเมินผลกระทบทีเ่กิดข้ึนและจดัการ 
ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน	(Impact	Mitigation) 
และติดตามความคืบหน้าของแผนการด�าเนินการต่าง	ๆ	ทุกระยะด้วย

GRI	102-15



027รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

มาตรการเยยีวยาประชาชนและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	จากวิกฤตเศรษฐกิจ 
และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนทัว่ประเทศในทกุมิต	ิทัง้สุขภาพกาย	สขุภาพจติ	เศรษฐกิจ	การศึกษาและอืน่	ๆ 

	 ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ	ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของภาครัฐในการเร่งให้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชนผ่านการพฒันา	Digital	Platform	 
อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคนไทยในการเข้าถึงมาตรการการช่วยเหลอืต่าง	ๆ	ของรัฐบาล	โดยโครงการส�าคัญต่าง	ๆ	ของภาครัฐทีธ่นาคารมีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินการ	ได้แก่

การสนับสนุนนโยบายรฐัเพ่ือชว่ยประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการมาตรการเยียวยาประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบ
1. โครงการ “เราชนะ”	ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลงั	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลงั	กรมบญัชีกลาง	กรมสรรพากร 

กระทรวงคมนาคม	 และหน่วยงานภาครัฐ	 ด�าเนินโครงการเราชนะ	 สนับสนุนวงเงินให้ความช่วยเหลือลดภาระ 
ค่าครองชีพแก่ประชาชนให้เกิดการน�าไปใช้จ่ายส�าหรับการอปุโภคบริโภค	โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
ทีจ่�าเป็นและค่าใช้จ่ายส�าหรับการเดนิทาง	โครงการดงักล่าวก�าหนดให้ผูไ้ด้รับผลกระทบต้องลงทะเบยีนขอรับเงินเยยีวยา 
คนละไม่เกิน	9,000	บาท	ครอบคลมุความช่วยเหลอืทกุกลุม่อาชีพ	เช่น	ผูป้ระกอบอาชีพอสิระ	หาบเร่	แผงลอย	รับจ้าง 
เกษตรกร	เป็นต้น	กลุม่ผูถื้อบตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ	กลุม่ประชาชนทีต้่องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ	เช่น	ไม่สามารถ 
เข้าถึงระบบอนิเทอร์เน็ต	ไม่มีสมาร์ตโฟน	ผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พิง	อาท	ิผูส้งูอาย	ุผูพ้กิาร	ทพุพลภาพ	ผูป่้วยตดิเตยีง	เป็นต้น 
โดยรูปแบบการจ่ายเงินจะมีลักษณะเป็นการจ่ายรายสัปดาห์	เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้ 
ทัง้น้ี	ประชาชนสามารถใช้สทิธิโครงการเราชนะกับร้านอาหาร	ร้านค้าท่ัวไป	ร้านบริการ	เช่น	ร้านตัดผม	ร้านนวดสปา 
และคลินิกท�าฟัน	 รวมถึงสามารถใช้สิทธิกับการเดินทางขนส่ง	 ทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	 แท็กซี่	 ตุ๊กตุ๊ก	 รถเมล์ 
รถตู้ให้บริการและรถสองแถว	 เพื่อสนับสนุนโครงการเราชนะให้ประสบความส�าเร็จ	 ธนาคารกรุงไทยได้จัดให้มี
โครงการต่าง	ๆ	เพิ่มเติม	ดังนี้

-	พัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะของธนาคารกรุงไทย	 โดยมีการขยายอัตราความเร็ว 
ในการส่งข้อมูล	 (Bandwidth)	 เพ่ือรองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจได้พร้อมกัน	 ซึ่งสามารถรองรับ 
การลงทะเบียนสูงสุดได้ท่ี	1.6	ล้านรายต่อวินาที

-	 เพิ่มเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์	(EDC)	กว่า	20,000	เครื่อง	และจ้างงานนักศึกษา	เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้แก่ร้านค้าท่ีเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการท่ีสาขาธนาคารกรุงไทย		

-	 จดัระบบการลงทะเบยีนโครงการฯ	ทีส่าขาของธนาคารกรงุไทยจ�านวน	1,023	แห่งทัว่ประเทศ	และจดุบริการเคลือ่นที ่
จ�านวน	871	จุดท่ัวประเทศ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนแก่ประชาชนกลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
เป็นพิเศษ		

-	 เพิ่มจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ	 ให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ	 ได้ที่สาขาหรือจุดบริการ 
ของธนาคารออมสนิ	ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ส�านักงานคลงัจงัหวัด	ส�านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ 
และส�านักงานสรรพากรพื้นท่ีท่ัวประเทศ	ท�าให้มีจุดรับบริการลงทะเบียนโครงการฯ	รวมอย่างน้อย	3,500	แห่ง	

-	ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของแอปพลิเคชัน	“ถุงเงิน”	ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากขึ้น	เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการที่สุจริต	 ตลอดจนควบคุมและลดโอกาสในการกระท�าความผิดของ 
ผู้ประกอบการ

	ผลการด�าเนินงานของโครงการเราชนะ	ตัง้แต่วันที	่5	กุมภาพนัธ์	-	30	มิถุนายน	2564	พบว่ามร้ีานค้าลงทะเบยีน
เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า	1.3	ล้านร้านค้า	ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าท่ัวไปและอื่น	ๆ	ร้านธงฟ้า	ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
และร้าน	OTOP	มีผู้ใช้สิทธิจ�านวนกว่า	33.2	ล้านคน	โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า	273,000	ล้านบาท

2. โครงการ “มาตรา 33 เรารักกัน”	ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง	และกระทรวงแรงงาน	ด�าเนนิโครงการ
มาตรา	33	 เรารกักนั	 เพือ่เยยีวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ให้แก่ผู้ประกันตนในมาตรา	33	 
ซึ่งผู้มีสิทธิตามโครงการจะได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพรายละ	6,000	บาท	ผ่านแอปพลิเคชัน	“เป๋าตัง”	สามารถ
ใช้เงินดังกล่าวซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการเราชนะ

	ผลการด�าเนินงานของโครงการมาตรา	33	เรารักกัน	ตัง้แต่วันที	่22	มีนาคม	-	30	มิถุนายน	2564	พบว่ามีผู้ใช้สิทธิ 
จ�านวนกว่า	8.1	ล้านคน	โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า	48,000	ล้านบาท		

GRI	102-2,	102-6,	102-7,	203-1,	FS13,	FS14



028 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

1. โครงการ “คนละคร่ึง”	ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลงั	ส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง	และกรมบัญชีกลาง	ด�าเนินโครงการ	“คนละครึ่ง”	ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจระดบัฐานราก	ส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย	
โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่	 แผงลอย	 เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มข้ึน	
รวมท้ังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ

-	 โครงการคนละคร่ึง	ระยะที	่1	และระยะที	่2	ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร	
เคร่ืองดื่ม	และสินค้าทั่วไปเป็นจ�านวนร้อยละ	50	ทั้งน้ีไม่เกิน	150	บาท 
ต่อคนต่อวัน	หรือไม่เกิน	3,500	บาทต่อคน	ตลอดระยะเวลาโครงการ

ผลการด�าเนินงานของโครงการคนละคร่ึง	ระยะที	่1	และระยะที	่2	ตัง้แต่ 
วันที	่23	ตลุาคม	2563	-	31	มีนาคม	2564	พบว่า	มีร้านค้าลงทะเบยีนเข้าร่วม
โครงการกว่า	1.5	ล้านร้านค้า	มีผูใ้ช้สิทธิจ�านวนกว่า	14.7	ล้านคน	โดยมียอด 
การใช้จ่ายตลอดโครงการกว่า	102,000	 ล้านบาท	แบ่งเป็นเงินท่ีประชาชน 
จ่ายกว่า	52,000	ล้านบาท	และภาครัฐร่วมจ่ายอีกกว่า	50,000	ล้านบาท	

-	 โครงการคนละคร่ึง	ระยะที	่3	ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ	50	ส�าหรับค่าอาหาร 
เคร่ืองดืม่	สนิค้าทัว่ไป	และค่าบริการ	ทัง้น้ี	ไม่เกิน	150	บาทต่อคนต่อวัน	หรือไม่เกิน 
	4,500	บาทต่อคน	ตลอดระยะเวลาโครงการ	นอกจากนี้ธนาคารยังได้ขยาย
ศักยภาพของ “เป๋าตัง”	 ให้สามารถรองรับการใช้จ่ายในการสั่งอาหารและ
เคร่ืองดื่มผ่านแพลตฟอร์มรับส่งอาหารที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ	
ได้แก่	Grab		LINE	MAN	และ	True	Food	เพือ่เพิม่ความสะดวกในการใช้งาน 
ให้ประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ	ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ	และตอบโจทย์ 
การใช้ชีวิตของคนไทยท่ีเปล่ียนไป

ผลการด�าเนินงานของโครงการคนละคร่ึง	ระยะที	่3	ตัง้แต่วันที	่1	กรกฎาคม	- 
31	ธันวาคม	2564	พบว่า	มีร้านค้าลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการกว่า	1.3	ล้านร้านค้า 
มีผู้ใช้สทิธิสะสมจ�านวนกว่า	26.3	ล้านคน	จากผู้ได้รับสทิธิ	28	ล้านคน	โดยมี
ยอดการใช้จ่ายสะสมกว่า	223,900	ล้านบาท	แบ่งเป็นเงินทีป่ระชาชนจ่ายกว่า	
113,900	ล้านบาท	และภาครัฐร่วมจ่ายอีกกว่า	110,000	ล้านบาท	ส�าหรับ 
ข้อมูลการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มรับส่งอาหาร	มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 

3,600	ล้านบาท	แบ่งเป็นเงินท่ีประชาชนใช้จ่ายกว่า	1,900	ล้านบาท	และรัฐ 
ร่วมจ่ายกว่า	1,700	ล้านบาท	โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
ผ่านแพลตฟอร์มรับส่งอาหารจ�านวนกว่า	82,000	ราย	เข้าร่วมโครงการ

 2. โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”	ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง	ด�าเนิน
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้น 
การบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีก�าลังซื้อ	 และสนับสนุนผู้ประกอบการ 
ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม	 โดยผู้ได้รับสิทธิช�าระเงินค่าสินค้าหรือบริการ	
ผ่าน	G-Wallet	บนแอปพลเิคชัน	“เป๋าตงั”	กับผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษี
มูลค่าเพิ่มท่ีติดตั้งแอปพลิเคชัน	“ถุงเงิน”	ท่ีเข้าร่วมโครงการ	จะได้รับวงเงิน
สนับสนุนในรูปของบตัรก�านัลอเิลก็ทรอนิกส์	(e-Voucher)	สะสมสงูสดุไม่เกิน 
10,000	บาทต่อคน	ตลอดระยะเวลาโครงการ	

	ผลการด�าเนินงานของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้	ตั้งแต่วันท่ี	1	กรกฎาคม	-	 
31	ธันวาคม	2564	พบว่า	มีผูใ้ช้สทิธิสะสมจ�านวนกว่า	91,000	คน	จากผูไ้ด้รับสทิธิ 
กว่า	490,000	 ราย	 โดยมียอดใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสมกว่า	3,800	 ล้านบาท 
และยอดใช้จ่ายส่วนบตัรก�านัลอเิลก็ทรอนิกส์	(e-Voucher)	สะสมกว่า	330	ล้านบาท

 3. โครงการเพิม่ก�าลงัซือ้ให้แก่ผูมี้บตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ	ธนาคารร่วมกับ
กระทรวงการคลัง	และกรมบัญชีกลาง	ด�าเนินโครงการเพิ่มก�าลังซื้อส�าหรับ
กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	โดยช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคา
ประหยัดและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการท่ีเข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง	ระยะท่ี	3	เป็นจ�านวนเงินรวม	1,800	บาท	ต่อคน

	ผลการด�าเนินงานของโครงการเพิม่ก�าลงัซือ้ให้แก่ผูมี้บตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ 
ตั้งแต่วันท่ี	1	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	2564	พบว่า	มีผู้ใช้สิทธิสะสมจ�านวน
กว่า	13.5	ล้านคน	โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า	24,000	ล้านบาท

4 . โครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลงั	และกรมบญัชีกลาง	ด�าเนินโครงการดงักล่าวให้แก่ 
ผูท้ีต้่องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ	เช่น	ผูท้ีไ่ม่สามารถเข้าถึงระบบอนิเทอร์เน็ต	
ผูท้ีไ่ม่มีสมาร์ตโฟน	ผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ	(ผูสู้งอาย	ุผูพ้กิาร	ทพุพลภาพ	ผูป่้วย 
ติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงิน 
ทีไ่ด้รับผ่านแอปพลเิคชัน	“เป๋าตงั”	ได้)	เป็นต้น	โดยจะช่วยเหลอืค่าซือ้สนิค้า
จากร้านธงฟ้าฯ	 และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการ 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง	ระยะที	่3	เป็นจ�านวนเงินรวม	1,800	บาท	ต่อคน

	ผลการด�าเนินงานของโครงการเพิม่ก�าลงัซือ้ให้แก่ผูมี้บตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ 
ตั้งแต่วันท่ี	1	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	2564	พบว่า	มีผู้ใช้สิทธิสะสมจ�านวน
กว่า	1.5	ล้านคน	โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า	2,100	ล้านบาท

โครงการท่ีกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

GRI	102-2,	102-6,	102-7,	203-1,	FS13,	FS14
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5. โครงการเราเทีย่วด้วยกัน ระยะที ่3	ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลงั 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ด�าเนินโครงการโดยขยายสิทธิเพิ่มอีก	
2	 ล้านสิทธแิละเพิ่มจ�านวนห้องพัก	2	 ล้านห้อง	 มีระยะเวลาด�าเนินการ 
ตัง้แต่เดอืนตลุาคม	2564	ถึงเดอืนมกราคม	2565	ทัง้น้ี	ภาครัฐร่วมสนับสนุน 
ค่าโรงแรม	40%	(ไม่เกิน	3,000	 บาท/ห้อง/คืน)	 สนับสนุนคูปองอาหาร	
600	บาทต่อคืน	และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน	40%	(ไม่เกิน	2,000	บาท 
หรือ	3,000	บาท	ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด)	

	ผลการด�าเนินงานของโครงการเราเท่ียวด้วยกัน	ระยะท่ี	3	ตั้งแต่วันท่ี	 
15	ตลุาคม	-	31	ธันวาคม	2564	พบว่า	มีประชาชนทีล่งทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ
แล้วกว่า	1.04	 ล้านคน	 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า	8,900	 ราย 
โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า	 8,000	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นมูลค่า 
การใช้จ่ายโรงแรม/ทีพ่กัรวมกว่า	7,000	ล้านบาท	ยอดใช้จ่ายคูปองในโครงการ
กว่า	900	ล้านบาทและมูลค่าการใช้จ่ายเฉพาะค่าตัว๋เคร่ืองบนิกว่า	100	ล้านบาท

 

6. โครงการทัวร์เที่ยวไทย	 ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลังและ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด�าเนินโครงการ	 โดยภาครัฐจะสนับสนุน 
ค่าใช้จ่าย	40%	ของราคาแพ็กเกจท่องเท่ียว	หรือไม่เกิน	5,000	บาทต่อคน 
จ�านวน	1	ล้านสิทธิ	มีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม	2564	
ถึงเดือนเมษายน	2565	

	ผลการด�าเนินงานของโครงการทัวร์เท่ียวไทย	ตั้งแต่วันท่ี	15	ตุลาคม	- 
26	 พฤศจิกายน	2564	 พบว่า	 มีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิแล้วกว่า 
10,000	 สิทธิ	 มีบริษัทน�าเที่ยวสมัครเข ้าร ่วมโครงการฯ	 760	 ราย 
มีรายการน�าเที่ยวทั้งหมดกว่า	 1,500	 รายการ	 โดยมียอดรวมมูลค่า 
การเดินทางและค่าใช้จ่ายการสะสมกว่า	18	ล้านบาท

ทัวร�เที่ยวไทย

	ทั้งน้ี	 การด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวนอกจากจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากผ่านการบริโภคจับจ่ายใช้สอยของประชาชนแล้ว 
ยังมีส่วนช่วยสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนจนถึงระดับฐานรากให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและพัฒนาให้สังคมไทย 
เดินหน้าสู่สังคมดิจิทัล	(Digital	Society)	ไปพร้อม	ๆ 	กัน	ในขณะเดียวกันยังเป็นการลดการใช้เงินสด	ท�าให้การด�าเนินโครงการภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมาย	โปร่งใส	ท่ัวถึง	และตรวจสอบได้											

GRI	102-2,	102-6,	102-7,	203-1,	FS13,	FS14
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1. โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภยั	ธนาคารร่วมกับกรุงเทพมหานคร 
ส�านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต	ิหอการค้าไทย	โรงพยาบาล	บริษัทไอบเีอม็ 
และหน่วยงานพนัธมิตร	พฒันาระบบลงทะเบยีนฉดีวัคชีนโควิด-19	“ไทยร่วมใจ 
กรุงเทพปลอดภัย”	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนแก่ประชาชน 
ทีจ่ะรับบริการฉดีวัคซนีป้องกันโควิด-19	ณ	จดุบริการฉดีวัคซนีนอกโรงพยาบาล 
ทัว่กรุงเทพฯ	โดยพฒันาระบบ	“ไทยร่วมใจ	กรุงเทพปลอดภัย”	เพือ่กระจาย
วัคซีนให้ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้อย่างท่ัวถึง	สะดวก	รวดเร็ว	
โปร่งใส	และมีประสทิธิภาพ	ภายใต้โครงการดงักล่าว	เปิดโอกาสให้ผูท้ีอ่าศัย
อยูใ่นกรุงเทพมหานครทีมี่อายตุัง้แต่	18-59	ปี	ซึง่ไม่ได้อยูใ่น	7	กลุม่โรคเสีย่ง 
สามารถลงทะเบยีนจองรับวัคซนีผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	ได้แก่	เว็บไซต์ไทยร่วมใจ 
แอปพลิเคชัน	“เป๋าตัง”	และร้านค้าสะดวกซื้อท่ีร่วมโครงการ	

ผลการด�าเนินโครงการไทยร่วมใจ	 กรุงเทพปลอดภัย	 ตั้งแต่วันที ่
	7	มิถุนายน	-	15	พฤศจกิายน	2564	พบว่ามีผูล้งทะเบยีนแจ้งความประสงค์รับ 
การฉดีวัคซนีสะสมกว่า	2	ล้านคน	และให้บริการฉดีวัคซนีแล้วมากกว่า	3	ล้านโดส 
รองรับการเปิดพ้ืนที่น�าร่องด้านการท่องเที่ยว	 หรือ	Bangkok	Sandbox	 
ซึง่ถือเป็นความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ	และน�าไปสูก่ารเปิดประเทศ	เมือ่วันที่ 
1	พฤศจิกายน	2564	ท่ีผ่านมา			

2. ลงทะเบยีนรับชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ผ่าน “เป๋าตงั” 
ธนาคารร่วมกับส�านักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาตแิละกรุงเทพมหานคร 
แจกชดุตรวจโควิด-19	แบบ	ATK	ผ่านหน่วยบริการต่าง	ๆ 	เช่น	โรงพยาบาล	คลนิิก
และร้านขายยาทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	โดยให้ประชาชนกลุม่เสีย่งทีมี่ภูมิล�าเนา 
อยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพฯ	ประเมินความเสีย่งผ่านแอปพลเิคชัน	“เป๋าตงั”	และไปรับ 
ชุดตรวจ	ATK	 จ�านวน	2	 ชุด	 ได้ที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ	 
ทัง้น้ี	ผลการแจกจ่ายชุดตรวจในวันแรก	(16	กันยายน	2564)	พบว่า	มีประชาชน
รับชุดตรวจแล้วท้ังส้ิน	4,299	ราย	รวม	8,598	ชุด	ในจ�านวนนี้เป็นการขอรับ 
ผ่านแอปฯ	“เป๋าตงั”	จ�านวน	4,295	ราย	โดยกรณีผลตรวจเป็นบวก	ในแอปฯ	
จะมีตวัเลอืกให้เลอืกว่าจะเข้ากักกันแยกตวั	ณ	ทีอ่ยูปั่จจบุนัหรือกลบัภูมิล�าเนา	
กรณีเลอืกทีอ่ยูปั่จจบุนัในกรุงเทพฯ	ข้อมูลดงักล่าวจะถูกส่งเข้าระบบแล้วกระจาย
คนไข้ไปให้คลินิกท่ีตั้งอยู่ใกล้ผู้ป่วยมากท่ีสุดเป็นผู้ดูแลติดตามอาการต่อไป

3. โครงการกล่องพลังใจ (Krungthai Care Box)	ธนาคารมอบกล่อง 
พลังใจให้แก่ผู้ติดเช้ือโควิด-19	ที่รักษาตัวที่บ้าน	จ�านวน		20,000	กล่อง 
ในกล่องประกอบด้วย	ยาลดไข้	ยาแก้ไอ	ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร	เจลแอลกอฮอล์	 
หน้ากากอนามยั	เครื่องยังชีพ	ฯลฯ	มอบให้ผู้ป่วยในพื้นท่ีต่าง	ๆ	ท่ัวประเทศ	
เช่น	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 จังหวัดสมุทรปราการ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	
จังหวัดปทุมธานี	จังหวัดนนทบุรี	เป็นต้น

โครงการอื่น ๆ

GRI	203-1,	FS13,	FS14
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4. ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสถานการณ์โควิด-19 
ธนาคารจดัหาถุงยงัชีพเพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัยในสถานการณ์โควิด-19	
จ�านวนท้ังส้ิน	2,000	ชุด	ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็นส�าหรับ 
ผูป้ระสบอทุกภัย	เช่น	ข้าวสาร	น�า้พริก	บะหม่ีก่ึงส�าเร็จรูป	ปลากระป๋อง	ถุงขยะ 
สเปรย์ฉดีกันยงุ	ยาหม่องหรือข้ีผ้ึง	ผ้าอนามัย	เป็นต้น	มอบให้แก่ผู้ประสบภัย 
ในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	เช่น	จงัหวัดอยธุยา	จงัหวัดอบุลราชธานี	จงัหวัดอดุรธานี	เป็นต้น 
 

5. สนับสนุนโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พัฒนาสู่การเป็น 
โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ (KMC Innovative Hospital) 
แห่งแรกของไทย	ธนาคารมีความมุง่ม่ันน�าเทคโนโลยมีาพัฒนาและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของลูกค้าประชาชน	 โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและการรักษา
พยาบาล	 จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันฯ	 เพ่ือสร้างโรงพยาบาล
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเคร่ืองมือ 
ทางการแพทย์แบบครบวงจรส�าหรับคนไทยทุกคน	 รวมทั้งมีการรักษา
พยาบาลเชิงรุกแบบใหม่	โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนสถาบนัฯ	ในการคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร	 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต	(New	S-CURVE)	ทีจ่ะขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ	การผลกัดนั 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสูโ่รงพยาบาลวิจยันวัตกรรมทางการแพทย์ 
เป็นการประสานจุดแข็งของสองหน่วยงาน	 เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี	
และเช่ือมต่อโครงการด้านสาธารณสุขที่ธนาคารกรุงไทยได้ด�าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง	รวมกับความโดดเด่นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ท่ีเป็นสถาบันชั้นน�าด้านการท�าวิจัยและนวัตกรรม
ทางด้านการแพทย์	ตลอดจนแลกเปล่ียนข้อมูล	วิเคราะห์ปัญหาเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการแพทย์และพยาบาล	ในการรักษาผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคน	
สอดคล้องกับแผนงานด้านสขุภาพและการรักษาพยาบาล	อนัเป็น	1	ใน	5	ของ 
ระบบนิเวศ	(Ecosystems)	 หลักของธนาคาร	 และเพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
ในการยกระดบัชวิีตความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดขึีน้	โดยค�านึงถึงการพฒันา 
สังคมโดยรวมและสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม

GRI	203-1,	FS13,	FS14
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ความย่ังยืน
ด้านผลประกอบการ
เปล่ียนเพ่ือลดความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
น�าเทคโนโลยีมาพัฒนาบรกิารทางการเงนิอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบรกิาร และผลิตภัณฑ์ทางการเงนิ
ท้ังบรกิารขั้นพ้ืนฐานและบรกิารใหม่ ๆ อย่างท่ัวถึง
เพ่ือยกระดับชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีย่ิงขึ้น

ความย่ังยืน
ด้านผลประกอบการ



สินทรพัย์
(+ สินทรพัย์รวม

ท้ังในและต่างประเทศ)

3,556,744 ล้านบาท

จาํนวนหน้ีสิน

3,182,633
ล้านบาท

จาํนวนผู้ถือหุ้น

75,912
ราย

กําไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร

21,588
ล้านบาท

เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 29.0 จากปีท่ีผ่านมา

เงนิรบัฝาก

2,614,747
ล้านบาท

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

ในปี	2564	ธนาคารสามารถท�าก�าไร	21,558	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนคิดเป็นร้อยละ	29	เมือ่เทยีบกับปี	2563	โดยผลประกอบการของธนาคารเกิดจากการเตบิโต 
อย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อถึงร้อยละ	12.6	และผลจากความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	ภาคการศึกษา	ภาคเอกชน	ภาคธุรกิจธนาคาร 
โดยเฉพาะภาครัฐในการร่วมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดจิทิลั	เพือ่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล	และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศทีส่ามารถน�ามาต่อยอด 
และพัฒนาบริการทางการเงินในรูปแบบต่าง	ๆ 	เช่น	หุ้นกู้ดิจิทัล	การปล่อยสินเช่ือแบบดิจิทัล	(Digital	Lending)	กระเป๋าตังสุขภาพ	(Health	Wallet)	 
โครงการเมืองอัจฉริยะ	(Smart	City)	เป็นต้น

033

การเจรญิเติบโตของผลประกอบการอย่างย่ังยืน

ผลการด�าเนินงานของธนาคาร และบรษัิทย่อยในปี 2564 

708,654 ล้านบาท
รอ้ยละ 27.0

1,039,448 ล้านบาท
รอ้ยละ 39.5

392 ล้านบาท
รอ้ยละ 0.0

553,041 ล้านบาท
รอ้ยละ 21.0

327,724 ล้านบาท
รอ้ยละ 12.5

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเช่ือรฐับาลและรฐัวสิาหกิจ สินเช่ือวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

จาํนวนการปล่อยสินเช่ือท้ังหมดของธนาคาร

สินเชื่อรายย่อย สินเชื่ออื่น ๆ

GRI	102-7,	103-3
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ตารางมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีองค์กรสรา้งขึ้น และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2562-2564

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

 รายได้จากการด�าเนินธุรกิจของธนาคารมาจาก	ท้ังการรักษารายได้จากธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิม	คือ	การปล่อยสินเชื่อ	ฝากเงิน	รวมท้ังจากการสร้าง
ธุรกิจแบบใหม่ในรูปแบบ	Open	Banking	และการสร้างแพลตฟอร์มดจิทิลั	นวัตกรรมทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้าได้หลากหลายและมีประสทิธิภาพ	

รายละเอยีด (งบเฉพาะธนาคาร)
จ�านวนเงนิ (ล้านบาท)

2562 2563 2564

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์
รายได้ 142,752.04 129,644.39 123,250.18

ต้นทุนการดำาเนินงาน 47,803.12 63,952.07 53,657.80

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์ 25,903.03 23,261.75 22,064.41

ค่าใช้จ่ายสำาหรับท่ีมาของเงินทุน 32,961.89 22,905.79 20,037.32

ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 9,379.84 6,082.09 7,742.82

ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม    378.46 150.68 310.68

เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ 86.27 34.64 35.74

เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา 162.39 33.59 129.68

สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น 36.47 26.54 95.17

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สังคม 14.96 6.74 14.93

การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกองค์กร 8.35 4.23 2.82

ค่าสมาชิกและค่าบำารุงแก่ชมรม และสมาคมภายนอก 70.02 44.94 32.34

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม 26,325.70 13,292.01 19,437.15

GRI	102-7,	103-3,	201-1,	201-4
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เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

ผลการ
ดําเนินงานในปี

เป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี

การสนับสนุนยุทธศาสตร์และการด�าเนิน 
ธุรกิจของธนาคาร	รวมทัง้การเตบิโตทางธุรกิจ 
อย่างยัง่ยนื	(	Proactive	Portfolio	Management	; 
Capital	Management)	รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ของทางการ	(Comply	with	
Regulation)

อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อ
สินทรัพย์เส่ียงเป็นไปตามเกณฑ์	Basel	lll

•	Coverage	Ratio	ร้อยละ	164.88
•	อตัราส่วนเงินกองทนุทัง้สิน้ต่อสนิทรัพย์ 
	 ถ่วงน�า้หนักตามความเส่ียง	ร้อยละ	19.88 
	 (เกณฑ์ร้อยละ	12)	

กล้าท่ีจะเปล่ียน เพ่ือจดัการกับความเส่ียงท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
และสถานการณ์ความไม่แน่นอนหลังจากโควดิ-19 (POST COVID-19)

กระบวนการบรหิารความเส่ียงของธนาคาร
เทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 (Digital	 Economy)	 ท�าให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง	 ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและ
การแข่งขันทางธุรกิจ	อกีทัง้มีความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนใหม่	โดยเฉพาะสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	ทีส่่งผลกระทบให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ลดลงและเกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัว	(Recession)	 ค่อนข้างรุนแรงทั่วโลก	 
และปัจจบุนัอยูใ่นช่วงทีเ่ศรษฐกิจฟ้ืนตวัหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19	ท่ีจะเริ่มเบาบางลง

อย่างไรก็ดี	 พฤติกรรมของผู้คนเร่ิมเปลี่ยนไปสู่การใช้ชีวิตในวิถีใหม	่ 
ผู้บริโภคจะมีกิจกรรมการใช้ชีวิตบนออนไลน์มากขึ้น	ในภาคธุรกิจมีการน�า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการด�าเนินงาน	(Digital	Transformation)	อย่างรวดเร็ว 
และขยายวงกว้างข้ึน	ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นตวัเร่งการขยายตวัของเศรษฐกิจดจิทิลั 
จึงเป็นความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมาย	และการบริหารความเส่ียงก็เป็น
ปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยป้องกัน	รักษา	และส่งเสริมให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้	 ซึ่งการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสะท้อนถึง 
การบริหารจดัการทีด่	ีมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และมีความโปร่งใส	สามารถ 
ตรวจสอบได้	อันเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะท�าให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคง

ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	โดยธนาคารได้ก�าหนดกรอบ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	นโยบาย	 รวมถึงแนวทางและคู่มือใน 
การบริหารความเสีย่งไว้อย่างชัดเจน	ครอบคลมุการบริหารความเสีย่งด้านต่าง	ๆ  

ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 และใช้แนวทางของ
คณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ	5	สถาบันของอเมริกา	(Committee	of	
Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO))	
ที่เป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 (Enterprise	Risk	
Management:	ERM)	เชิงบรูณาการตามหลักสากล	โดยมหีลกัการส�าคญั	ได้แก่	

•	การเช่ือมโยงกระบวนการบริหารความเสีย่งเข้ากับแผนกลยทุธ์	และ

การบรหิารความเส่ียง

โอกาสทางธุรกิจของธนาคาร	เพ่ือบรูณาการการบริหารและจดัการความเสีย่ง 
ให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร	ซึง่ธนาคารได้ก�าหนดดชันีช้ีวัดความเสีย่ง	(Key	Risk 
Indicators:	KRI)	คือ	ระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได้	(Risk	Appetite)	และระดบั
ความเส่ียงทีท่นได้	(Risk	Tolerance)	ทีค่รอบคลมุทกุปัจจยัเสีย่ง	และสาเหตุ
ของความเสี่ยง	(Risk	Cause)	เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ 
ในระดับท่ีธนาคารยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	

•	การก�าหนดให้สายงานบริหารความเส่ียงท�าหน้าทีใ่นการก�ากับ	ดแูล	
ตดิตาม	ประเมินผล	และรายงานผลการบริหารความเสีย่งต่อคณะกรรมการ
ก�ากับดแูลความเสีย่ง	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง

การบรหิารความเส่ียงทางการเงนิ
	 ธนาคารได้ด�าเนินการบริหารจดัการเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์	Basel	III	 
ทัง้ในระดบัธนาคารและระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน	ประกอบด้วย	3	หลกัการ	ดงัน้ี 
 หลักการท่ี 1 การด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่า	ก�าหนดให้ธนาคารต้องด�ารง
เงินกองทุนรองรับความเส่ียงด้านเครดิต	ด้านตลาด	และด้านปฏิบัติการ

หลักการท่ี 2 การก�ากับดูแลโดยทางการ	 ที่ก�าหนดให้ธนาคารด�ารง 
เงินกองทุนสูงกว่าเงินกองทุนขั้นต�่าตามหลักการท่ี	1	(Pillar	 I)	 เพื่อรองรับ 
ความเส่ียงทีไ่ม่ครอบคลมุทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวิกฤต	และก�าหนดให้ธนาคาร 
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี	 โดยธนาคารต้องมีกระบวนการประเมิน 
ความเพยีงพอของเงินกองทนุ	(ICAAP)	 โดยค�านึงถึงความเส่ียงทกุด้านของ 
ตนเองและมีการทดสอบภาวะวิกฤตท่ีเหมาะสม

หลักการท่ี 3 การใช้กลไกตลาดในการก�ากับดูแล	ก�าหนดให้ธนาคาร
ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด�ารงเงินกองทนุ	 ระดบัความเสีย่งและระบบ
บริหารความเส่ียงของตนเอง	เพือ่ให้บคุคลภายนอกหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องในตลาด 
สามารถใช้ข้อมูลดงักล่าววิเคราะห์และประเมินความเสีย่งของธนาคาร	ซึง่จะเป็น 
กลไกตลาดทีส่�าคัญในการผลกัดนัให้ธนาคารมรีะบบการบริหารความเสีย่งทีด่ี	 

GRI	103-2,	103-3
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โครงสรา้งการก�ากับดูแลการบรหิารความเส่ียงของธนาคาร
ธนาคารได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีการแบ่งหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน	 โดยโครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยคณะกรรมการระดับสูงที่เป็น
คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการธนาคาร	มีหน้าทีก่�ากับดแูลความเส่ียงในภาพรวมและในเชิงนโยบาย	ได้แก่	คณะกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการ
บริหาร	 คณะกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง	 คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 และมีคณะกรรมการจัดการ 
และคณะกรรมการชุดย่อยของฝ่ายจัดการเพื่อบริหารจัดการและติดตามความเส่ียง	 ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง	 ได้แก่ 
คณะกรรมการจัดการ	 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน	 คณะกรรมการ	 (Governance	Risk	and	Compliance:	GRC)	 ระดับจัดการ 
และคณะกรรมการกล่ันกรองสินเชื่อ	เป็นต้น	โดยสรุปภาพรวมโครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของธนาคาร	ดังนี้

คณะกรรมการจดัการ

• บรหิารจดัการและติดตาม
 - นโยบาย
 - แผนกลยุทธ์
 - เป้าหมายทางธรุกิจ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการ
บรหิาร

คณะกรรมการกํากับดูแล
ความเส่ียง

• กํากับดูแลความเส่ียง
  ในภาพรวม
 - Strategic Risk

 - Credit Risk (Portfolio)

 - Market Risk

 - Liquidity Risk

 - Operational Risk

 - Compliance Risk

 - Reputation Risk

 - IT Risk

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สายงานอื่น ๆ สายงานบรหิารความเส่ียง สายงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการชุดย่อย
ของฝา่ยจดัการ

• คณะกรรมการจดัการ
 ภาคธุรกิจ
• คณะกรรมการบรหิาร
 สินทรพัย์และหน้ีสิน
• คณะกรรมการ 
 Governance Risk and

 Compliance (GRC)

 ระดับจดัการ
• คณะกรรมการกล่ันกรองสินเชือ่
• คณะกรรมการนโยบาย
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 (IT Steering Committee)

• คณะกรรมการ Digital 
 Steering

	ธนาคารก�าหนดให้มีการกันเงินส�ารองเพื่อรองรับความเสียหายหรือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต	 เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิต 
ของลกูหน้ี	(Expected	credit	loss:	“ECL”	หรือ	Expected	loss:	“EL”)	โดยพจิารณาจากข้อมูลในอดตีและเหตุการณ์ทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต	(Forward-looking 
information)	ท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้	ตามสถานะการจัดชั้น	ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	9	
เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	(TFRS9)	ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด		

	ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยและหลกัปฏิบตัสิากลมาโดยตลอด	มีการทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	Test)	อย่างครอบคลมุความเส่ียงทีมี่นัยส�าคญัทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะ
วิกฤต	เพือ่ประเมินผลกระทบต่อความเพยีงพอของเงินกองทนุ	รวมทัง้ศึกษาผลกระทบจากเกณฑ์	Basel	lll	เพือ่ใช้ในการวางแผนเงินทนุ	(Capital	Planning)	
รวมถึงการก�าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

036
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การเสรมิสรา้งวฒันธรรมด้านการบรหิารความเส่ียง

	3.	สร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการบรหิารความเสีย่งทีชั่ดเจน	 และมีการสือ่สารลงไปยังพนักงานทกุระดบั	 โดยธนาคารให้ความส�าคัญ 

ต่อการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ง	(Risk	Culture)	ดงัน้ี
		 3.1	 ประกาศเจตนารมณ์แนวปฏิบตัติามคณุธรรมอตัลกัษณ์	5	ส.	เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัทีพ่งึประสงค์	ซึง่ครอบคลมุถึงการปฏิบตังิาน	โดยค�านึงถึงการบริหาร 

	 	 	 ความเส่ียงและควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
		 3.2	 ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์	5	 ส.	 ในการสร้างความตระหนัก	 ความเข้าใจการมีพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม	 รวมถึงการมีส่วนร่วมของบคุลากรทกุระดบั 

	 	 	 ตัง้แต่กรรมการธนาคารจนถึงพนักงานทุกคน	ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง	ๆ	เพือ่ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร	
		 3.3	 มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง	 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย	 ขับเคลือ่นและก�ากับดแูลความเสีย่งให้เป็นไปตามนโยบาย 

	 	 	 และอยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได้ของธนาคาร
		 3.4	 มีโครงการกรุงไทยคุณธรรม	 ซึ่งครอบคลุมถึงการน�าหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 (Code	of	Conduct)	 วัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

	 	 	 (Zero	Tolerance)	และนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันมาเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ปราศจาก 
	 	 	 ผลประโยชน์ทับซ้อน	(Conflict	of	Interest)

		 3.5	 มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	(Whistle	Blowing	Policy)	 และมีคณะกรรมการ	(Governance	Risk	and	Compliance:	GRC) 
	 	 	 ระดับจัดการ	 และระดับปฏิบัติการ	 เพื่อเร่งรัดผลอย่างใกล้ชิดหลังรับแจ้ง	 ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงจังและเอาใจใส ่
	 	 	 ในการก�ากับดแูลความเส่ียงแล้ว	ยงัเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือในวงกว้างด้วย	

	4.	มีเคร่ืองมือที่ดี	 เพื่อช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ	 และต้องมีการทดสอบเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ	 เพื่อให้ม่ันใจว่า 
ยงัมีความแม่นย�าในการประเมินความเส่ียง

	5.	มีการจดัทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	Testing)	เพือ่ให้ม่ันใจว่าธนาคารมีเงินกองทนุเพยีงพอรองรับทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวิกฤต
	6.	มีระบบการตดิตาม	(Monitor)	ประเมินความเสีย่ง	และรายงานความเสีย่งผ่านแผ่นภาพสรุป	(Risk	Dashboard)	เป็นประจ�าทกุเดอืนต่อคณะกรรมการ 

ทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถึงบริหารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้

ธนาคารมีโครงสร้างการก�ากับและบริหารความเส่ียง	(Risk	Governance	
Structure)	ตามหลัก	3	สาย	(3	Lines	of	Defense)	ทีค่รอบคลมุตัง้แต่ระดบั
คณะกรรมการ	ฝ่ายจดัการ	ไปจนถึงหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีป่ระกอบด้วยพนักงาน
ทุกคน	 ซึ่งจะสะท้อนอยู่ในรูปแบบโครงสร้างองค์กร	 และมีการยกระดับ 
การบริหารความเสีย่ง	โดยมีคณะกรรมการก�ากับดแูลความเสีย่ง	(Risk	Oversight	
Committee:	ROC)	ขับเคลือ่นและก�ากับดแูลความเสีย่งให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 โดยธนาคารยึดหลักการบริหาร 
ความเสีย่งทีด่แีละเป็นสากลตามแนวทาง	COSO	และ	Prudent	Banking	รวมถึง 
มีการก�าหนดกระบวนการ	แนวทาง	และน�าเคร่ืองมือต่าง	ๆ 	มาใช้ในการบริหาร
ความเสีย่งและเฝ้าระวังภัยล่วงหน้า	(Early	Warning)	โดยสรุปดงัน้ี

1.	ก�าหนดนโยบาย	กรอบการบริหารความเสีย่งทีช่ดัเจน	(Risk	Management 
	Policy/Framework)

	2.	ก�าหนดอ�านาจอนุมัตเิพดานความเสีย่ง	(Risk	Limit)	ระดบัความเสีย่ง
ทีย่อมรับได้	ระดบัความเส่ียงท่ีทนได้

GRI	102-15
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ความเส่ียงท่ีเกิดใหม่ (Emerging Risk)

ประเด็น 
ความเส่ียงใหม่

ค�าอธิบาย
(Description)

ผลกระทบต่อธนาคาร 
(Impact)

แนวทางการบรรเทาความเส่ียงใหม่
(Mitigation)

1.	ความเสีย่งจากการแพร่ระบาด 
	 ของไวรัส	(Pandemic	Risk)

จากการแพร่ระบาดของ	
COVID-19	 ทั่ ว โลก	 โดย
แต่ละประเทศยังคงเฝ้าระวัง
และด�าเนินมาตรการต่าง	 ๆ 

เพื่อลดการแพร่ระบาดของ 
COVID-19	 ให้อยู่ในระดับที่ 
ควบคุมได้	 ถึงแม้ว่าจะเร่ิมมี 
การคล่ีคลายมาตรการ	แต่ยงัคง 
มีเช้ือ	COVID-19	สายพันธุใ์หม่
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งอาจ 
แพร่ระบาดได้ง ่ายข้ึนและมี
ผลกระทบต่อสขุภาพรุนแรงขึน้	 
รวมถึงวัคซนีเดมิอาจไม่สามารถ 
ป้องกันสายพันธุ์ใหม่ได้	ส่งผล 
กระทบต่อการจ้างงานและ
การบริโภค	และอาจเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต�่าอย่างรุนแรง
ในท่ีสุด

ความเสี่ ยงด ้านเครดิต : 
ธนาคารมีความเสี่ยงด ้าน
เครดติเพิม่ข้ึนในทกุกลุ่มลูกค้า
อย่างมีนัยส�าคัญ	 เน่ืองจาก
ลกูค้าส่วนใหญ่มคีวามสามารถ
ในการช�าระหน้ีที่ลดลงและ
ฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลง	
เน่ืองจากไม่สามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้ตามปกติ	 ธนาคาร
จึงต้องเพิ่มการกันเงินส�ารอง	
(Provision)	 เพื่อรักษาระดับ	
อัตราส่วนความสามารถใน 
การช�าระหน้ี	(Coverage	Ratio) 
ตามคุณภาพสนิเช่ือในปัจจบุนั
และอนาคต	 ส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและความสามารถ
ในการท�าก�าไรของธนาคาร

ความเสีย่งด้านการปฏบิตักิาร: 
พนักงานและลกูค้ามคีวามเส่ียง 
ที่จะติดเช้ือโควิด-19	 จาก 
การให้บริการทีต้่องพบปะลกูค้า 
เช่น	การให้บริการท่ีสาขา	การเข้า
พบลูกค้าโดยตรง	เป็นต้น	และ
หากมีกรณีทีพ่บว่ามีผูท้ีต่ดิเชือ้
ในสาขาหรือสถานทีป่ฏิบตังิาน 
จะต้องท�าการปิดพืน้ทีด่งักล่าว
เพือ่ฆ่าเช้ือ	จงึกระทบต่อการให้ 
บริการและการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร

1.	ธนาคารได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลอืต่าง	ๆ 	
ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ	COVID-19	ตามมาตรการและนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
ช่วยเหลอืลกูค้าทัง้กลุม่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจเพือ่
ลดภาระของลกูค้าในด้านการเงินให้สามารถด�าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้	 รวมถึงเป็นการชะลอผลกระทบจากคณุภาพ
สนิเช่ือทีล่ดลงด้วย	 เช่น	 การพักช�าระคนืทัง้เงินต้นและ
ดอกเบีย้	การขยายระยะเวลาการช�าระหน้ี	เป็นต้น
การแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	ส่งผลกระทบต่อ 

การด�าเนินธุรกิจของธนาคารในการปฏิบัติงานภายใน
แต่ละหน่วยงานรวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้า	 อาท	ิ
จ�านวนพนักงานทีเ่ข้าปฏิบตังิาน	 ณ	 อาคารส�านักงาน 
ทีล่ดลงตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคมของรัฐบาล	
การปิดสาขาในห้างช่ัวคราวตามมาตรการ	Lockdown	
ของรัฐบาล	โดยธนาคารมีแนวทางในการบริหารจดัการ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	COVID-19 
เพือ่ให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้	ดงัน้ี
1)	เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค	COVID-19	 รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเก่ียวกับโรคและสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ที่เกิดข้ึนในไทยและท่ัวโลกอย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทาง 
การส่ือสารต่าง	ๆ 	ของธนาคาร	เพือ่ให้พนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจและทราบแนวทางการปฏิบตัตินเพือ่ป้องกัน 
การติดเชื้อ	
2)	ก�าหนดให้มี	ศูนย์	Hotline	COVID	-19	ภายในธนาคาร 

โดยความรับผิดชอบของสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล	 ในการรับแจ้งเหตุอันควรต้องสงสัย 
ทีอ่าจส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคและให้ค�าปรึกษา 
แก ่พนักงานธนาคารเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติตน 
เพื่อป ้องกันการติดเช้ือรวมทั้งให ้ค�าปรึกษาและ 
ช่วยเหลือเมื่อพนักงานติดเชื้อไวรัส	COVID-19
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3)	 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและก�าหนด
มาตรการในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	 (War	Room)	 
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ผูบ้ริหารสายงาน 
และผู้บริหารกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง	อาทิ	สายงานบริหาร
ความเสีย่ง	สายงานปฏิบตักิาร	และสายงานทรัพยากร
บคุคลและบรรษัทภิบาล	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตดิตาม
สถานการณ์ภายในธนาคาร	 รวมถึงก�าหนดนโยบาย
แนวทางและมาตรการเพื่อรับมือการระบาดของโรค	
COVID-19	 แบบบูรณาการในทุกมิติเพื่อให้ม่ันใจว่า
ธนาคารจะสามารถตอบสนองและรับมอืกับผลกระทบ
ได้อย่างทันท่วงที
4)	ด�าเนินการตามแผนรองรับการด�าเนินธรุกิจอย่าง

ต่อเน่ือง	(Business	Continuity	Plan:	BCP)	โดยก�าหนด
กลยุทธ์ให้ทุกหน่วยงานแบ่งพนักงานออกเป็น	3	 ทีม	
ได้แก่	 ทีม	A	 ปฏิบัติงาน	 ณ	 อาคารส�านักงานหลัก	 
ทีม	B	ปฏิบัติงาน	ณ	ศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง	และทีม	C	 
Work	From	Home	 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดและให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้	โดยมีรายละเอียดดังนี้
-	หน่วยงานท่ีดูแลธุรกรรมหลักของธนาคาร	(Core	

Business	Functions:	CBFs)	 หรือมีศูนย์ปฏิบัติงาน
ส�ารอง	(Alternate	site)	แบ่งพนักงานออกเป็น	ทีม	A	
ทีม	B	และ	ทีม	C								 							
-	หน่วยงานอืน่	ๆ 	แบ่งพนักงานออกเป็น	ทมี	A	และทมี	C
5)	ในการปฏิบตังิานให้หลกีเลีย่งการพบปะและใกล้ชิด 

กันระหว่างหน่วยงานและพนักงานโดยตรง	 โดยให้
ใช้เทคโนโลยี	G-suite	อาทิ	Google	Chat/Google	
Meet/Google	Mail	ในการตดิต่องานหรอืการประชมุ
ร่วมกัน	รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของธนาคารใช้
บริการผ่านเคร่ืองอเิลก็ทรอนิกส์	(อาท	ิATM	และ	ADM)	
และบริการทางออนไลน์	(อาทิ	Krungthai	Next	และ	
Application	เป๋าตัง)	เพื่อลดความหนาแน่นท่ีสาขา
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2.	ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง 
	 อย่างรุนแรงของเทคโนโลยี 
	 (Technology	Disruption)

การแพร่ระบาดของ	COVID-19 
เร่งไปสู	่	Digital	Economy	ท�าให้ 
ลกูค้ามีพฤติกรรมเปล่ียนไป
ใช้ช่องทาง	Digital	 มากข้ึน 
ธนาคารจึงมีความเสี่ยงด้าน	
Cyber	Risk	 เพิ่มข้ึน	 อีกทัง้ 
Blockchain	Technology	น�าไป 
สูร่ะบบการเงินแบบไร้ตวักลาง 
(Decentralized	Finance)	 
ท�าให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน 
ในรูปแบบใหม่	เช่น	Digital	Assets, 
Cryptocurrency,	 Smar t 
Contract	 และ	P2P	Lending	
เป็นต้น	 ท�าให้กลุ่มธุรกิจอื่น
สามารถเข้ามาด�าเนินธุรกิจ	
Banking	เพือ่แข่งขันกับธนาคาร
ได้ตรง	โดยเฉพาะกลุม่	Fintech

จากนวัตกรรมทางการเงินที ่
ถูกขับเคลือ่นโดย	Technological 
Innovation	ผลกระทบส่วนใหญ่ 

เกิดข้ึนกับธุรกิจ	 Traditional	
Banking	 ท�าให้รายได้ดอกเบีย้	
รายได้ค่าธรรมเนียม	หรือรายได้ 
การให้บริการอืน่ของธนาคารมี
แนวโน้มลดลง	เน่ืองจากมีคูแ่ข่งอืน่ 
โดยเฉพาะกลุม่	Fintech	เข้ามา 
แข่งขันเพื่อน�าเสนอบริการ
ทางการเงินในรูปแบบใหม่มากข้ึน 
เช่น	บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 
การให้สินเช่ือในรูปแบบ	P2P	
และบริการรับช�าระต่าง	 ๆ	
การระดมทนุหรือการลงทนุใน 
รูปแบบ	Digital	Assets	เป็นต้น	
รวมถึงการเกิดข้ึนของ	Platform	
ภายใต้หน่วยงานทางการ	 เช่น	
National	Digital	 Identity	
(NDID),	Central	Bank	Digital	
Currency	(CBDC)	และ	Virtual	
Banking	เป็นต้น	ซึง่เป็น	New	
Industrial	Landscape	ส�าหรับ
ธนาคารที่ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิด	เพือ่เตรียมความพร้อม
รองรับนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่	ๆ	ซึง่เป็นทัง้ความท้าทาย
ส�าหรับ	Traditional	Banking	
และเป็นโอกาสส�าหรับ	Digital	
Banking	ในการพฒันาต่อยอด 
รวมถึงแสวงหาธุรกิจในรูปแบบใหม่ 

ธนาคารได้ด�าเนินแผนงานต่าง	ๆ 	เพือ่ปกป้องธรุกิจหลกั 
ของธนาคารและตอบสนองต่อความเสีย่งใหม่ทีเ่กิดข้ึน 
ในธุรกิจธนาคาร	เพือ่รับมือกับความเสีย่งจาก	Technology 
Disruption	และ	Cyber	Risk	อย่างต่อเน่ือง	ตวัอย่างเช่น
-	 ประกาศแผนยุทธศาสตร์	2-Banking	Models	 

โดยแบ่งเป็น	(1)	Traditional	Banking	 เพ่ือปกป้อง
ธุรกิจเดิมและลูกค้าของธนาคาร	 และ	 (2)	Digital	
Organization	เพือ่ทดลองและแสวงหาธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่	ๆ	 โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย	ี เช่น	Artificial	
Intelligence	(AI),	Machine	Learning	(ML),	Big	Data	
และ	Data	Analytics	เป็นต้น
-	การจัดตั้ง	Innovation	Lab	และบริษัท	Infinitas	

by	Krungthai	 จ�ากัด	 เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบหรือ
ผลติภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบ	Digital
-	 การจัดตั้งบริษัท	Arise	by	 Infinitas	 จ�ากัด 

โดยร่วมลงทุนกับบริษัท	Accenture	Solutions	จ�ากัด	
เพื่อสนับสนุนการให้บริการบุคลากรและทรัพยากร 
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Resources)
-	 ธนาคารพฒันา	Application	 “เป๋าตงั”	 ให้เป็น 

	Open	Banking	Platform	เพือ่สนับสนุนการให้บริการต่าง	ๆ 	 
ในรูปแบบ	Digital	และรองรับการเช่ือมโยงกับ	Partner	
โดยเฉพาะภาครัฐ
-	 การเข้าร่วม	Regulatory	Sandbox	 ส�าหรับ	

Platform	หรือผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีก่�าหนดจากหน่วยงาน 
ทางการ
-	การตดิตามและหารือกับหน่วยงานก�ากับ	(Regulator) 

เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับแนวทางในการด�าเนิน
ธุรกิจเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทาง
การก�ากับดูแลของทางการ	 ซึ่งรวมถึงการพิจารณา	
License	หรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่	หรือ	Platform	
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของธนาคาร
-	 การแสวงหาพันธมิตร	(Partner)	 เพื่อร่วมมือกัน

เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี
หรือ	Business	Model	ใหม่	ๆ
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-	 การจัดตั้งศูนย์วิจัย	 “Krungthai Compass” 
เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยรวมและแนวโน้มในแต่ละ
อตุสาหกรรม	เพือ่เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 
ในภาวะ	Technology	Disruption	และสนับสนุนการขยาย 
ธุรกิจธนาคาร
-	 การน�า	Robotic	Process	Automation	(RPA) 

มาช่วยในการปฏิบตังิาน	เพือ่ให้การท�างานมีความรวดเร็ว 
ลดข้อผิดพลาด	และลดต้นทุนในการด�าเนินงาน
-	การปรับสาขาไปสู่รูปแบบ	Digital	Branch	และ

เพิม่	Digital	Advisor	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ลกูค้า
เปล่ียนไปใช้ช่องทาง	Digital	มากขึ้น
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ยุทธศาสตรก์ารด�าเนินงานด้านดิจทัิล และนวตักรรมของธนาคารในปี 2564
ในปี	2564	ยงัเป็นปีทีธ่นาคารกรุงไทยเร่งพฒันาระบบดจิทิลัแบบคูข่นาน	คือ	โมบายแบงก์ก้ิง	Krungthai	NEXT	ทีเ่ป็นระบบปิด	คู่กับ	“เป๋าตงั”	ทีเ่ป็นระบบเปิด	

(Open	Banking)		เพือ่ท�าให้ระบบของธนาคารสามารถรองรับการเตบิโตการใช้แพลตฟอร์มทีม่ากข้ึน	สอดรับกับพฤตกิรรมทีเ่ปล่ียนไปของคนไทย	โดยการพฒันา
แอปพลิเคชัน	“เป๋าตงั”	ให้เป็น	Thailand		Open	Digital		Platform	เพือ่ท�าให้ประชาชนทกุคนเข้าถึงการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบดจิทิลัได้ง่าย	สะดวก	ทัว่ถึง 
และเท่าเทยีม	มุ่งสูก่ารสร้างดจิทิลัแพลตฟอร์มของประเทศ	(Thailand	Digital	Platform)	ของคนไทยและยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนไทยและของประเทศผ่านแอปพลเิคชัน 
“เป๋าตงั”	เป็นตวัหลกั	ทีจ่ะเป็นมากกว่าการให้บริการทางการเงิน	(Beyond	Banking)	และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าอย่างครบวงจร

	ธนาคารยงัให้ความส�าคัญในการต่อยอดธุรกิจจากโครงการภาครัฐและโครงสร้างพืน้ฐานการเงินต่าง	ๆ 	ทีธ่นาคารมีส่วนร่วมด�าเนินการผ่านการต่อยอดจาก
ธุรกิจจากคู่ค้าของลกูค้า	(X2G2X)	ทีเ่ร่ิมต้นจากลกูค้าหลกัของธนาคาร	คือ	ภาครฐั	(Government)	เช่ือมโยงไปสูภ่าคธุรกิจทีเ่ป็นคู่ค้าของลกูค้าในห่วงโซ่อปุทาน 
โดยเช่ือมโยงกันด้วยประสทิธภิาพเทคโนโลยขีอง	Krungthai	Business	Platform		ผ่านความร่วมมือ	(Synergy)	ทัง้ในส่วนของธนาคาร	บริษัทในกลุ่มธรุกิจของธนาคาร 
และพนัธมิตรทกุกลุม่	ทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	เพือ่ยกระดบัศักยภาพของ	Platform	ท�าให้ธนาคารสามารถน�าเสนอบริการทางการเงินต่าง	ๆ	ตอบโจทย์
ทกุความต้องการอย่างแท้จริง
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นอกจากน้ี	บริษัท	อนิฟินิธัส	บาย	กรุงไทย	จ�ากัด	(Infinitas)	ซึง่เป็นบริษัทย่อย 
และบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารได้ร่วมลงทนุกับ	บริษัท	เอคเซนเชอร์ 
โซลช่ัูนส์	จ�ากัด	(Accenture)	ซึง่เป็นบริษัทเทคโนโลยช้ัีนน�าระดบัโลก	(Global	
Technology	Firm)	จดัตัง้บริษัทร่วมทนุช่ือ	“Arise	by	Infinitas”	ในสดัส่วน	51%	 
ต่อ	49%	 เพือ่สนับสนุนการขับเคลือ่นองค์กรให้สามารถรองรับการเปลีย่นแปลง 
ในด้านต่าง	ๆ 	ได้อย่างรวดเร็ว	ทัง้ในด้านนวัตกรรมทางการเงิน	และการพฒันาบคุลากร 
โดยมุง่พฒันาโครงการและโซลช่ัูนใหม่	ๆ	ทีจ่ะเร่งให้ธนาคารกรุงไทยสามารถ
ปรับกระบวนการปฏิบตังิานต่าง	ๆ	ให้เป็นดจิทิลั	(Digitization)	และปรับไปสู่ 
Cloud-Centric	Model	ได้เร็วยิง่ข้ึน	ซึง่เป็นรากฐานของการเตบิโตในประเทศไทย
และในระดบัภูมิภาคของธนาคารในระยะยาว	ทัง้น้ี		บริษัท	Arise	by	Infinitas	 
จะเข้ามาปิดช่องว่างในการพฒันาคน	เป็นองค์กรเป้าหมายทีค่นรุ่นใหม่	รวมถึง 
Digital	Talents	อยากมาร่วมงานด้วย	ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้าน	Digital	Capabilities	ให้กับกลุม่ธนาคารกรุงไทย	รองรับการเตบิโตตามแผน
ธุรกิจดจิทิลัในไทยและต่างประเทศของธนาคารในระยะยาว	และด้วยประสบการณ์
และเครือข่ายของ	Accenture	ทีเ่ป็นผูร่้วมทนุหลกัในบริษัท	Arise	by	Infinitas	 
จะช่วยให้ธนาคารได้รับมาตรฐานในการบริหารจดัการ	IT	resource	ทีอ่ยูใ่นระดบั 
World	class	ซึง่จะช่วยให้สามารถดงึดดู	digital	talents	มาร่วมงานกับบริษัทฯ 
นอกจากน้ีธนาคารยงัจะสามารถ	leverage	จดุแข็งของ	Accenture	ในการทีจ่ะเข้าถึง 
trend	ของ	future	skills	ทีต้่องสร้างให้เกิด	เพือ่รองรับ	new	technology	ต่าง	ๆ  

และให้ม่ันใจว่าบคุลากรของ	Arise	by	Infinitas	จะมีศักยภาพเทยีบเท่าองค์กรช้ันน�า 
ระดับโลกและเพียงพอท่ีจะ	deliver	 ผลลัพธ์ท่ีมี	impact	 ต่อกลุ่มธนาคาร 
และประเทศไทยอกีด้วย

	ท้ังนี	้ ธนาคารกรงุไทยมุง่มัน่ท่ีจะเข้าไปช่วยยกระดบัความเป็นอยูแ่ละ
คุณภาพชีวิตผ่าน	Thailand	Open	Digital	Platform	 เพือ่ท�าให้คนไทยทกุคน	 
มีชีวิตและความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน	รวมทัง้สนับสนุนการด�าเนินกิจการของลกูค้าธุรกิจ
ในอตุสาหกรรมทีมี่ศักยภาพและอตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่ทีน่�าไปสู่การพฒันา
อย่างยัง่ยนื	 อกีทัง้การด�าเนินการของธนาคารดงักล่าว	 จะช่วยสร้างศักยภาพ 
การแข่งขันด้าน	Digital	Banking	ของธนาคาร	สนับสนุนการด�ารงบทบาทของ
ธนาคารในฐานะเป็นเสาหลกัในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและยกระดบัขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ	 ตลอดจนสร้างความเช่ือม่ันของสาธารณชน	
(Public	Trust)	ต่อธนาคาร	สอดคล้องกับวิสยัทศัน์	และพนัธกิจทีใ่ห้ความส�าคัญ
กับการยกระดบัความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเพ่ือสนับสนุน
การเตบิโตอย่างต่อเน่ือง	ม่ันคงและยัง่ยนืของธนาคาร

GRI	103-2



044 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การเข้าถึงบรกิารทางการเงนิ และการพัฒนานวตักรรม

กล้าท่ีจะเปล่ียน เพ่ือสรา้งนวตักรรม น�าเสนอบรกิารทางการเงนิ พัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน ลดความเหล่ือมล�า 
และพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัิลของประเทศ
	 หน่ึงในพนัธกิจของธนาคารในการร่วมพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ	คือ	การพัฒนาผลติภัณฑ์และบริการเพือ่ให้ประชาชนในทกุพืน้ทีข่องประเทศได้เข้าถึง 
แหล่งเงินทนุและบริการต่าง	ๆ 	ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นสินเช่ือธรุกิจ	สนิเช่ือทีอ่ยูอ่าศยั	สนิเช่ือส่วนบคุคล	รวมถึงท�าการวิจยั	และพฒันานวัตกรรมทางการเงิน	และบริการ 
ทางด้านดิจิทัลต่าง	ๆ 	ในรูปแบบใหม่	ๆ 	ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ	และเทคโนโลยีอื่น	ๆ 	เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการ	และเพิม่ความสะดวกสบายให้แก่ลกูค้าของธนาคาร	ประชาชน	และเพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมกันพฒันาระบบเศรษฐกิจดจิทิลัของประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
	 เพ่ือให้บริการอย่างครอบคลมุ	(Financial	Inclusion)	ธนาคารมีผลติภัณฑ์ 

สินเช่ือที่เป็นสินเช่ือขนาดเล็ก	 (Microfinance)	 ส�าหรับบุคคลทั่วไป 
ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก	และต้องการวงเงินสินเช่ือไม่เกิน	200,000	 บาท 
ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน	ปัจจบุนัมี	2	ผลติภัณฑ์	คือ	ผลติภัณฑ์สินเช่ือ 
Krungthai	 sSME	Supply	Chain	 Financing	 และผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 
Krungthai	 sSME	Smart	 Shop	 ส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย	 sSME 
ทัง้บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลทีเ่ข้าร่วมโครงการ	 “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” 
โครงการ	“ชิม ช้อป ใช้”	โครงการของภาครัฐหรือผู้ประกอบการท่ีใช้บริการ 
แอปพลเิคชนัมือถือ	เช่น	ถุงเงิน	เป๋าตงุ	เพือ่สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจวงเงินรวม 
ไม่เกิน	20	ล้านบาทต่อปี	

1. ผลิตภัณฑ์และบรกิารทางการเงนิท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนาดเล็ก
	 ธนาคารได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาด 
ท่ีเข้าร่วมโครงการภาครัฐในปีท่ีผ่านมา	ประกอบด้วย	3	กลุ่มหลัก	คือ

Krungthai

sSME

Supply Chain

Financing

Krungthai

sSME

Smart Shop

MICROFINANCE

กลุ่มเติมความม่ันคงกลุ่มเติมความม่ังค่ัง

กลุ่มเติมเงนิธรุกิจ
รบังา่ย-ขายคล่อง

2 3
1

ได้แก่ แอปพลิเคชันถุงเงนิ
และบตัรเดบติกรุงไทย SME

ได้แก่ เงนิฝากปลอดภาษี
Krungthai Zero Tax Max

ดอกเบีย้สูง

ได้แก่ ประกันสุขภาพครบ
ครอบคลุมโควดิ-19 และ PA เปย์สบาย

ประกันอบุติัเหตฟุรคีวามคุม้ครอง 30 วนั
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บาท+5,000 บาท

รายได้

บาท+10,000 บาท

รายได้

บาท+15,000 บาท

รายได้

บาท+15,000 บาท

รายได้

2. โครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสรมิการจา้งงาน 

	 เป็นโครงการอ�านวยสินเชือ่ให้แก่ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนประกนัสังคมภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีส�านักงานประกันสังคม	(สปส.)	ก�าหนด
	 -	 ผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล	หรือบุคคลธรรมดา	
	 -	 เป็นสถานประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนประกันสังคม	และได้รับหนังสือรบัรองสถานะความเป็นสถานประกอบการจาก	สปส.	เพือ่ใช้ในการยืน่ขอสินเชือ่ 
		 -	 ผู้ขอสินเชื่อจะต้องลงนามยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในโครงการแก่	สปส.	
	 -	 คุณสมบัติอื่น	ๆ	ตามท่ีธนาคารก�าหนด

3. สินเชื่อกรุงไทย Smart Money
	 เป็นสนิเช่ือส่วนบคุคล	กู้ในวงเงินสงูสดุ	5	เท่าของรายได้	แต่ไม่เกิน	1	ล้านบาท	ผู้กูไ้ม่จ�าเป็นต้องมีบญัชีเงินเดอืนกับธนาคารกรุงไทย	ไม่ต้องมีหลกัประกัน	
โดยมีรายได้	3	หมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไป	และสามารถกู้ผ่านแอปพลิเคชัน	Krungthai	NEXT
	 นอกจากน้ี	 ธนาคารน�าเสนอผลติภัณฑ์สนิเชือ่ผ่านช่องทางโมบายแอปพลเิคชัน	Krungthai	NEXT	 เพือ่เพิม่ความสะดวกและเพิม่การเข้าถึงบริการสนิเช่ือ 
ของธนาคาร	 ลูกค้าสามารถด�าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อตลอดจนได้รับวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีผ่าน	Krungthai	NEXT	 โดยไม่ต้องไปด�าเนินการ
ท่ีสาขา
	 ในปี	2564	ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ท่ีให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลดังนี้

สินเช่ือวงเงินกู ้แบบหมุนเวียน 
ส�าหรับกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนประจ�า 
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย	 ซึ่งม ี
รายได้ตั้งแต่	5,000	บาทขึ้นไป

สินเช่ือวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา
ส�าหรับกลุม่ผูป้ระกอบร้านค้าถุงเงิน 
ซึง่มีรายได้ตัง้แต่	10,000	บาทขึน้ไป 

สินเช่ือวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา 
ส�าหรับกลุ่มลกูค้าผูม้รีายได้ประจ�า 
และกลุ ่มลูกค้าผู ้ประกอบการ 
ร้านค้าย่อย	 ซึ่งมีรายได้ตั้งแต ่
15,000	บาทขึ้นไป

สินเช่ือวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา
ส�าหรับกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนประจ�า
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย	 ซึ่งมี 
รายได้ตั้งแต่	15,000	บาทขึ้นไป

สินเชื่อกรุงไทยใจดี สินเชื่อสิบหม่ืน สินเชื่อกรุงไทยใจป�้า สินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ

370 ล้านบาท

มากกวา่ 

 โดยปัจจุบันในปี 2564 ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อโครงการท้ังหมด
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บรกิารทางการเงนิ ส�าหรบัผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี EEC
	 ธนาคารได้ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ	การส่งเสริมการลงทนุ 
และบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern	Economic	Corridor	 หรือ	EEC)	 กับส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก	(สกพอ.)	เพือ่ให้บริการทางการเงิน 
ส�าหรับผู้ประกอบการในพื้นที่	 EEC	 ประกอบด้วย	 สินเช่ืออัตราดอกเบี้ย
พิเศษ	เช่น	สินเชื่อ	Krungthai	sSME	EEC	4.0	ท่ีให้วงเงินกู้สูงสุด	3	เท่าของ 
หลักประกัน	หรือส�าหรับวงเงินกู้ไม่เกิน	1	ล้านบาท	โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์
ค�้าประกัน	สินเชื่อ	Krungthai	sSME	Smart	Shop	วงเงินสูงสุด	20	ล้านบาท	
ด้วยอัตราดอกเบ้ียพิเศษ	2	ปีแรก	ไม่เกิน	2%	ต่อปี
	 ส�าหรับลูกค้า	SME	ธนาคารมีบรกิารสนิเช่ือ	SME	รักกันยาว	ๆ 	ดอกเบีย้ 
เร่ิมต้น	4%	ต่อปี	ผ่อนได้นานถึง	10	ปี	สนิเช่ือ	SME	Robotics	and	Automation 
เพิม่ประสทิธภิาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยอีตัโนมัต	ิวงเงินสูงสุด	80%	ของเงินลงทนุ 
ผ่อนนานสูงสุด	7	ปี	นอกจากนี้	ยังมีสินเชื่อส�าหรับข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในพื้นท่ี	EEC	และบริการทางการเงินส�าหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ	
	 นอกจากน้ี	 ธนาคารยังได้ด�าเนินโครงการ	 “Smart Financial and 
Payment Infrastructure”	เพือ่ให้การท�าธุรกรรมทางการเงินมีประสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น	เช่น	ระบบท่ีช่วยในการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
และภาษีหัก	ณ	ท่ีจ่าย	และด้วยความร่วมมือของสมาคมธนาคารไทย	และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ	Digital	Supply	Chain	
Finance	พฒันาการเช่ือมโยงระบบข้อมูลการค้า	การช�าระเงินของภาคธุรกิจ 
ข้อมูลผู้ให้บริการทางการเงินและระบบภาษีของภาครัฐอย่างครบวงจร 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการขอสินเช่ือของผู้ประกอบการ	 ซึง่จะช่วยแก้ปัญหา
การขาดสภาพคล่องของผูป้ระกอบการในเขต	EEC	ช่วยให้ธรุกิจรายย่อยมีโอกาส 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

ธนาคารผนึกก�าลัง ธ.ก.ส. ยกระดับบรกิาร เสรมิความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
	 ธนาคารกรุงไทยได้ท�าบันทึกความร่วมมือ	(MOU)	 โครงการ	 “Sustainable Synergy ประสานพลังสถาบันการเงินแห่งรัฐ พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน” 
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการคลังกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	 เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับบริการทางการเงิน 
ให้เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกมิติ	 พร้อมเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีช่องทางจ�าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย 
รวมทัง้การพฒันาระบบโปรแกรมการบริหารงานขององค์กรชมุชนให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน	สร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกิจฐานราก	และช่วยลดความเหลือ่มล�า้ 
ในสังคม	ประกอบด้วย	5	โครงการ	ได้แก่
  1.) การให้บริการเครือข่ายเคร่ืองเอทเีอม็ร่วมกัน (White-Label ATM)	ให้ลกูค้าบตัรเดบติ	และบตัรเอทีเอม็	ทัง้	2	ธนาคาร	สามารถท�าธุรกรรมถอนเงิน 
และสอบถามยอดเงินคงเหลือ	โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการท�ารายการต่างธนาคาร	
  2.) เปิดให้ผู้ถือบตัรเอทเีอม็ และบตัรเดบติ ของ ธ.ก.ส.	ครอบคลุมไปถึงบตัรอาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	บตัรอาสาสมัครสาธารณสขุ	(อสส.) 
และบัตรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 (สพฉ.)	 สามารถซื้อสินค้าและบริการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านเคร่ือง	EDC	 ของธนาคารกรุงไทย 
กว่า	76,000	เครื่องท่ัวประเทศ	รวมท้ังในร้านธงฟ้าประชารัฐ	ร้านค้าท่ัวไป	และผ่านแอปพลิเคชันท่ีร้านค้าถุงเงิน	ท้ังยังสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง	EDC	
กับตัวแทนธนาคาร	(Banking	Agent)	ได้	
  3.) บริการดิจิทัลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม	สนับสนุนให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	 จ�าหน่ายสินค้าด้วยเร่ืองราวท่ีน่าสนใจและแตกต่างผ่านฟีเจอร์	
D-Market	ซึ่งเป็นดิจิทัลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของคนไทยบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง	 ซึ่งมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่จากจ�านวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังกว่า	 
30	ล้านคน	ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน	สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจตามแนวคิด	“ไทยดี ไทยใช้ ไทยยั่งยืน”  
  4.) การเช่ือมโยงบญัชี e-Wallet	ส�าหรับลกูค้า	ธ.ก.ส.	เพือ่ใช้ช�าระสนิค้าและบริการผ่านแอปพลเิคชันเป๋าตงั	ซึง่เป็นการเพิม่ช่องทางการเข้าถึงร้านค้า 
ตามนโยบายภาครัฐ	และเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ
  5.) บริการวายุคลาวด์	บริการคลาวด์สาธารณะภายในประเทศเป็นซอฟต์แวร์เปิด	(Open	Source	Software)	 ท่ีพัฒนาขึ้นโดย	 บริษัท	 กรุงไทย
คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	(KTBCS)	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย	มีเสถียรภาพ	ทันสมัย	รองรับความต้องการใช้งานของประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น 
อย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสทิธภิาพ	ซึง่	ธ.ก.ส.	ได้เลง็เหน็ศักยภาพ	จงึเร่ิมน�าวายคุลาวด์ใช้กับแอปพลิเคชนัธนาคารต้นไม้	และกองทนุหมู่บ้าน	เป็นการน�าร่อง 
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ผลิตภัณฑ์เงนิฝาก 
	 ธนาคารได้พจิารณาแนวทางการให้บริการลกูค้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
ในปัจจบุนั	โดยปรับปรุงกระบวนการเปิดบญัชีทีส่าขาของธนาคารให้เป็นรูปแบบ 
ดจิทิลัมากยิง่ขึน้	ด้วยการใช้ระบบงาน	e-Solutions	ให้รองรับการด�าเนินงาน 
และการให้บรกิารของสาขาครอบคลมุทัง้กระบวนการขายโดยไม่ใช้กระดาษ	
เพื่อลดการใช้เอกสารประกอบการท�าธุรกรรมทางการเงิน	และใช้ระบบงาน
ทดแทนกระบวนการเดิม
	 นอกจากน้ี	ธนาคารได้เพ่ิมช่องทางการสมัครและการปรับปรุงผลติภัณฑ์ 

ด้านบัตรด้วยการใช้ระบบงาน	e-Solution	 รองรับการให้บริการบัตร 
อเิลก็ทรอนิกส์	และบตัรเงินอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร	อาท	ิบตัร	Krungthai	
Mastercard	Classic	บัตร	SME	Debit	หรือบัตรเดบิตแบบมีประกัน	ได้แก่	
บตัร	Pearl	บตัร	Blue	Diamond	บตัร	Palladium	บตัร	Home	Plus	และบตัร	
Travel	Prepaid	Card	เป็นต้น	ช่วยให้ลกูค้าสามารถเรียกดขู้อมูลผลติภัณฑ์
และเง่ือนไขต่าง	ๆ 	หรือลงนามเอกสารได้บนหน้าจอ	Tablet	ในรูปแบบดจิทิลั	
อีกทั้งช่วยลดการใช้และจัดเก็บกระดาษและเอกสารใบค�าขอการสมัครของ
สาขา	ช่วยให้พนักงานสาขาสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงองิดัชนีหุ้นแบรนด์หรูระดับโลก
 “Krungthai SOLUX10F Luxury Index Linked Note”	 เป็นหุ้นกู้ 
ท่ีเสนอขายโดยธนาคารกรุงไทยด้วยสกุลเงินบาท	ระยะเวลา	5	ปี	คุ้มครอง 
เงินต้นโดยธนาคารกรุงไทย	 เมื่อถือจนครบก�าหนด	 ทุนขั้นต�่า	5	 ล้านบาท 
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่	 ผลตอบแทนอ้างอิง 
ค่าเฉลี่ยทุกๆ	รอบปีของดัชนีหุ้นกลุ่มสินค้า	Luxury	แบรนด์เนมระดับโลก	 
ในชื่อ	Solactive	Luxury	Dynamic	Factors	Index	(SOLUX10F)	โดยบริษัท	
Solactive	AG	 ประเทศเยอรมนี	 ด้วยอัตราการมีส่วนร่วม	70%	 เพ่ือเพิ่ม
โอกาสผลตอบแทนทีม่ากกว่า	แต่ไม่ต้องรับผลขาดทนุทีเ่กิดข้ึนจากหุน้กลุ่มน้ี

สินทรพัย์ประเภทตราสารทนุนอกตลาดส�าหรบัธรุกิจรายย่อย 
(Private Equity Trust for SME Growing Together)
	 สืบเน่ืองจากมตคิณะรัฐมนตรี	เร่ือง	มาตรการการเงินการคลงัเพือ่ส่งเสริม 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SME)	ในระยะเร่งด่วน 
ในปี	2557	และให้ธนาคารกรุงไทยจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน	จากมติดังกล่าว
ธนาคารได้จดัตัง้กองทนุร่วมลงทนุในช่ือ	“กองทรัสต์เพือ่กิจการเงินร่วมลงทนุ 
ส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน”	(Private	Equity	Trust	for	SME	
Growing	Together)	จ�านวน	2	กองทรัสต์	ได้แก่	
	 -	PE-Trust	 Fund	SME	1	 เน้นลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
การเตบิโต	จ�านวน	1,135	ล้านบาท	โดยมีผูล้งทนุ	3	ราย	ได้แก่	ธนาคารกรุงไทย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และส�านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
	 -	PE-Trust	Fund	SME	2	เน้นลงทุนในกิจการท่ีสร้างรายได้และเติบโต
อย่างต่อเน่ือง	จ�านวน	1,165	ล้านบาท	โดยมีผูล้งทนุ	ได้แก่	ธนาคารกรุงไทย 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)

	 กองทรัสต์น้ีมวัีตถุประสงค์เพือ่ร่วมลงทนุในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME)	 หรือกิจการวิสาหกิจเร่ิมต้นที่มีอัตราการเติบโตในระยะเร่ิมต้นที่มี
ศักยภาพสงู	หรืออยูใ่นกลุม่ธุรกิจทีมี่ประโยชน์ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ	และเป็นกิจการทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นฐานในการผลติหรือให้บริการ	 
โดยกิจการต้องจดทะเบยีนในประเทศไทย	และจากผลการด�าเนินงานทีผ่่านมา
ธนาคารได้ร่วมลงทนุไปมากกว่า	850	ล้านบาท	ในกลุม่ธุรกิจต่าง	ๆ 	เช่น	สขุภาพ 
และการแพทย์	ระบบหุน่ยนต์อตัโนมัต	ิ ช้ินส่วนยานยนต์และช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า	
สือ่สารมวลชน	อาหารอนาคต	(Future	Food)	Fintech	E-Commerce	เป็นต้น 
ปัจจบุนัมกิีจการทีส่ามารถเข้าระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้แล้ว	3	กิจการ	ส่วนกิจการท่ีอยู่ระหว่างการหารือร่วมลงทุนก็เป็นกิจการ 
ท่ีมีศักยภาพทางธุรกิจสูงเช่นกัน	
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เครื่อง ATM/ATM+ 

	 ธนาคารกรุงไทย	 ได้พัฒนาเทคโนโลยีบนเคร่ือง	ATM/ATM+	 รุ่นใหม่	 เพื่อให้สามารถรองรับฟังก์ชันการใช้งานใหม่	 ๆ	 ส�าหรับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง	 
สอดคล้องกับการก้าวไปสู่	Digital	Banking	เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยีและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป	โดยมีรูปแบบบริการท่ีโดดเด่น	คือ	
	 -	ระบบแตะบัตรเพื่อท�าธุรกรรม หรือ Contactless ATM	 ธนาคารกรุงไทยถือเป็นธนาคารแรกที่น�าระบบการถอนเงินและสอบถามยอดบัญชี	 
โดยใช้วิธีการน�าบัตร	ATM/Debit	 ไปแตะแทนการสอดบัตรท่ีเครื่อง	ATM/ATM+	 เพียงแค่กดปุ่ม	 “ถอนเงินไม่ใช้บัตร”	 ท่ีหน้าจอเครื่อง	ATM	และเลือกเมนู	
“แตะบัตรเพื่อท�าธุรกรรม”	โดยปัจจุบันธนาคารมีเครื่อง	ATM	ท่ีรองรับการแตะบัตรกว่า	3,300	เครื่องท่ัวประเทศ
	 -	ระบบยืนยันตัวตน (Full e-KYC) ด้วยบัตรประชาชน	พร้อมถ่ายรูปสด	(Liveness)	ท่ีเครื่องเอทีเอ็ม	โดยลูกค้าสามารถท�ารายการผ่านระบบออนไลน์
บนแอปพลิเคชัน	Krungthai	NEXT	 และเป๋าตัง	 หรือเว็บไซต์ของธนาคาร	 และใช้บัตรประชาชนมายืนยันตัวตนท่ีเครื่องเอทีเอ็มแทนการยืนยันตัวตนท่ีสาขา	
นอกจากนี้	ลูกค้าท่ีสมัครผ่านเว็บไซต์ยังสามารถถ่ายรูปสด	(Liveness)	เพื่อท�าธุรกรรมได้ตลอด	24	ชั่วโมงด้วย
	 -	 พัฒนา	 “โหมดผู้พิการทางสายตา”	 โดยใช้เสียง	 (Voice	Guidance)	 เพ่ือเป็นสัญญาณในการสื่อสารให้ลูกค้าที่เป็นผู้พิการทางสายตาสามารถ 
ท�ารายการถอนเงินท่ีเครื่อง	ATM	ได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย	
	 -	ระบบหน้าจอ “Touch screen”	 ของตู้	ATM/ATM+	 สีเทา	 ของธนาคารกรุงไทยจ�านวนกว่า	3,300	 เครื่องท่ัวประเทศ	ธนาคารมีการจัดท�า	UX/UI 
แสดงหมวดหมู่การบริการที่ชัดเจนและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน	 เน่ืองด้วยธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นความส�าคัญของประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า 
และเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 ม่ันใจ	 และมีความประทับใจกับการใช้งานตู้	ATM/ATM+	 ของธนาคารกรุงไทย	 โดยธนาคาร 
มีแผนจะเพิ่มการติดตั้งตู้	ATM/ATM+	ในรูปแบบ	Touch	screen	อย่างต่อเนื่อง

โครงการสาขา Digital Branch & Semi Digital Branch
	 ธนาคารได้ด�าเนินโครงการ	Digital	Branch	&	Semi	Digital	Branch	 ต่อเนื่องในปี	2564	 เป็นการพัฒนารูปแบบสาขาใหม่ท่ีตอบสนองพฤติกรรม 
ของลูกค้าทีนิ่ยมใช้ช่องทางดจิทิลัและเคร่ืองให้บริการอตัโนมัติมากข้ึน	ธนาคารจงึได้ปรับเปลีย่นรูปแบบการให้บริการช่องทางสาขาให้สอดคล้องกับพฤตกิรรม 
ลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป	โดยออกแบบภายใต้แนวความคิด	“Modular and Wireless”	มีการน�าเทคโนโลยีต่าง	ๆ	มาช่วยยกระดับการให้บริการของธนาคาร 
เช่น	ระบบคิวออนไลน์,	WIFI	ส�าหรับลูกค้า	และ	Wireless	ส�าหรับอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ในสาขา,	ระบบการยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประชาชน	(Dip	Chip),	
การให้บริการด้วย	Sign	pad	พร้อม	E-Slip	&	E-Signature	ส�าหรับธุรกรรมพื้นฐานทางการเงิน	และ	Tablet	พร้อม	E-solution	ส�าหรับธุรกรรมให้ค�าปรึกษา
แนะน�าผลติภัณฑ์	นอกจากน้ันยงัมี	QR	Code	ส�าหรับแผ่นพบัอเิลก็ทรอนิกส์	E-leaflet	และ	QR	Code	ส�าหรับป้ายประกาศต่าง	ๆ 	ท�าให้สามารถลดการใช้ 
กระดาษได้อีกด้วย	
	 ปัจจุบันธนาคารมีสาขาดิจิทัล	(Digital	Branch)	รวม	12	สาขา	และมีสาขากึ่งดิจิทัล	(Semi	Digital	Branch)	รวม	14	สาขาท่ัวประเทศไทย	

Contactless ATM

Full e-KYC

Voice Guidance

Touch Screen

GRI	102-2,	102-6,	102-7



049รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

	 ท้ังนี้	ธนาคารได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า	(Customer	Satisfaction)	ท่ีใช้บริการแอปพลิเคชัน	Krungthai	NEXT	ครอบคลุมในทุกกลุ่มลูกค้า
และทุกภูมิภาคของประเทศได้รับคะแนนความพึงพอใจ	ดังนี้	

แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT  
	 ธนาคารกรุงไทยได้พฒันาแอปพลเิคชันโทรศพัท์มือถือ	Krungthai	NEXT	ภายใต้แนวคดิ	“ใช้ชีวติให้เก่งข้ึนในแอปเดยีว”	สามารถตอบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์
ในยคุดจิทิลัได้ครบวงจร	ก้าวสูก่ารเป็นธนาคารดจิทิลัเต็มรูปแบบ	(The	Full-	scale	Digital	Banking)	ทีเ่ป็นมากกว่าแอปพลเิคชันของธนาคาร	โดยใช้ระบบ 
Cloud	Native	เป็นธนาคารแรกของประเทศไทย	และใช้เทคโนโลยี	3S	ประกอบด้วย	

88%
ปี 2563ปี 2562 ปี 2564

 Scalability
	 รองรับการท�าธุรกรรมการเงินจ�านวนมหาศาลพร้อมกันในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้	

 Stability
	 มีความเสถียร	ใช้งานได้อย่างล่ืนไหล	

 Security
	 มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีระดับโลก	โดยมีบริการท่ีโดดเด่น	เช่น
 •	บริการช�าระเงินต่างประเทศผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด	(QR	Cross	Border	Payment)	
 •	ซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์	(Money	Connect	by	Krungthai)
 •	โอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการ	Krungthai	WARP
 •	ซื้อกองทุนรวม	ประกันภัย	และจ่ายค่าน�้าค่าไฟ
 •	NEXT	Onboarding	บริการเพื่อให้ลูกค้าใหม่สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน	Krungthai	NEXT
 •	NCB	Enhancement	บริการเช็กสขุภาพทางการเงินพร้อมแสดงคะแนนเครดติ	เพ่ือเตรียมตวัวางแผนก่อนขอสินเช่ือ 
 •	Inter	Wallet	บริการท�าธุรกรรมต่างประเทศ
 •	บริการตรวจสอบเครดิตบูโร
 •	บริการเปิดบัญชีโดยใช้	National	Digital	ID
	 โดยปัจจุบันมีผู้ใช้แอปพลิเคชัน	Krungthai	NEXT	มากกว่า	10	ล้านคน

GRI	102-2,	102-6,	102-7,	203-1,	203-2



050 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ร่วมมือกับธนาคาร DBS สิงคโปร์เปิดบริการโอนเงิน 
ไปต่างประเทศ
	 ธนาคารได้ร่วมมือกับธนาคาร	DBS	หนึ่งในผู้น�าด้าน	Digital	Banking	
ของประเทศสิงคโปร์	 เปิดให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศก่ึงเรียลไทม	์
น�าร่อง	4	สกุลเงินหลัก	ได้แก่	ดอลลาร์สหรัฐ	(USD)	ปอนด์สเตอร์ลิง	(GBP)	
ดอลลาร์ฮ่องกง	(HKD)	 และดอลลาร์สิงคโปร์	 (SGD)	 โดยสามารถเลือก 
หักเงินจากบัญชีเงินฝาก	หรือ	Krungthai	Travel	Card	โดยพร้อมให้บริการ
ท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ	และแอปพลิเคชัน	Krungthai	NEXT

โครงการ “Krungthai WARP”
	 ธนาคารกรุงไทย	และ	Nium	ซึง่เป็นบริษัท	ฟินเทค	ของประเทศสงิคโปร์	
ยกระดบับริการโอนเงินต่างประเทศผ่าน	“Krungthai	WARP”	(กรุงไทย	วาร์ป) 
ซึ่งเป็นบริการโอนเงินต่างประเทศด้วยระบบอัจฉริยะบนแอปพลิเคชัน 
Krungthai	NEXT	ท�าให้การโอนเงินมีความสะดวก	รวดเร็ว	ด้วยต้นทุน 
ทีถู่กลง	ตอบโจทย์กลุม่ลูกค้าทีท่�าธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ	ทัง้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจน�าเข้า	 ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเรียนต่างประเทศ	 และผู้ลงทุน 
ในสินทรัพย์ต่างประเทศ	โดยเลือกโอนเงินได้	7	สกุลเงินหลักของโลก	ได้แก่	
ดอลลาร์สหรัฐ	ปอนด์สเตอริง	ยูโร	ดอลลาร์ออสเตรเลีย	ดอลลาร์แคนาดา	
ดอลลาร์ฮ่องกง	และดอลลาร์สิงคโปร์
	 บริการ	“Krungthai WARP”	นับเป็นการพลกิโฉมนวัตกรรมการโอนเงิน
ต่างประเทศด้วยระบบอัจฉริยะ	 ลูกค้าสามารถเลือกโอนเงินได้ท้ังจากบัญชี
ออมทรัพย์	บญัชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ	(FCD)	และสามารถเลือกโอนจาก
กระเป๋าเงินอเิลก็ทรอนิกส์สกุลต่างประเทศ	(Inter	Wallet)	ทีมี่ธนาคารกรุงไทย 
เป็นผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว	 ทั้งลูกค้ายังสามารถทยอยแลกเงินเก็บไว้	
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน	 โดยระบบจะค�านวณเลือก 
ค่าธรรมเนียมการโอนที่ถูกที่สุดให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ	นอกจากน้ีลูกค้า
สามารถท�ารายการด้วยตนเองได้ตลอด	24	ช่ัวโมง	ผูรั้บปลายทางจะได้รับเงิน 
รวดเร็วแบบเรียลไทม์

ระบบจองซื้อหลักทรพัย์ผ่าน Krungthai NEXT 

	 ธนาคารได้พัฒนาระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์	Money	Connect	
by	Krungthai	ผ่านแอปพลเิคชัน	Krungthai	NEXT	เพือ่ตอบสนองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
การลงทุนทุกมิติ	 โดยปรับระบบเป็นแบบ	Single	Sign-On	 เมื่อเปิดแอปฯ	
Krungthai	NEXT	 เลือกฟีเจอร์บริการ	 และคลิกที่ปุ่ม	Money	Connect	 
ก็สามารถ	Login	 เข้าเลือกดูรายการหลักทรัพย์ที่มีการเปิดเสนอขายและ
สามารถท�ารายการจองซือ้ได้ทนัท	ีโดยไม่ต้องกรอก	Username	และ	Password 
เพือ่	Login	ซ�า้	ทัง้ยงัสามารถช�าระเงินโดยการตดับญัชีธนาคารได้ทนัท	ีช่วยให้ 
ลูกค้าลงทุนได้ง่ายในทุกข้ันตอน	 ไม่ต้องส่งใบจองซื้อหรือเอกสารแนบ 
ให้ธนาคาร	นอกจากน้ีนักลงทนุยงัสามารถจองซือ้หลกัทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์
ได้ทั้งหุ้น	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	(REIT)	และกองทุน 
รวมโครงสร้างพื้นฐาน	(Infrastructure	Fund:	IFF)	
	 ธนาคารยงัได้จดัจ�าหน่ายหุน้กู้ของบริษัท	ซพีเีอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	CPFTH	ผ่านแอปพลิเคชัน	Krungthai	NEXT	อีกด้วย

ช�าระเงนิไทย-สิงคโปร ์ผ่าน Krungthai NEXT
	 ธนาคารได้พฒันาบริการ	QR	Cross-Border	Payment	ร่วมกับ	Network	
for	Electronic	Transfers	(Singapore)	Pte	Ltd.	(NETS)	และบริษัท	เนช่ันแนล	
ไอทีเอ็มเอ็กซ์	(NITMX)	 ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย	 
ให้ลูกค้าสามารถช�าระค่าสินค้าและบริการข้ามประเทศระหว่างไทยและ
สงิคโปร์	ด้วยการสแกน	QR	Code	ทีร้่านค้าในเครือข่าย	NETS	และ	PromptPay 
QR	Code	เป็นธนาคารแรกของไทย	พร้อมเปิดให้เลอืกช�าระด้วย	Krungthai	
Inter	Wallet	
	 ธนาคารกรุงไทยได้รับคัดเลอืกให้เป็นธนาคารทีรั่บผดิชอบการช�าระดลุ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ	(Settlement	Bank)	ซึง่เป็นการต่อยอดจากโครงการ
ความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	และธนาคารกลางประเทศ
สงิคโปร์	โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและส่งเสริมการบรูณาการ
โครงสร้างพืน้ฐานทางการเงินระหว่างประเทศให้สามารถเช่ือมโยงภายใต้มาตรฐาน
เดยีวกันทั่วทั้งภูมิภาค	 โดยพัฒนาต่อยอดจากความส�าเร็จในการพัฒนา 
QR	Code	มาตรฐานในประเทศไทย	 เพื่อให้การช�าระเงินระหว่างประเทศ 
มีประสทิธิภาพ	สอดคล้องกับแผนงานด้านการช�าระเงิน	ซึง่เป็น	1	ใน	5	ระบบ 
นิเวศหลักที่ธนาคารมุ่งยกระดับการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม 
	 ท้ังน้ี	 การช�าระเงินข้ามประเทศด้วย	QR	Cross-Border	Payment 
มีความสะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภัย	สามารถท�ารายการผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai	NEXT	 เพื่อช�าระค่าสินค้าและบริการในประเทศสิงคโปร์ได้ง่าย 
เพียงสแกน	QR	Code	ของ	NETS	ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับช�าระเงินผ่านระบบ
ดิจิทัลรายใหญ่ครอบคลุมกว่า	80%	 ของร้านค้าช้ันน�าทั่วประเทศสิงคโปร์	 
ขณะทีล่กูค้าของธนาคารในสงิคโปร์ทีเ่ข้าร่วมบริการเช่น	DBS,	UOB	และ	OCBC	
สามารถใช้แอปพลเิคชันของธนาคารน้ัน	ๆ 	เพือ่สแกน	QR	Code	มาตรฐานของ 
ประเทศไทย	ในการช�าระค่าสนิค้าและบริการต่าง	ๆ 	ในประเทศไทยได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยเช่นเดียวกัน	ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีข้ึนและคุม้ค่า 
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเม่ือเลือกช�าระด้วย	Krungthai	 Inter	Wallet 
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051รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

การเข้าถึงบริการด้านการประกันภัยผ่านช่องทาง 
Krungthai Next (Insurance on Krungthai NEXT) 
 ธนาคารได้ขยายการน�าเสนอผลติภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางแอปพลเิคชัน 
ของธนาคาร	(Krungthai	NEXT)	เพิม่เตมิ	เพือ่ให้ลกูค้าธนาคารได้รับความสะดวก 
ในการใช้บริการประกันภัยด้วยตนเอง	รวมทัง้สามารถเลอืกใช้บริการผลติภัณฑ์ 

ได้หลากหลายตามความต้องการมากยิ่งขึ้น	 โดยในปี	2564	ธนาคารได้จัด 
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทาง	Krungthai	NEXT	รวมท้ังส้ิน 
6	ประเภทผลิตภัณฑ์	แบ่งเป็น	ประกันอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล	ประกันภัยสขุภาพ 
และโรคร้ายแรง	ประกันภัยรถยนต์	ประกันภัยคุ้มครองธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์	
ประกันภัยการเดนิทางต่างประเทศ	และประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์	โดยธนาคาร 
ได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตร	 ได้แก่	 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวิต	บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย	บมจ.ทพิยประกันภัย	และ	บมจ.	
แอกซ่าประกันภัย	ในการพฒันาประสบการณ์ลกูค้า	และออกแบบผลติภัณฑ์
ท่ีเหมาะสม	ตลอดจนมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าธนาคารอย่างต่อเนื่อง

แอปพลิเคชันเป๋าตัง
	 ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตัง	 ในรูปแบบแพลตฟอร์มเปิด	(Open	Digital	Platform)	 ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทยถึง	33	 ล้านคน 
และสามารถเช่ือมต่อได้กับทุก	Banking	Wallet	 เพื่อท�าธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ลดความเหล่ือมล�้า 
ลดการใช้กระดาษ	ซึ่งถือเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต	โดยในระยะ	2-3	ปีท่ีผ่านมา 
เป๋าตงั	ได้ถูกน�ามาใช้สนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐบาลเพือ่เยยีวยาประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากโควิด-19	กระตุ้นระบบเศรษฐกิจ	รวมถึงพฒันาบริการ
พื้นฐานของรัฐบาล	และน�าเสนอบริการทางเงินในรูปแบบดิจิทัลต่าง	ๆ	โดยมีบริการท่ีโดดเด่น	เช่น		

G Wallet คือ ฟงกชันที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาลผานโครงการตาง ๆ
ทั้งเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 และการกระตุนระบบเศรษฐกิจ เชน เราชนะ คนละครึ่ง
เราเที่ยวดวยกัน ยิ่งใชยิ่งได

Health Wallet เพ่ือจองสิทธิรักษาสุขภาพของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
สํานักงานประกันสังคม (สปส.) รวมถึงเชื่อมตอกับระบบ Health Link เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลสุขภาพ
ใหแพทยสามารถเขาดูขอมูลสุขภาพของคนไขจากโรงพยาบาลอื่นได 

วอลเล็ต สบม. ที่ธนาคารรวมมือกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จัดจําหนาย
พันธบัตรรัฐบาลดิจิทัลบนแอปพลิเคชันเปาตัง โดยที่ผานมาไดจัดจําหนายไปทั้งหมด 5 รุน วงเงิน
รวม 30,200 ลานบาท มีประชาชนซื้อพันธบัตรมากกวา 46,000 คนทั่วประเทศไทย

Gold Wallet บริการซื้อขายทองบนแอปพลิเคชันเปาตัง

นํามาใชในโครงการไทยรวมใจ กรุงเทพปลอดภัย เพ่ือใหประชาชนจองฉีดวัคซีน

บริการซื้อขายหุนกู (เอกชน) ดิจิทัล โดยบริษัทแรกที่ดําเนินการ ไดแก บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่ไดนําเสนอขายหุนกูจํานวน 6,000 ลานบาท
สามารถขายหมดดวยเวลา 8.12 นาที 
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052 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

พันธบัตรวอลเล็ต สบม. รุน่ท่ี 4 “ย่ิงออมย่ิงได้” และรุน่ท่ี 5 
“ออมไปด้วยกัน”
	 ธนาคารได้ร่วมมือกับส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ	(สบน.)	กระทรวงการคลงั	 
เปิดขายพันธบตัรออมทรัพย์ดจิทิลัพเิศษรุ่นที	่4		“ยิง่ออมยิง่ได้”	ผ่านวอลเลต็	สบม. 
บนแอปพลเิคชันเป๋าตงั	ด้วยวงเงิน	10,000	ล้านบาท	ซึง่ขายหมดได้ภายในเวลา	
2	ช่ัวโมง	45	นาท	ีโดยมีประชาชนให้ความสนใจซือ้พนัธบตัรจ�านวน	11,874	ราย	
และได้เปิดขายรุ่นที	่5	“ออมไปด้วยกัน”	อกี	10,000	ล้านบาท	โดยมีประชาชน 
ให้ความสนใจซือ้พนัธบตัรจ�านวน	8,528	คน	สามารถขายหมดได้ภายในเวลา	12	นาท ี
	 การขายพนัธบตัรบนแอปพลเิคชันเป๋าตงัเป็นการเพิม่ความสะดวก	ลดการใช้
กระดาษ	และลดความเหลือ่มล�า้	ให้โอกาสประชาชนทกุวัยได้สามารถเข้าถึงแหล่ง
การออมด้วยความเท่าเทยีม	 ด้วยแอปพลเิคชันบนโทรศพัท์มอืถือของตนเองทีมี่
ความปลอดภัย	รวมทัง้สามารถทราบถึงข้อมลูการซือ้ขายได้แบบเรียลไทม์	ทีผ่่านมา 
ธนาคารกรุงไทย	และ	สบน.	ได้เคยจดัจ�าหน่ายพนัธบตัรออมทรัพย์ดจิทิลัมาแล้ว 
3	คร้ัง	มีประชาชน	26,110	คน	ให้ความสนใจซือ้พนัธบตัร	วงเงินรวม	10,200	ล้านบาท 

Krungthai Gold Wallet 
	 ธนาคารร่วมมือกับ	บริษัท	MTS	Gold	แม่ทองสกุ	เปิดให้บริการ	Krungthai	
Gold	Wallet	บนแอปพลเิคชันเป๋าตัง	เพือ่เปิดโอกาสให้นักลงทุนทัว่ไปเข้าถึง 
การลงทนุทองค�าบริสทุธ์ิ	99.99%	 ได้แบบเรียลไทม์	 ในเวลาทีต่ลาดทองค�า 
ต่างประเทศเปิดท�าการ	โดยราคาซือ้ขายอ้างองิตามราคาตลาดโลกบนสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ	ผ่านช่องทางออนไลน์ครบวงจร	ตัง้แต่เปิดบญัชี	เตมิและแลกเงิน 
ซือ้และขายทองค�า	ร่วมกับ	MTS	GOLD	แม่ทองสกุ	ซึง่เป็นผูใ้ห้บริการค้าทองค�า	
ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่	 ช่วยลดภาระการเก็บรักษาทองค�าของผู้ลงทุน	 
และไม่มีค่าธรรมเนียม
	 นักลงทนุสามารถซือ้ขายท�าก�าไรจากราคาทองโลก	ด้วยการตดัหรือรับเงิน 
ในบญัชีดอลลาร์สหรัฐได้โดยตรง	โดยสามารถเปิดบญัชีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
เพือ่ซือ้ขายแบบออนไลน์ครบวงจร	(eFCD)	ได้ทกุวัน	ตลอด	24	ช่ัวโมง	ถือเป็น 
บริการด้านการลงทนุแบบออนไลน์อย่างครบวงจรทีจ่ะช่วยสนับสนุนให้คนไทย
สามารถท�าการลงทนุในสนิทรัพย์ต่างประเทศ	 รวมทัง้บริหารจดัการเงินตรา 
ต่างประเทศได้อย่างคล่องตวั	 ช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าเงิน	 
ทัง้ยงัมีทางเลอืกในการลงทนุในสินทรัพย์ต่างประเทศทีห่ลากหลายข้ึน	สอดคล้อง
กับแนวทางการผลักดนัให้เกิดระบบนิเวศใหม่ของตลาดอตัราแลกเปลีย่นไทย	 
(FX	Ecosystem)	ในระยะยาว

หุ้นกู้ Wallet ปตท.สผ. 
	 ธนาคารได้ร่วมมือกับ	 บริษัท	 ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลยีม	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 เสนอขายหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต่อประชาชน	 ซึ่งถือเป็น 
การซือ้ขายหุน้กู้ด้วยระบบดจิทิลัวอลเลต็เตม็รูปแบบคร้ังแรกในเอเชีย	ทัง้ยงัเป็น 
การน�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและพัฒนาตลาดทนุไทย	เพือ่ยกระดบั 
ศักยภาพของแพลตฟอร์มให้สามารถบริการครอบคลมุกิจกรรมหลักในชวิีตของ
ลกูค้าและประชาชนอย่างทัว่ถึง	ทัง้ด้านบริการทางการเงิน	สขุภาพ	ไลฟ์สไตล์	
รวมถึงการออมและการลงทนุ	 โดยธนาคารกรุงไทยยงัให้บริการเป็นตวักลาง
ส�าหรับตลาดรอง	เพือ่ให้นักลงทนุมีช่องทางการซือ้ขายได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	
ตลอด	24	ช่ัวโมง	ได้รับหุ้นกู้และได้รับเงินทนัท	ีโดยสามารถจดัจ�าหน่ายครบ
วงเงิน	6,000	ล้านบาท	ด้วยเวลา	8.12	นาท	ีมีจ�านวนผูล้งทนุทัง้หมด	8,363	คน	 

	 นอกจากน้ี	ด้วยเงินทีร่ะดมทนุได้จากการเสนอขายหุน้กู้ดจิทิลัดงักล่าวเป็น
สกุลเงินบาท	ซึง่จะไม่สอดคล้องกับสกุลเงินในการด�าเนินงานของบริษัท	ปตท.
สผ.	 ทีมี่การบริหารจดัการเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ	 ธนาคารกรุงไทย	 และ	
บริษัท	ปตท.สผ.	จงึได้เข้าท�าสัญญาอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเส่ียงทางการเงิน 
ที่มีการวัดผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล 
หรือ	ESG-Linked	Cross	Currency	Swap	เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย	นับเป็น
ก้าวส�าคัญของตลาดทนุไทยทีส่นับสนุนความส�าคัญด้าน	ESG	 ครอบคลมุถึง 
การบริหารความเสีย่งทางการเงิน

แอปพลิเคชันถุงเงนิประชารฐั 
	 ธนาคารได้พัฒนาแอปพลเิคชันถุงเงินประชารัฐ	 เพ่ือให้ร้านค้าทีเ่ข้าร่วม 
โครงการธงฟ้าประชารัฐสามารถรับช�าระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน 
สมาร์ตโฟน	โดยไม่ต้องต้องตดิตัง้เคร่ือง	EDC	และร้านค้าสามารถตรวจสอบ
รายงานการขาย	 สรุปยอดขายประจ�าวัน	 รวมถึงประวัตยิอดขายแบบรายวัน	
รายสปัดาห์	และรายเดอืน	ภายในแอปฯ	ถุงเงินได้อย่างสะดวกสบาย

ความรว่มมือกับไปรษณีย์ไทยพัฒนาบรกิารทางการเงนิ
ให้ครอบคลุมประชาชนท่ัวประเทศ 
	 ธนาคารกรุงไทยได้แต่งตัง้บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	(ปณท.)	เป็น		Banking	
Agent	 อย่างเป็นทางการ	 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ	โดยปัจจบุนัมีจดุบริการของไปรษณีย์ไทยกว่า	1,400	แห่ง 
จุดบริการทางการเงินของธนาคาร	1,023	 แห่ง	 และเครื่องบริการอัตโนมัติ
อีกกว่า	10,000	จุด	ท�าให้ธนาคารมีจุดให้บริการรวมท้ังส้ินกว่า	12,000	แห่ง 
ทัว่ประเทศ	เพ่ิมความสะดวกให้ลกูค้ามากยิง่ข้ึน	นอกจากน้ี	ยงัร่วมกันศึกษา 
พฒันารูปแบบและต่อยอดเพ่ือขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินใหม่	ๆ  

ได้แก่	บริการฝากเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย	บริการรับช�าระค่าปรับจราจร 
บริการถอนเงินด้วยบตัรเดบติผ่านเคร่ือง	EDC	และบริการยนืยนัตัวตน	e-KYC 

เพื่อรองรับโครงการภาครัฐ	 รวมถึงการสนับสนุนร้านค้าชุมชน	 ผลิตภัณฑ ์

OTOP	ด้วยการเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้าบนเว็บไซต์	Thailandpostmart 
ของ	ปณท.	อกีด้วย	นอกจากน้ี	ยงัมบีริการอืน่	ๆ 	ทีธ่นาคารกรุงไทย	และ	ปณท. 
อยู่ระหว่างร่วมกันพัฒนาเพ่ือยกระดับการให้บริการอย่างต่อเน่ือง	ได้แก่	
บริการเติมเงินบัตร	M-Pass	และบริการถอนเงินด้วย	QR	Code

GRI	102-2,	102-6,	102-7,	203-1,	203-2
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ความรว่มมอืกับ TFEX พัฒนาบรกิารซื้อขายดอลลารล่์วงหน้า 
(USD Futures on Blockchain)
	 ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับ	 บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย)	หรือ	TFEX	พฒันาบริการแลกดอลลาร์รายวัน	ส�าหรับผู้ซือ้ขาย 
ดอลลาร์ล่วงหน้า	(USD	Futures	on	Blockchain)	 ที่เช่ือมภาคธนาคาร 
และตลาดทนุเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลย	ีBlockchain	คร้ังแรกในประเทศไทย 
มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ	SME	 ใช้ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน	 
ลดความผนัผวนของค่าเงิน	เพือ่สร้างความแข็งแกร่งและเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันกับต่างประเทศอย่างยั่งยืน
	 บริการดงักล่าวจะช่วยให้ผูป้ระกอบการ	SME	มีทางเลอืกในการบริหาร
ความเสีย่งด้านค่าเงิน	โดยสามารถลอ็กอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ให้ผู้ส่งออกหรือ
น�าเข้า	มีต้นทนุโดยรวมของอตัราแลกเปลีย่นคงทีเ่สมอ	ป้องกันผลกระทบจาก
ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียน	 รวมถึงยังสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก 
สกุลต่างประเทศ	(FCD)	กับธนาคารกรุงไทย	เพื่อรองรับการรับและตัดเงิน 
จากบริการ	และท�ารายการแลกเงินด้วยตนเองผ่าน	www.jedi.krungthai.com 

บัตร EMV 
	 ธนาคารกรุงไทย	ร่วมมอืกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด 
(มหาชน)	 (BEM)	 ด�าเนินโครงการระบบช�าระค่าผ่านทางด้วยเทคโนโลยี 
EMV	Contactless	(Europay	Mastercard	and	Visa)	 ท่ีบริเวณด่านเก็บ 
ค่าผ่านทางพิเศษ	 (ทางด่วน)	 สะพานพระราม	7	ทางพิเศษสายศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนทีใ่ช้บริการ 
ทางด่วนเดินทาง	 ด้วยการแตะบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของทุกธนาคาร 
ทีมี่สญัลกัษณ์	Contactless	 ทัง้ยงัสามารถพฒันาสูร่ะบบจดัเก็บค่าผ่านทาง 
อัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น	(Multi-lane	Free	Flow)	หรือระบบ	M-Flow 

ได้ในอนาคต
  

Customs Trader Portal
	 ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับกรมศุลกากร	 พัฒนาระบบลงทะเบียน 
ผู้มาตดิต่อออนไลน์ทาง	Customs	Trader	Portal	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ 
ผูน้�าเข้า-ส่งออก	ตวัแทนออกของและผู้ปฏิบตังิานเก่ียวกับการออกของ	โดย
ผูใ้ช้ระบบสามารถด�าเนินการผ่านเว็บไซต์	www.customstraderportal.com 

ในการยนืยนัตวัตนผ่านธนาคารได้	3	ช่องทาง	ได้แก่	
 1.	แอปพลเิคชันเป๋าตงั	สามารถยนืยนัตัวตนได้ทนัทโีดยเข้าไปทีเ่มนูยนืยนั 
ตวัตนทางอเิล็กทรอนิกส์	(e-KYC)
 2.	ตู้	ATM	สีเทาของธนาคารกรุงไทย	3,300	เคร่ืองทัว่ประเทศ	
 3.	สาขาของธนาคารทัว่ประเทศกว่า	1,000	แห่ง	เพือ่เพิม่ความคล่องตวั 
ให้ผู้น�าเข้า-ส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากร	 ลงทะเบียนได้อย่างปลอดภัย 
โดยไม่ต้องยืน่บตัรประชาชน
	 นอกจากน้ี	ธนาคารกรุงไทยยงัมแีผนต่อยอดโครงการ	เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการน�าส่งสนิค้าถึงผูน้�าเข้าแบบ	Door-to-Door	One-Stop	Service 
โดยรวมบริการการออกของไว้ในที่เดียว	 ช่วยให้ตัวแทนออกของจัดการได้
อย่างมีประสทิธิภาพ	 และผูน้�าเข้าสนิค้ารอรับสนิค้าอยูท่ีบ้่านอย่างปลอดภัย	 
พร้อมเช่ือมต่อกบัระบบช�าระเงินของธนาคาร	และการเก็บหลกัฐานรูปแบบดจิทิลั 
ไปจนถึงการตดิตามสถานะการน�าเข้าและการขนส่งสนิค้า	นอกจากน้ี	ธนาคารยงัเป็น 
ตวักลางในการแชร์ข้อมูลใบเสร็จรับเงินอเิลก็ทรอนิกส์บนเทคโนโลยบีลอ็กเชน 
(Customs	e-Receipt	on	Blockchain)	ระหว่าง	3	กรมภาษีของกระทรวงการคลงั 
เพือ่ลดการจดัท�าเอกสารทีเ่ป็นกระดาษ	รวมถึงสร้าง	Digital	Trade	Platform	
มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ตอบโจทย์ความต้องการและการด�าเนินธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศแบบครบวงจรผ่านระบบดิจิทัล	 เช่ือมต่อบริการหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ	เพือ่ให้ประชาชนและกลุม่ธุรกิจได้รับบริการทีด่ยีิง่ข้ึน

AIS-กรุงไทย เปิดโครงการ “พอยท์เพย์” 
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	ทีส่่งผลกระทบต่อ
รายได้ของประชาชน	ธนาคารกรุงไทย	ได้ร่วมมือกับบริษัท	แอดวานซ์	อนิโฟร์	
เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AIS	เปิดตัวโครงการ	“พอยท์เพย์” เพือ่ช่วยเหลอื
ร้านค้าขนาดเลก็ทัว่ประเทศ	โดยเปิดให้ลกูค้าเอไอเอสทีมี่อยูก่ว่า	43.2	ล้านราย	
สามารถใช้คะแนนสะสม	(มลูค่า	2	พอยท์	=	1	บาท)	จ่ายแทนเงินสดในร้านค้า
ถุงเงิน	ซึง่ปัจจบุนัมีจ�านวน	1.5	ล้านร้านค้า
	 ความร่วมมือในคร้ังน้ีเป็นการผสานจดุแข็งของธนาคารกรุงไทยทีไ่ด้ด�าเนิน
การวางโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลัมาอย่างต่อเน่ือง	กับความพร้อมในการให้ 
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีครอบคลุมกลุ่มลูกค้าท่ัวประเทศของ	AIS	
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มร้านค้ารายเล็กตามชุมชนต่าง	 ๆ	 ที่เป็นเสมือนฟันเฟือง 
จ�านวนมหาศาลทีมี่ผลต่อการขับเคลือ่นเศรษฐกิจในระดบัฐานรากต่อไป

Dip & Go
	 ธนาคารได้พัฒนาการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าเพื่อลด
ระยะเวลาการเข้ามาใช้บริการทีส่าขา	ด้วยโครงการ	Dip	&	Go	ซึง่ลกูค้าสามารถ
กรอกข้อมูลค�าขอเปิดบัญชีได้ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร	(https://
krungthai.com/dipandgo)	ตลอดเวลา	24	ช่ัวโมง	และด�าเนินการยนืยนัตวัตน 
ได้ตามช่องทางท่ีสะดวก	ท้ังท่ีสาขาตามวันเวลาท่ีนัดหมาย	หรือตู้	ATM	ท่ี
มีสัญลักษณ์	Confirm	ID	ของธนาคาร

GRI	102-2,	102-6,	102-7,	203-1,	203-2
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โครงการ Smart Financial & Payment Infrastructure (SFPI) 
	 ธนาคารเข้าร่วมโครงการ	 Smart	 Financial	&	Payment	 Infrastructure	 (SFPI)	 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย 
กับ	7	 ธนาคารน�าร่องและหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 โดยต่อยอดมาจากมาตรฐาน	ISO	20022	 น�ามาใช้กับทัง้การจ่ายเงิน 
และการส่งภาษีและใบเสร็จอเิลก็ทรอนิกส์	 มุ่งเน้นช่วยเหลอืผู้ประกอบการให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งข้ึน	 ทั้งยังสามารถน�าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี 
ไปต่อยอดบริการอื่น	ๆ	เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การให้สนิเช่ือให้แก่ผู้ประกอบการ

	 โดยแผนการด�าเนินโครงการแบ่งออกเป็น	2	Track	ซึง่ท�าควบคู่ไปพร้อมกัน	

 Track 1: Trade and Payment
	 (บริการพื้นฐานเพื่อข้อมูลการค้าและการช�าระเงิน)
	 ในช่วงปี	2564	เป็นระยะของการวางแผนก�าหนดรายละเอียด	Business 
Requirement	และรูปแบบบริการหลกัทีจ่ะเปิดให้บริการในระยะที	่1	(Phase	1) 
ธนาคารกรุงไทย	 เป็น	1	 ในธนาคารหลักที่ร่วมก�าหนดแนวทางของ	SFPI 
โดยยดึหลกัประโยชน์จากการสมคัรใช้บริการของผูป้ระกอบธรุกิจเป็นส�าคญั 

และสามารถต่อยอดแผนกลยุทธ์ของธนาคารในเร่ือง	X2G2X	 โดย	SFPI 
Phase	 1	 มีแผนที่จะเร่ิมเปิดให้บริการแก่กลุ ่มผู ้ประกอบการน�าร่อง 
ในช่วงไตรมาส	4	ปี	2565	พร้อมทัง้ได้เร่ิมจดัท�าแผนพฒันาระบบงานภายใน
ของธนาคาร	เพื่อเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลกับ	SFPI	และลูกค้าของธนาคาร 
โดยใช้	Krungthai	Business	และ	Krungthai	Corporate	Online	เป็นช่องทาง 
ดิจิทัลหลักในการเป็นจุดเชื่อมโยงทุกบริการ

 Track 2: โครงการ Digital Supply Chain Finance
	 สมาคมธนาคารไทย	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมถึงภาครัฐร่วมกัน 
ด�าเนินโครงการนี้	เพื่อจัดหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ	SME	ภายใต ้
แผนงาน	SMART	Financial	&	Payment	Infrastructure	(SFPI)	ซึง่เป็นการให้ 
สนิเช่ือบนข้อมูลทางการค้าแบบดจิทิลั	 โดยมีจดุประสงค์หลกัเพือ่ช่วยเหลือ 
ผูป้ระกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทนุได้ง่ายขึน้	 ภายใต้เง่ือนไขทีด่ข้ึีน 
โดยปัจจบุนัธนาคารให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผูซ้ือ้	(Buyer)	
หรือคูค้่า	(Supplier)	ใน		Supply	Chain	ซึง่ธนาคารสามารถ	ให้บริการใน		2	บทบาท 
คือ	การเป็น	Sponsor	Bank	และ	Financing	Bank	
	 1.	Sponsor	Bank	 คือ	 ให้การบริการผู้ซื้อ	 เพื่อน�าข้อมูลของผู้ขาย 
(Buyer)	หรือผู้จดัหาสนิค้า	(Supplier)	และข้อมูลทางการค้า	เช่น	ใบแจ้งหน้ี	
เป็นต้น	ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์	เข้าสูร่ะบบ	SFPI	ท�าให้ผู้ซือ้สามารถสนับสนุน
ให้ผู้จดัหาสินค้า	(Supplier)	ได้รับการเสนอวงเงินสนิเช่ือจากธนาคาร
	 2.	Financing	Bank	 ธนาคารจะน�าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	 (Supplier 
Finance)	และบริการท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ผู้จัดหาสินค้า	(Supplier)	 ท่ีเข้าร่วม
โครงการ	SFPI	ซึง่การเบกิใช้วงเงินจะท�าผ่านระบบของธนาคารในรูปแบบดจิทิลั 
หลังจากที่ผู้ซื้อ	 (Buyer)	 ส่งข้อมูลเข้ามา	 ข้อมูลจะผ่านเข้าระบบ	SFPI 
มายังธนาคาร	 ท�าให้ผู้กู้หรือ	Supplier	 สามารถเลือกธุรกรรมที่ต้องการ
เบิกเงินกู้	และรับเงินกู้ได้ทันที

Track 1 Track 2

GRI	102-2,	102-6,	102-7,	203-1,	203-2
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โครงการ Smart City 
	 ธนาคารได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ	เพือ่ยกระดบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก	(EEC)	จงัหวัดฉะเชิงเทรา	สูก่ารเป็นเมืองอจัฉริยะ	(Smart	City) 
ร่วมกับ	9	องค์กร	ได้แก่	ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั	(DEPA)	บริษัท	พลงังานบริสทุธิ	์จ�ากัด	(มหาชน)	โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมฉะเชิงเทรา	บลเูทคซติี	้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	จดัการและพัฒนาทรัพยากรน�า้ภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	 
จ�ากัด	(มหาชน)	 บริษัท	 โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ จ�ากัด	(มหาชน)	 และบริษัท	 โตโยต้า	 มอเตอร์	 ประเทศไทย	 จ�ากัด	 เพือ่น�าเทคโนโลยมีาเพิม่ประสทิธิภาพ 
การบริหารจดัการเมืองใน	7	ด้าน	ดงัน้ี

	 1.	Smart	Environment	ผ่านการด�าเนินการของคณะกรรมการของจงัหวัด	รวมถึงสนับสนุนทางการเงินแก่ธรุกิจพลังงานสะอาด	
	 2.	Smart	Economy	ผลักดนัจงัหวัดฉะเชิงเทราสู่สงัคมไร้เงินสด	ด้วยการน�าระบบ	Smart	Market	บริการรับช�าระเงินด้วยช่องทางดจิทิลัให้แก่	2,200	ร้านค้า 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	พร้อมโปรโมช่ันสิทธพิเิศษส�าหรับร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการต่าง	ๆ 	เช่น	โครงการคนละคร่ึง	รวมถึงร้านค้าอืน่	ๆ 	ทีมี่ช่ือเสยีงในจงัหวัดกว่า	400	ร้าน 
ช่วยกระตุ้นการจบัจ่ายใช้สอยแบบไร้เงินสด	ผ่านการสแกน	QR	Code	
		 3.	Smart	Mobility	พฒันาระบบ	EMV	Contactless	รองรับการช�าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดผ่านระบบ	EMV	Contactless	ซึง่เป็นการรับช�าระค่าโดยสาร
ผ่านเคร่ือง	Krungthai	EDC	หรือสแกน	QR	CODE	
		 4.	Smart	Energy	พฒันาระบบ	Digital	Payment	และสนับสนุนการลงทนุส�าหรับโครงการต่าง	ๆ	ในการใช้พลงังานทดแทน
		 5.	Smart	People	 พฒันาแอปพลเิคชันให้มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์	 เช่ือมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับระบบการท�าธุรกรรมดจิทิลั 
ของธนาคาร
		 6.	Smart	Living	ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสขุภาพพืน้ฐานต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยสงูอาย	ุ ด้วย	Health	Wallet	หรือกระเป๋าสขุภาพ	บนแอปพลเิคชัน 
เป๋าตงัทีธ่นาคารร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพ	(สปสช.)	พัฒนาข้ึน
		 7.	Smart	Governance	เพิม่ประสทิธิภาพระบบงาน	ลดข้ันตอน	เพิม่ความรวดเร็ว	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	ท�าให้เกิดธรรมาภิบาล	ด้วยการเช่ือมต่อ
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ	เช่น	โครงการ	e-Police	Station	ท่ีสามารถตรวจสอบใบส่ังออนไลน์และช�าระค่าปรับจราจรผ่านช่องทางของธนาคาร	โครงการ 
ศาลดจิทิลั	e-Filing	เพ่ือยืน่และรับฟ้องผ่านระบบออนไลน์ของศาลยติุธรรม	พร้อมระบบช�าระค่าธรรมเนียม	และโครงการจดัเก็บภาษีท้องถ่ิน	เป็นต้น
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การพัฒนา Health Wallet และ Krungthai Digital Health Platform  
	 ธนาคารกรุงไทยเป็นผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ	Krungthai	Digital	Health	Platform	 เป็นส่วนหน่ึงใน	Cash	Management	Solution	 ให้แก่ส�านักงาน 
หลกัประกันสขุภาพแห่งชาต	ิ(สปสช./NSHO)	 เพือ่ให้บริการ	 “งบสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรค”	(PP	Disruptive	Model)	 โดยมจีดุมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุน 
การลดอตัราการเจบ็ป่วยด้วยโรคทีป้่องกันได้	ช่วยให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตยนืยาวข้ึน	ลดภาระรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศ	ประชาชนคนไทยทกุคนได้รับ 
สทิธิน้ีแตกต่างกันตามเพศและอาย	ุทัง้น้ี	Krungthai	Digital	Health	Platform	มีส่วนช่วยในการผลกัดนัโครงการดงักล่าว	ประกอบด้วย	4	ระบบทีม่กีารเช่ือมโยง 
ทัง้ข้อมูลและระบบงานร่วมกัน	ได้แก่

แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนู Health Wallet 
ส�าหรับประชาชนผู้ใช้บริการท�าการลงทะเบียน	
เพื่อตรวจสอบและใช้สิทธิประโยชน์
จากหน่วยบริการ		

	 ในปี	2564	ธนาคารได้ขยายการใช้	Krungthai	Digital	Health	Platform	บริการสทิธิ	“การฉดีวัคซนีไข้หวัดใหญ่”	ผ่านหน่วยงานบริการสขุภาพของ	สปสช.	ทัง้รัฐ 
และเอกชนกว่า	1,600	แห่งทัว่ประเทศ	โดยประชาชนผู้มีสทิธิสามารถจองนัดหมายและยนืยนัตวัตนผ่านแอปพลเิคชันเป๋าตงั	เมนู	Health	Wallet	ซึง่มีโควตาวัคซนี
ไข้หวัดใหญ่ในปี	2564	จ�านวนกว่า	6	ล้านโดส	นอกจากน้ี	ธนาคารได้ขยาย	Krungthai	Digital	Health	Platform	ไปยงักิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพและป้องกัน 
โรคอืน่	ๆ 	ของ	สปสช.	รวมถึงได้ต่อยอดเพ่ือให้ประชาชนท�าการยืน่ประวัตกิารรักษาตนเองผ่านเมนู	Health	Wallet	เพือ่สามารถเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาล
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	Health	Information	Exchange	หรือ	HIE	ทีด่�าเนินการร่วมกับกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม	และกระทรวงสาธารณสขุ	โดยจะมี 
โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ	HIE	ตามแผนของกระทรวงฯ	รวม	100	แห่งทัว่ประเทศ

ระบบ Hospital Portal
ส�าหรับหน่วยบริการท่ีสามารถบันทึกผล
การให้บริการและส่งข้อมูลเบิกค่าใช้จ่าย
ไปยัง	สปสช.

ระบบ Hospital Portal 
ส�าหรับเจ้าหน้าท่ี	สปสช.	ใช้ใน
การตรวจสอบข้อมูลเพื่ออนุมัติ
การเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ

ระบบ Krungthai Corporate Online 

ส�าหรับ	สปสช.	ใช้อนุมัติ	และโอนเงิน
ค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยบริการ

GRI	102-2,	102-6,	102-7,	203-1,	203-2
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Smart University
	 ธนาคารได้ต่อยอดโครงการ	Smart	University	ทีไ่ด้น�าเทคโนโลยมีาพฒันา 
การศึกษา	โดยในปี	2564	ธนาคารได้พฒันาแอปพลิเคชันโทรศพัท์มือถือให้แก่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	(RMUTL	UApp)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลอสีาน	(RMUTI	Connect)	มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	
(BSRU	APP)	และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่	(Hatyai	UApp)	ช่วยอ�านวยความสะดวก 
ให้นักศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยั	รองรับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
รูปแบบเดมิกับการเรียนแบบออนไลน์	 เพือ่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยคุใหม่ 
ทีมี่ไลฟ์สไตล์แบบดจิทิลั	โดยจะมีฟังก์ชนัการใช้งานเพ่ืออ�านวยความสะดวก	เช่น	
ปฏิทนิการเรียนการสอน	Virtual	ID	ใช้ยนืยนัตวัตนแทนบตัรนักศึกษาหรือบตัร
บคุลากร	News	&	Events	อปัเดตข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	Transcript	& 
Advisory	เช็กผลการเรียน	พร้อมโปรแกรมค�านวณเกรดส�าหรับวางแผนการเรียน 
Payment	ช�าระค่าสนิค้าและบริการทีร้่านค้าด้วยการสแกน	QR	Code	และช�าระ 
ค่าเทอม	สามารถท�ารายการได้ทกุที	่ทกุเวลา	ลดการใช้เงินสด	ลดการสมัผสั	ลดการ
ตดิต่อสาขาธนาคาร	ซึง่ทกุการใช้งานในแต่ละคร้ัง	สามารถเปลีย่นเป็นคะแนนสะสม 
เพือ่แลกรับสทิธพิิเศษ	ครอบคลุมทกุไลฟ์สไตล์	ทัง้กิน	ช้อป	และเดนิทาง
	 นอกจากน้ี	ธนาคารยงัได้ลงนามบนัทกึข้อตกลง	(MOU)	โครงการ	Smart	
University	 ร่วมกับสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั	 
โดยมรีายละเอยีด	ดงัน้ี	

	 1.	บริการกรุงไทยดจิทิลัแพลตฟอร์มส�าหรับสถาบนั	
	 -	การให้บริการจัดการทางการเงินครบวงจรผ่านระบบกรุงไทยดิจิทัล 
	 แพลตฟอร์ม	(Krungthai	Digital	Platform)	เช่น	บริการจดัการด้านการเงิน 
	 (Cash	management)	บริการรับช�าระเงินออนไลน์ผ่านบริการ	Krungthai	 
	 Fast	Pay	(Payment	Gateway)	บริการร้านค้ารับบตัร	EDC	บริการรับ 
	 ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางการช�าระเงินของธนาคารและ 
	 ต่างธนาคารผ่านบริการ	Cross	Bill	payment	บริการ	Corporate	Group	 
	 Payment	(CGP)	บริการโอนเงินเดอืนบคุลากร	(Payroll)	บริการช�าระเงิน 
	 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่าง	ๆ 	อาท	ิกรมสรรพากร	ส�านักงานประกันสงัคม 
	 กรมศลุกากร	ฯลฯ	บริการระบบการจดัการ	Krungthai	Corporate	Online	 
	 (Internet	Banking)	บริการการจดัการด้านภาษี	อาท	ิe-Withholding	Tax 
	 และบริการเงินบริจาค	e-Donation	รวมถึงบริการจดัการทางการเงินอืน่	ๆ  

	 ผ่านบญัชีธนาคารกรุงไทย	เป็นต้น
	 -	การให้บริการผลติภัณฑ์บตัรทางการเงินของธนาคารทีส่ามารถใช้เป็น 
	 บตัรของสถาบนั/องค์กรได้ด้วย	(IPAC	Card)	ส�าหรับนักศกึษา	อาจารย์	แพทย์ 
	 พยาบาล	และบคุลากร	แบบผูกบญัชีธนาคาร	ประเภทบญัช	ีKrungthai	 
	 E-book	account/E-Saving	
	 -	การพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ	KMITL	University	 
	 Application	(KMITL	U	App)	เช่ือมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ 
	 สถาบนั	เข้ากับระบบการช�าระเงินอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร	โดยผกูกับ 
	 บญัชี	Krungthai	E-book	account/E-Saving	ทีเ่ช่ือมกับแอปพลเิคชัน	 
	 Krungthai	NEXT	และเป๋าตงั
	 -	การพฒันาและให้บริการระบบบริหารจดัการทางการเงินส�าหรับหอพัก 
	 นักศึกษาของสถาบัน	 รวมถึงการใช้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ	 
	 Krungthai	Dormitory	Application
	 -	การสนับสนุนด้านการศกึษาวิจยัด้านต่าง	ๆ 	แก่สถาบนัผ่านเงินบริจาค 
	 เพ่ือการศึกษา	การสนับสนุนการพฒันาทีย่ัง่ยนืผ่านโครงการฝึกงานและ 
	 โครงการสหกิจ	โดยให้นักศกึษามีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับธนาคาร	
	 2.	การสนับสนุนความร่วมมือและด�าเนินงานตามท่ีได้มีการลงนามร่วมกัน
ในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจยัพฒันานวัตกรรม	Next	Lab 
	 3.	การสนับสนุนการวิจยัร่วมในหวัข้อการเงินการธนาคารและหวัข้อต่าง	ๆ 	
ทีเ่ก่ียวข้อง	อาท	ิFintech	&	Blockchain,	Robotics	&	AI,	Smart	Healthcare	
และ	Smart	City
	 4.	การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาต่าง	ๆ	อาท	ิHackathon,	NEXT	
Creator	Space	และสนับสนุนทนุการศึกษาต่าง	ๆ	ส�าหรับนักศกึษา	นักวิจยั
ของสถาบนั			
	 นอกจากน้ี	 ธนาคารยงัมีผลติภัณฑ์	 และบริการต่าง	 ๆ	 ทีห่ลากหลาย 
โดยสามารถอ่านรายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการส�าคัญของ	 
5	ระบบนิเวศเป้าหมาย	ได้ทีร่ายงานประจ�าปี	2564	หน้า	21-29	
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เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

ผลการ
ดําเนินงานในปี

เป้าหมาย
ระยะยาวปี

มุ่งม่ันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ลกูค้า 
ตาม	Service	 Level	Agreement	 
(SLA)	ทีร่ะดบั	95%	และพฒันาโครงการ 
We	Care	 เพื่อให ้ลูกค ้าประเมิน 
ความพงึพอใจในการใช้บริการที่สาขา 
ซึง่จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาลกูค้า 
ได้ทันท่วงที	 และยกระดับคุณภาพ 
การให ้บริการสาขา	 โดยยึดหลัก	
Market	Conduct

การด�าเนินการแก ้ไขป ัญหาเ ร่ือง 
ร ้องเรียนได้ตาม	 Service	 Level 
Agreement	(SLA)	ท่ีธนาคารก�าหนด
ไม่ต�่ากว่า	95%	

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ 
ตาม	Service	Level	Agreement	(SLA)	
ท่ีธนาคารก�าหนดเท่ากับ	95.04%

การบรหิารความสัมพันธ์ลูกค้า

ธนาคารมีการด�าเนินงานด้านการบริหารความสมัพนัธ์กับลกูค้า	(Customer	Relationship	Management	-	CRM)	 ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือท�าให้ลูกค้า 
มีความพอใจสูงทีสุ่ดในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร	พร้อมทัง้เกิดความผูกพนั	เช่ือม่ัน	และไว้วางใจในการบริการของธนาคาร	โดยมีรายละเอยีด	ดงัน้ี

 1. การแบ่งกลุม่ลกูค้า	(Sub-segment)	มีการแบ่งกลุม่ลกูค้าอย่างชัดเจน 
เพือ่ให้สามารถเข้าใจพฤตกิรรม	ความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุม่ได้อย่างชัดเจน 
ลกึซึง้มากยิง่ข้ึน	ธนาคารได้แบ่งกลุม่ลกูค้าทีต้่องการมุง่เน้นดงัน้ี		กลุม่ลกูค้า
มหาวิทยาลยั	 กลุม่ลกูค้าองค์กรทีโ่อนบญัชีเงินเดอืนผ่านธนาคาร	(Payroll)	
กลุม่ลกูค้าสนิเช่ือธุรกิจขนาดเลก็	(sSME)	และกลุม่ลกูค้ามัง่คัง่	(Wealth)	ซึง่ใน
แต่ละกลุม่ลกูค้าได้มกีารวางแผนงานและแนวทาง	(Roadmap)	ในการพัฒนา
ผลติภัณฑ์และหรือบริการเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการในกลุม่ลกูค้าแต่ละกลุ่ม	

 2. การเข้าใจลกูค้า (Customer Insight)	หลงัจากการแบ่งกลุม่ลกูค้าอย่าง 
ชัดเจนแล้วจึงท�าการค้นหาความต้องการ	(Need/Pain	point)	 ของลูกค้า 
ในแต่ละกลุม่	เพือ่น�าข้อมูลไปก�าหนดเป็นกลยทุธ์สนองตอบลกูค้าในแต่ละกลุม่	
เช่น	ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้ประกอบการ	ธนาคารมีการจดัท�า	 
วิจัย	(Research)	 เพ่ือเข้าใจผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม	 โดยเน้นการเข้าใจลูกค้า 
ในเบือ้งลกึ	(Customer	Insight)	เพือ่สรรหาผลติภัณฑ์ทีต่อบโจทย์ลกูค้าแต่ละกลุ่ม 
มากยิง่ข้ึน	เช่น	มีการจดัหาแพก็เกจบริการ	ส�าหรับกลุ่มข้าราชการ	กลุม่	sSME 
จดั	Solution	ส�าหรับกลุม่ลูกค้าปลกีค้าส่ง	หรือร้านขายยา	และการปรับเปลีย่น
สทิธิประโยชน์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า	(Customized)	หรือผลติภัณฑ์
บริการส�าหรับกลุม่ลกูค้ามัง่ค่ัง	(Wealth)	ของธนาคาร	เป็นต้น

 3. การก�าหนดกลยทุธ์และช่องทางในการสร้างความสัมพนัธ์ การดแูลลกูค้า 
และการสือ่สารกับลกูค้า	ธนาคารมีการก�าหนดกลยทุธ์ในการสร้างความสมัพันธ์ 
และการสือ่สารกับลกูค้าในแต่ละกลุ่มทีแ่ตกต่างกัน	โดยช่องทางทีธ่นาคารใช้ใน 
การสร้างความสัมพนัธ์	การดแูลลกูค้าและการสือ่สารกับลกูค้ามีทัง้ช่องทางดัง้เดมิ 
(Traditional	Channel)	และช่องทางดจิทิลั	(Digital	Channel)	โดยดจูากช่องทาง 
ที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความผูกพัน	 (Engagement)	 กับธนาคารและเลือก 
ช่องทางน้ัน	ๆ	น�าเสนอผลติภัณฑ์ทีต่รงกับกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย

 4. การประเมินผลและพฒันาปรับปรุง	เน่ืองจากความต้องการของลกูค้า
สามารถเปล่ียนแปลงได้เสมอ	ธนาคารจึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของลกูค้า	ทัง้จากการสอบถามลกูค้าโดยตรง	และการรวบรวมข้อเสนอแนะ	
(Feedback)	ต่าง	ๆ 	จากผู้ดูแลลูกค้า	หรือ	Relationship	Manager	(RM) 
ทีท่�าหน้าทีด่แูลลกูค้า	เพือ่น�าข้อมูลทีไ่ด้ไปพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์และบริการ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดยีิง่ข้ึน

a. ลกูค้าภาครัฐ จดัท�าแผนงาน (Key Account Plan)	ร่วมกับฝ่ายงาน
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีเข้าให้การดูแลลูกค้าหน่วยงานราชการในพื้นท่ีต่าง	ๆ	 รวมถึง
การจดังานสมัมนาให้หน่วยงาน	ทัง้เพือ่ให้ความรู้เก่ียวกับผลติภัณฑ์ธนาคาร	
ตลอดจนสร้างการรับรู้ในวิสยัทศัน์	 และศักยภาพของธนาคารในการด�าเนิน
โครงการภาครัฐต่าง	ๆ 	รวมถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมความสมัพนัธ์กับลกูค้า
และทมีงานทีเ่ก่ียวข้อง

 b. ลกูค้าองค์กร (Corporate)	ด�าเนินการจดัท�าแผนงานร่วมกับหน่วยงาน 
ผูด้แูลลกูค้า	(RM)	 โดยแบ่งตามแต่ละประเภทกลุม่อตุสาหกรรมของลกูค้า	
และให้ความส�าคัญกับอตุสาหกรรมหลกั	ๆ 	ตามยทุธศาสตร์ของธนาคาร	เช่น	
ภาคโรงแรม	ภาคการขนส่ง	และภาคการค้าส่ง-ปลกี	เป็นต้น	ทัง้น้ี	แนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่ได้ก�าหนดร่วมกันจะมีการน�าเสนอให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย 
ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้และมีการตดิตามร่วมกันอย่างใกล้ชิด

c. ลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	 จัดท�าแผนงาน	
(Account	Plan)	 ร่วมกับฝ่ายงานทีเ่ก่ียวข้อง	อาท	ิผูด้แูลลกูค้า	(RM)	และ	
Product	Manager	 เป็นต้น	 เพื่อให้เข้าใจลูกค้ามากข้ึนในการออกแบบ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมด	(Total	Solution)	 ที่เหมาะสมกับลูกค้า	 
โดยมีการวางแผนงานเพือ่น�าเสนอลกูค้า	และร่วมก�าหนดระยะเวลากับลกูค้า
ในการด�าเนินแผนงานในแต่ละเร่ือง

GRI	103-2,	103-3



059รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

	ด้วยนโยบายของธนาคารท่ีมุง่เน้นและให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นหลกั	และเพ่ือตอบสนองในเร่ืองการจดัการข้อร้องเรียนให้ครบทกุกลุม่ลกูค้าและครอบคลมุ
ทุกช่องทางการแจ้งเร่ืองอย่างสอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัลที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกช่องทาง	 โดยเฉพาะช่องทางสังคมออนไลน์	(Social)	 
ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของธนาคารกรุงไทยและคู่แข่ง	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีความเก่ียวข้องกับการเงิน	 
การธนาคาร	(Social	Voice	Analytic)	และท�าการวิเคราะห์เพือ่หาข้อมูลเบือ้งลกึ	(Insight)	ของผู้บริโภคและคู่แข่งในตลาด	เพือ่น�าไปใช้พฒันาการสือ่สารกับ 
กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ต่าง	ๆ 	ทั้งในเชิงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด	รวมไปถึงน�าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการให้บริการของธนาคาร	 
มีการก�าหนดค�าส�าคัญ	(Keywords)	 ที่มีความเก่ียวข้องกับธนาคารกรุงไทยและคู่แข่ง	 ในเคร่ืองมือที่สามารถจับข้อมูลที่ผู้บริโภคมีการพูดถึงบนสื่อสังคม	 
(Social	Media)	และบนโลกออนไลน์เข้ามาในระบบ	(Social	Listening	Tool)	ผ่านช่องทางต่อไปน้ี	

	-	 Facebook	(Public	Page	Facebook),	Twitter,	Web,	Instagram,	Webboard	pantip	
	-	 ข่าวออนไลน์	(Online	News)	เช่น	ผูจ้ดัการออนไลน์	มตชินออนไลน์	กรุงเทพธุรกิจ	คมชัดลกึ	ไทยรัฐ	ฯลฯ
	-	 เว็บไซต์ทีมี่ช่ือเสยีงทีมี่เน้ือหากล่าวถึงธนาคารกรุงไทย	คูแ่ข่ง	รวมไปถึงเน้ือหาทีเ่ก่ียวข้องกับการเงิน	เช่น		Kapook.com,	Brandage	เป็นต้น

การจดัการข้อขดัข้อง
ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบรกิารของลูกค้า

โดย งานรบัเรื่องรอ้งเรยีนลูกค้า

Social Voice Analytic

GRI	103-2
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โดยทมี	Customer	Insights	(งานรับเร่ืองร้องเรียนลูกค้า)	จะเป็นผูบ้ริหารจดัการข้อขัดข้องในการใช้บริการ	รวมถึงการให้ข้อมลูและความช่วยเหลอืลกูค้า
ในด้านต่าง	ๆ	ผ่านช่องทางออนไลน์	(Social)	โดยมีระยะเวลาการปฏิบตังิาน	7	วัน	ไม่เว้นวันหยดุ	ในช่วงเวลา	07.00-24.00	น.	รวมถึงช่องทางอืน่	ๆ	ทีไ่ม่ใช่
ออนไลน์	(Non	Social)	ทีเ่ปิดให้บริการในเวลาท�าการ		

ในเดอืนธันวาคม	2564	 ธนาคารได้จดัท�าโครงการ	We	Care	 เพ่ือพฒันาคุณภาพการให้บริการของสาขา	 มุ่งเน้นทีภ่าพรวมการบริหารจดัการภายใน
สาขาและพนักงาน	 โดยมีการติดตั้งจุดสแกนคิวอาร์โค้ดบนเคาน์เตอร์บริการ	 ส�าหรับให้ลูกค้าประเมินคุณภาพการให้บริการหลังจากใช้บริการท่ีสาขา	 
ซึง่ผลการประเมินของลกูค้าจะมีการแจ้งเตือนไปยงัผู้จดัการสาขาผ่านแอปพลเิคชัน	ONE	KRUNGTHAI	 เพือ่ให้ผูจ้ดัการสาขาสามารถเข้ามาดแูลแก้ไขปัญหา
ลกูค้าได้ทนัท่วงท	ีกรณีทีล่กูค้าไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ	

Survey Flow



061รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

ในปี	2564	มีจ�านวนเร่ืองทีล่กูค้าแจ้งผ่านระบบรับค�าแนะน�าและตชิม	จ�านวน	176,637	เร่ือง	แบ่งเป็น	ช่องทางทีไ่ม่เป็นทางการ	152,671	เร่ือง	(86.43%)	
ช่องทางทีเ่ป็นทางการ	22,879	เร่ือง	(12.95%)	และผ่านหน่วยงานภายนอก	1,087	เร่ือง	(0.62%)**

ตารางเปรยีบเทียบจ�านวนเรื่องท่ีลูกค้าแจง้ธนาคาร โดยแยกตามประเภทกลุ่มเรื่อง ปี 2560-2564

กลุ่มเรื่อง 2560 
(%)

2561 
(%)

2562 
(%)

2563 
(%)

2564 
(%)

ขอความช่วยเหลือ 88.25 82.38 85.04 85.60 78.93

ร้องเรียน 4.96 14.93 13.62 13.82 20.05

เสนอแนะ 5.60 1.84 0.99 0.42 0.65

ชมเชย 1.16 0.08 0.32 0.15 0.32

แจ้งข่าวสาร 0.03 0.05 0.03 0.01 0.05

Grand Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ช่องทาง
ท่ีไม่เป็นทางการ
152,671

86.43
%

หน่วยงาน
ภายนอก
1,087

0.62
%

ช่องทาง
ท่ีเป็นทางการ
22,879

12.95
%

ช่องทางท่ีเป็นทางการ

หน่วยงานภายนอก

ช่องทางท่ีไม่เป็นทางการ

7,779

6,106

4,116

3,750

371

320

86

75

61

57

53

46

42

9

5

1

1

krungthai.com

complaint.center@krungthai.com

02 111 1111

Krungthai Connext

สํานักงานกรรมการผู้จดัการใหญ่

KT-AXA

สาขา

KTC

Walk in

จดหมาย

contact.center@krungthai.com

02 208 8989

KTBGS

อื่น ๆ

หน่วยงานสํานักงานใหญ่

02 109 2345

KTAM

709

343

29

3

2

1

สํานักนายกรฐัมนตรี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

ศูนย์ดํารงธรรม

สํานักงาน คปภ.

สํานักงาน สคบ.

134,769

9,761

8,125

16

Facebook

Pantip

Twitter

Website อื่น ๆ

ท้ังหมด

176,637

GRI	103-3,	418-1
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ธนาคารสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้าภายในระยะเวลา	Service	Level	Agreement	(SLA)	ทีธ่นาคารก�าหนดเท่ากับ	95.04%	ของจ�านวน
เร่ืองร้องเรียนทีไ่ด้รับจากลกูค้า

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาของธนาคาร

ลูกค้า

ช่องทาง/กระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

RM/หน่วยงาน/
พนง. สาขา

ความรุนแรงระดับ
Near Miss

ให้ความช่วยเหลือทันที

ทีม Customer Insight
(งานรบัเรื่องรอ้งเรยีนลูกค้า)

โทร 0 2255 2222/
Fax หนังสือ/

แจง้เรื่องท่ี สนญ.

www.krungthai.com
Email: complaint.

center@krungthai.com

ข่าว/ส่ือภายนอก/เวบ็ไซต์/
Facebook/

Line Connext ฯลฯ

Contact Center
0 2111 1111

บันทึกเรื่องผ่านระบบ
Tele pro

ให้ความช่วยเหลือ

ทีมบรกิารลูกค้าทางโทรศพัท์
(Krungthai) ฟงัเสียง

จากระบบบนัทึกเสียง NICE
ลูกค้าพอใจ

บนัทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
บนระบบงานรบัคําแนะนํา

และติชม

ชี้แจงลูกค้า
พอใจ/ไม่พอใจ

High Risk
(รอ้งเรยีนเรง่ด่วนรุนแรง)

Moderate Risk
(รอ้งเรยีน)

จดัลําดับความรุนแรง

เจา้ของงานบันทึกบนระบบ
รบัคําแนะนําและติชม

CIS. ชี้แจงผลการดําเนินการ
ให้ลูกค้าทราบอกีครัง้ บันทึก/ยุติเรื่อง

ส้ินสุด

CIS. ดําเนินการ
     1  ส่ง จม./ ของท่ีระลึกให้ลูกค้า
     2  ทํารายงานสรุปรายเดือน/งวด/ปี
     3  นําส่ง กจญ./ผู้บรหิารสายงาน/
         ฝา่ยท่ีเก่ียวข้อง

ทบทวนกระบวนการ
ทุกไตรมาส 4

ส่งเรื่องไปยังเจา้ของงาน
ภายใน SLA ของแต่ละระดับ

ความรุนแรง*

****กรณีเป็นเรื่อง 
Crisis Communication
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
รายงานผู้บรหิารฝา่ย/
ผู้บรหิารสายงานส่ือสาร
และภาพลักษณ์องค์กร/
ผู้บรหิารหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทันทีเพ่ือ
พิจารณาเข้าสู่กระบวนการ
บรหิารการส่ือสาร
ในภาวะวกิฤตทันที

****กรณีซับซ้อน/ทุจรติ
สายงานไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้ ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ นําส่งเรื่อง
สายงานตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบทันที

ดําเนินการแก้ไข
ภายใน SLA ของแต่ละระดับ

ความรุนแรง*

ประเมินประสิทธิผล
ประเมินความพึงพอใจ

ของลูกค้า

แจง้ผลให้ลูกค้าทราบ
ภายใน SLA ของแต่ละระดับ

ความรุนแรง*

Low Risk
(เสนอแนะ)

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

Near Miss
(ขอความช่วยเหลือ)

ชี้แจงลูกค้า
พอใจ/ไม่พอใจ

ลูกค้าพอใจ

1

2

4

5

6 7

2.1 2.2 2.3 2.4

CIS. ให้คําปรกึษา/
ติดตามเรื่อง

3

CIS. หมายถึง ทีม Customer Insight
 (งานรบัเรื่องรอ้งเรยีนลูกค้า)
RM หมายถึง Relationship Manager
 ดําเนินการตามกระบวนการ
 CIS. ดําเนินการให้คําปรกึษา/ติดตามเรื่อง

บรษัิทในกลุ่มธุรกิจ

CIS. พิจารณาการแก้ไข/
มาตรการป้องกัน

เจา้ของงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ

CIS. บันทึกบนระบบ
เสนอแนะและติชม

GRI	103-2,	418-1
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กรณีทีล่กูค้าร้องเรียนผ่านผูด้แูลลกูค้า	(RM)/สาขา/หน่วยงาน	พนักงานผูรั้บเร่ืองจะเป็นผู้พิจารณาจดัล�าดบัและจดักลุม่เร่ืองตามข้อเทจ็จริง	 โดยอ้างองิ
ตามค�านิยามในคูมื่อการปฏิบตังิานฯ	หากด�าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว	พนักงานจะบนัทกึข้อมูลในระบบรับค�าแนะน�าและตชิม	เพือ่ด�าเนินการ
ตามกระบวนการปกตต่ิอไป	แต่หากเร่ืองร้องเรียนมีระดบัความรุนแรงมาก	(High	Risk)	จะเข้าสูก่ระบวนการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วนต่อไป	

ทัง้น้ี	ธนาคารมีการส�ารวจความพงึพอใจจากลกูค้าหลงัการใช้บริการทีส่าขาของธนาคาร	โดยในปี	2564	ธนาคารได้รับคะแนนความพงึพอใจ	(SQ)	เท่ากับ	
82.08%	นอกจากน้ีธนาคารยงัส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าผ่านการสมัภาษณ์แบบตัวต่อตวั	ซึง่ในปี	2564	ธนาคารส�ารวจคะแนนความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 
ปี	2564	จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการทัง้หมด	3,016	ตวัอย่าง	ธนาคารได้รับผลคะแนนความพงึพอใจ	เท่ากับ	92.5%	เพิม่สูงข้ึนจากปีก่อนทีไ่ด้คะแนนเท่ากับ	91.0%	

การไม่เลือกปฏิบัติ
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการไม่เลือกปฏิบัติ	 โดยมีการด�าเนินงานสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล	 ธนาคารปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทกุกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกัน	โดยในปี	2564	ธนาคารได้รับการร้องเรียนกรณีการเลอืกปฏิบตัจิ�านวน	37	เร่ือง	เป็นเร่ืองเก่ียวกับการบริหารจดัการคิวภายในสาขา 
ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19	ทีจ่�ากัดจ�านวนลกูค้าในการให้บริการ	เกิดปัญหาการสือ่สารระหว่างพนักงานและลกูค้าในการจดัการคิวภายในสาขา 
บางครั้งลูกค้าเข้าใจผิดในเรื่องการแซงคิวรวมถึงการอ�านวยความสะดวก	การให้ข้อมูล	และการให้บริการลูกค้ากลุ่มต่าง	ๆ	 ได้แก่	 กลุ่มลูกค้าข้าราชการ 
กลุ่มลูกค้ารายใหญ่	 และลูกค้าที่รู้จักคุ้นเคยกับสาขา	 ซึ่งลูกค้าทั่วไปมองว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน	 และลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมักได้รับการต้อนรับ 
และอ�านวยความสะดวกจากสาขาเป็นอย่างดี	 โดยผู้บริหารหน่วยงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและก�าหนดมาตรการไม่ให้เกิดเร่ืองร้องเรียนซ�้า 
เช่น	เน้นย�้าพนักงานส่ือสารให้ลูกค้าเข้าใจถึงกระบวนการในการให้บริการต่าง	ๆ 	ป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนอันน�าไปสู่การร้องเรียน	และให้บริการ 
ลกูค้าทกุกลุ่มอย่างเท่าเทยีมให้เกิดความประทบัใจ	เมือ่มาใช้บริการทีส่าขา	ส่งมอบผลติภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับลกูค้าแต่ละกลุ่ม	บริหารจดัการคิว 
ภายในสาขาให้เหมาะสมตามสถานการณ์	เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ

ขั้นตอนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
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GRI	103-2,	103-3,	418-1
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ความปลอดภัยด้านขอ้มูลลูกค้า
ธนาคารตระหนักถึงบทบาทและความส�าคัญของการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตวัของลกูค้า	 โดยข้อมูลส่วนบคุคลของลกูค้าจะถูกเก็บรักษาไว้ 

อย่างดีที่สุดตามหลักเกณฑ์การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร	 ทั้งน้ีธนาคารมีนโยบายและกระบวนการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ 
และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และมาตรฐาน	ISO	27001:2013	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

	นอกจากน้ีธนาคารยังมีการประชาสัมพันธ์เร่ืองการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง	 รวมท้ังสื่อสารวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร ์
ผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ลกูค้าตระหนักถึงความส�าคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคลของตนเอง	โดยไม่เปิดเผยเลขประจ�าตวั/รหสัประจ�าตวั	และรหสัผ่าน 
ให้บุคคลอื่นทราบ	 และสามารถใช้ส่ือออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย	 ท้ังนีก้ารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารจะกระท�าภายใต้กรอบของกฎหมาย 
โดยเคร่งครัด

ในการก�ากับด้านความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคารน้ัน	ธนาคารได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน	ISO	27001:2013	(ISMS:	Information	
Security	Management	Systems)	ส�าหรับสนิเช่ือเพือ่การน�าเข้า	(Trade	Finance)	บริการการค้าต่างประเทศทางอเิลก็ทรอนิกส์	(Trade	Online)	บริการโอนเงิน 
ผ่านระบบบาทเนต	(BAHTNET)	 และระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค	(ICAS)	 และจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ 
ความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ	ISO/IEC	27001:2013	และ	CSA	STAR	ซึง่เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ทีไ่ด้รับการยอมรับในระดบัโลก 
ส�าหรับบรกิาร	Vayu	Cloud	 ภายในปี	2565	 อีกท้ังเอกสารนโยบายและกระบวนการการรกัษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ	 และมาตรฐานการรกัษา 
ความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร	มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ISO	27001:2013,	PCI-DSS	(Payment	Card	Industry	Data	Security	Standard)	
โดยมีหวัข้อดงัต่อไปน้ี	

  1.	 องค์กรในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ	
  2.	 การจดัหมวดหมู่และการป้องกันของทรัพย์สินข้อมลูสารสนเทศ	
  3.	 การรักษาความปลอดภัยด้านบุคลากร	
  4.	 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม	
  5.	 การจัดการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	
  6.	 การจัดการสิทธิการใช้งานทางตรรกะภาพ	
  7.	 การจัดการและพัฒนาระบบงาน	
  8.	 การบริหารและจัดการด้านซอฟต์แวร์	
  9.	 การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
  10.	การรักษาความปลอดภัยระบบส่ือสาร	
  11.	 การจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ	
  12.	แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง	
  13.	การปฏิบัติตามนโยบาย

เรื่องรอ้งเรยีนจากหน่วยงานก�ากับท่ีเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ในปี	2564	ธนาคารได้รับเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียวกับความเป็นส่วนตวัของลกูค้าทีไ่ด้รับแจ้งจากหน่วยงานก�ากับ	(ธนาคารแห่งประเทศไทย)	จ�านวน	3	เร่ือง 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับพนักงานให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าแก่บุคคลท่ีสาม	3	 เรื่อง	 ซึ่งมีการส่งเรื่องไปยังทีมรับแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	(Whistle	Blowing) 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
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การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทท�าให้ชีวิตประจ�าวันและการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แต่ในทางกลับกันภัยคุกคามความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเช่นกัน	 ภัยคุกคามเหล่าน้ีส่งผลกระทบหลากหลายรูปแบบทั้งทางตรง 
และทางอ้อม	ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากไวรัสคอมพวิเตอร์	ภัยคุกคามจากซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่	ภัยคุกคามจากการหลอกลวงทางอนิเทอร์เน็ตไปจนถึงภัยคุกคาม
จากการเจาะระบบเพือ่ขโมยข้อมลูส�าคญั	เป็นต้น

	ธนาคารมีความตระหนักถึงอันตรายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าว	 ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของปัจจัยส�าคัญในการรักษาเสถียรภาพการด�าเนิน
ธุรกิจและภาพลกัษณ์ของธนาคาร	 รวมถึงการรักษาความความเช่ือม่ันในการใช้บริการของลกูค้า	 ธนาคารได้น�ากรอบการด�าเนินงานตามมาตรฐาน	ISO/IEC	
27001:2013	(ISMS:	Information	Security	Management	Systems)	ในระบบงานส�าคัญการท�าธรุกรรมทางการเงินและศูนย์คอมพวิเตอร์มาใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตั	ิ ทัง้ในเร่ืองระบบการจดัการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	 และจดัจ้างทีป่รึกษาเพือ่ด�าเนินการขอใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจดัการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ	ISO/IEC	27001:2013	 และ	CSA	STAR	ส�าหรับบริการ	Vayu	Cloud	ภายในปี	2565	 รวมถึงการประเมินระดบัสมรรถนะความพร้อม
รับมือภัยไซเบอร์	(Maturity	level)	ตามกรอบของ	NIST	CSF	(Cyber	Security	Framework)	ของประเทศสหรัฐอเมริกา	ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาช้ันน�า 
ผู้เช่ียวชาญเข้ามาประเมินความปลอดภัยของธนาคารโดยอ้างองิมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร

เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบธนาคารมคีวามพร้อมและสามารถป้องกัน	 ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว	 อีกทั้งธนาคารได้ใช้บริการรับข่าวกรอง 
จาก	FS-ISAC	(Financial	Services	-	Information	Sharing	and	Analysis	Center)	เพื่อให้สามารถรับรู้ข่าวกรองไซเบอร์	(Cyber	Threat	Intelligence) 
ลกัษณะการโจมตขีองสถาบนัการเงินแห่งอืน่ทัว่โลกแล้วน�ามาป้องกันระบบของธนาคารล่วงหน้า	พร้อมทัง้ได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่ยกระดบัความปลอดภัย 
ทางสารสนเทศของธนาคาร	ตัวอย่างเช่น	การตรวจสอบระบบประจ�าปีโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดบัโลก	ในการประเมนิหาความเส่ียงท่ีเกดิจากช่องโหว่ 
ของระบบสารสนเทศ	 รวมถึงการด�าเนินการลงทนุและพฒันาเพิม่ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยคีวามปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร	 เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่า
ระบบสารสนเทศของธนาคารมีประสทิธิภาพและความปลอดภัยในระดบัมาตรฐานสากล	

นอกเหนือจากการพฒันาปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยดงักล่าวแล้ว	ธนาคารได้ด�าเนินโครงการต่าง	ๆ 	เพือ่เป็นการป้องกันปราบปรามภัยไซเบอร์ทีส่�าคัญ 

ซึง่เป็นการปฏิบตัติาม	พ.ร.บ.	การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล	และกฎระเบยีบของธนาคารแห่งประเทศไทย	ตวัอย่าง
โครงการทีส่�าคัญ	เช่น	

•	โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศให้แก่พนักงานของธนาคาร	(Cyber	Security	Awareness) 
โดยผ่านการสือ่สารทัง้ทางออนไลน์	และออฟไลน์	พร้อมการจดัอบรมในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของธนาคาร	ให้พนักงานรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น	ทางอีเมล	เว็บไซต ์
และโทรศัพท์มือถือ	รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้เฉพาะกลุม่ให้แก่พนักงานสายเทคโนโลย	ีเกีย่วกับการพฒันาโปรแกรม 
ให้มีความปลอดภัย	ผ่านการอบรมจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง	เพือ่ให้นักพฒันาระบบมีความรู้เพิม่เติมในการพฒันาระบบ 
ให้มีความปลอดภัย	พร้อมทัง้มีการสือ่สารไปยงัลกูค้าเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย	เช่น	การส่งเสริมความตระหนักรู้ 
เก่ียวกับการหลอกลวงผ่านอเีมล	เพือ่เข้าสูห่น้าเว็บไซต์ปลอม	(Phishing	Email)	และข้อความ	SMS	รวมทัง้ภัยคุกคามใหม่	ๆ  

พร้อมจดัการทดสอบด้วยแบบจ�าลองการรับมอืภัยคกุคามในรูปแบบอเีมลลวง	(Phishing	Simulation	Drill	Test)	ให้แก่ผูบ้ริหาร 
และพนักงานของธนาคารเป็นประจ�าทกุปี

นอกจากนี้สายงานเทคโนโลยีได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม	Krungthai	SENSE	(Cyber	Security	and	Privacy	2021) 
เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ	และกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้ในเร่ืองความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์	(Cyber	Security) 
รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลส�าคัญขององค์กร	 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 
และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาช้ันน�ามาให้ความรู้เร่ืองกฎหมายดิจิทัล	 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคุล 
เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานของธนาคาร	 ซึ่งในปีน้ีเป็นการจัดกิจกรรมแบบ	Online	Event	 ท�าให้พนักงานสาขา 
หรือพนักงานทีท่�างานจากบ้านแบบ	Work	from	Home	สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังความรู้ได้อย่างทัว่ถึง	

•	โครงการ	Data	Protection	Assessment	(DPA)	and	Data	Loss	Prevention	(DLP)	 โดยประเมินข้อมลูส�าคญั 

ของแต่ละหน่วยงานภายในธนาคาร	เสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่พนักงานในเร่ืองเก่ียวกับการจดัการข้อมูล	เอกสาร
ในระดบัช้ันความลบัต่าง	ๆ	ให้ถูกต้อง	เหมาะสม	และปลอดภัย	โดยจะมีเทคโนโลยช่ีวยเสริม	และป้องกันการร่ัวไหลของ
ข้อมูลส�าคัญสูภ่ายนอก	ซึง่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อช่ือเสียงธนาคาร	

•	โครงการ	Hybrid	Cyber	Security	Operation	Center	 (Hybrid	CSOC)	 เป็นการปรับปรุงและพัฒนา 
ศูนย์รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของธนาคารให้เทียบเท่าระดับสากล	 โดยเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ความสามารถ
มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ	 และมีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 จัดหาบุคลากร
และปรับปรุงกระบวนการท�างาน	 รวมถึงปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือรับมือและป้องกันภัยคุกคาม 
ด้านไซเบอร์อย่างครบวงจร	 เพื่อให้ลูกค้าม่ันใจว่าหากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์	 ธนาคารมีการเตรียมพร้อมรับมือ 
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและทนัท่วงที
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เปล่ียนเพ่ือขับเคล่ือนกรุงไทยคุณธรรม สานพลังสู่ความย่ังยืน ด้วยการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม  
มีจรยิธรรม และความโปรง่ใส โดยมุ่งหวงัการยกระดับคุณภาพชีวติของคนในสังคม 
พรอ้มการสรา้งรากฐานท่ีดี เพ่ือให้เกิดสังคมท่ีมีความแข็งแกรง่อย่างย่ังยืน

ความย่ังยืน
ด้านการปฏิบัติการ
และการด�าเนินงาน
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ความย่ังยืนด้านการปฏิบัติการและการด�าเนินงาน
	 กล้าท่ีจะเปล่ียน	และสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล	เพื่อน�าไปสู่การวางรากฐานท่ีมั่นคงของธนาคาร

	ธนาคารกรุงไทยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส	 สจุริตและเป็นธรรม	 ตามแนวทางของการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ี เพือ่ให้เป็นองค์กร 
ทีมี่ประสิทธิภาพ	มีความเป็นเลศิในการด�าเนินธรุกิจ	บนพืน้ฐานของความรับผดิชอบอย่างมีจรรยาบรรณ	ค�านึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	สร้างความเช่ือม่ันและ
ประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้	และครอบคลมุตามหลกั	ESG	อนัประกอบด้วย	Environmental	(ส่ิงแวดล้อม)	Social	(สงัคม)	และ	Governance	(ธรรมาภิบาล)	ควบคู่ 
ไปกับการปลกูฝังสร้างวัฒนธรรมองค์กร	การไม่ทนต่อการทจุริต	(Zero	Tolerance)	การให้บริการลกูค้าอย่างเป็นธรรม	(Market	Conduct)	ซึง่หล่อหลอมอยูใ่น 
ทกุกระบวนการปฏิบตังิานอย่างเป็นรูปธรรม	ตลอดจนมุ่งม่ันพัฒนาธุรกิจพร้อมกับการมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม	ลดความเหลือ่มล�า้	ท�าให้ทกุภาคส่วนของสังคม 
สามารถเตบิโตไปพร้อมธนาคารอย่างยัง่ยนืและแข็งแกร่ง

คณะกรรมการธนาคาร	ท�างานภายใต้หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างจริงจงั	และมีการส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทกุระดบั	ยดึม่ันและ
ปฏิบตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ	เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างวัฒนธรรมทีท่�าให้เกิดธรรมาภิบาลภายในองค์กร	และยกระดบัการก�ากับดแูลกิจการของธนาคาร 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ทัง้น้ี	คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัหิน้าทีเ่พ่ือประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผูถื้อหุน้	ธนาคารมีการแบ่งแยก 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบระหว่างฝ่ายจดัการและคณะกรรมการอย่างชัดเจน	โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผูก้�าหนดนโยบายและก�ากับดแูลให้ระบบงานต่าง	ๆ  

ของธนาคารด�าเนินไปตามนโยบาย	ถูกต้องตามกฎหมาย	และมีจริยธรรม	

เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

ผลการ
ดําเนินงานในปี

เป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี

องค์กรมีธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนตาม
มาตรฐานสากล

•	เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร 
	 และบคุลากรตามหลกัธรรมาภิบาล 
	 มุ่งสู่ความยั่งยืน
•	ผลการประเมินคุณธรรมและ 
	 ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
	 จากสถาบันภายนอกในระดับ 
	 ดีมาก

•	สร้างการรับรู้	เข้าใจ	และวางแนวทาง 
	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ 
	 ธนาคารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
	 ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
	 ภายใต้กรุงไทยคุณธรรมอย่างต่อเน่ือง
•	Re-skill	 และ	Up-skill	 และสร้าง 
	 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงผ่านเคร่ืองมือ 
	 Outward	Mindset,	Design	Thinking	& 
		OKRs	&	Agile	ผ่านโครงการ	Krungthai	 
	 Transformative	 Leadership	 
	 โครงการ	Krungthai	Hackathon#1	 
	 และการปรับปรุงกระบวนการสินเช่ือ
•	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	ได้รับรางวัล 
	 โครงการจรรยาบรรณดีเด่น	 จาก 
	 หอการค้าไทย	ประจ�าปี	2564

การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

GRI	102-16,	103-2,	103-3
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ทัง้น้ี	 ธนาคารได้ก�าหนดหลกัธรรมาภิบาล	 คือ	CARPETS	 เพือ่เป็นหลกัปฏิบตัแิก่ผูบ้ริหารและพนักงานของธนาคาร	 ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	ได้แก่	

โดยโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร	 ประกอบด้วยบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตามข้ันตอน 
ของกฎหมายและหลักการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีซึง่มีการพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่าง	ๆ 	รวมถึงฐานข้อมลูกรรมการ	(Director	Pool)	เพือ่ให้ได้บคุคล
ทีมี่ความรู้ความเช่ียวชาญตาม	Skill	Matrix	ทีก่�าหนดไว้ซึง่สอดคล้องกับภารกิจและยทุธศาสตร์ธนาคารทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	รวมถึงการพัฒนาอย่างยัง่ยนื
ของธนาคาร	ดงัน้ัน	คณะกรรมการธนาคารจงึเป็นคณะบคุคลทีมี่คุณสมบตัหิลากหลาย	ทัง้ในด้านทกัษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ธนาคาร	ซึง่ประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ท�างานทีเ่ก่ียวข้องกับด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย	1	คน	ด้านบญัชีและการเงินอย่างน้อย	1	คน	
และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างน้อย	1	คน	ทัง้น้ี	โดยไม่กีดกันหรือใช้ความแตกต่างส่วนบคุคล	อาท	ิศาสนา	วัฒนธรรม	หรือเพศ	เป็นข้อจ�ากัดในการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการธนาคารมีสภุาพสตรีจ�านวน	2	คนด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

รายชื่อกรรมการ กรรมการ
ธนาคาร

กรรมการ
อสิระ

กรรมการ
ท่ีไม่เป็น 
ผู้บรหิาร

กรรมการ
ท่ีเป็น 

ผู้บรหิาร
เพศชาย เพศหญิง

มี
ประสบการณ์
การท�างาน
เก่ียวข้อง 

ในภาคธุรกิจ

1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ • • • •

2. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย • • • •

3. นายวิชัย อัศรัสกร • • • • •

4. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ • • • • •

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

6. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส • • • • •

7. พลเอก เทียนชัย รับพร • • • •

8. นายปุณณิศร ศกุนตนาค • • • •

9. นางนิธิมา เทพวนังกูร • • • • •

10. นายลวรณ แสงสนิท • • • •

11. ดร.กุลยา ตันติเตมิท • • • •

12. นายผยง ศรีวณิช • • • •

รวม (คน) 12 6 11 1 10 2 11

คิดเป็นร้อยละ 100 50 91.67 8.33 83.33 16.67 91.67

Creation of Long-Term Value

การสรา้งคุณค่าอย่างย่ังยืน

Accountability

แสดงถึงความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี

Responsibility

รูสํ้านึกในหน้าท่ี

Promotion of Best Practices

ส่งเสรมิการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

Equitable Treatment

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

Transparency

แสดงความโปรง่ใสในการดําเนินงาน

Social and Environmental Awareness

สํานึกในการปฏิบัติท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

GRI	102-16,	102-18



069รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

โดยสามารถอ่านรายละเอยีดโครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการ	ได้ทีร่ายงานประจ�าปี	2564	หน้า	134-150

โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทัง้สิน้จ�านวน	12	อตัรา	เป็นไปตาม 
มตทิีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	 คร้ังที	่14	 เม่ือวันที	่27	 เมษายน	2550	 
ซึง่เหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบติัหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสทิธิภาพ	
ตลอดจนมีการถ่วงดลุอ�านาจกันอย่างเหมาะสม	ณ	วันที	่31	 ธันวาคม	2564	
ธนาคารมีกรรมการจ�านวน	12	คน	โดยประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร
จ�านวน	1	คน	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารจ�านวน	11	คน	ซึง่เป็นกรรมการ
อิสระจ�านวน	6	 คน	 หรือมีอัตราเท่ากับร้อยละ	50	 ของกรรมการทั้งหมด	 
ซึง่มากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
(ก.ล.ต.)	 ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	 ใน	3	 ของกรรมการทั้งหมด	 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	มีกรรมการทีเ่ป็นผูห้ญงิ	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.67	
และมีกรรมการทีม่ปีระสบการณ์ในภาคอตุสาหกรรมการเงินการธนาคาร	11	คน 
คิดเป็นร้อยละ	91.67

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญเป็นอย่างสงูต่อบทบาทหน้าทีข่อง
กรรมการอสิระ	 เน่ืองจากเป็นส่วนส�าคัญทีท่�าให้โครงสร้างของคณะกรรมการ
และการจดัการมีการตรวจสอบและถ่วงดลุ	(Check	and	Balance)	กันอย่าง
เพยีงพอ	โดยกรรมการอสิระแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเหน็ทีเ่ป็นอสิระ	
ให้ความเหน็แย้งหรือมข้ีอสงัเกตอืน่ใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร	
ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ดแูลสิทธิและป้องกันประโยชน์ของผู้ถือหุน้และผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสยีอืน่	ๆ 	อนัเป็นการส่งเสริมการด�าเนินการด้านการก�ากับดแูลกิจการ
ของธนาคาร	คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดบัการท�างานของกรรมการอสิระ 
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระให้มีการด�าเนินงาน 
ในรูปแบบขององค์คณะในลกัษณะเช่นเดยีวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอืน่	ๆ  

ของธนาคาร	 จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก�าหนดคุณสมบัต	ิ 
วาระการด�ารงต�าแหน่ง	รวมถึงหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ

โครงสรา้งคณะกรรมการธนาคาร และโครงสรา้งองค์กร 

คณะกรรมการธนาคาร

สายงาน
Digital Solutions

สายงาน
บรหิารการเงนิ

สายงานส่ือสาร

สายงาน
ธุรกิจขนาดกลาง

สายงานปฏิบัติการ

สายงาน
ปรบัโครงสรา้งหน้ี

สายงานเทคโนโลยี

สายงาน
บรหิารความเส่ียง

สายงาน
ธุรกิจภาครฐั

สายงานธุรกิจ
ตลาดเงนิตลาดทุน

สายงานบรหิารจดัการ
ทางการเงนิเพ่ือธุรกิจ

สายงานเครอืข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย

สายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย

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
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรหิาร

คณะกรรมการ
กํากับดูแลความเส่ียง

คณะกรรมการกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม

กรรมการผู้จดัการใหญ่

สายงาน
ทรพัยากรบุคคล

GRI	102-16,	102-18



070 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ยุทธศาสตรด้์านธรรมาภิบาล
ธนาคารก�าหนดยทุธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	ปี	2560-2564	สอดรับกับยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ	

ระยะที	่3	(พ.ศ.	2560-2564)	ทีข่ยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที	่30	กันยายน	พ.ศ.	2565	ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เพือ่ประโยชน์ในการขับเคลือ่นแผนงาน 
และให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยทุธศาสตร์ชาตฯิ	ทัง้น้ี	ยทุธศาสตร์ธนาคารทีมุ่่งสูก่ารเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และการสร้างวัฒนธรรมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริตในองค์กร	(Zero	Tolerance)	สูก่ารปฏิบตัภิายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม	ประกอบด้วย	5	ยทุธศาสตร์หลกั	ได้แก่	 
  

 

ทั้งน้ี	 ธนาคารสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ใีห้แก่พนักงานทกุคนอย่างสม�า่เสมอผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ	
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม	และช่องทางการส่ือสารต่าง	ๆ 	เช่น	กรุงไทย
คุณธรรม	คุณธรรมเล่าเร่ือง	ธรรมดไีม่ต้องเดีย๋ว	รู้ทนักันพลาด	ซึง่เป็นการน�าเสนอ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ี ทนัต่อสถานการณ์	 เข้าใจง่าย	 
ผ่านทางระบบ	Intranet	พร้อมทัง้มีโครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีโดยธนาคาร 
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดต่าง	ๆ 	เพือ่ให้การด�าเนินงานของธนาคารเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์	ทัง้ยงัติดตามและก�ากับดแูลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดมากข้ึน 
โดยมกีารรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�า่เสมอ

•	การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล	 ปฏิบัติตามหลกัจริยธรรม 
การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน	การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม	(Market 

Conduct)	 ธนาคารส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามแนวทาง 
การก�ากับดแูลกิจการทีด่ใีห้แก่พนักงานทัว่ทัง้องค์กรอย่างสม�า่เสมอ	และน�าเสนอ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการก�ากับดแูลกิจการทีด่ทีีท่นัต่อสถานการณ์	 เข้าใจง่าย	 
ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง	ๆ 	อาท	ิการอบรมหลกัสตูร	CG	แก่ผู้บริหารระดบัสงู 
การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่	 การจดัท�าสือ่การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ	
E-Learning,	Intranet,	Lesson	Learn	 และกรุงไทยคุณธรรม	 การจดับอร์ด
นิทรรศการและบธูกิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นต้น		

•	การจัดกิจกรรมการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านธรรมาภิบาล	 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล/ให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรและองค์กรภาคเีครือข่ายต่าง	ๆ  

ของธนาคาร	ผ่าน	Krungthai	Intranet	Website/HR	news/กรุงไทยคณุธรรม/
ระบบ	Digital	Signage/One	Krungthai	Application

การด�าเนินงานด้านการต่อต้านคอรร์ปัชัน 

เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

ผลการ
ดําเนินงานในปี

เป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี

ธนาคารด�าเนินการทบทวนนโยบาย 
ต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน 
ทุกปี	 เพื่อทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ 
ปัจจยัต่าง	ๆ 	เช่น	กฎหมาย/กฎเกณฑ์และ 
สื่อสารในรูปแบบบทความขนาดสั้น 
(CLMG	Post)	เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
และเน้นย�า้ให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ 
ให้ถูกต้องทกุเดอืน	อกีทัง้ธนาคารสือ่สาร 
ไปยงัคู่ค้าให้ได้รับทราบนโยบายต่อต้าน
การรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชันด้วย

ธนาคารได้ด�าเนินการทบทวนนโยบาย
ต่อต้านการรับ-ให้สนิบนและคอร์รัปชัน
เ พ่ือทบทวน/ปรับปรุงนโยบายให ้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจัยต่าง	ๆ	เช่น	กฎหมาย/กฎเกณฑ์	
เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับการยื่น
ต่ออายุการเป็นภาคีสมาชิก	CAC	ของ
ธนาคาร	ในปี	2565	ต่อไป	และส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์ให้ทกุคนในองค์กรรับทราบ 

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับ-ให้ 
สินบนและคอร ์ รัปชัน	 และสื่อสาร	
ประชาสัมพันธ ์ให ้ทุกคนในองค ์กร 
รับทราบ

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ยุทธศาสตรท่ี์ 5
สรา้งวฒันธรรมองค์กร

ท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ
ยกระดับเจตจาํนง

ด้านคุณธรรม
ในการต่อต้านทุจรติ

พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจรติเชิงรุก

ยกระดับมาตรฐาน
กระบวนการปราบปราม

การทุจรติ

ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการดําเนินงาน

จากสถาบันภายนอกในระดับดีมาก 

GRI	102-16,	103-2,	205-1



071รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

ธนาคารจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และ
การประเมนิความเส่ียงของธนาคารประจ�าปี	2564	เพือ่รายงานต่อศนูย์ปฏิบติั
การต่อต้านการทจุริต	 ส�านักปลดักระทรวงการคลัง	 และประกาศใช้นโยบาย
ต่อต้านการรับ-ให้สนิบนและคอร์รัปชัน	 เพือ่ก�าหนดแนวทางการปฏิบตังิาน 
ของธนาคารในการต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชันเพือ่ให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุริต	พ.ศ.	2561	และประกาศคณะกรรมการความร่วมมอืป้องกันการทจุริต 
เร่ือง	มาตรฐานข้ันต�า่ของนโยบายและแนวทางป้องกันการทจุริตในการจดัซือ้จดัจ้าง 
ทีผู่ป้ระกอบการต้องจดัให้มีตามมาตรา	19	แห่ง	พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้าง 
และการบริหารพสัดภุาครัฐ	 พ.ศ.	2560	 และสือ่สารประชาสัมพนัธ์นโยบาย 
ต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชันให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบ

	1.	บคุลากรของธนาคาร	บริษัทในเครือธนาคารจะต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้อง
กับเร่ืองการรับหรือให้สนิบน	และการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	
ไม่เรียกร้อง	 จดัหา	 หรือรับสนิบน	 เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	 หรือประโยชน์ของ
ธนาคาร	และจะต้องไม่เสนอว่าจะให้	สญัญาว่าจะให้	มอบให้สนิบนแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ	หรือเจ้าหน้าทีภ่าคเอกชนอืน่	ๆ 	เพือ่จงูใจให้กระท�าการ	ไม่กระท�าการ	
หรือประวิงการกระท�าอนัมิชอบด้วยหน้าทีห่รือกฎหมาย

	2.	การด�าเนินธุรกิจของธนาคารและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส	ซือ่สตัย์	ตรวจสอบได้	และอยูภ่ายใต้กฎหมาย	กฎเกณฑ์ 

ทีเ่ก่ียวข้อง	ทัง้ก่อนเสนอราคา	ระหว่างเสนอราคา	และหลงัการท�าสญัญาจดัซือ้
จดัจ้าง	บคุลากรของธนาคาร	และผูท้ีม่คีวามเก่ียวข้องทางธุรกิจของธนาคาร 
จะต้องไม่ให้	เสนอให้	หรือรับว่าจะให้สนิบน	หรือกระท�าการใด	ๆ 	อนัเป็นการจงูใจ 
ให้ร่วมด�าเนินการใด	 ๆ	 ทัง้ในทางตรงและทางอ้อมอนัเป็นการให้ประโยชน์ 
ในการเสนอราคา	หรือสมยอมกัน	ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	อนัน�ามา 
ซึง่ความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง	 หรือการปฏิบัติตามสัญญา	 หรือเพื่อรักษาประโยชน์อื่นใด 
อนัไม่เหมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ

	3.	เม่ือผู ้ใดพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน	 
และคอร์รัปชันจะต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	หรือใช้ช่องทาง 
การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	(Whistle	Blowing)	ทนัที

ในปี	2564	ธนาคารยงัคงยดึการใช้จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร	(Code	of 
Conduct)	 ฉบบัเดมิ	(ปี	2562)	 ซึง่ครอบคลมุการด�าเนินงานของธนาคาร 
ในด้านต่าง	ๆ 	ได้แก่	การประกอบธุรกิจ	บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร 
มาตรฐานการให้บริการ	ความรับผดิชอบต่อลกูค้า	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การจัดการข้อมูล	 การก�ากับดูแลโดยรวมบุคลากรและสถานประกอบการ 
และการผูกขาดทางการค้าและการระงับข้อพิพาท	ท้ังนี้	จรรยาบรรณธุรกิจ 
ธนาคารอยูใ่นระดบัมาตรฐานสากลเทยีบเท่าจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์	 

(Banking	Industry	Code	of	Conduct)	ซึง่เป็นหน่ึงในแผนยทุธศาสตร์	5	ปี	
ของสมาคมธนาคารไทย	(TBA	5-year	plan)	โดยธนาคารได้ร่วมกับธนาคาร
สมาชิกอืน่ๆ	จดัท�าแนวปฏิบติัจรรยาบรรณธรุกิจธนาคารพาณิชย์	เพือ่ยกระดบั
มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม	และประกาศใช้ตัง้แต่
วันที	่21	พฤษภาคม	2563	เป็นต้นมา

	นอกจากน้ี	 ธนาคารยงัได้ด�าเนินการเพือ่ยกระดบัการต่อต้านคอร์รัปชัน
ทัว่ทัง้องค์กรอกีหลายมาตรการ	เช่น	

	-	 ธนาคารจดัท�าแผนปฏิบตักิารป้องกันและปราบปรามการทจุริต	 และ
การประเมินความเส่ียงของธนาคารประจ�าปี	2564	รายงานต่อศูนย์ปฏิบตักิาร
ต่อต้านการทจุริต	ส�านักปลดักระทรวงการคลงั

	-	 ธนาคารได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการการสร้าง 
แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต	(Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption:	CAC)	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)	 ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิอง 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต	(CAC)	มีมตรัิบรองฐานะสมาชิกฯ	ของ
ธนาคาร	ในวันที	่4	พฤศจกิายน	2562	-	4	พฤศจกิายน	2565	

	-	 ธนาคารเข้าร่วมภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 
โดยเข้าเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)	(ACT)	

	-	 ธนาคารจดัท�าแผนงาน	Centralize	Disciplinary	Data	เพือ่ปรับปรุง 
รูปแบบการจดัเก็บ	รวบรวม	ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนการทางวินัย	เพือ่ให้ง่าย 
ต่อการสืบค้น	 น�าไปใช้	 และประสานงานกับหน่วยงานภายในธนาคาร 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ

	-	 ธนาคารจดัท�าแผนงานปรับปรุงกระบวนการรายงานเหตุการณ์ผดิปกติ	
Incident	และมีช่องทางการรับแจ้งเหตุการณ์ทจุริต/ต้องสงสัยทีเ่ป็นมาตรฐาน
เดียวกัน	สามารถจัดการกรณีทุจริตได้รวดเร็ว	ทันต่อเหตุการณ์	และลด 
ความเสียหายให้ธนาคารได้	

	-	 ธนาคารมกีารสือ่สารนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สนิบนและคอร์รัปชัน
ผ่านช่องทางการสือ่สารของธนาคาร	และมีการจดัหลกัสตูรอบรมเพือ่ส่งเสริม
ความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานเก่ียวเร่ืองดังกล่าวทั้งในรูปแบบ	Classroom	
Training/E-learning	และรูปแบบ	VDO	Conference	เพือ่ให้พนักงานสามารถ 
เข้าถึงหลกัสตูรได้อย่างทัว่ถึง	ธนาคารจดัการอบรมแก่พนักงานทัง้ส�านักงานใหญ่ 

และพนักงานทีป่ฏิบตังิานอยูต่ามภูมิภาคต่าง	ๆ 	ทัว่ประเทศ	ตลอดจนบคุลากร
ของบริษัทในเครือธนาคาร	 เพือ่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	 และเสริมสร้าง 
ความตระหนักถึงความส�าคัญเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี	 
ทัง้น้ี	 ในปี	2564	ธนาคารได้มีการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมต่างๆ	ทัง้ภายในและ
ภายนอกธนาคาร	 ตามหมวดหมู่ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน	 
ดงัต่อไปน้ี

รวมท้ังส้ินพนักงาน

อบรมปี 2564

ผู้บรหิาร

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



072 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

อบรมภายในธนาคาร อบรมภายนอกธนาคาร

AML/CTPF เรียนรู้เร่ืองกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT) สำาหรับผู้มีหน้าท่ี 
รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพ

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง  
(AML/CTPF) ปี 2564

การตรวจสอบและบริหารความเส่ียงของสถาบันการเงินในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 IA Clinic

Protection Certified: Mastery of Protection01 เทคโนโลยีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล 
E-KYC for Digital Financial

แนวทางการดำาเนินงานตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) Fraud Detection Using Machine Learning

การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของลูกค้าบุคคลธรรมดา

การตรวจสอบทุจริตในโลกยุคดิจิทัล: IA Clinic

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA (Update)    E-Banking : เท่าทันกลโกง และการป้องกันการทุจริต

การบัญชีป้องกันความเส่ียง (Awareness Training - Hedge Ac-
counting)

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Market Conduct ปี 2564

โครงการ Milestone เพื่อลดความเส่ียงด้านการฟอกเงินของธนาคาร Top Risks 2021 & IT Audit Roles IA Clinic

ตัวอย่างหลักสูตรท่ีจดัอบรมในปี 2564

การด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม 
ธนาคารด�าเนินโครงการกรุงไทยคณุธรรมเพือ่ยกระดบัการด�าเนินธุรกิจ

ของธนาคารตามหลกั	ESG	 อนัประกอบด้วย	Environmental	(สิง่แวดล้อม)	
Social	(สงัคม)	 และ	Governance	(ธรรมาภิบาล)	ควบคู่ไปกับการปลกูฝัง
สร้างวัฒนธรรมองค์กรการไม่ทนต่อการทจุริต	(Zero	Tolerance)	อย่างต่อเน่ือง 
และหล่อหลอมอยูใ่นทกุกระบวนการปฏิบตังิานอย่างเป็นรูปธรรม	 เพือ่พัฒนา 
มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม	 สร้างค่านิยม	 และจิตส�านึกที่ดียึดม่ัน 
ตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ี ปฏิบตังิานด้วยความซือ่สตัย์	 สจุริต	
ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์	 กฎระเบยีบ	 ตลอดจนการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้	 รวมทัง้ส่งเสริมการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่ธนาคาร 
ในการเป็นสถาบันการเงินที่ลูกค้าประชาชนให้ความเช่ือมั่น	 ไว้วางใจ	 

เพื่อขับเคลื่อนให้ธนาคารเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล	 
และมุง่พฒันาสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน	 ด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีในด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และอยูภ่ายใต้หลกัธรรมาภิบาลทีด่ี 
(ESG)	ผ่านยทุธศาสตร์	3	ป.	ปลกูจติส�านึก	ป้องกัน	ปรับเปล่ียน	โดยใช้กระบวนการ 
“ระเบิดจากข้างใน”	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม 
ในการระดมความคิด	 “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า” เพ่ือค้นหา 
สาเหตทุีแ่ท้จริงในการยกระดบัมาตรฐานกระบวนการปฏิบตังิานของธนาคาร 
ให ้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ เป ็นรูปธรรม 
ด้านคุณภาพคู่กับคุณธรรม	(Efficiency	&	Productivity)	 ตามเป้าหมาย 
4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 Financial	Growth	2)	Stakeholders/Regulators 
Confidence	3)	Transparent	Process	4)	Employees	Satisfaction

GRI	205-1



073รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

ธนาคารได้ด�าเนินโครงการกรุงไทยคณุธรรมในปี 2564
 การยกระดบัโครงการกรุงไทยคณุธรรม	เป็นโครงการทีมุ่่งสู่	Sustainable	Krungthai	อย่างต่อเน่ือง	โดยพนักงาน 

ต้องมีทัง้คณุภาพควบคู่กับคุณธรรม	และให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจมุ่งสูค่วามโปร่งใสและความยัง่ยนื	ภายใต้กรอบ 
การด�าเนินงาน	ESG	 ด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental)	 สังคม	(Social)	 และธรรมมาภิบาล	(Governance)	 
เพือ่ขับเคลือ่นธนาคารให้เป็นสถาบนัการเงินทีอ่ยูเ่คียงข้างคนไทย	และพร้อมให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนในทกุระดบั 
 

 ยกระดบัการต่อยอดและพฒันาแผนงานเพือ่ค้นหาไอเดยี เพ่ือให้เกิดความคดิสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ ผ่านโครงการ 
Krungthai Hackathon ซึง่เป็นโครงการทีส่�าคัญในการน�าไปสูก่ารขับเคลือ่นองค์กรแห่งนวัตกรรมและคณุธรรมทีย่ัง่ยนื	
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานน�าเสนอแนวคดิใหม่	 ๆ	 ทีจ่ะน�ามาใช้แก้ปัญหาการท�างานของธนาคาร	 รวมทัง้คิดค้นต่อยอด
ผลติภัณฑ์และบริการทีส่ามารถตอบโจทย์ความต้องการ	แก้	Pain	Point	และเป็นสนามให้พนักงานได้ทดลองไอเดยีใหม่	ๆ  

คิดนอกกรอบ	ปรับเปล่ียนรูปแบบการท�างานให้เป็นแบบปราดเปรียวคล่องตัว	(Agile)	
 

ยกระดบัแผนงานความยัง่ยนืโดยด�าเนินโครงการยกระดบักระบวนการสนิเช่ือ เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพและประสทิธผิล 
(Productivity & Efficiency) ผ่านกระบวนการ Design Thinking และหลักสตูร “โครงการพัฒนา Change Agents” 
เพือ่สนับสนุนการปรับความคิดความเช่ือ	(Mindset)	ของพนักงานในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	รวมถึงการสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

 

 ต่อยอดและพฒันากระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management)	เพือ่สร้างพนักงานให้เป็น	KM	Agent	
(ตวัแทนกรุงไทย)	และ	KM	Guru	(กูรูกรุงไทย)	ของธนาคาร	และส่งเสริมการสร้างบรรยกาศการเรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้	ทีส่ามารถสร้างคุณค่าและผลลพัธ์ท่ีดต่ีอพนักงาน	ลกูค้า	ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ได้อย่างยัง่ยนื		

 

 ด�าเนินโครงการ Krungthai Transformative Leadership	เพือ่ยกระดบัและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล 
โดยจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ธนาคารตามวิสัยทัศน ์
“กรุงไทย เคยีงข้างไทย สู่ความยัง่ยนื” การขับเคลือ่นกรุงไทยคุณธรรม	และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามคุณธรรมอตัลักษณ์ 

“สร้างสรรค์ ส�าเร็จ สตัย์ซือ่ สามัคค ี สังคม” รวมถึงให้บริษัทย่อยของธนาคารมีแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลสอดคล้องกับทศิทางของธนาคาร	

 

 ด�าเนินโครงการ App One Krungthai	เพือ่สร้างประสบการณ์ทีด่	ี ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กร	
Culture	Innovation/การจดัการความรู้	คุณธรรมอตัลกัษณ์	“สร้างสรรค์	ส�าเร็จ	สตัย์ซือ่	สามัคคี	สงัคม”	ตลอดจนเคร่ืองมือ 
สนับสนุนการท�างานผ่าน	Chatbot	ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทกุที	่ทกุเวลา	ผ่านโทรศัพท์มือถือ	และได้รับ	Coin	
จากการเข้าศึกษาเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ

 

 ต่อยอดโครงการ “บทบาทของผูบ้ริหารในการรักษาวินัยพนักงาน” และ “รู้วินัย ลดเส่ียง เล่ียงกระท�าผิด” และจดัท�าโครงการ 
“Solution Package: การสร้างวินัยทางการเงินส�าหรับพนักงาน”	 เพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมการมวิีนัยทางการเงินทีด่ี 
ให้พนักงานสามารถบริหารจดัการหน้ีสนิ	วางแผนทางการเงิน	การลงทนุ	เพือ่สร้างความมัน่คงในอนาคตจนถึงวัยเกษียณ	
และลดโอกาสการเกิดทจุริตได้

 จดัท�า E-learning หลกัสตูร “Lesson Learn for กรุงไทยคณุธรรม” เพือ่สร้างเสริมความรู้	ความเข้าใจ	และตระหนักถึง 
ความส�าคัญของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงานจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงตามกรณีศึกษา	 
และตวัอย่างต่าง	ๆ	ทีมี่ความส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตังิาน	
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นโยบายความเป็นส่วนตัว 
	ธนาคารให้ความส�าคัญกับการปฏิบตัติามกฎหมาย	และตระหนักถึงความส�าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล	(Data	Privacy)	ซึง่เป็นสทิธิข้ันพืน้ฐาน

ส�าคัญในความเป็นส่วนตวัทีต้่องได้รับความคุ้มครอง	โดยจดัระบบเพ่ือควบคุมอย่างเข้มงวดและรัดกุม	ทัง้น้ี	เพือ่ให้ข้อมลูส่วนบคุคลปลอดภัย	และการประมวลผล 
ข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและอยูภ่ายใต้พระราชบญัญตัคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ	2562	ธนาคารจงึได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั	(Privacy	Policy)	
ของธนาคาร	เพือ่ให้ข้อมูลส่วนบคุคลของลูกค้า	(Customer)	คู่ค้า	(Supplier)	ของพนักงาน	(Employee)	และ/หรือของผูเ้ก่ียวข้อง	(Visitor	or	All	Concerned)	
กับธุรกิจของธนาคาร	 และบริษัทในเครือ	 ได้รับการเก็บรวบรวม	 การใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างปลอดภัย	 รวมถึงการใช้งานตามวัตถุประสงค์ทีเ่จ้าของข้อมูล 
ได้ให้ความยนิยอมไว้	และตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้ระบไุว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว	(Privacy	Policy)	ของธนาคาร	ธนาคารจงึก�าหนดแนวทางการด�าเนินนโยบาย
ความเป็นส่วนตัว	(Privacy	Policy)	ของธนาคาร	ไว้ดงัน้ี

	1.	แนวทางการด�าเนินนโยบายความเป็นส่วนตวั	(Privacy	Policy)	 ของธนาคารใช้การด�าเนินการเก่ียวกับข้อมูล 
ส่วนบคุคล	ซึง่ธนาคารได้สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานทกุระดบั	ผูบ้ริหาร	รวมทัง้ลกูค้าและผู้ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ 
กับธนาคาร	 เพือ่ให้ม่ันใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล	 การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลบั	 รวมทัง้การเปิดเผย 
หรือการน�าไปใช้ทีต้่องเป็นไปด้วยความรอบคอบ	และค�านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส�าคัญ

	2.	นโยบายความเป็นส่วนตัว	(Privacy	Policy)	ของธนาคารมผีลบงัคับใช้กับทกุกิจกรรมการด�าเนินงานของธนาคาร
ทีเ่ก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบคุคล	อาท	ิช่องทางการจดัเก็บข้อมูล	ประเภทและรูปแบบของการจดัเก็บข้อมลู	วัตถุประสงค์
ของธนาคารในการน�าข้อมูลส่วนบคุคลไปใช้	ตลอดจนวิธีการทีธ่นาคารใช้เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบคุคล	
เป็นต้น

	3.	ธนาคารให้ความเคารพสิทธส่ิวนบคุคลของลูกค้า	คู่ค้า	ของพนักงานและของผูเ้ก่ียวข้องอย่างสงูสุด

	4.	ธนาคารจะเก็บ	รวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลเฉพาะเท่าทีจ่�าเป็นในการใช้งาน	หรือตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด	 โดยธนาคารจะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ	 ใช้	 เปิดเผยข้อมูลและแจ้งสทิธิให้เจ้าของข้อมลูรับทราบและยนิยอม	
(เว้นแต่จะสามารถด�าเนินการได้ภายใต้กฎหมายโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)	 อีกท้ังธนาคารจะเก็บรวบรวมและ 
ใช้ข้อมูลดงักล่าวตามระยะเวลาทีจ่�าเป็นตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้เท่าน้ัน

	5.	ธนาคารจดัให้มเีจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบคุคล	เพือ่ให้ม่ันใจว่าข้อมูลส่วนบคุคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์	
ไม่น�าไปใช้เกินกว่าทีไ่ด้มีการยนิยอมไว้	และใช้ตามวัตถุประสงค์ทีธ่นาคารได้ระบไุว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวั	(Privacy	
Policy)	ทีธ่นาคารได้มีการประกาศไว้	หรือไม่ท�าให้เกิดความเสียหายใด	ๆ	แก่เจ้าของข้อมูล

	6.	ข้อมูลส่วนบคุคลทีมี่ความอ่อนไหว	(Sensitive	data)	 เช่น	 ข้อมูลด้านชาตพินัธุ	์ ความคิดเหน็ทางการเมอืง	 
ความเช่ือในลทัธิศาสนา	ข้อมลูสขุภาพ	ประวัตอิาชญากรรม	ความพิการ	เป็นต้น	หากจ�าเป็นต้องเก็บ	ใช้	เปิดเผย	ธนาคาร 
จะขอความยินยอมจากเจ้าของมูลโดยชัดแจ้ง	(เว้นแต่จะสามารถด�าเนินการได้ภายใต้กฎหมายโดยไม่ต้องได้รับ 
ความยนิยอม)	และใช้อย่างระมัดระวังและเก็บรักษาไว้เป็นความลบั

	7.	ในกรณีที่ธนาคารมีความจ�าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก	 อาทิ	 บริษัทในเครือ	 
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบงัคับของกฎหมาย	หรือตามค�าสัง่ศาล	หรือตามค�าสัง่เจ้าหน้าทีผู้่มีอ�านาจ	
โดยข้อมูลส่วนบคุคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลบั	 ทัง้ในรูปเอกสารและข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์	 รวมทัง้ในระหว่าง 
การส่งผ่านข้อมูลทกุขัน้ตอน	การส่งข้อมูลส่วนบคุคลไปหน่วยงานภายนอกหรือต่างประเทศ	ธนาคารจดัให้มีข้อตกลงกับ
หน่วยงานภายนอกหรือประเทศปลายทางให้การคุ้มครองทีเ่หมาะสม	เพยีงพอหรือตามทีก่ฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด							

	8.	ข้อมูลส่วนบคุคลทีธ่นาคารเก็บและใช้งาน	ธนาคารจะรักษาเสมอืนหน่ึงเป็นทรัพย์สนิของธนาคารเอง	โดยธนาคาร 
จะด�าเนินการเพือ่มิให้ผูใ้ดละเมิด	 เปิดเผย	 เข้าถึง	 น�าไปหาประโยชน์ส่วนตวั	 หรือท�าลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุมัติ 
จากผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบคุคล	ผูฝ่้าฝืนจะถูกพิจารณาโทษตามระเบยีบธนาคาร	และพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมาย 
รวมทัง้ต้องชดใช้ความเสยีหายทีเ่กิดข้ึนตามทีก่ฎหมายก�าหนด
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การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลการให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ในปี 2564
ในปี	2564	ทีผ่่านมา	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	ยงัคงยดึม่ันในการด�าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความซือ่สตัย์สจุริต	โปร่งใส	เป็นธรรม	ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์

และกฎหมาย	รับผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	รวมถงึสนับสนุนให้มีการด�าเนินการตามแนวทางการก�ากับดแูลด้านการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม	ตามหลกัเกณฑ์	Market	conduct	ซึง่ถือเป็นหวัใจหลกัส�าคัญในการให้บริการแก่ลกูค้า	โดยมุ่งหมายให้ลกูค้ามีความเช่ือม่ันว่า

ในรูปแบบออนไลน์	(ผ่านระบบ	Microsoft	Team)	 เพือ่ให้พนักงานสามารถ 
น�าเสนอผลติภัณฑ์และบริการได้อย่างถูกต้องตามหลกัเกณฑ์	Market	Conduct	
รวมถึงให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญและเข้าใจกระบวนการของฝ่าย 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการก�ากับดแูลการปฏิบตังิานและการตรวจสอบภายในต่อประเดน็ 
Market	Conduct	 นอกจากน้ีได้มีการจัดท�าเอกสารประกอบการเรียนรู ้
ในรูปแบบ	E-learning	พร้อมจดัท�าแบบทดสอบ	เพือ่ประเมินความรู้	ความเข้าใจ 
ของพนักงานทีเ่ก่ียวข้องด้วย

ในส่วนของการก�ากับดูแลของสายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย	
เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	อย่างต่อเน่ือง	
จงึได้มีการปรับแผนงานการสอบทานแบบ	Mystery	Shopping	เป็นการสอบทาน 
แบบ	Virtual	Shopping	(สุม่ทดสอบการเสนอขายเสมือนจริง)	ผ่านระบบงาน 
Google	Meeting	 เพื่อให้ธนาคารมีข้อมูลประกอบการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ	 และ/หรือระบบงานที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายผลิตภัณฑ ์

ทีธ่นาคารมีการเสนอขายแก่ลกูค้ารายย่อยผ่านช่องทางสาขา	 ซึง่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินงานของธนาคารให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ของหน่วยงานก�ากับดแูลเก่ียวกับด้าน	Market	Conduct

จากการด�าเนินการของธนาคารข้างต้น	 จะเหน็ได้ว่าในการท�าธรุกรรม 
ให้บริการใด	ๆ 	แก่ลกูค้า	ธนาคารได้ให้ความส�าคญักับการให้บริการอย่างเป็นธรรม 
เป็นส�าคัญ	ตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงการส่งมอบการบริการให้แก่ลกูค้า	โดยค�านึงถึง
ความต้องการของลกูค้า	และผลประโยชน์สงูสุดของลูกค้าเป็นหลัก	พร้อมทัง้ 
ยดึหลกัการ	4	ไม่ในการให้บริการ	คือ	ไม่หลอก	ไม่บงัคบั	ไม่รบกวน	ไม่เอาเปรียบ 
เพือ่ให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจ	ได้รับค�าแนะน�าทีเ่หมาะสมและชัดเจน	ได้รับผลติภัณฑ์ 

และบริการทีเ่ป็นธรรมทัง้ด้านราคาและเง่ือนไข	อกีทัง้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก 
และได้รับการดแูลแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม	ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทีด่ ี
ของธนาคาร	และท�าให้ธนาคารมคีวามเจริญเตบิโตอย่างม่ันคงและมีเสถียรภาพ		

นอกจากน้ี	 ธนาคารได้มีการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการด้าน 
การให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม	(Market	conduct)	โดยก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินงานด้าน	Market	conduct	ทัง้	9	ระบบของธนาคารให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ	ธปท.	ซึง่ทีผ่่านมาธนาคารได้ยกระดบัการด�าเนินงานด้าน 
Market	Conduct	 มาอย่างต่อเน่ือง	 อีกทั้งธนาคารได้แต่งต้ังคณะท�างาน
บริหารจดัการคณุภาพการให้บริการแก่ลกูค้าตามหลกัเกณฑ์	Market	Conduct	
ตามนโยบายจากท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่	 โดยประกอบไปด้วยผู้บริหาร 
สายงานต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพ่ือก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน 
ด้าน	Market	Conduct	 ของธนาคารให้มีประสทิธิภาพ	 เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกัน	มีการติดตามและประเมินผลคณุภาพการบริหารจดัการด้าน	Market	
Conduct	 ในระบบต่าง	 ๆ	 ของธนาคาร	 รวมถึงก�าหนดมาตรการปรับปรุง 
หรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว	มีประสทิธิภาพและเป็นรูปธรรม		

ในส่วนของการสือ่สาร	ในปี	2564	ธนาคารได้มีการยกระดบัการสือ่สาร
ไปยงัพนักงานทกุระดบัให้ทัว่ถึงยิง่ข้ึน		ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ของธนาคาร	เช่น		
Intranet	ของธนาคาร	Email	ของพนักงานทกุคน		Digital	Signage	เป็นต้น	
โดยเป็นการสือ่สารจากคณะกรรมการ	ไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการ	ประธาน
กรรมการก�ากับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์	 ท่านกรรมการผู้จดัการใหญ่	 และ
ผูบ้ริหารสายงาน	 ด้วยข้อความการสือ่สารทีแ่ตกต่างกันไปในแต่ละบทบาท
ของแต่ละท่าน	แต่สิง่ทีส่�าคัญและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน	คือ	การมุ่งเน้นถึง
ประโยชน์ของการให้บริการอย่างเป็นธรรม	ค�านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นหลกั	
รวมถึงเสริมสร้างทศันคติทีด่ใีห้แก่พนักงาน	ซึง่เป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุน
ให้ธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจให้เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื

ในส่วนของการอบรมให้ความรู้ด้านกฎเกณฑ์	ธนาคารได้มีการประสานกับ 
หน่วยงานก�ากับภายนอกผ่านสมาคมสถาบนัการเงินของรัฐ	 ในการจดัอบรม
เก่ียวกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม	(Market	Conduct)	ให้แก่พนักงาน

1. ได้รบับรกิาร
อย่างเป็นธรรม

จรงิใจ ไม่เอาเปรยีบ

2. ได้รบัคําแนะนํา
ท่ีเหมาะสมกับลูกค้า

และชัดเจน

3.  ได้รบับรกิาร
ท่ีเป็นธรรม
ท้ังด้านราคา
และเงื่อนไข

4. ได้รบัความสะดวก
ในการใช้บรกิารและ

ได้รบัการดูแลแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม

5. ได้รบัความเข้าใจ
ในสิทธิ

และหน้าท่ีของตน
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การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน
การด�าเนินธุรกิจของธนาคารในทกุภาคส่วน	ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัง้แต่พนักงาน	ผู้บริหาร	ลกูค้า	ผู้ถือหุน้	คู่ค้า	ฯลฯ	ยดึหลักจรรยาบรรณธุรกจิ
ธนาคารเป็นแนวทางในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด	ในส่วนของคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ	 
ซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกักลุม่หน่ึงของธนาคาร	ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการส่งต่อแนวคิดดงักล่าวไปยงักลุม่คู่ค้า/ผูส่้งมอบ	เพือ่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการจดัซือ้จดัจ้างทีต้่องมคีวามโปร่งใส	เป็นธรรม	และตรวจสอบได้ 
อนัจะน�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยัง่ยนื	

ธนาคารให้ความส�าคัญในการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานโดยค�านึงถึง
ความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภิบาล	(ESG)	เพ่ือป้องกันความเส่ียง
ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และการด�าเนินธุรกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

การบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทาน	(Supply	Chain	Management)	ของธนาคาร	แบ่งออกเป็น	4	ข้ันตอน	ดงัน้ี

 3. Contract Management (การบริหารสญัญา)
การติดตามการด�าเนินงานของคู่ค้า/คู่สัญญาให้ส่งมอบพัสดุให้เป็นไป

ตามสัญญาและ	TOR	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา	 พร้อมท้ังมีกระบวนการ 
ในการประเมินผลการปฏิบตังิานของผูส่้งมอบ/คู่ค้าตามแบบฟอร์มทีก่�าหนด	
โดยคณะกรรมการตรวจรับพสัด	ุและ/หรือผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	

 4. Supplier Relationship Management (การจดัการความสมัพนัธ์กับคูค้่า) 
 ส�าหรับกลุ่มคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ	 ที่มีความส�าคัญของธนาคาร	 ในปี	2564	 
ได้มีการพฒันาระบบการแจ้งเตอืนผูค้้าทีข้ึ่นทะเบยีนไว้กับธนาคาร	เพือ่ให้ลงนาม 
รับทราบการปฏิบัติงาน	ภายใต้	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(PDPA)	
ของธนาคาร		

ดงัน้ัน	จงึได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินงานจดัซือ้จดัจ้าง	เพือ่ใช้เป็นหลกัปฏิบติัร่วมกัน 
ในการส่งมอบผลติภัณฑ์และบริการทางการเงินทีด่ทีีสุ่ดให้แก่ลูกค้าตามวิสยัทศัน์ 
และพันธกิจของธนาคาร	 ธนาคารด�าเนินการจัดหาพัสดุโดยยึดหลัก 
ความโปร่งใส	เป็นธรรม	และตรวจสอบได้	มีนโยบาย	ระเบยีบ	และหลักเกณฑ์ทีชั่ดเจน 
ในการด�าเนินการจดัหาพัสด	ุมี	“จรรยาบรรณคูค้่า”	และ	“แนวทางปฏิบตังิาน
ด้านการจดัซือ้จดัจ้างร่วมกับธนาคารอย่างยัง่ยนื”	เพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏิบตังิาน	
และทีส่�าคญัอย่างยิง่คือ	 ธนาคารมุ่งเน้นการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน	 
ต่อต้านการให้หรือรับสนิบนทกุรูปแบบ	ซึง่ธนาคารได้ประกาศต่อคู่ค้าอย่างชัดเจน 
และสม�า่เสมอ	พร้อมทัง้ตดิตามประเมินผลคู่ค้าเพือ่ให้ม่ันใจว่าคูค้่าทกุรายด�าเนนิการ 
ตามแนวทางได้อย่างเคร่งครัด	 และน�าผลการประเมินที่ได้รับมาเป็นข้อมูล 
ในการปรับปรุงพฒันาการบริหารความสมัพนัธ์กับคู่ค้าให้ดยีิง่ข้ึนต่อไป	

 1. Demand Management (การวางแผนความต้องการ) 
เพื่อให้ธนาคารมีพัสดุหรืองานบริการพร้อมใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 

อย่างต่อเน่ืองและเพียงพอต่อการส่งมอบแก่ลูกค้า	 ธนาคารจึงก�าหนดให ้
มีการวางแผนความต้องการพัสดุล่วงหน้า	 ตั้งแต่การวางแผนและขออนุมัติ 
งบประมาณ	โดยค�านึงถึงคณุภาพทีเ่หมาะสมกับราคาทีเ่ป็นมาตรฐาน	

 2. Procurement Process (กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง)
	ธนาคารก�าหนดกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างให้เป็นไปอย่างรัดกุม	สอดคล้องกับ 

ระเบยีบของธนาคาร	 รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้อง	 พร้อมทัง้
ก�าหนดระยะเวลาทีต้่องจดัหาพสัดแุละจดัหาพสัดใุห้ได้ทนัตามแผนทีก่�าหนด	
แสดงถึงความมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพในการจดัหาพสัดุ		

Procurement
ProcessCustomer’s

Needs

Strategic

Plan

New

Technology

Regulatory/

Policy

Demand
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Management

Supplier Relationship
Management
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การประเมินผลคู่ค้า 
ธนาคารน�าแนวทางในการประเมนิคู่ค้า	 ภายใต้นโยบายด้านการจดัการ

ความสัมพันธ์กับคู่ค้า	(Supplier	Relationship	Management)	 มาขยาย
ขอบเขตการประเมินผลเพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายนอกและ
ภายในให้ดยีิง่ข้ึน	โดยก�าหนดแบบประเมินคู่ค้ามาตรฐานไว้	5	แบบ	คือ	แบบ
ประเมินผลการจดัซือ้	 แบบประเมินผลการจดัจ้าง	 แบบประเมินผลงานจ้าง
ก่อสร้าง	 แบบประเมินผลผู้ควบคุมงาน	 และแบบประเมินผลผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้าง

	ในปี	2564	ธนาคารมีรายช่ือผูค้้าทีข้ึ่นทะเบยีนไว้กับธนาคาร	จ�านวนรวม
ท้ังส้ิน	683	ราย	ในปี	2564	จ�านวนผู้ค้าท่ีขึ้นทะเบียนใหม่	25	ราย	จ�านวน 
คู่สญัญาทีม่มีลูค่าการจดัหาเกินกว่า	2	ล้านบาท	142	ราย	จ�านวนสญัญาท่ีได้รับ 
การประเมนิผลจากผูต้รวจรับพสัดรุวม	178	ราย	ทัง้น้ี	 คู่สญัญาของธนาคาร
ได้รับทราบแนวทางการด�าเนินงานภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจธนาคารและ 
จรรยาบรรณคู่ค้า	อนัประกอบไปด้วยการต่อต้านการให้หรือรับสนิบนและการทจุรติ 
ความรับผดิชอบต่อสังคม	 การดแูลสิง่แวดล้อม	 ชีวอนามัย	และการเคารพ
สทิธิมนุษยชน	 โดยสือ่สารผ่านเว็บไซต์ธนาคาร	 และระบบงานทะเบยีนผูค้้า 

		 ธนาคารมีกระบวนการในการประเมินผลและรับฟังความคิดเหน็ท้ังในส่วน
ของคูค้่า/คูสั่ญญา	และธนาคาร	ดงัน้ี

1.	ประเมินความพงึพอใจทีมี่ต่อคู่ค้า	เพือ่ทบทวนและประเมินผลงานของ
คู่ค้า	และส่งเสริมให้มีการพฒันาปรับปรุงการด�าเนินงานของคู่ค้าตามแนวทาง
ปฏิบตังิานด้านการจดัซือ้จดัจ้างร่วมกับธนาคารอย่างยัง่ยนื

2.	รับฟังความคิดเหน็จากคู่ค้า	เพือ่เปิดโอกาสให้คู่ค้าแสดงความคิดเหน็
และข้อเสนอแนะในการพฒันากระบวนการร่วมกัน

3.	การจดักลุม่คู่ค้าทีมี่ความส�าคัญและความเส่ียงทีมี่ผลต่อการให้บริการ
ลกูค้าและความยัง่ยนื	(Critical	Supplier)	 เพือ่บริหารความเสีย่งและบริหาร
ความสมัพนัธ์อย่างเหมาะสม

4.	ประเมินศักยภาพของคู่ค้า	ว่ายงัมีคุณสมบตัติามเกณฑ์ของธนาคาร	
	 นอกจากน้ี	คู่ค้ายงัสามารถประเมินผลความพึงพอใจในการร่วมค้ากับธนาคาร 
ผ่านทางแบบสอบถามความคิดเหน็ของคู่ค้าทีมี่ต่อธนาคาร	(Google	Survey)	
เพือ่เป็นช่องทางในการรับฟังความเหน็ของคู่ค้า	และน�าข้อเสนอแนะทีไ่ด้มาเป็น
ส่วนส�าคญัในการปรับปรุงกระบวนการและการบริหารสญัญาระหว่างกันต่อไป	

GRI	102-9,	103-3,	414-1
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1. การปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation)
น�าแอปพลเิคชัน	ONE	Krungthai	เข้ามาช่วยผลกัดนัในเร่ืองวัฒนธรรม

และคุณธรรมอัตลักษณ์ของธนาคาร	 ได้แก่	 สร้างสรรค์	 ส�าเร็จ	 สัตย์ซื่อ	
สามัคคี	และสงัคม	โดยพฒันาฟีเจอร์สนับสนุนการร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของ
พนักงานในแอปพลเิคชัน	การพฒันา	Culture	Dashboard	เพือ่ให้หวัหน้างาน 
ตดิตามผลการสร้างวัฒนธรรมภายในหน่วยงานและใช้ในการวางแผนพฒันา
พนักงานที่เหมาะสมต่อไป	 นอกจากน้ันยังส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรม	(Innovation	Culture)	ของพนักงาน	โดยจดัท�าโครงการส�าคัญทีเ่น้น
พฒันาทกัษะแห่งอนาคต	(Future	Skills)	และทกัษะด้านดจิทิลั	(Digital	Skills) 
ให้พนักงาน	เช่น	โครงการ	1	หน่วยงาน	1	แผนงานความยั่งยืน	Corporate	
Hackathon		Compliance	Champion	เป็นต้น	เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่
ส�าหรับคนรุ่นใหม่	ส่งเสริมการท�างานรูปแบบ	Agile	(ปราดเปรียว	คล่องตวั)	และ
การพฒันาทกัษะด้านดจิทิลั	(Digital	Skills)	ไม่ว่าจะเป็น	UX/UI	Lean	Canvas 
และการ	Pitching	รวมถึงการผลักดนัวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต	
และการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	

นอกจากน้ัน	 ธนาคารยังได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ	(HRMS)	ของธนาคาร	โดยเช่ือมต่อกับแอปพลเิคชัน	ONE	Krungthai 

การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ด้วยความมุง่ม่ันทีจ่ะขับเคล่ือนพนัธกิจและวิสยัทศัน์ของธนาคารในการสร้างการเตบิโตร่วมกันอย่างยัง่ยนื	 “Growing	Together	for	Sustainability”	ของ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	และเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ธนาคารทีมุ่่งสูก่ารเป็นธนาคารแห่งอนาคต	(Future	Banking)	ธนาคารได้ด�าเนินการปรับเปลีย่นแนวนโยบาย 
บริหารทรัพยากรบคุคลโดยมุ่งเน้นในเร่ืองการสร้างความรู้ทกัษะในอนาคต	(Future	Skills)	ให้แก่พนักงาน	การปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นองค์กรทีส่ามารถปรับตวั
และตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว	(Agile	Organization)	 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรทีม่ธีรรมาภิบาลทีด่	ี(Good	Governance)	 
และการสร้างเสริมความสามารถในการปรับตวัเพ่ือรับมือต่อการเปลีย่นแปลง	(Change	Management)	ทีเ่กิดข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั

ในปี	2564	ธนาคารด�าเนนิโครงการปฏิรปูบุคลากร	(People	Transformation)	อันประกอบด้วยการขับเคล่ือนโครงการส�าคัญด้านบุคลากร	4	มิติ	ได้แก่

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�างานที่สอดรับกับรูปแบบการท�างานแบบ 
วิถีชีวิตใหม่	(New	Normal)	เช่น	พนักงานสามารถลาหยดุงาน	ขอใบรับรอง 
หรือสลิปเงินเดือน	(Pay	Slip)	ผ่านแอปพลิเคชัน	ONE	Krungthai	ได้	

เพิ่มการให้รางวัลและการชื่นชม	(Reward	&	Recognition)	พนักงาน
ผ่านแอปพลิเคชัน	ONE	Krungthai	 เช่น	 การให้ใจช่ืนชมพนักงานที่มี
พฤติกรรมการท�างานตามแต่ละคุณธรรมอัตลักษณ์	 โดยพนักงานที่มีหัวใจ
สูงสุดจะได้รับการประกาศเกียรติบน	Leaderboard	ของธนาคาร	เป็นต้น	
การประกาศเกียรติพนักงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการส�าคัญของธนาคาร
ผ่าน	Hall	of	Fame	 และการแปลงพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	
บนแอปพลิเคชัน	ONE	Krungthai	ให้กลายเป็น	Coin	ซึ่งพนักงานสามารถ
น�า	Coin	ดังกล่าวไปแลกของรางวัลท่ีต้องการได้	

ส่งเสริมให้เป็นทีท่�างานแบบยดืหยุน่	(Flexible	Workplace)	โดยการเช่ือมโยง 
ระบบสารสนเทศ	 (HRMS)	 ให้สามารถด�าเนินการผ่านแอปพลิเคชัน	 
ONE	Krungthai	ได้	เช่น	การลาหยดุงาน	การขอหนังสอืรับรอง	สลปิเงินเดอืน 
(Pay	Slip)	เป็นต้น	ช่วยลดกระบวนการทีพ่นักงานจะต้องเข้ามาด�าเนินการที ่
ที่ท�างาน	 ท�าให้ความเสี่ยงจากการเดินทางลดลง	 การใช้แอปพลิเคชัน	 
ONE	Krungthai	ยังช่วยบริหารจัดการเรื่องสุขภาพของพนักงานด้วย

การปฏิรูปวฒันธรรมองค์กร
(Culture Transformation)

การปฏิรูปทักษะของพนักงานในด้านต่างๆ
(People Skills Transformation)

การปฏิรูปผู้นํา
(Leadership Transformation)

การปฏิรูปศักยภาพด้านการเปล่ียนแปลง
(Potential Transformation)

1

2

3

4
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2. การปฏิรูปผู้น�า (Leadership Transformation)
การท�างานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	ท�าให้รูปแบบการท�างานของธนาคารปรับตวัสูวิ่ถีชีวิตใหม่	(New	Normal)	เปลีย่นรูปแบบ

การท�างานจากภายในส�านักงานสูก่ารท�างานนอกสถานที	่(Remote	Working)	ท�าให้การบริหารจดัการผลผลติ	(Productivity)	ของงานและการสร้างความผกูพนั 
(Engagement)	ของพนกังานมคีวามท้าทายมากขึน้	ธนาคารจึงเน้นการพัฒนาทักษะผู้น�าการเปล่ียนแปลง	(Transformative	Leadership)	ให้แก่หัวหน้างาน 
ในเร่ืองของ	Design	Thinking,	Agility	 และ	OKRs	 (Objective	and	Key	Results)	 รวมถึงทักษะ	CFR	(Coaching,	Feedback,	Recognition) 
เพือ่ให้หวัหน้างานสามารถรับมือกับความเปลีย่นแปลงและขับเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมายได้ดยีิง่ขึน้	พร้อมกันน้ี	ธนาคารยงัมุง่เน้นการพฒันาทกัษะความเป็นผู้น�า 
(Leadership	 Skill)	 ให้แก่พนักงานทุกระดับ	 เพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมส�าหรับการเติบโตตามสายอาชีพต่อไป	 โดยจัดท�าคู ่มือผู้น�าแห่งอนาคต 
(Future	Leader’s	Handbook)	 ส่ือสารผ่านทางอีเมลภายในและแอปพลิเคชัน	ONE	Krungthai	รวมท้ังการจัดโครงการต่าง	ๆ	เพือ่พฒันาทักษะความเป็น
ผูน้�า	(Leadership	Skill)	ให้แก่พนักงาน	

3. การปฏิรูปทักษะของพนักงานในด้านต่างๆ (People Skills Transformation)
ธนาคารด�าเนินการทบทวนเร่ืองสมรรถนะตามสายงาน	(Functional	Competency)	ต่าง	ๆ 	เพือ่เพ่ิมความเข้มข้นในการพฒันาพนักงานและส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตวัเอง 

ผ่านช่องทางออนไลน์	เช่น	SkillLane	(เว็บไซต์รวมคอร์สออนไลน์)	SEAC	(ผูน้�าหลกัสตูรผู้บริหารในอาเซยีน)	และ	Digital	Short	กระตุน้ให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตวัเองมากข้ึน 
ด้วยการเช่ือมโยงระบบการจดัการการเรียนรู้	(Learning	Management	System)	เข้ากับแอปพลเิคชัน	ONE	Krungthai	เพือ่ให้พนักงานทกุคนสามารถเข้าถึง 
แพลตฟอร์มของการเรียนรู้ได้ทุกท่ี	ทุกเวลา	

นอกจากน้ัน	 ธนาคารยังได้จัดท�าผังภาพการฝึกอบรม	(Training	Dashboard)	 ในแอปพลิเคชัน	ONE	Krungthai	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
พนักงานตามความสามารถตลอดจนน�าเทคโนโลยมีาช่วยในการขับเคลือ่นสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	มีการพัฒนาแพลตฟอร์มและเว็บไซต์การจดัการการเรียนรู้ 
(KM	Platforms	และ	KM	Website)	และเช่ือมโยง	ไว้กับแอปพลเิคชัน	ONE	Krungthai	โดยเน้นในการเข้าถึงเน้ือหาและแลกเปล่ียนความรู้	เพือ่ให้พนักงานทกุคนสามารถ 
เข้าถงึความรูไ้ด้สะดวกทุกท่ี	ทุกเวลา	และน�าไปปรับใช้กับการท�างานได้จริง

 

4. การปฏิรูปศักยภาพด้านการเปล่ียนแปลง (Potential Transformation)
ธนาคารน�าแนวคิดการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความส�าเร็จ	 (Objective	and	Key	Results	 หรือ	OKRs)	 มาใช้ในการผลักดันเพิ่มผลงานและ

ประสิทธิภาพของงาน	(Productivity	&	Efficiency)	และโครงการส�าคัญของธนาคาร	 โดยในปี	2564	ธนาคารได้น�า	OKRs	มาใช้น�าร่องในการขับเคล่ือน 
โครงการ	1	หน่วยงาน	1	แผนงานความยัง่ยนื	และจดัท�าหลกัสตูร	Transformative	Leadership	ให้แก่ผูบ้ริหารและตวัแทนหน่วยงานเพือ่ให้ความรู้ในเร่ืองการน�า	OKRs 
มาใช้ปฏิบัติจริงในการท�างาน	 รวมทั้งหมด	4	 รุ่น	 นอกจากน้ันยังได้จัดท�าคู่มือ	OKRs	Handbook	 คลิปวิดีโอ	OKRs	 และพอดแคสต์	OKRs 
เพื่อส่ือสารและให้ความรู้เรื่อง	OKRs	แก่พนักงานผ่านช่องทางอีเมล	และแอปพลิเคชัน	ONE	Krungthai	อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงได้ด�าเนินการพัฒนา	OKRs	
Dashboard	ในแอปพลิเคชัน	ONE	Krungthai	ซึ่งผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของแผนงานท่ีใช้	OKRs	ขับเคล่ือนได้แบบตามเวลาจริง	(real	time)
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ในปี	2564	ธนาคารกรุงไทยมีบุคลากรจ�านวนท้ังส้ิน	18,937	คน	สามารถจ�าแนกตามเพศ	ประเภทการจ้าง	พื้นท่ี	และระดับพนักงาน	ดังนี้

ข้อมูลจ�านวนของพนักงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�าแนกตาม
ประเภทการจา้ง

จ�าแนกตามระดับ
พนักงาน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน) รวม ชาย

(คน)
หญิง
(คน) รวม ชาย

(คน)
หญิง
(คน) รวม

พนักงาน
ประจ�า

ผู้บริหารระดับสูง 56 27 83 59 33 92 54 32 86

ผู้บริหารระดับต้น-
กลาง 1,446 1,643 3,089 1,427 1,657 3,084 1,316 1,567 	2,883

พนักงาน 4,774 13,025 17,799 4,439 12,495 16,934 4,083 11,753 15,836	

รวม 6,276 14,695 20,971 5,925 14,185 20,110 5,453 13,352 18,805

พนักงาน
ชั่วคราว

ลูกจ้างบริการ* 77 33 110 75 30 105 70 19 	89

Outbound** 26 26 52 24 23 47 22 21 	43

รวม 103 59 162 99 53 152 92 40 132

รวมท้ังหมด 6,379 14,754 21,133 6,024 14,238 20,262 5,545 13,392 18,937

พ
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เป้าหมาย (ตัวชี้วดั) และผลการด�าเนินงานด้านทรพัยากรบุคคล 

กลยุทธ์ เป้าหมาย การด�าเนินการ

1. Culture Transformation ขับเคล่ือนคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส. คือสร้างสรรค ์
สำาเร็จ สัตยซ์ื่อ สามัคคี สังคมให้เกดิผลอยา่งเป็น
รูปธรรมท่ัวท้ังองค์กร

• การขับเคล่ือนโครงการกรุงไทยคุณธรรม
• การยกระดบัดา้นการให้รางวลัและการชืน่ชม
  (Reward & Recognition) ของพนักงาน
• การพัฒนาแอปพลิเคชัน ONE Krungthai

2. Leadership Transformation หัวหน้างานสามารถผลักดันประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล (Performance และ Productivity) 
ของทีมได้ดียิ่งขึ้น

• การพัฒนา Transformative Leadership Skill
• การส่งเสริมบทบาทการ Coaching & Feedback

3. People Skill Transformation พนักงานมีทักษะท่ีเพียงพอเหมาะสมในการขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร์ของธนาคาร

• การทบทวนสมรรถนะต่าง ๆ
• การส่งเสริม E-learning และ KM

4. Potential Transformation พนักงานสามารถยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Productivity & Performance) ได้มากขึ้น

• การผลักดัน OKRs ในองค์กร

*	 ลกูจ้างบริการ:	ลกูจ้างทัง้หมด	ยกเว้นลกูจ้างท�าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์การตลาดทางโทรศพัท์
**	Outbound:		 ลกูจ้างท�าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์การตลาดทางโทรศพัท์	ลกูจ้างท�าหน้าทีต่รวจสอบกิจการและทีพ่กัอาศยัลกูค้า	และลกูจ้างท�าหน้าทีติ่ดตามหนีร้ายย่อยภาคสนาม

GRI	102	-7,	102-8,	405-1
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การพัฒนาทรพัยากรบุคคล (Human Capital Development) เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงเป็นธนาคารดิจทัิล 
(Digital Banking)   

ธนาคารก�าหนดแนวทางการพฒันาบคุลากร	โดยพจิารณาถึงแผนยทุธศาสตร์และปัจจยัต่าง	ๆ 	อาท	ิยทุธศาสตร์ธนาคาร	กลยทุธ์สายงาน	การพฒันาสมรรถนะ 
ของพนักงาน	(Competency)	การก�าหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบ	(Job	Description)	การก�าหนดเส้นทางการท�างาน	(Career	Path)	การระบคุวามต้องการ 
ในการฝึกอบรม	(Training	Needs	Assessment)	การก�าหนดเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงาน	(Training	Road	Map)	และการฝึกอบรมเร่ืองแนวโน้มในอนาคต 
(Future	Trends)	 โดยแบ่งกลุม่พนักงานออกเป็น	2	 ระดบั	 คือ	 ระดบัผูบ้ริหาร	 และระดบัพนักงาน	 ธนาคารได้ด�าเนินการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ืองทกุปี	 
เพือ่ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนยทุธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ของธนาคาร	โดยจดัการพฒันาทกัษะพนักงานใน	4	ด้าน	คือ	สมรรถนะหลกั 
ขององค์กร	(Core	Competency)	 สมรรถนะด้านดจิทิลั	(Digital	Competency)	 สมรรถนะด้านการเป็นผูน้�า	(Leadership	Competency)	 และสมรรถนะ 
ประจ�าต�าแหน่งงาน	(Functional	Competency)

ธนาคารพัฒนาพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง	 ทัง้การฝึกอบรมแบบ 
ในห้องเรียน	(Classroom	Training)	และแบบออนไลน์		(Online	Training)	ทัง้ภายใน 
และภายนอกธนาคาร	เพือ่ให้กระบวนการพฒันาบคุลากรและผูน้�าเป็นไปอย่าง 
มีประสทิธิภาพ	นอกเหนือจากรูปแบบการอบรมข้างต้นแล้ว	ธนาคารยงัได้ออกแบบ 
หลักสตูรและเน้ือหาทีเ่น้นการเรียนรู้อย่างมีปฏิสมัพนัธ์	 โดยสอดแทรกเน้ือหา
การอบรมเข้ากับกิจกรรมสนัทนาการ	หรือการจ�าลองเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ 
พนักงานรู้สึกมส่ีวนร่วมในการเรียนรู้	 และได้ทดลองฝึกฝนในสถานการณ์จริง 
	 ธนาคารยังมุ่งเน้นบทบาทของหัวหน้างานในการพัฒนาพนักงานผ่าน 
การเรียนรู้แบบไม่เข้าต้องเรียน	Non-classroom	Training	อาทิ	การโค้ชโดย 
หวัหน้างาน	การมอบหมายให้ท�างานโครงการ	การฝึกปฏิบตังิานพร้อมท�างานจริง 
(OJT)	และเร่ิมติดตามผลของการฝึกอบรมแบบไม่เข้าห้องเรียน	(Non-classroom 

Training)	 นอกจากน้ีธนาคารยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรผ่าน 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบคุลากรภายในธนาคาร	(Experience	Based 
Training)	 ซึ่งผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน
องค์กรอย่างต่อเน่ือง	โดยท�าหน้าทีวิ่ทยากรภายใน	(Internal	Trainer)	ถ่ายทอด
ความรู้ให้พนักงานโดยตรงเพือ่ให้เกิดความยัง่ยนืในการพฒันาบคุลากร	อกีทัง้
ยงัมีการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช	(Coaching	Culture)	 ซึง่มุ่งเน้นการพฒันา
ทกัษะการโค้ชระดบัมืออาชีพตามมาตรฐานสากล	 เพือ่ให้ผู้บริหารสามารถใช้
ทกัษะการโค้ชในการดงึศกัยภาพและสร้างแรงจงูใจในการท�างาน	 นอกจากน้ี 
เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์แห่งการเรียนรู้	 ธนาคารยังเปิดโอกาสให้
พนักงานจากบริษัทในเครือเข้ารับการอบรมไปพร้อมกับพนักงานภายใน
ธนาคารอกีด้วย

ทัง้น้ี	ในปี	2564	เพ่ือมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องตามแนวทาง
ยทุธศาสตร์	2-Banking	Model	 ทีแ่บ่งการด�าเนินงานออกเป็น	2	 ด้าน	 คือ	 
เรือบรรทกุเคร่ืองบนิ	(Carrier)	 มุ่งเน้นการพฒันาประสิทธิภาพและลดต้นทนุ
การด�าเนินงานของหน่วยงานหลกั	 และเรือเร็ว	(Speed	Boat)	 มุ่งท�าธรุกิจ 
ในรูปแบบ	Agile	มีความคล่องตวัและรวดเร็ว	รวมถึงมุ่งสูก่ารเป็นธนาคารดิจทิลั 
(Digital	Banking)	ภายใต้แนวคิด	“เก่งงาน เก่งคน เก่งเทคโนโลย”ี 

ธนาคารได้ท�าการวิเคราะห์ทบทวนสมรรถนะของแต่ละสายงาน	โดยเพิม่
สมรรถนะทางดจิทิลั	(Digital	Competency)	ส�าหรับประเมินและพฒันาทกัษะ
ความรู้ด้านดจิทิลัของบคุลากรทัว่ทัง้องค์กร	 พร้อมทัง้ปรับเปลีย่นสมรรถนะ
เชิงเทคนิค	(Technical	Competency)	 เป็นสมรรถนะประจ�าต�าแหน่งงาน	
(Functional	Competency)	ซึง่เป็นสมรรถนะทีมี่ความเฉพาะเจาะจงในระดบั
การปฏิบตังิาน	ท�าให้สามารถประเมนิ	บริหารจดัการ	และออกแบบแนวทาง
พฒันาบคุลากรได้ตรงตามความต้องการของพนักงานรายบคุคล	ช่วยสนับสนุน
ในการจดัท�าแผนพฒันารายบคุคล	(Individual	Development	Plan	หรือ	IDP) 
ได้ดยีิง่ข้ึนส�าหรับสมรรถนะหลกั	และสมรรถนะการเป็นผูน้�า	นอกจากน้ี	ธนาคาร 
ยงัได้ท�าการทบทวนปรับปรุงรายละเอยีดในแต่ละหวัข้อสมรรถนะให้สอดคล้อง
กับบริบททางธุรกิจและนโยบายการด�าเนินงานของธนาคารในปัจจบุนั	เพือ่ให้ 
พนักงานและหัวหน้างานในทุกระดับมีทักษะความรู้ความสามารถที่พร้อม 
ขับเคล่ือนการด�าเนินธุรกิจของธนาคารให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย	ซึง่สมรรถนะ 
บคุลากรทัง้	4	ด้านข้างต้นจะถูกน�ามาใช้วิเคราะห์วางแผนการบริหารจดัการ
พนักงาน	(Workforce	Landscape)	เพือ่ด�าเนินการจดัสรรบคุลากรและอตัรา
ก�าลังภายในองค์กรอย่างเหมาะสม

GRI	103-2



082 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การประเมนิสมรรถนะ (Competency Assessment)   
ธนาคารประเมินสมรรถนะในรูปแบบ	360	องศา	เพือ่ให้ได้มุมมองการประเมิน 

ในหลากหลายมิติ	 โดยผู้ประเมินส�าหรับพนักงาน	1	 ราย	 จะประกอบด้วย 
ผูบ้งัคับบญัชา	เพือ่นร่วมงาน	ผูใ้ต้บงัคบับญัชา	และพนักงานประเมินตนเอง	
ท�าการประเมินผ่านระบบ	HRMS	 โดยท�าการประเมินและสรุปผลเป็นประจ�า 
ในแต่ละปี	 นอกจากน้ีในข้ันตอนการประเมิน	 ธนาคารได้เพิ่มการก�าหนด
แนวทางพฒันาแบบ	Non-Classroom	Training	โดยให้ผู้บงัคับบญัชาก�าหนด
แนวทางพฒันาทกัษะทีส่�าคญั	2	ประการ	คือ	“ทกัษะทีต้่องการพัฒนาอย่าง 
เร่งด่วน	(Gap)”	และ	“ทกัษะทีต้่องการพัฒนาเพือ่เสริมจดุแข็ง	(Strength)”	
เพื่อเป็นเคร่ืองมือผลักดันบทบาทการเป็นผู้น�า	 และให้ผู้บริหารมีบทบาท 
ในการผลกัดนัผลการปฏิบตังิาน	และสร้างความผกูพันให้แก่พนักงาน

การวเิคราะห์ช่องวา่งด้านสมรรถนะของพนักงาน
(Competency Gap Analysis)
	 ภายหลงัท�าการประเมินสมรรถนะประจ�าปี	ธนาคารจะท�าการประมวลผล
การประเมินเพ่ือวิเคราะห์ทกัษะทีต้่องการพัฒนา	(Competency	Gap)	ของ 
พนักงานรายบคุคล	และน�าผลการวิเคราะห์มาใช้จดัท�าแผนพฒันารายบคุคล	
(Individual	Development	Plan)	 และแผนพัฒนาศักยภาพในระยะสั้น 
และระยะยาว	(Training	Plan)	รวมถึงน�าผลการประเมินสมรรถนะมาใช้ใน 
การวิเคราะห์เพือ่วางแผนการบริหารจดัการพนักงาน	(Workforce	Landscape)	
เพือ่ให้ธนาคารมีการใช้ทรพัยากรบคุคลได้อย่างเตม็ศักยภาพ	และเหมาะสมกับ
บริบททางธรุกิจของธนาคาร	ทัง้ในระดบัภาพรวมและระดบัหน่วยงาน

มาตรการด�าเนินงาน   
ท่ามกลางความท้าทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ รุนแรง 

จากคูแ่ข่ง	(Bank	และ	Non-Bank)	ทัง้ในและต่างประเทศ	รวมถึงผลกระทบ 
จากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย	ี(Disruption)	ในธุรกิจ	ธนาคารจงึมุง่พัฒนา 
ตามความสามารถของพนักงาน	ทัง้สมรรถนะหลัก	สมรรถนะทางดจิทิลั	และ
สมรรถนะเฉพาะสายงาน	(Core	Competency,	Digital	Competency,	
Functional	Competency)	 และความสามารถของผู้บริหาร	(Leadership	
Competency)	โดยท�าการวิเคราะห์และระบสุ่วนทีต้่องพฒันา	(Development	
Areas)	เพือ่น�ามาใช้วางแผนการพัฒนาบคุลากรเพือ่ปิดช่องว่างทางสมรรถนะ	
(Competency	Gap)	 ทัง้น้ีเพือ่ให้ธนาคารบรรลเุป้าหมายการเป็นธนาคาร
ดจิทิลั	(Digital	Banking)	 ทีมี่การด�าเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์
และกฎระเบยีบของหน่วยงานก�ากับ

ประกอบกับ	ในปี	2564	ธนาคารได้ด�าเนินโครงการ	People	Transformation	
เพ่ือวางรากฐานการบริหารทรัพยากรบคุคลให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับ 
สภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเน่ือง	 ซึ่งการบริหารจัดการ
สมรรถนะบคุลากรและการพัฒนาทรัพยากรบคุคล	ถือเป็นหน่ึงในเสาหลกัส�าคัญ 

ของโครงการ	People	Transformation	โดยฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้า
และสรรหาบคุลากร	ได้ด�าเนินการทบทวนและประเมิน	Competency	ดงัน้ี
Competency Review

การวิเคราะห์ทบทวน	Competency	Model	 ธนาคารได้พิจารณา
ปัจจัยน�าเข้าที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 ปัจจัยภายในองค์กร	 ได้แก่	
แผนยุทธศาสตร์	 แผนระดับสายงาน	 กระบวนการปฏิบัติงาน	 ตลอดจน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร	 และปัจจัยภายนอกองค์กร	 
ได้แก่	สภาวะการแข่งขันในธรุกิจการเงินการธนาคาร	การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ 

การก�ากับดูแลธุรกิจ	 รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	Disruption)	 และ
วิกฤตทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ที่ก�าลังเผชิญ
อยู่ในปัจจุบัน	 ในปี	2564	ธนาคารได้ปรับ	Competency	Model	 โดยให้ 
สายงานต่าง	ๆ 	เข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนด	ผ่านการท�ากิจกรรมเวิร์กช็อป 
เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางบริหารจัดการสมรรถนะ	และสร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่หน่วยงานในทุกระดับ	 โดยมีการปรับปรุงพัฒนา	
Competency	Model	ท้ังในส่วน	Hard	Skill	และ	Soft	Skill	ดังนี้

 • ทกัษะ และความสามารถทีใ่ช้ในการท�างาน (Hard Skills):	ด้วยสภาวะ 
วิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	ส่งผลให้พนักงาน 
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในรูปแบบ	Work	from	Home	ธนาคารตระหนกัถงึ
ความส�าคญัในการพัฒนาความรู้ทกัษะด้านดจิทิลัให้แก่พนักงาน	จงึมีการปรับ 
เพิ่มหมวดสมรรถนะด้านดิจิทัล	โดยยกระดับจากหัวข้อสมรรถนะด้านดจิทัิล
เดิม	 ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหมวดสมรรถนะหลัก	(Core	Competency) 
ข้ึนมาเป็นหมวดสมรรถนะทางดิจิทัล	 (Digital	Competency)	 ส�าหรับ 
ใช้ประเมินทักษะความรู้ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ	เพื่อให้บุคลากรท่ัวท้ังองค์กร
สามารถปฏิบตังิานภายใต้บริบทองค์กรดจิทิลั	(Digital	Organization)	อย่าง
เหมาะสม	รวมถึงสามารถประยกุต์ทกัษะความรู้ด้านดจิทิลั	ในการปฏิบตังิาน 
ภายใต้บริบทการท�างานรูปแบบใหม่	 รวมถึงปรับเปล่ียน	 Technical	
Competency	 ซึ่งเดิมเป็นการใช้สมรรถนะเพียงชุดเดียวในการประเมิน
พนักงานทกุหน่วยงานทัว่ทัง้องค์กร	เปลีย่นเป็นการใช้สมรรถนะเฉพาะสายงาน 
(Functional	Competency)	ซึง่มีความเฉพาะเจาะจงส�าหรับแต่ละสายงาน 

ท�าให้การประเมิน	 บริหารจัดการ	 และออกแบบแนวทางพัฒนาบุคลากร 
มีความเฉพาะเจาะจง	 ตรงตามวัตถุประสงค์ของประเภทของงานที่มีอยู ่
เป็นจ�านวนมากในธนาคาร	และมคีวามเหมาะสมตามความต้องการของพนักงาน
แต่ละราย	ท�าให้สามารถช้ีวัดทกัษะความสามารถของบคุลากรเป็นรายบคุคล 
และสอดคล้องกับความรู้ทกัษะทีแ่ตกต่างกันของแต่ละสายงาน	โดยในการก�าหนด 
สมรรถนะเฉพาะสายงาน	(Functioal	Competency)	ทกุสายงานในธนาคาร
จะมีส่วนร่วมในการทบทวน	และร่วมพจิารณาเพ่ิม/ลด	สมรรถนะเฉพาะของ
สายงานท่ีสอดคล้องกับการท�างานของตนเอง	 รวมถึงให้ทุกสายงานได้ร่วม
เขียนรายละเอยีด	ศัพท์เฉพาะสายงาน		(Competency	Dictionary)	เพือ่ช้ีวัด 
พฤติกรรมได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

• ทกัษะทางสงัคมหรือทกัษะทีใ่ช้ในการปฏสิมัพนัธ์กับผู้อืน่ (Soft Skills): 
ธนาคารมุ่งเน้นการพฒันา	สมรรถนะในการเป็นผู้น�า	(Leadership	Competency) 
ให้ผู้บริหารและหวัหน้างานมทีกัษะการบริหาร	เพ่ือผลกัดนัผลงาน	(Performance) 
และสร้างความผูกพัน	(Engagement)	ให้พนักงานในองค์กร	ในขณะเดยีวกัน 
ยังคงให้ความส�าคัญกับความสมดุลในชีวิต	(Life	Balance)	และความแกร่ง 
ทางอารมณ์	(Emotional	Resilience)	เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวได้ดี
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและสภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ	 นอกจากน้ี	 ธนาคาร
ได้พิจารณาปรับเพิ่มระดับสเกลในการประเมิน	 (Proficiency	 Level)	 
จากเดมิมี		3	ระดบั	เพิม่เป็น		5	ระดบั	เพือ่ให้การช้ีวัดพฤตกิรรมมีความละเอยีด 
และเหมาะสมกับโครงสร้างต�าแหน่งงานของธนาคาร	 รวมถึงมีการเพิ่ม 
รายละเอียดการบันทึกเหตุส�าคัญ	(Critical	Incident)	ลงในคู่มือสมรรถนะ 
Competency	Dictionary	เพือ่ให้การประเมินมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
มากข้ึน
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การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน (Training and Development)
	 ฝ่ายสถาบนัพฒันาศักยภาพบคุลากร	ในฐานะหน่วยงานหลกัในการพฒันาบคุลากรและผู้น�าได้พจิารณาปัจจยัต่าง	ๆ 	โดยเร่ิมจากรวบรวมข้อมูลความต้องการ
พฒันาผู้บริหารและพนักงานในระดบัองค์กร	 ข้อมูลแผนยทุธศาสตร์ธนาคาร	 นโยบายของผูบ้ริหาร	 นโยบายของสายงาน	 รวมถึงความต้องการระดบับคุลากร 
เพือ่น�ามาใช้วิเคราะห์ร่วมกับปัจจยัอืน่	ๆ	อาท	ิกรอบสมรรถนะ	ความท้าทายเชิงยทุธศาสตร์ขององค์กร	แผนปฏิบตักิารขององค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	
เพือ่น�าไปก�าหนดแผนการพฒันาบคุลากรของธนาคารอย่างครอบคลมุครบทกุมิตอินัจ�าเป็นต่อการด�าเนินธรุกิจของธนาคาร	ซึง่เป็นการเสริมสร้างทกัษะการท�างาน
ให้แก่พนักงาน	 เพือ่ให้รองรับกับการด�าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง	ตลอดจนการให้ความรู้ใหม่แก่พนักงานทีมี่การเปลีย่นต�าแหน่งงาน	(Up-skill	 
&	Re-skill)	เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบติังานได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลอย่างยัง่ยนื	โดยในปี	2564	ธนาคารยงัมุ่งเน้นการพฒันา	4	ด้าน	ดงัน้ี

1. การสร้างรากฐานทีแ่ข็งแกร่ง (Strengthen Foundation)
	 จากวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ทีมุ่่งไปสู่การยกระดบัธนาคารเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม	พร้อมสนับสนุนธนาคารสูก่ารสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต	(Zero	Tolerance)	ธนาคารจงึได้ด�าเนินการสร้างพฤตกิรรม 
ทีพ่งึประสงค์ตามคณุธรรมอตัลกัษณ์	5	ส.	ทีก่�าหนดไว้	พร้อมทัง้พฒันาความรู้ 
ความเข้าใจแก่พนักงานด้านคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน	ผ่านการจดัท�า 
หลักสูตรการเรียนการสอน	อาท	ิหลักสูตร	“Lesson	Learn	for	กรุงไทยคณุธรรม”	
ซึง่เป็นหลกัสตูรการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์แก่พนักงานธนาคารทกุระดบั	
หลักสูตร	 “Market	Conduct”	 ผ่านโครงการ	3T	Plus	Market	Conduct	 
เพื่อให้พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์	(Product	Knowledge)	 และ
เข้าใจแนวทางการปฏิบตังิานตามหลัก	Market	Conduct	สามารถปฏิบตังิาน 
ด้านการขายแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมตามสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้มาใช้บริการ
ทางการเงิน	ยกระดบัการบริการให้เป็นมาตรฐานเดยีวกันทกุสาขา	และหลกัสตูร 
“Design	Thinking”	เพือ่พฒันากระบวนการคดิเชิงออกแบบในการแก้ไขปัญหา
ทีแ่ท้จริง	 ปิดช่องโหว่	 ข้อตรวจพบทีส่�าคัญ	 ปรับปรุงกระบวนการการท�างาน 
เพือ่ป้องกันการทจุริตและความเสยีหายแก่ธนาคาร	ยกระดบัการสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรให้มีธรรมาภิบาลทีด่	ีปราศจากการทจุริตคอรัปชัน	(Zero	Tolerance)	
และยงัเป็นการสร้างโอกาสในการพฒันานวัตกรรมทางการเงินทีช่่วยสร้างรายได้ 
และความน่าเช่ือถือให้แก่ธนาคาร
	 นอกจากน้ี	 ธนาคารยงัให้ความส�าคัญในการพฒันาความรู้	 และทกัษะ
พืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการท�างาน	 เพือ่รองรับความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน	 อาท	ิ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	(Thai	Financial	
Reporting	Standards:	TFRS)	ฉบบัที	่9	ซึง่มีผลบงัคับใช้ในประเทศไทย	ตัง้แต่ 
วันที	่1	มกราคม	2563	ทีผ่่านมา	และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร	
ผ่านการจดัอบรมหลักสตูร	“IFRS9	Quick-Fix	and	Model	Enhancement”	
หลกัสตูร	“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	IFRS	9	ผลกระทบต่อสถาบนัการเงิน” 
หลกัสตูร	“IFRS9	Impairment	Model	Validation”	หลกัสตูร	“Workshop	IFRS9 
Impairment	Model	(Quick	Fix	+	Enhancement)”	เพือ่ให้ผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจถึงการเปลีย่นแปลงมาตรฐานทางการเงิน	และมีการปฏิบตัิ
งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 หลักสูตร	
“ท�าความเข้าใจเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	THOR”	 วัตถุประสงค์เพื่อให ้
ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู	้ความเข้าใจในการก�าหนดเงินกู้อ้างองิอตัราดอกเบีย้	
THOR	เข้าใจในธุรกรรม	IRS	เพือ่ป้องกันความเสีย่งอตัราดอกเบีย้	THOR	ทัง้น้ี
ธนาคารยงัจดัการให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล	
(Personal	Data	Protection	Act)	เพือ่เตรียมความพร้อมส�าหรับการประกาศ
บงัคับใช้แก่พนักงานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กรอย่างต่อเน่ือง

2. การพฒันาผู้น�า (Leadership)
	 ธนาคารมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการโค้ชและตดิตามงาน	(Coaching	&	
Monitoring	Skill)	 ให้แก่ผู้บริหารในแต่ละระดบั	 เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจและ 
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการโค้ช	(Coaching	Culture)	 ซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญ 

ในการยกระดบัความผูกพนั	(Engagement)	และผลการปฏิบตังิานของพนักงาน	
(Performance)	ผ่านการจดัหลกัสูตรภายในและภายนอกองค์กรให้แก่ผู้บริหาร 
ของธนาคาร	อาท	ิหลักสตูร	“Essential	Coaching	Tools	for	Leader”	หลกัสตูร 
“Coaching	for	Leader	Success”	หลกัสตูร	“Effective	Coaching	for	Leaders” 
และหลักสูตร	“One	on	One	Executive	Coaching”	รวมทัง้พฒันาทกัษะให้ผู้บริหาร 
มีกรอบความคดิทีพ่ร้อมต่อการเปลีย่นแปลง	สามารถบริหารทมี	พฒันาความสามารถ 
และผลกัดนัศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง	โดยใช้เคร่ืองมือ	Design	Thinking,	 
OKRs	และการท�างานในรูปแบบคล่องตวั	(Agile)	มาประยกุต์ใช้ขับเคลือ่นทมี
และงานส�าคญั	เพือ่ให้เป้าหมายทีต่ัง้ไว้สมัฤทธ์ิผล	อาท	ิหลกัสูตร	“Krungthai	
Transformative	Leadership”	โดยนอกเหนือจากการฝึกอบรมยงัมีการจดัท�าคู่มือ 
Leader	Guidebook	 เพือ่ให้ผูบ้ริหารได้ศกึษาและน�าไปเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ในการบริหารงานและบริหารทมีให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

3. การพฒันาเพือ่เสริมสร้างทกัษะเดมิทีมี่อยู ่(Upskill) และการเพิม่พนูทกัษะใหม่ 
(Reskill)
	 ธนาคารมีการพฒันาความรู้	 และทกัษะของพนักงาน	 โดยการเรียนรู้วิธี 
การท�างานรูปแบบใหม่เพือ่ให้สามารถด�าเนินงานได้มีประสทิธิภาพมากข้ึนกว่าเดมิ 
รวมถึงการพฒันาทกัษะให้สงูข้ึนเพือ่ให้สามารถท�างานในบทบาทใหม่	ๆ 	ได้	น�าไปสู่ 
การสร้างผลการด�าเนินงานทีด่ข้ึีนขององค์กร	ตามบริบทของธนาคารทีมุ่่งก้าวไปสู่ 
การเป็นธนาคารดจิทิลั	(Digital	Banking)	 ธนาคารได้ก�าหนดทกัษะทีจ่�าเป็นต่อ 
การพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องตามนโยบายของธนาคาร	แบ่งออกเป็น	5	ด้านดงัน้ี 
	 1)	การเป็นธนาคารแห่งอนาคต	(Future	Banking)	โดยการพฒันาพนักงาน
ให้มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม	และภาษาโปรแกรมต่าง	ๆ 	เพือ่ยกระดบัทกัษะ 
ให้สามารถสร้าง	และเขียนระบบ	รวมถึงการเขียนแอปพลเิคชัน	เพือ่ตอบโจทย์
ทกุแพลตฟอร์ม	โดยเน้นการฝึกอบรมแบบลงมือท�า	และให้สามารถปรับใช้กับ
การท�างานได้	ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพ้ืนฐาน	และการพัฒนาทกัษะอืน่	ๆ  

ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ให้เท่าทนัต่อเทคโนโลยใีหม่	 ๆ	 อาท	ิUX,	UI,	Cloud	Native	
Application,	Docker	และการทดลองปรับใช้โปรแกรมประยกุต์	(Deploying	
Sample	Application)	บนแพลตฟอร์ม	Kubernetes	พร้อมยกระดบัความรู้ 
ความเข้าใจการน�าเทคโนโลย	ีRobotic	Process	Automation	(RPA)	 มาใช้ 
ในธนาคาร	อาท	ิหลกัสตูร	“DevOps	CI/CD	with	Jenkins	&	Docker”	หลกัสตูร 
“Test-Driven	Development	with	Spring	Boot”	หลกัสูตร	“Business	Session	
Training”	 หลกัสูตร	 “Application	Session	Training”	 หลกัสูตร	 “Process	
Discovery	Workshop”	และหลักสตูร	“RPA	Hackathon”	เป็นต้น
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 4)	ความปลอดภัยทางไซเบอร์	และความเป็นส่วนตวัของข้อมูล	(Cyber	Security	& 
Data	Privacy)	เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองของการท�าธรุกรรมผ่านระบบ 
ดิจิทัล	 ธนาคารจึงจัดให้มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเน่ือง	ผ่านการจดัอบรมหลักสตูรต่าง	ๆ	ตัง้แต่ข้อก�าหนด 
กฎระเบยีบ	กฎหมาย	ทีเ่ก่ียวข้อง	จนถึงการทดสอบการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
พร้อมกับส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกเพือ่สอบรับใบประกาศรับรอง
ในเร่ืองต่าง	 ๆ	 เช่น	Mobile	Application/Secure	Coding,	Application	
Programming	 Interface,	 Information	Security,	Cloud	Security	
Professional	ธนาคารยงัให้ความรู้พนักงานในเรือ่ง	 พ.ร.บ.	 คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล	(PDPA)	 รวมถึงการสร้างความช�านาญการ	 โดยร่วมกับสายงาน 
เทคโนโลยีบริหารความเส่ียง	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ธนาคารสร้าง 
ความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย	(Security	Awareness)	และส่วนทีเ่กีย่วข้องกับ 
กฎหมายใหม่ทีเ่ก่ียวกับข้อมลูส่วนบคุคล	(Data	Privacy)	ให้แก่พนักงานทัว่ทัง้ 
ธนาคาร	 รวมถึงด�าเนินการวางแผนการให้ความรู้เก่ียวกับการจดัการข้อมูล
พนกังานแก่พนักงานในสายงานทรพัยากรบุคคลฯ	 ผ่านวิธกีารให้ความรูใ้น 
รูปแบบต่าง	ๆ 	ทัง้	Classroom	Training,	E-learning	และการอบรมภายนอก	เพือ่ให้
ตระหนักถึงความส�าคัญและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบคุคล	อาท	ิหลกัสตูร 
“กลยทุธ์การจดัการข้อมูลส่วนบคุคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย”	หลกัสูตร	“Annually 
Security	Awareness	for	All	SWIFT	Personal”	โครงการ	“อบรมป้องกันความปลอดภัย 
ข้อมูลคอมพวิเตอร์”	หลกัสูตร	“การฝึกระแวดระวังความปลอดภัย	(Security	
Awareness	Training)”	 หลกัสูตร	 “ความรู้เร่ืองระบบบริหารจดัการ	(ISMS)”	
หลกัสูตร	“ความเสีย่งทางไซเบอร์	(Cyber	Risk)	กับการเปลีย่นแปลงยคุ	4.0”	
หลักสูตร	 “ภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีมาในรูปแบบอีเมลหลอกลวงฟิชชิงเมล	
(Phishing	E-mail)”	หลกัสตูร	“การรักษาความปลอดภัยของแอปพลเิคชันและ
ระบบภายในธนาคาร”	และหลกัสูตร	“ข้อระวังเร่ืองความปลอดภัย	(Security	
Awareness)	ส�าหรับผูใ้ช้งานระบบ	SWIFT”	เป็นต้น
	 5)	 การจดัการทีขั่บเคลือ่นด้วยข้อมูล	(Data-Driven	Organization)	 
มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถบุคลากรในการวิเคราะห์	 น�าข้อมูลมาช่วย 
ในกระบวนการตดัสินใจ	เพ่ือเพิม่โอกาสทางธุรกิจ	และประสทิธิภาพการด�าเนินงาน	 
สร้างคุณค่าให้ลูกค้า	สร้างรายได้	หรือลดต้นทุน	ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ 
ในการใช้เคร่ืองมือเพือ่การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานแล้ว	 ยงัมีหลกัสตูรส�าหรับ
พนักงานทีมี่ใบอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	(Tableau	
License)	อาท	ิหลกัสตูร	“Tableau	Desktop	Advanced”	หลกัสตูร	“Tableau	
Preparation”	หลักสตูร	“Tableau	for	Implementation”	หลักสตูร	“Tableau	
Server	for	Explorer”	หลกัสตูร	“การสร้าง	Excel	Macro	เพ่ือการตรวจสอบข้อมลู
เบือ้งต้น”	หลกัสูตร	“SQL	for	Data	Analytics	เขียน	SQL	เพือ่วิเคราะห์ข้อมูล 
ทางธุรกิจ”	หลกัสตูร	“Data	Engineer	for	Big	Data	in	Financial	Sector	(วิศวกร
ข้อมูลกับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร)”	เป็นต้น 
ซึง่สอดคล้องกับนโยบายในการขับเคล่ือนองค์กรด้วยข้อมูล	โดยมีวัตถุประสงค์
ในการพฒันาพนักงานให้สามารถน�าข้อมูลธนาคารทีมี่อยูไ่ปต่อยอดเพือ่สร้าง
ประโยชน์ในการจดัท�ากลยทุธ์และประกอบการตดัสนิใจในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

	 2)	ธนาคารเพ่ือลกูค้ารายย่อย	(Retail)	เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านผลติภัณฑ์ 

การตลาด	และการขายทีส่อดคล้องกับการเป็นธนาคารดจิทิลั	อาท	ิหลกัสูตร	
“การน�าลกูค้าในระบบ	Lead	and	Sales	 มาสร้างความสมัพนัธ์เพือ่ต่อยอด 
การขาย”	หลกัสตูร	“ILP	Refresh	&	Need	Base	Selling”	หลกัสตูร	“CPD	for	FP 
Module	3:	After	Sales	Service”	หลกัสูตร	“Training	for	FP&FPE	(ผลติภัณฑ์
กองทนุ)	Intermediate”	หลกัสูตร	“Training	for	FP&FPE	(ผลติภัณฑ์กองทนุ)	
Advance”	หลกัสูตร	“Wealth	Management	Basic”	หลกัสูตร	“Wealth	
Management	Intermediate”	หลกัสตูร	“Financial	Credit	Master	e-Solutions 
e-TDR”	 ส�าหรับการยืน่ค�าขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี	 หลกัสตูร	 “การเตรียม
ความพร้อมพฒันาศกัยภาพการปฏิบตังิานด้านการขาย”	ส�าหรับพนักงานสาขา 
หลกัสตูร	“ความรู้เก่ียวกับข้อมูลเครดติ”	โครงการ	“Milestone	เพือ่ลดความเสีย่ง 
ด้านการฟอกเงินของธนาคาร”	หลกัสูตร	“Protection	Certified:	Mastery	of	
Protection	01”	หลกัสูตร	“Protection	Certified:	Mastery	of	Protection	02”	
หลกัสตูร	“CPD	Module	2:	Protection,	Retirement,	Health	&	Rider”	และหลกัสตูร 
“พฒันานักการตลาดดจิทิลัยคุใหม่	(Digital	Marketing	Certificate	Program	-	 
DMP)”	เป็นต้น
	 3)	การให้เครดติ	และการท�าธรุกิจหลกั	(Credit	&	Core	Business)	เพือ่เตรียม 
ความพร้อมพนักงานในการบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการ 
ทีเ่หนือความคาดหมาย	 และสร้างความผูกพนัให้มีประสทิธิภาพในยคุดจิทิลั	
ธนาคารได้จดัการฝึกอบรมแก่พนักงาน	อาท	ิหลกัสูตร	“Financial	Analysis”	
หลกัสูตร	“Credit	Assessment”	หลกัสูตร	“Retail	Lending	I	Principles	and 
Practical	Guidelines”	หลักสตูร	“Retail	Lending	II	Retail	Lending	Solutions”	
หลกัสตูร	“Commercial	Loans	Business	(CLB)”	หลกัสตูร	“Financial	Accounting	
for	Lenders	(FAL)	 หลกัสตูร	 “แนวทางการน�าเสนอข้อมูล	 เพือ่ขออนุมัติ 
ตามมาตรการแก้หน้ีอย่างยั่งยืน	 (Bulk)”	 หลักสูตร	NPL	Knowledge	 
Sharing	หลกัสูตร	“แกะรอยธรุกิจผ่านงบการเงิน”	หลกัสูตร	“How	to	Read	 
Financial	Statements”	และหลกัสตูร	“The	Evolution	of	Money	and	Banking” 
เป็นต้น
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ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมผ่านระบบ E-Learning หรอืระบบออนไลน์ ทีไ่ด้ด�าเนินการในปี	2564	เสร็จสิน้เรียบร้อย	โดยแยกตามระบบ 
หรือแพลตฟอร์มของธนาคาร	ดงัน้ี

ล�าดับ ชื่อหลักสูตร เครื่องมือ จ�านวนผู้อบรม 
(คน)

1. แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ VDO Conference 18,795

2. ทิศทางเศรษฐกิจ ทิศทางธนาคาร และการทำางานในยุค New Normal Google Form 11,972

3. การใช้งาน Feature ใหม่ของ Krungthai NEXT สำาหรับ Sep Release Google Meet 10,248

4. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ E-Learning 11,051

5. Kick	off:	โครงการ	3T	Plus	Market	Conduct Youtube Live 10,915

6. ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง	THOR Zoom 277

7. Situational	Leadership	Virtual	Class Microsoft Teams 268

4. การเป็นธนาคารดจิทัิล (Digital Banking)
	 ธนาคารมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะพนักงานทางดจิทิลัให้ครบทกุด้าน	ทัง้ใน
ด้านความคิด	ความเช่ือ	ทกัษะความเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์	และ
ทกัษะโดยทัว่ไป	(Digital	Mindset	&	Digital	Literacy	Skill	และ	Digital	Skill)	
ซึง่จ�าเป็นต่อการปฏิบตังิาน	รวมไปถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่	ๆ 	ให้แก่องค์กรได้	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าหลากหลายกลุม่
ในยคุดจิทิลัได้มากข้ึน	 โดยมีการจดัท�าโครงการ	 “Krungthai	Hackathon” 
ในรูปแบบ	Virtual	Event	ซึง่จดักิจกรรมน�าเสนอไอเดยีใหม่	ๆ	จาก	37	ทมี	 
และมี	Mentor	 จากองค์กรช้ันน�าทัว่ประเทศมาร่วมตดัสิน	 น�าไปสู่การระดม
ความคิดและการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร	
พร้อมพัฒนาทกัษะการท�างานเป็นทมีภายใต้ระยะเวลาทีจ่�ากัด
	 ในส่วนของความรู้ด้านดจิทิลั	 ธนาคารได้จดัหลกัสตูรเพือ่พฒันาทกัษะ
การใช้เคร่ืองมือ	รวมถึงสนับสนุนพฤตกิรรมการท�างานให้เป็นดจิทิลัมากยิง่ข้ึน 
นอกจากน้ียงัจดัท�าสือ่เผยแพร่ความรู้ให้แก่พนักงานทกุระดบั	ทัง้ในหน่วยงาน 
ที่เป็นเรือบรรทุกเคร่ืองบิน	(Carrier)	 และหน่วยงานที่เป็นเรือเร็ว	(Speed	

Boat)	 ธนาคารเสริมสร้างความรู้พืน้ฐานเพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบตังิาน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ ่งสู ่การเป็นธนาคารดิจิทัล	 
โดยผ่านเน้ือหาของหน่วยงานจดัการองค์ความรู้	(KM	Content)	ซึง่เป็นการน�า
องค์ความรู้ภายในองค์กรด้านกลยทุธ์ทางดจิทิลั	 และธนาคารอนาคต	Future	
Banking	 มาเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลีย่นความรู้ทางดจิทิลั	(Digital	
Knowledge	Sharing)	อาท	ิหลักสตูรด้าน	Cryptocurrency,	RPA,	A/B	Testing,	
Universal	Basic	Income	(UBI),	Zopa	Peer-to-Peer	Lending	Platform	และ	
Text	Analytics	in	Business	รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ทางด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้แก่พนักงานซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยี 
มีความปลอดภัย	ตลอดจนป้องกันความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึนจากการเก็บ	รวบรวม	ใช้ 
และเผยแพร่ข้อมูล	อาท	ิหลักสูตรภัยคกุคามไซเบอร์ทีม่าในรูปแบบอเีมลหลอกลวง 
(Phishing	E-mail)	อกีทัง้ยงัมีการจดักิจกรรมและหลกัสตูรทีส่่งเสริมการท�างานร่วมกัน 
(Synergy)	ระหว่างเรือบรรทกุเคร่ืองบนิ	และเรือเร็ว	เช่น	การให้ความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับ 
X2G2X	 จ�านวน	22	 เร่ืองเพือ่สร้างความเข้าใจร่วมกันแก่พนักงานทัง้องค์กร 
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การส่งต่อองค์ความรูข้องธนาคารสู่สังคม
	 ธนาคารกรุงไทยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและอาชีวศึกษา	รวมทัง้ผูฝึ้กงานเข้ารับการฝึกงานทีธ่นาคารอย่างสม�า่เสมอ	ในช่วงก่อนการระบาด
ของไวรัสโควิด-19	ธนาคารได้เปิดรับนักศึกษาและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมประมาณ	70-140	คนต่อปี	จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลยัอาชีวศึกษาต่าง	ๆ 	ทัว่ประเทศ	
นักศึกษาจากคณะและสาขาวิชาต่าง	ๆ 	สามารถสมัครฝึกงานและเลอืกท�างานทีส่�านักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร	นอกจากน้ียงัร่วมมือกับสถาบนัการศึกษา
ของรัฐและเอกชน	 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย	 ในการริเร่ิมโครงการทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์	 เพือ่สร้างความร่วมมือและแสวงหาบคุลากรทีมี่ 
ความสามารถเพือ่ร่วมงานกับธนาคารในอนาคต	เน่ืองจากปัจจบุนัธนาคารมีเป้าหมายทีจ่ะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจธนาคารดจิทิลั	(Digital	
Banking)	 และสนับสนุนบทบาทของธนาคารในฐานะเสาหลกัของเศรษฐกิจของประเทศ	จงึมีโครงการความร่วมมือ	2	 โครงการทีเ่ก่ียวข้องกับเทคโนโลยดีจิทิลั
และนวัตกรรมเป็นหลกั	ดงัน้ี

	 หลังจากการเปลีย่นการอบรมมาเป็น	E-Learning	 ตัง้แต่เดอืน	 ม.ค.-ธ.ค.	 ของปี	2564	 ทีผ่่านมา	 เม่ือเปรียบเทยีบต่อหลกัสูตรทัง้หมด	 คิดเป็น	88.73%	 
ของจ�านวนหลกัสตูรทัง้หมด

ล�าดับ รูปแบบการอบรม จ�านวนหลักสูตร % เทียบการจดั
หลักสูตร

1. E-Learning 1,016 88.73%

2. Classroom 129 11.27%

ผลรวม 1,145 100.00%

1.	Krungthai	-	CITU	Digital	Co-Creation	Initiative
	 ธนาคารร่วมมือกับวิทยาลยันวัตกรรม	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	(CITU)	
ผ่านการลงนามในบนัทกึข้อตกลงการเป็นพนัธมิตรด้านนวัตกรรมเพือ่สนับสนุน
ความรู้ทางวิชาการและการฝึกอบรมงานด้วยการเรียนรู้ตามโครงการและ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์	ตลอดจนการเรียนรู้แบบบรูณาการ	ธนาคารจะเปิด
โอกาสให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรีจาก	CITU	ได้ท�างานและเข้าร่วมในโครงการ
ทีเ่ก่ียวข้องกับการเปลีย่นแปลงทางดจิทิลัและนวัตกรรมทางธุรกิจของธนาคาร	
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�านวน	40	 คนเพือ่ฝึกงานใน	3	 หน่วยธุรกิจ	
ได้แก่	นวัตกรรมข้อมูล	(Data	Innovation)	นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ	
(IT	Innovation)	และกลุม่ธนาคารธุรกรรมการเงินโลก	(Global	Transaction	
Banking	Group)	เป็นเวลา	70	วัน	ทัง้น้ี	ธนาคารได้มอบหมายให้พีเ่ล้ียงและ
ทีป่รึกษาเป็นผู้แนะน�าและช่วยเหลอืนักศกึษาตลอดโครงการ

2.	Krungthai	Innovation	and	Digital	Talent	Resources
	 ธนาคารกรุงไทยได้ริเร่ิม	Krungthai	Innovation	and	Digital	Talent	
Resources	 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่พฒันาเครือข่ายบคุลากรด้านไอทผ่ีานการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับโครงการนักศึกษาฝึกงาน	(Student	
Edge)	 จากมหาวิทยาลัยช้ันน�าต่าง	 ๆ	 ซึง่ธนาคารมีเป้าหมายในการร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยช้ันน�าเกือบ	20	แห่งทัว่ประเทศ	เช่น	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	
มหาวิทยาลัยมหดิล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	มหาวิทยาลยัขอนแก่น	มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์	เป็นต้น	โดยมี
ผูมี้สทิธิเข้าร่วมประมาณ	100	คน	จากนักศึกษาระดบัปริญญาตรีช้ันปีที	่3	และ	
4	 ทีก่�าลงัศึกษาอยูใ่นสาขาทีเ่ก่ียวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์	 เทคโนโลย	ี ไอที	
เทคโนโลยนีวัตกรรม	 เทคโนโลยดีจิทัิล	 การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาศาสตร์
ข้อมูล	 และสาขาท่ีเก่ียวข้อง	 ภายใต้โครงการ	Krungthai	Innovation	and	
Digital	Talent	Resources	แบ่งออกเป็น	3	โครงการย่อย	ดงัน้ี
	 1)	Successful	Universities	Partnerships:	โดยการสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัช้ันน�าในกรุงเทพฯ
	 และภูมิภาคอืน่	ๆ 	ซึง่ธนาคารและมหาวิทยาลยัจะจดัให้มีการแลกเปลีย่น
ความรู้และพฒันาหลกัสตูรเก่ียวกับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
	 2)	Project	Based	Internship:	เพือ่คัดเลอืกนักศึกษาทีมี่ศักยภาพเข้าร่วม
ฝึกงานกับธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือในแง่ของการฝึกงานตามโครงการ	 
	 โดยเฉพาะในด้าน	Agile	&	Scrum,	Product	Discovery	and	Design	
thinking,	UI/UX,	DevSecOps,	Blockchain	เป็นต้น
	 3)	ทนุนวัตกรรมกรุงไทย:	 ธนาคารมอบทนุการศึกษาให้แก่นักศกึษาทีมี่
คุณสมบตัแิละมีศักยภาพ

GRI	103-3



087รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

	 นอกจากน้ี	 เพื่อสุขภาพและอาชีวอนามัยที่ดีของพนักงานโดยรวม	 ธนาคารให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมผ่านการจัดอบรมหลักสูตร 
“คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน”	 และหลักสูตร	 “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน”	 
ธนาคารยงัสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมในการใช้เคร่ืองมือดจิทิลัโดยร่วมกับผู้ให้บริการ	(Provider)	ต่าง	ๆ	ทัง้ภายนอกและภายใน	ในการให้ความรู้ผ่านระบบ	
App	One	เพือ่ให้พนักงานสามารถอบรมได้ทกุทีท่กุเวลา	อาท	ิสมาคมธนาคารไทย	(TBAC),	BrighterBee,	SkillLane,	YourNextU	(SEAC),	Voxy	และ	Slingshot	
รวมถึงมีการแนะน�าช่องทางการเรียนรู้จากสถาบนัการศึกษาช้ันน�า	 ส�าหรับพนักงานเลอืกเข้าศึกษาเพิม่เตมิ	 โดยเช่ือมโยงจากแอปพลิเคชัน	ONE	Krungthai	 
ไปยงัแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 เช่น	 มหาวิทยาลยัมหดิล	(Mahidol	Mux)	 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	(Chula	MOOC)	 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์	 
(PSU	MOOC)	และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	(CMU	MOOC)	และเคร่ืองมือสารสนเทศอืน่	ๆ	ส่งผลให้ธนาคารสามารถพัฒนาศกัยภาพของพนักงานเพ่ือรองรับ 
การเตบิโตในอนาคต	และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสทิธิภาพ

ในปี 2564 พนักงานและผู้บรหิารของธนาคารได้รบัการฝึกอบรม โดยจ�าแนกตามเพศ และตามระดับพนักงาน ดังน้ี

ข้อมูลการฝกึอบรมของพนักงาน 2562 2563 2564

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉล่ีย	(ชม./คน/ปี) 73.30 109.81 105.46

จ�านวนชั่วโมงการอบรมท้ังหมด	(ชั่วโมง) 1,507,459 2,322,766 2,102,850

จ�าแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

เพศชาย	 77.41 94.38 78.61

เพศหญิง	 71.55 116.49 116.65

จ�าแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)

กลุ่มพนักงาน	 97.38 104.76 107

กลุ่มผู้บริหาร 65.36 136.69 97.96

รูปแบบการจดัอบรม
จ�านวนหลักสูตร

(หลักสูตร)
จ�านวนรุน่

(รุน่)
จ�านวนพนักงาน

ท่ีเข้ารบัการอบรม (คน)

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564

การเรียนรู้ภายในธนาคาร 399 213 51 1,097 485 167 74,479 30,635 12,549

การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 235 98 78 246 106 80 738 473 6,626

การเรียนรู้ผ่านระบบ	
E-Learning 40 466 1,016 213 588 1,339 342,624 304,136 432,599
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แนวทางการด�าเนินงานด้านการสรา้งความผูกพันและการมีส่วนรว่มของพนักงาน (Employee Engagement) 
ของธนาคาร
	 ธนาคารให้ความส�าคัญกับการดแูลพนักงาน	มุ่งเน้นการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับธนาคารอย่างจริงจงั	จงึด�าเนินการส�ารวจเร่ืองความผกูพัน
ของพนักงานทีม่ต่ีอธนาคารอย่างต่อเน่ืองปีละ	2	คร้ัง	พร้อมน�าผลจากการส�ารวจไปประมวล	วิเคราะห์	เช่ือมโยงกับผลลพัธ์ทางธรุกิจ	และน�าไปสูก่ารก�าหนดแผน 
เพือ่เสริมสร้างและยกระดบัการมีส่วนร่วม	 ทัง้ในภาพรวมธนาคาร	 ในหน่วยงาน	 และจ�าแนกไปถึงกลุม่พนักงานทีแ่ตกต่าง	 เพือ่ให้การพฒันาคุณภาพชีวิต 
การท�างานของพนักงานดยีิง่ข้ึนอย่างตรงจดุ	
	 ในปี	2564	ธนาคารได้พัฒนาช่องทางการสือ่สาร	แอปพลเิคชัน	ONE	Krungthai	โฉมใหม่	เพือ่เป็นช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ  

ของธนาคารได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	ทกุที	่ ทกุเวลา	พร้อมเป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการปฏิบตังิานของพนักงานให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน	 รวมทัง้ส่งเสริม
ให้พนักงานมีพฤตกิรรมตามคุณธรรมอตัลักษณ์	และสร้างความร่วมมือร่วมใจ	ระหว่างพนักงานกับธนาคาร	ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ทางแอปพลเิคชัน 
ONE	Krungthai	โดยมุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์มหลักในการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของธนาคาร	สะท้อนความเป็น	Invisible	Banking	และที่ส�าคัญ 

ในแอปพลเิคชัน	ONE	Krungthai	 โฉมใหม่น้ี	 ได้เพ่ิมเน้ือหาทีเ่ก่ียวกับการให้รางวัลและการช่ืนชม	(Reward	&	Recognition)	 เช่น	 การมอบตราและเหรียญ	
(Badge	&	Coins)	 ให้พนักงานทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารและมีพฤตกิรรมตามคุณธรรมอตัลกัษณ์อย่างต่อเน่ือง	 การส่งหวัใจช่ืนชมกันของหวัหน้างาน 
และเพือ่นร่วมงาน	 การช่ืนชมกันผ่าน	Leaderboard	 และ	Hall	of	Fame	 โดยพนักงานสามารถน�าเหรียญทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลเิคชัน	 
ONE	Krungthai	ของธนาคาร	ไปแลกของรางวัลทีต้่องการได้
	 ในปี	2564	มีพนักงานให้ความร่วมมือตอบแบบส�ารวจมากถึง	98.96%*	มีผลส�ารวจในภาพรวมธนาคารเท่ากับ	90.80%*	ซึง่คะแนนระหว่างเพศหญงิและเพศชาย 
ในปี	2564	และย้อนหลงัไปอกี	4	ปี	ไม่มีความแตกต่างกัน	และเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าแม้ธนาคารจะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	พนักงานธนาคารกรุงไทยทกุคน	ก็ไม่ยอมแพ้	พร้อมมุ่งม่ันทุม่เทก�าลังกายใจก้าวสูเ่ป้าหมายของธนาคารอย่างเตม็ที ่

สวสัดิการส�าหรบัพนักงาน
	 ธนาคารจดัสวัสดกิารและสทิธิประโยชน์ครอบคลมุพืน้ทีก่ารปฏิบตังิานทีส่�าคัญของธนาคาร	ทัง้อาคารส�านักงานใหญ่	ส�านักงานธุรกิจ	ส�านักงานเขต	สาขา	
รวมถึงพืน้ทีท่�าการของธนาคาร	ทัง้ในนครหลวงและภูมิภาค	โดยมีรายละเอยีดสวัสดกิารตามข้อทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงานธนาคารกรงุไทยแบ่งตามประเภท พนักงาน
ประจ�า 

พนักงาน
สัญญาจา้ง

ลูกจา้ง
ชัว่คราว Outbound

ด้านเศรษฐกิจ

เงินเดือน • • • •

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ • • • •

เงินค่าล่วงเวลา • •

เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์ • • •

เงินกู้สวัสดิการเพื่อท่ีอยู่อาศัย • • •

เงินสมทบเงินกู้สวัสดิการเพื่อท่ีอยู่อาศัย • • •

เงินกู้สวัสดิการเพ่ือซ้ือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ • •

เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ • • •

เงินกู้เพื่อสวัสดิการพิเศษ • • •

เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานธนาคารท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ท่ีตั้งอยู่บนเกาะ • •

ด้านความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต

เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรมจากการท�างาน • • • •

เงินทดแทน	กรณีประสบอันตราย	เจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	ถึงแก่กรรมเน่ืองจากท�างาน • • • •

เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ	อันมิใช่เนื่องจากท�างาน	 • • • •
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ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงานธนาคารกรงุไทยแบ่งตามประเภท พนักงาน
ประจ�า 

พนักงาน
สัญญาจา้ง

ลูกจา้ง
ชัว่คราว Outbound

เงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจ	 • • • •

การฌาปนกิจสงเคราะห์ • •

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ • •

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร • • • •

เงินช่วยเหลือบุตร • • • •

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย • • • •

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน • • • •

ด้านการจูงใจ

รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง • •

เงินประจ�าหน่วยงาน • •

เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน • •

เงินตอบแทนพิเศษในการท�างานกับธนาคารนาน • •

เงินตอบแทนพิเศษพื้นท่ี	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีต่อเนื่อง • • • •

เงินตอบแทนสาขาท่ีเปิดท�าการทุกวัน • •

เครื่องแบบพนักงาน • •

ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

สวัสดิการรักษาพยาบาล	และทันตกรรม • • •

การตรวจร่างกายประจ�าปี • • •

KTB	Fitness	Center • • • •

ด้านนันทนาการ สันทนาการ

บ้านพักสวัสดิการพนักงาน • • • •

วิปัสสนากรรมฐาน • • • •

กีฬาและนันทนาการ • • • •

ด้านการอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ

ร้านสหกรณ์พนักงานธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด • • • •

บริการพนักงานต่าง	ๆ	อาทิ	บริการขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์,	
การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่	การอ�านวยความสะดวกด้านการพนักงาน • • • •

ร้านอาหารสวัสดิการ • • • •

หมายเหตุ:	 -	 พนกังานประจ�า	คอื	พนักงานทีบ่รรจุต�าแหน่งเป็นพนกังานธนาคาร
	 	 	 -	 พนักงานสญัญาจ้าง	คอื	พนกังานทีธ่นาคารท�าการว่าจ้างโดยมีก�าหนดระยะเวลาแน่นอน
	 	 	 -	 ลกูจ้างช่ัวคราว	คอื	ลกูจ้างทีจ้่างไว้ปฏิบติังานทีมี่ลกัษณะช่ัวคราวหรือมีก�าหนดเวลาจ้าง	
	 	 	 -	 Outbound	คอื	พนักงานส�าหรับให้บริการทางโทรศพัท์/Telesales
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090 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

	 ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรทีมี่ประสทิธิภาพ	ท�าให้ธนาคารเป็นเสมือนบ้านหลงัทีส่องของพนักงาน	โดยในปี	2564	ธนาคารมีอตัราการกลบัเข้าท�างาน
และอตัราการคงอยูข่องบคุลากร	หลงัการใช้สิทธิลากิจเพ่ือเลีย้งดบูตุร	(จ�าแนกตามเพศ)	ดงัน้ี	

*	 ปี	2563	 มพีนักงานเพศชายลาช่วยภรรยาเลีย้งดบูตุรแล้วกลบัมาท�างาน	จ�านวน	67	ราย	และท�างานถึง	31/12/2564	จ�านวน	64	ราย	(ออก	3	ราย)
**	ปี	2563	 มพีนกังานเพศหญงิลาเลีย้งดบูตุร	แล้วกลบัมาท�างาน	21	ราย	และท�างานถึง	31/12/2564	จ�านวน	18	ราย	(ออก	3	ราย)
หมายเหตุ:		-	ลาเลีย้งดบูตุร	คอื	เพศหญงิลาเลีย้งดบูตุรต่อ	หลงัจากลาคลอดแล้ว
	 	 	 	 -	ลาช่วยภรรยาเลีย้งดบูตุร	คอื	เพศชายลาช่วยภรรยาเลีย้งดบูตุร
	 	 	 	 -	ลาเลีย้งดบูตุร	คอื	เพศหญงิลาเลีย้งดบูตุรต่อ	หลงัจากลาคลอดแล้ว
	 	 	 	 -	ลาช่วยภรรยาเลีย้งดบูตุร	คอื	เพศชายลาช่วยภรรยาเลีย้งดบูตุร

การด�าเนินงานด้านการดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมี 
ความสามารถ (Talent Attraction and Retention)
	 ธนาคารมีการวางแผนอตัราก�าลงัและเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากรเพ่ือ
ให้สอดคล้องตามแผนยทุธศาสตร์	คู่ขนานแบบเรือบรรทกุเคร่ืองบนิและเรือเร็ว 
(2-Banking	Model)	 เพือ่ขับเคลือ่นสู่ความยัง่ยนื	 โดยธนาคารมุ่งสรรหาและ
รักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง	 ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู ้
ของพนักงาน	ผ่านนโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลเชิงรุก	โดยเร่ิมจาก 
การเข้าไปสร้างแรงดงึดดูและความผูกพนั	(Interaction	and	Engagement)	
กับพนักงานตัง้แต่อยูใ่นหมาวิทยาลัย	 เพือ่สร้างโอกาสในการสรรหาคัดเลอืก
บคุลากรกลุม่ศักยภาพในสาขาวิชาทีจ่�าเป็นต่อการขับเคล่ือนธุรกิจในอนาคต	
อกีทัง้ยงัมุ่งสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กร	 เพือ่ดงึดดูพนักงานทีมี่ศกัยภาพ
เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร	 และมุ่งเน้นการดแูลรักษาพนักงานทีม่ศัีกยภาพสงู	
เพือ่ให้พนักงานเป็นก�าลงัส�าคัญของธนาคารในการทีจ่ะขับเคลือ่นไปสูก่ารเป็น
ธนาคารดจิทิลั	 และเป็นการเตรียมพนักงานกลุม่ศกัยภาพสงูให้มีความพร้อม
ส�าหรับการทดแทนต�าแหน่งทีส่งูข้ึน	(Successor)	ต่อไป

	 โดยในปี	2564	 ธนาคารดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน 
กับธนาคารตัง้แต่แหล่งต้นก�าเนิดในรูปแบบเชิงรกุและได้ด�าเนินการเพิม่ช่องทาง 
การสรรหาบคุลากรทีมี่ความสามารถโดดเด่น	 ในด้าน	Data	Scientist/Data 
Analytics/Business	Analyst/Developer/System	Analyst/Programmer/Tester/
Security/Application	Programming/Mobile	Application/Big	Data/Blockchain 
ผ่านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	อาท	ิการสรรหาบคุลากร 
ทีมี่ศกัยภาพสงูทีไ่ด้รับทนุจากหน่วยงานภาครัฐ	ได้แก่	นักเรียนทนุโครงการพฒันา 
และส่งเสริมผูมี้ความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(พสวท.)	
และโครงการทนุส�านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)	 
การเข้าร่วมโครงการ	Tech	Career	Coaching	2021	ซึง่เป็นโครงการความร่วมมือ 
ระหว่างสมาคมธนาคารไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลกัทรัพย์และตามตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	 ส�านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนิกส์	(สพธอ.)	องค์กรธุรกิจ	และสถาบนัการเงินไทย	การสร้างความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลยัช้ันน�าของประเทศเพือ่เตรียมความพร้อมและพัฒนาเครือข่าย
บคุลากรทีมี่สมรรถนะและศักยภาพ	ภายใต้โครงการสรรหาบคุลากรทางดจิทิลั 
และนวัตกรรม	(Krungthai	 Innovation	and	Digital	Talent	Resources)	 
และโครงการ	KrungThai	-	CITU	Digital	Co-Creation	Initiative	เป็นต้น	ส่งผลให้ 
ธนาคารสามารถบรรลเุป้าหมายการสรรหาบคุลากรได้ตามแผนยทุธศาสตร์ 
ท่ีก�าหนด

กรณีของการลา เพศชาย เพศหญิง รวม

จ�านวนพนักงานท่ีมีสิทธิลางานเพื่อเล้ียงดูบุตร 5,545 13,392 18,937

จ�านวนพนักงานท่ีใช้สิทธิลางานเพื่อเล้ียงดูบุตร 56 19 75

จ�านวนพนักงานท่ีใช้สิทธิลางานเล้ียงดูบุตรแล้วกลับมาท�างาน 55 17 72

อัตรากลับมาท�างานและการคงอยู่ของพนักงานท่ีกลับมาหลังจากระยะการลาหยุดส้ินสุดลงแล้ว 98.21% 89.47% 96.00%

จ�านวนพนักงานท่ีกลับมาท�างานหลังจากส้ินสุดระยะการลาหยุดเพื่อเล้ียงดูบุตร	
และยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป	1	ปี	(เปรียบเทียบปี	2563	กับ	2564) 64* 18** 82
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091รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

	 ส�าหรับการดแูลและรักษาพนักงานกลุม่ศักยภาพสงู	ธนาคารได้ศึกษาเปรียบเทยีบข้อมลูต่าง	ๆ 	จากข้อปฏิบตัใินองค์กรช้ันน�าทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่สร้าง 
โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานและเป็นแนวทางการดแูลพนักงานอย่างเหมาะสม	ทัง้ในด้านการเงิน	(Financial)	และทีไ่ม่ใช่การเงิน	(Non-Financial)	ธนาคาร
ได้จดัท�า	Talent	Dashboard	เพือ่เป็นเคร่ืองมอืการตดิตามความคืบหน้าพนักงานกลุ่มศกัยภาพในมิติต่าง	ๆ	ได้แก่	ข้อมูลการศึกษา	ประสบการณ์	ข้อมูลการ
หมุนเวียนเปลีย่นงาน	(Rotation)	ผลการประเมินการปฏิบติังาน	ข้อมลูด้านเส้นทางอาชีพ	(Career	Path)	และผลตอบแทน	เป็นต้น	ซึง่ข้อมูลดงักล่าวจะเป็นปัจจยั 
ในการก�าหนดแผนพฒันาเป็นรายบคุคลทีเ่หมาะสมกับพนักงานแต่ละคน	รวมถึงน�าไปสือ่สารและหารือกับผู้บริหารหน่วยงานในระดบัต่าง	ๆ 	เพือ่เตรียมก�าหนดแนวทาง 
การเก็บรักษา	(Retain)	และสร้างความผกูพันของพนักงานในแต่ละรายต่อไป	โดยตัง้แต่ปี	2563	จนถึงปัจจบุนั	ธนาคารได้พฒันาปรับปรุงกระบวนการเก็บรักษา
พนักงานกลุม่ศักยภาพสงู	โดยพจิารณาจากมติต่ิาง	ๆ	ทีส่่งผลต่อความร่วมมือร่วมใจของพนกังานกลุม่ดงักล่าวใน	6	มิต	ิได้แก่

	 1.	ความเป็นผูน้�า	(Leadership)	ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้พนักงานกลุม่ศักยภาพสูงได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรมส�าคัญต่าง	 ๆ	 ของธนาคารร่วมกับผูบ้ริหารระดบัสงู	 เพือ่ให้พนักงานได้เรียนรู้งานและ 
รับนโยบายโดยตรงจากผูบ้ริหาร	เช่น	การมอบหมายให้ท�างานเป็นผูช่้วยผูบ้ริหาร	(Job	Shadowing)	เพือ่ให้สามารถท�างาน 
แทนผู้บริหารได้ในอนาคต	 ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ	 และความรู้สึกได้รับการช่ืนชมแก่พนักงานศักยภาพสูง 
ของธนาคาร

	 2.	การสือ่สาร	(Communication)	ธนาคารมีการด�าเนินกิจกรรมเพือ่กระตุน้ให้เกิดการสือ่สารแบบสองทาง	ระหว่าง
พนักงานศักยภาพสงู	และผูบ้ริหารระดบัสงูของธนาคาร	ได้แก่	กิจกรรม	Executive	Inspiring	Talk	เพือ่ให้ผูบ้ริหารถ่ายทอด
นโยบายในลักษณะจากบนสู่ล่าง	(Top	Down)	และพนักงานกลุม่ศักยภาพสูงได้น�าเสนอความคิดริเริม่ต่าง	ๆ	ในลักษณะ
จากล่างสู่บน	(Bottom	Up)

	 3.	สร้างบรรยากาศการท�างาน	(Atmosphere)	ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างรูปแบบการท�างานแบบข้ามสายงาน	(Cross	
Function)	ทีจ่ะท�าให้เกิดวัฒนธรรมยดืหยุน่	คล่องตวั	(Aglie	Culture)	โดยก�าหนดแผนการหมุนเวียนต�าแหน่งงาน	(Rotation	
Plan)	 เพือ่ให้พนักงานกลุม่ศักยภาพสงูได้มีโอกาสเรียนรู้	 และหมุนเวียนการปฏิบัตงิานในแต่ละหน่วยงานของธนาคาร	
รวมถึงมีการย้ายงานช่ัวคราว	(Secondment)	ไปยงับริษัทในเครือเพือ่เสริมศกัยภาพ	ช่วยให้พนักงานเกิดทกัษะรอบด้าน	
(Well-Rounded	Skill)	 และขยายความรับผดิชอบได้มากข้ึน	(Job	Enlargement)	 เช่น	 มีการย้ายพนักงานศักยภาพสูง 
ไปท�างานช่ัวคราวทีบ่ริษัท	Infinitas	ในเครือกรุงไทย	หรือส่งเสริมพนักงานกลุม่ศักยภาพสงูให้เข้าร่วมกิจกรรม	Hackathon	
เพือ่การเรียนรู้จากประสบการณ์	ในการระดมสมองเพือ่สร้างสรรค์ไอเดยีและนวัตกรรมใหม่

	 4.	ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม	(Total	Reward)	ธนาคารมีการดแูลเงินเดอืน	และกระบอกเงินเดอืนของกลุม่ศักยภาพสงู
แต่ละรายให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับตลาด	อกีทัง้มีการตดิตามความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ	(Monitor	Career	
Path)	ของกลุม่ศักยภาพสงู	เพือ่ให้มีเส้นทางความก้าวหน้าทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับผลการปฏบิติังาน

	 5.	ให้โอกาส	(Opportunities)	ธนาคารมีการมอบหมายงาน	หรือโครงการทีท้่าทายและเป็นโครงการทีส่�าคัญของธนาคาร
ให้แก่พนักงานกลุม่ศักยภาพสงูเพือ่พฒันาศักยภาพพนักงานอยูเ่สมอ	 และมีการจดัท�าแผนการหมุนเวียนต�าแหน่งงาน 
(Rotation	Plan)	เพือ่ให้พนักงานกลุม่ศักยภาพสงูได้เรียนรู้และช่วยงานในสายงานต่าง	ๆ 	ของธนาคาร	รวมทัง้การจดัอบรม 
คอร์สสัน้ๆ	ทางดจิทิลั	(Digital	Short	Course)	ให้แก่กลุม่ศักยภาพสงู	โดยสถาบนัการศึกษาช้ันน�าระดบัโลก	เพือ่สร้างเสริม 
ความรู้	ความเข้าใจในด้านดจิทิลั

	 6.	ความภาคภูมใิจ	(Pride)	 ส่งเสริมการขยายขอบเขตความรับผิดชอบ	(Job	Enlargement)	 และการเพิม่คณุค่า 
ในงาน	(Job	Enrichment)	 ให้แก่พนักงานกลุม่ศักยภาพสงู	(Talent)	 โดยให้พนักงานกลุม่ดงักล่าวรวบรวมองค์ความรู้ 
ผ่านการท�าพอดแคสท์	และการแลกเปล่ียนความรู้	(Knowledge	Sharing)	เพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานในรูปแบบ
การท�างานและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่	หรือความรู้ทางด้านดจิทิลัใหม่	ๆ	ให้แก่พนักงานทัง้ธนาคาร	ซึง่เป็นส่วนหน่ึง 
ในการช่วยผลักดนัการเปลีย่นแปลงขององค์กร	รวมถึงสร้างความช่ืนชมทีน่่าภูมใิจ	เพ่ือรักษาพนักงานกลุม่ดงักล่าวไว้ต่อไป 
นอกจากน้ี	ธนาคารมกีารส่งมอบการ์ดแสดงความยนิดอีเิลก็ทรอนิกส์	(E-Congratulations	Card)	ในโอกาสต่าง	ๆ 	แก่พนักงาน 
กลุม่ศกัยภาพสงู	เพือ่เป็นการยกย่องชมเชย
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	 นอกจากการสรรหาและรักษาพนักงานทีมี่ศักยภาพสงูแล้ว	ธนาคารยงัมุ่งส่งเสริมให้พนักงานภายในธนาคารพฒันาขีดความสามารถด้านดจิทิลัและนวัตกรรม	
รวมถึงการประยกุต์น�าความรู้ด้านดจิทิลัและนวัตกรรม	มาใช้กับการท�างานทีก่่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ต่อตนเอง	ต่อหน่วยงาน	และต่อธนาคารมากยิง่ข้ึน	ดงัจะเหน็ได้ 
จากโครงการ	Krungthai	Hackathon	 ทีธ่นาคารมุ่งส่งเสริมให้พนักงานพฒันากรอบความคิดแบบ	Outward	Mindset	 และ	Design	Thinking	 เพือ่ประยกุต์ 
กับการคดิสร้างสรรค์และน�าเสนอผลงานต่อยอดทางธุรกิจทีน่่าสนใจและสามารถท�าได้จริง	โครงการทนุ	Harbour.Space@UTCC	เพือ่การศึกษาต่อในสาขาวิชา
ทางด้าน	Digital	Banking	ซึง่เป็นการพัฒนาทกัษะด้าน	Digital	Banking	ให้เกิดข้ึน	พร้อมต่อการขบัเคลือ่นขององค์กรควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสในการเรียนรู้	
พฒันาศกัยภาพ	ความสามารถ	และเสริมสร้างทนุทางปัญญาให้แก่พนักงาน

จ�านวนและอตัราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานท่ีพ้นสภาพ แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค

ข้อมูลพนักงาน
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ 
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ 
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ 
(คน)

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามเพศ

-	ชาย 386 417 128 296 202 519

ร้อยละ 6.05 6.54 2.12 4.91 3.64 9.36

-	หญิง 456 678 115 421 199 	854	

ร้อยละ 3.09 4.60 0.81 2.96 1.49 6.38

รวม 842 1,095 243 717  401  1,373

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามช่วงอายุ

-	อายุ	<	30 294 162 45 70 110 126

ร้อยละ 12.17 6.71 3.25 5.05 12.56 14.38

-	อายุ	30	-	50 532 516 191 335 278 595

ร้อยละ 3.98 3.86 1.39 2.44 2.05 4.38

-	อายุ	>	50 16 417 7 312 13 652

ร้อยละ 0.30 7.81 0.14 6.03 0.29 14.57

รวม 842 1,095 243 717 401 1,373 

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามพื้นท่ี

-	กลาง	(กทม.	และปริมณฑล) 802 629 241 365 399 720

ร้อยละ 7.28 5.71 2.26 3.43 3.94 7.1

-	 ภูมิภาค 40 464 2 350 1 651

ร้อยละ 0.40 4.59 0.02 3.64 0.01 7.41

-	ต่างประเทศ 0 2 0 2 1 2

ร้อยละ 0 13.33 0 14.26 7.69 15.38

รวม 842 1,095 243 717 401 1,373 

อัตราส่วนพนักงานใหม่ : พนักงานพ้นสภาพ 0.77 1.00 0.34 1.00 0.29 1.00

GRI	102-7,	102-8,	401-1
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นโยบายการบรหิารค่าตอบแทนของผู้บรหิาร 
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เป็นผูพ้จิารณาและน�าเสนอ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของผู้บริหารระดับสูงรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ต่อคณะกรรมการธนาคาร	เพือ่พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามนโยบายขับเคลือ่น 
ความส�าเร็จขององค์กรด้วยผลการปฏิบตังิานเป็นส�าคัญ	(Performance	Driven	
Organization	หรือ	PDO)
	 PDO	เน้นให้องค์กรขับเคลือ่นด้วยผลการปฏิบตังิานเป็นส�าคญั	และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม	โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร	รวมถึง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะเช่ือมโยงกับผลการด�าเนินงานของธนาคารทัง้ระยะสัน้ 
และระยะยาว	และสอดคล้องกับผลการปฏิบตังิานของผูบ้ริหารแต่ละคน	โดยผู้บริหาร 
ได้รับค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและอยูใ่นระดบัทีเ่หนือกว่าในอตุสาหกรรมเดยีวกัน 
สะท้อนการเป็นธนาคารแห่งความยัง่ยนื	 ผ่านการเปรียบเทยีบกับตวัช้ีวัดผล
การปฏิบตังิานทีก่�าหนดใน	Balanced	Scorecard	รวมถึงผลการด�าเนินงาน
ของธนาคารเมื่อเทียบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน 
ในทกุมติ	ิเพ่ือน�าไปสูค่วามส�าเร็จท่ียัง่ยนืในระยะยาว	ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีโ่ปร่งใส	
และตามขอบเขตความรับผดิชอบของต�าแหน่งงาน	ซึง่สะท้อนความสามารถ 
ในการแข่งขันของธนาคารเม่ือเปรียบเทยีบกับสถาบนัการเงินช้ันน�าในประเทศไทยด้วย 
โดยค่าตอบแทนของผู้บริหาร	ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน	และ 
ค่าตอบแทนอืน่	ๆ 	ได้แก่	เงินสมทบกองทนุส�ารองเล้ียงชีพในส่วนของธนาคาร	
รวมถึงผลประโยชน์และสวัสดกิารอืน่	ๆ 	ตามระเบยีบของธนาคาร	เช่นเดยีวกัน
กับพนักงาน	 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	 
โดยมกีารปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง
	 ทั้งน้ี	 ในปี	2564	 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง 
ของธนาคารตามนิยามของ	 ก.ล.ต.	 ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส	รวม	25	คน	เป็นจ�านวนเงินรวม	327,748,412	บาท	 

การจา่ยค่าตอบแทนของพนักงาน 
	 การจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	 ธนาคารได้ด�าเนินงานตามนโยบาย	
PDO	(Performance	Driven	Organization)	 คือ	 “องค์กรทีขั่บเคลือ่นด้วย 
ผลการปฏิบตังิานเป็นส�าคัญ”	โดยพนักงานจะได้รับผลตอบแทนสอดคล้องตาม
ผลการปฏิบติังานของตนเอง	นอกจากน้ันธนาคารยงัดแูลให้พนักงานได้รับเงินเดอืน 
และสทิธปิระโยชน์ทีเ่หมาะสมตามต�าแหน่งหน้าที	่ความรับผดิชอบ	และอยูใ่นอตัรา 
ทีเ่ทยีบเท่ากับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินอืน่	ธนาคารจดัให้มีสวัสดกิาร 
ทีห่ลากหลาย	สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม 
และยังมีการพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนพิเศษระหว่างปีให้แก่พนักงานที่มี
ศักยภาพสงูของธนาคารด้วย
	 ธนาคารมีการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษตามผลงาน	(โบนัส)	เป็นเงินทีจ่่าย 
เพือ่ตอบแทนผลการปฏิบติังานในรอบปีทีผ่่านมา	ซึง่ช่วยสร้างแรงจงูใจในการท�างาน 
ส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งม่ันในการท�างานอย่างต่อเน่ือง	และรักษาบคุลากร 
ทีมี่ความสามารถให้ปฏิบตังิานกับธนาคาร

การก�าหนดและการบรหิารค่าตอบแทน

GRI	405-1,	406-1
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
	 ธนาคารมีระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน	(Performance	Management)	ซึง่เป็นกระบวนการทีด่�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง	เพือ่ผลักดนัให้ผลงาน 
ของพนักงานบรรลุเป้าหมายตามทีธ่นาคาร	หน่วยงาน	และบคุคลได้ก�าหนดไว้	ได้แก่	
 

	 3.	การประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยวัดจากความส�าเร็จของงาน	โดยเทยีบ
กับเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	
	 4.	การเช่ือมโยงผลทีไ่ด้จากการประเมินไปใช้ในการพจิารณาผลตอบแทน 
ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินให้แก่พนักงานทัว่ทัง้องค์กร	เพือ่เป็นการสร้างแรงจงูใจ 
ให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี	 มีความมุ่งม่ันในการท�างานตามหลัก 
จ่ายตามผลงาน	(Pay	for	Performance)	เพือ่มุ่งสูก่ารเป็นองค์กรทีขั่บเคลือ่น 
ด้วยผลการปฏิบตังิานเป็นส�าคัญ	(Performance	Driven	Organization)	

	 1.	การวางแผนก�าหนดตัววัดผลการด�าเนินงาน	เป้าหมาย	และเกณฑ์ทีใ่ช้ 
ในการประเมินผลจะต้องมีความชัดเจน	และสอดคล้องกับทศิทางตามยทุธศาสตร์ 
ของธนาคาร	มีการน�าตวัชีวั้ดผลงาน	(KPI)	มาใช้เป็นเคร่ืองมือก�าหนดเป้าหมาย 
การท�างานของพนักงานโดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ 
ผู้ปฏิบัติงาน	ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานในการผลักดันให้พนักงานมีผลงานสูงข้ึน	 
	 2.	การติดตามผลงาน	การให้ค�าแนะน�าการปฏิบติังาน	และการสอนงาน 
(Coaching	&	Feedback)	ผูบ้งัคับบญัชาสามารถตดิตามผลการปฏิบตังิานของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาว่ามีผลงานคืบหน้าและใกล้บรรลเุป้าหมายตาม	KPI	เพยีงใด 
นอกจากน้ันผูบ้งัคบับญัชาจะต้องหาแนวทางในการพฒันาผูใ้ต้บงัคบับญัชา	
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�างานได้ดียิ่งข้ึน	 มีการสอนงาน	 และให ้
ค�าปรึกษาแก่ผูใ้ต้บงัคับบญัชา	

ข้อมูล
รอ้ยละของพนักงานท้ังหมด*

2562 2563 2564

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%

  

การติดตามผลงาน
(Monitoring & Managing

Performance)

� Coaching &
  Feedback
� Review and
  Tracking

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน
กับผลตอบแทน

• ขึ้นเงนิเดือน
• โบนัส
• เล่ือนตําแหน่ง

การวางแผน (Planning)

� KPI Setting
� Target Setting

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal)

• การวดัผล
  การปฏิบัติงาน
� Performance
  Ranking

GRI	406-1
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การส่งเสริมความหลากหลาย และความเสมอภาค 
ต่อการจา้งงาน 
	 ธนาคารมีนโยบายเรื่องการแต่งตั้งและการว่าจ้างท่ีเป็นธรรม	 ไม่เลือก 
ปฏิบัติให้โอกาสผู ้ที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน	 และโปร่งใส	 
โดยมีแนวทางด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	ตามระเบยีบการพนักงานเร่ืองการแต่งตัง้และว่าจ้างพนักงานของธนาคาร 
ไม่มรีะบหุลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขทีเ่ป็นการกีดกันการจ้างงานหรือการเลอืกปฏิบติั	 
แต่เปิดโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมจากความรู้ความสามารถ	 และ
คุณสมบตัทิีเ่ป็นไปตามคุณสมบติัของพนักงานรัฐวิสาหกิจ	และมีกระบวนการ
คัดเลือกอย่างโปร่งใส	 โดยมีการประกาศรับสมัคร	และพิจารณาคุณสมบัติ	
ความรู้	ความสามารถ	ความมุ่งม่ัน	และทศันคตทิีด่	ีมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ท�าหน้าทีพ่จิารณาสรรหาและคดัเลอืก

	 2.	 การประกาศรับสมัครงานของธนาคารในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 เคารพ
สทิธิมนุษยชน	 ให้โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกันระหว่างเพศในการสมัครงาน	 รวมถึง 
มีการประกาศรับสมัครต�าแหน่งพเิศษส�าหรบัผูพ้กิาร	เพือ่เปิดโอกาสในการท�างาน 
ให้แก่ผูพ้กิาร	 ธนาคารให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
คนพกิาร	โดยมีการก�าหนดนโยบายและแนวทางด�าเนินการเพือ่ส่งเสริมคนพิการ 
ให้มคุีณภาพชีวิตทีด่ข้ึีนในรูปแบบต่าง	ๆ 	ทัง้การจ้างงาน	การสนับสนุนด้านทนุทรัพย์ 
เพือ่พฒันาอาชีพ		และการให้ความช่วยเหลืออืน่	ๆ 	รวมถึงการสนับสนุนเงิน 
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด
	 ปี	2564	ธนาคารปฏิบตัติาม	พ.ร.บ.	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
พ.ศ.	2560	โดยมาตรา	33	ว่าจ้างผูพ้กิารจ�านวน	1	คน	มาตรา	35(3)	การจดัจ้าง 
เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการกับสภากาชาดไทย	จ�านวน	180	คน	และ
มาตรา	35(4)	 การฝึกงาน	 จ�านวน	22	 คน	(ตามสัดส่วนจ�านวนพนักงาน	
ณ	วันที	่1	ตลุาคม	ของทกุปี)

	 3.	การก�าหนดแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบคุคล	เพือ่ให้สอดคล้อง 
กับนโยบายการมุ่งสู่การเป็นธนาคารดจิทิลั	(Digital	Banking)	 โดยปัจจบุนั
ไม่ได้จ�ากัดในเร่ืองเพศหรืออายุ	 เช้ือชาติ	 ตลอดจนความรู้ความสามารถ 
ทีแ่ตกต่าง	ท�าให้เกิดมุมมองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์กร	นอกจากน้ันยงัรวมถึง
ความหลากหลายของสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้จ�ากัดสถาบันใดสถาบันหน่ึง	
เพือ่ให้ได้บคุลากรทีมี่ความรู้	ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	มีความหลากหลาย
ทางความสามารถ	 ทกัษะวิชาชีพ	 จากพืน้ฐานทีแ่ตกต่างกัน	 ท�าให้สามารถ
คัดเลอืกบคุลากรได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน	 และสอดคล้องกับ
เป้าหมายและยทุธศาสตร์ทีส่�าคัญในการขับเคลือ่นองค์กรในยคุดจิทัิล	 โดยมี
กระบวนการคัดเลอืกบคุลากร	เพือ่ให้สามารถดงึดดูคนเก่ง	คนด	ีมาร่วมงาน	
และเพิม่ศักยภาพของธนาคารได้มากยิง่ขึน้	ผ่านโครงการต่าง	ๆ 	อาท	ิโครงการ	
Management	Trainee	เป็นต้น

แนวทางการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคารในปี 2564
รวมถึงการส่งเสรมิความหลากหลาย และความเสมอภาคต่อการจา้งงาน

GRI	406-1



096 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

แนวปฏิบัติต่อพนักงาน
	 ธนาคารมีนโยบายในการพัฒนาศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง	ส่งเสริม 
พนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ	รวมถึงดแูลสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ทีป่ลอดภัย	ให้สิทธิและสวัสดกิารแก่พนักงานในด้านต่าง	ๆ	เพือ่ให้พนักงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย 
และจิตใจ	 เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มกันเพ่ือ 
การเจรจาต่อรอง	 จดัให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและค�าแนะน�าทีเ่ป็นระบบ
ส�าหรับพนักงาน	โดยมีการบริหารจดัการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม	ตลอดจน 
ให้การเยยีวยาอย่างเท่าเทยีมในกรณีเกิดการละเมิดสทิธิมนุษยชนตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง	

แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรอืคุกคามทางเพศในการท�างาน
	 ธนาคารจดัท�าคูมื่อแนวปฏิบตัเิพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท�างาน	โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้บคุลากรในหน่วยงาน 
ทกุคนไม่ว่าอยูใ่นสถานะใดได้รับการปฏิบตัด้ิวยความเคารพในศักดิศ์รี	 และ
ปราศจากการถูกล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการท�างาน	รวมถึงตระหนัก
ถึงความส�าคญัของการขับเคลือ่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท�างานให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม	 ซึ่งทุกคน
ต้องรับผดิชอบในการกระท�าและปฏิบตัติาม	 โดยธนาคารจะสร้างและรักษา
สภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ	
ด้วยการสร้างความตระหนัก	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 การก�าหนดมาตรการ 
ป้องกันและจดัการกับปัญหาทีเ่กิดข้ึน	และจะด�าเนินการเม่ือเกิดกรณีการร้องเรียน 
เร่ืองการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที	 รวมทั้งการจัด 
สภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะท�าให้เกิดการล่วงละเมดิ/ 
คุกคามทางเพศข้ึน	
	 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ	คือ	การกระท�าใด	ๆ 	หรือพฤตกิรรมทีส่่อไป 
ในทางเพศทีเ่ป็นการบงัคบั	การใช้อ�านาจทีไ่ม่พงึปรารถนาด้วยวาจา	ข้อความ	
ท่าทาง	แสดงด้วยเสยีง	รูปภาพ	เอกสาร	ข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์	หรือส่ิงของ	
ลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ	หรือกระท�าอย่างอืน่ในท�านองเดยีวกัน	โดยทีน่่าจะ 
ท�าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร�าคาญ	 ได้รับความอับอาย	 หรือรู้สึกว่า 
ถูกเหยียดหยาม	 และหมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระท�าใด 
ทีก่่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ	 โดยเฉพาะจากการสร้างเง่ือนไข	 
ซึง่มีผลต่อการจ้างงาน	 การสรรหา	 หรือการแต่งต้ัง	 หรือผลกระทบอืน่ใดต่อ 
ผู้เสียหายทัง้ในหน่วยงานของรัฐ	และเอกชน	รวมถึงสถาบนัการศึกษา

เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

ผลการ
ดําเนินงานในปี

เป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี

ธนาคารและสหภาพแรงงานฯ	ร่วมมือกัน 
ผลักดันองค์กรให้ธนาคารกรุงไทย
เป็นสถาบันการเงินช้ันน�าในทุกมิติ
เหนือคู่แข่งขัน	 โดยเป็นส่วนหน่ึงของ
ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของธนาคาร	Best	
Place	to	Work	และปราศจากข้อขัดแย้ง 
(ข้อพิพาทแรงงานเป็นศูนย์)

ธนาคารกรุงไทยและสหภาพแรงงานฯ 
มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยเป็นไป 
อย่างต่อเน่ือง	 และปราศจากข้อขัดแย้ง 
(ข้อพิพาทแรงงานเป็นศูนย์)	 อันส่งผล
ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในธนาคาร	
ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจในการด�าเนินการ
ทกุกิจกรรมของธนาคาร	ทัง้น้ี	เพือ่ขับเคลือ่น 
องค์กรให้มีความเตบิโตอย่างยัง่ยนืตลอดไป 

ธนาคารได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับ
สหภาพแรงงานฯ	ด้วยแรงงานสมัพันธ์อนัด	ี
ปราศจากการเกิดข้อพพิาทแรงงานภายใน
ธนาคาร	(ข้อพิพาทแรงงานเป็นศูนย์)

สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง

GRI	103-3



097รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

	 ธนาคารกรุงไทย	 ให้สทิธิเสรีภาพ	 เปิดโอกาสให้พนักงานทกุคนมีส่วนร่วม	 และมีบทบาทในการแสดงความคดิเหน็	 โดยให้สหภาพแรงงานฯ	 เป็นผูแ้ทน 
ในการเจรจาท�าความตกลง	ปรึกษาหารือ	เพือ่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ในการปรับปรุงประสทิธิภาพการท�างาน	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและธนาคาร	
โดยปราศจากข้อขัดแย้งภายในองค์กร	ตลอดจนมุ่งเน้นเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างพนักงานกับธนาคาร
	 ในปี	2564	ธนาคารกรุงไทย	มีสหภาพแรงงาน	2	สหภาพแรงงาน	คือ	สหภาพแรงงานธนาคารกรุงไทย	มีจ�านวนสมาชิก	13,542	คน	และสหภาพแรงงาน
เครือข่ายธนาคารกรุงไทย	มีจ�านวนสมาชิก	4,025	คน	 รวมจ�านวนสมาชิกทั้งหมด	17,567	คน	 คิดเป็นร้อยละ	92.77	ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด 
โดยธนาคารเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงาน	ได้เข้ามามีบทบาทในการเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานท่ีดีขององค์กร	ซึ่งมุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมและการแสดงออกทางความคิดเหน็ในรูปแบบร่วมปรึกษาหารือ	(Joint	Consultation	Committee)	ทีเ่ป็นไปอย่างสร้างสรรค์	พร้อมทัง้บริหารจดัการ
แก้ไขปัญหาจนเสร็จสิน้ทกุเร่ือง	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นส�าคัญ	 ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทีใ่ช้บงัคับ	 ประกอบกับธนาคารยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กต้อง
และเป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัตทิัง้ทางด้านเช้ือชาต	ิการนับถือศาสนา	เพศ	และพวกพ้อง	ส่งผลให้ธนาคารมีแรงงานสมัพันธ์ทีด่	ีปราศจากการขัดแย้ง	ไม่มีการยืน่ 
ข้อเรียกร้องจากพนักงาน	ดงัข้อมูลระหว่างปี	2562-2564	ต่อไปน้ี

	 ธนาคารกรุงไทย	ตระหนักถึงความส�าคัญในคุณภาพชีวิตทีด่ขีองพนักงาน	จงึมุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบตังิานภายใต้สภาพแวดล้อมทีด่	ีปราศจากข้อกังวลใจ	
โดยธนาคารจดัให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเหน็และรับเร่ืองร้องเรียนของพนักงานหลากหลายช่องทาง	ดงัน้ี
	 -	 E-mail	:	Whistle@krungthai.com/HR.care@krungthai.com
	 -	Hotline	:	0-2208-8887/E-Mail:	hr_hotline@krungthai.com/App	krungthai	>>	Tools	>>	Hotline
	 โดยฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสมัพนัธ์	 เป็นผูรั้บข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ให้ค�าปรึกษา/แนะน�า	 และพร้อมทีจ่ะประสานงานกับหน่วยงานอืน่	 ๆ	 
ทีเ่ก่ียวข้อง	เพ่ือก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างธนาคารกับพนักงานเพิม่มากข้ึนต่อไป	

การย่ืนข้อเรยีกรอ้งของสหภาพแรงงาน
(ข้อพิพาทแรงงาน) ปี 2562* ปี 2563* ปี 2564*

จำานวนข้อเรียกร้อง (ข้อพิพาทแรงงาน) 0 0 0

จำานวนข้อเรียกร้อง (ข้อพิพาทแรงงาน) ได้รับการแก้ไขแล้ว 0 0 0

จำานวนข้อเรียกร้อง (ข้อพิพาทแรงงาน) อยู่ระหว่างดำาเนินการ 0 0 0

  

เป้าหมายปี ผลการดําเนินงานในปีเป้าหมายระยะยาวปี

•	จ�านวนเคส	ด้านความปลอดภัยฯ	ทีถู่กลงโทษ	 
	 หรือถูกปรับจากหน่วยงานราชการ	เท่ากับศนูย์
•	อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานรวม	(Total	 
	 Recordable	Injuries	Rate:	TRIR)	≥	1.00
•	อตัราความถ่ีการเกิดอบุตัเิหตถึุงข้ันหยดุงาน	
	 (Lost	Time	Injuries	Frequency	Rate:	LTIFR)	 
	 เท่ากับศนูย์
•	อตัราการเจบ็ป่วยจากการท�างาน	เท่ากับศนูย์ 

•	สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร	 
	 (Safety	Culture)
•	อบุตัเิหตเุป็นศูนย์	(Zero	Accident)
•	ธนาคารคือบ้านหลังทีส่อง

เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้
•	จ�านวนเคสด้านความปลอดภัยฯ	ทีถู่กลงโทษ	 
	 หรือถูกปรับจากหน่วยงานราชการ	เท่ากับศนูย์	
•	อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานรวม	(Total 
		Recordable	Injuries	Rate:	TRIR)	เท่ากับศูนย์ 
•	อตัราความถ่ีการเกิดอบุตัเิหตถึุงข้ันหยดุงาน	 
	 (Lost	Time	Injuries	Frequency	Rate:	LTIFR)	 
	 เท่ากับศนูย์
•	อตัราการเจบ็ป่วยจากการท�างาน	เท่ากับศูนย์

การด�าเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน

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



098 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

	 ธนาคารกรุงไทย	 ตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ 
สถานประกอบการทีป่ราศจากอนัตรายและความเสีย่ง	ธนาคารจงึได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	นโยบายความปลอดภัย	วิสยัทศัน์ความปลอดภัย 
พนัธกิจความปลอดภัย	เป็นกรอบและแนวทางของกระบวนการบริหารจดัการด้านความปลอดภัย	โดยยดึถือการปฏิบตัติามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
จนน�าไปสูก่ารสร้าง	“วัฒนธรรมความปลอดภัย	ขององค์กร”	และท�าให้พนักงานรู้สกึว่า	“ธนาคารคือบ้านหลงัทีส่อง”	

	 ทัง้น้ี	เพือ่บรรลเุป้าหมายบ้านหลงัทีส่อง	ธนาคารจงึได้จดัท�าโครงการ	KRUNGTHAI	SAFETY	TOGETHER	ครอบคลมุการด�าเนินงานทัง้	3	เป้าหมายโดยมีขอบเขต 
การด�าเนินงาน	3	 ด้าน	 คือ	 ด้านกฎหมาย	(Law)	 ด้านความรู้(	Knowledge)	 และด้านสถานทีท่�างาน	(Workplace)	 มุ่งเน้นการดแูลสขุภาพของบคุลากร 
ทัว่ทัง้องค์กร	 สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสม	 ปลอดภัย	 ปราศจากความเสีย่ง	 เพือ่พฒันาประสทิธภิาพการท�างาน	 และสร้างคุณภาพชีวิตทีด่ ี
แก่บคุลากรทัว่ทัง้องค์กร	โดยโครงการน้ีมีภารกิจ	4	ประการ	ได้แก่	
	 1.	ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเร่ืองความปลอดภัยในการท�างานแก่บคุลากรทัว่ทัง้องค์กร
	 2.	ประเมินและควบคุมอนัตรายต่าง	ๆ	ทีจ่ะส่งผลต่อสขุภาพของบคุลากรทัว่ทัง้องค์กร	และผูม้าติดต่อกับธนาคาร
	 3.	ดแูลสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสมและปลอดภัย
	 4.	สร้างเสริมให้บคุลากรท่ัวทัง้องค์กรมีสขุภาวะทีด่ทีัง้ทางด้านร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	และสงัคม	
		และด�าเนินการภายใต้แนวทาง	6	ประการ	(Safety	Value)	ได้แก่	

Safety Summit 

เป้าหมายการดําเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
ของธนาคาร (Safety Summit) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี

สอดรบักับนโยบาย Safety Thailand

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)

Safety Culture

• ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน
  ด้านความปลอดภัยฯ/ไม่ได้รบัการลงโทษ
  หรอืถูกปรบัจากหน่วยงานราชการ
• สรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับธนาคาร
  แสดงให้เห็นวา่ธนาคารให้ความสําคัญ
  ในเรื่องความปลอดภัยฯ

• ผู้บรหิาร พนักงาน มีจติสํานึก
  ด้านความปลอดภัยฯ
• ผู้บรหิาร พนักงาน ปฏิบัติงาน
  ด้วยความปลอดภัย/ไม่เกิดอบัุติเหตุ
  จากการปฏิบัติงาน (Zero Accident)

Sustainability

ปลอดภัยอย่างย่ังยืน
Awareness

ตระหนักถึงความปลอดภัย
First

ปลอดภัยไวก่้อน 
Environment

สภาพแวดล้อมปลอดภัย
Together

ปลอดภัยไปด้วยกัน
You

ความปลอดภัยเริม่ท่ีตัว “คุณ”
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โครงสรา้งการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร

บุคคล/คณะท�างาน ความรบัผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายความปลอดภัยฯ (Safety Policy) สู่พนักงานทุกคน 
ให้ร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และเพ่ือแสดง 
ให้หน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน รับทราบว่าผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย 
มีความมุ่งม่ันในการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน 
โดยเฉพาะการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อีกท้ังเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเป็น
ผู้นำาในเรื่องความปลอดภัยฯ ให้แก่ธนาคารอีกด้วย

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
เพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน 21 คน (0.1%)

มาจากการแต่งตั้งตัวแทนในระดับผู้บริหารจากทุกสายงานของธนาคาร 
มีหน้าท่ีทบทวนกระบวนการบรหิารจัดการและแผนงานด้านความปลอดภัยฯ 
ของธนาคาร รวมท้ังทำาหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 
ไปสู่การปฏิบัติของพนักงานทุกคนในสายงาน 

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

คือ คณะทำางานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของท้ังธนาคาร ซึ่งมีฝ่ายงานต่าง ๆ  รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
ฝ่ายบริหารงานวินัยฯ ฝ่ายอาคารฯ ฝ่ายบริการฯ และฝ่ายสถานพยาบาลฯ 
การดำาเนินการจะอยู่บนพ้ืนฐานของการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ 
ของพนักงานทุกคนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน (คปอ.) 

ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของแต่ละอาคาร 
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ซึ่งเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา 
และตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตามสัดส่วนและ
จำานวนท่ีกฎหมายกำาหนด เพ่ือการควบคุมและดูแลความปลอดภัยและ 
สขุอนามัยของพนักงานแตล่ะอาคารท่ัวประเทศอย่างเป็นระบบ (มีการประชมุ 
เดือนละ 1 ครั้ง)

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน 
(จป.)

ในปี 2559-2563 ธนาคารได้ดำาเนินการจัดอบรม และแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี 
ความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร/หัวหน้างาน เพ่ือทำาหน้าท่ี 
สง่เสรมิ สนับสนุน ติดตามการดำาเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยฯ ให้เป็น
ไปตามแผนงานของ KTB-SSHE และทำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามขอ้บังคบัและคูมื่อความปลอดภัยฯ อีกท้ังคอยชว่ยสง่เสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมความปลอดภัยฯ ต่าง ๆ ของธนาคาร 

พนักงาน พนักงานมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือในการดำาเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ดา้นความปลอดภัยฯ พรอ้มท้ังมีสว่นชว่ยในการดแูล ตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
และร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีปลอดภัย 
เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร

*	พนักงาน	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	เดอืนธันวาคม	2564	เท่ากับ	19,945	คน

GRI	403-1



100 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

	 เพือ่ความปลอดภัยในสขุภาพของพนักงานและอาชีวอนามัยส่วนรวม	 ธนาคารด�าเนินการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 
โดยการจดัอบรมผ่านหลักสตูร	“คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน”	หลกัสตูร	“เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างาน
ระดบัหวัหน้างานและระดบับริหาร”	และหลกัสตูร	“การดบัเพลงิข้ันต้น”	จ�านวน	6	รุ่น	มีผู้เข้าอบรมรวมทัง้สิน้	281	คน

การน�าแนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติท่ัวท้ังธนาคาร

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การนําไปปฏิบัติในทุกอาคารท้ัง สนญ. และสาขา

บ้านหลังท่ีสอง

Internal inspections
โดย จป. วชิาชีพ และ

นักสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรม
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทําหน้าท่ีติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงานความปลอดภัยฯ

โดยเปรยีบเทียบผลการดําเนินงาน
กับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

เพ่ือปรบัปรุงการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ

ของธนาคารให้มีประสิทธภิาพ

อาคารท่ัวประเทศ

คปอ.
(กรณีพนักงาน

> 50 คน)

จป. บรหิาร พนักงาน

จป. หัวหน้างาน

แผนการดําเนินงาน
Safety
Security
Health

Environment

Leading Indicators

- จาํนวนข้อมูลเรื่องความปลอดภัยฯ
  สุขภาพ (Safety, Health)
- จาํนวนการอบรมหลักสูตร
  ด้านความปลอดภัยฯ (Safety)
- การแก้ไขปญัหาขอ้รอ้งเรยีน
  (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

ฝ่ายบรหิารงานวนัิย
และพนักงานสัมพันธ์

ฝ่ายบรกิาร
และรกัษาความปลอดภัย ฝ่ายอาคารและจดัการทรพัย์สิน ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร

คณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการสภาพแวดล้อมเพ่ือสวสัดิภาพของพนักงาน

GRI	403-1
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ข้อตกลงด้านสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมข้อตกลงของสหภาพแรงงาน
	 การด�าเนินการด้านสขุภาพและความปลอดภัยของธนาคาร	ยดึถือการปฏิบัตติามข้อก�าหนดของ	พ.ร.บ.	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน	 พ.ศ.	2554	 ซึ่งธนาคารได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย	 เช่น	 การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าป	ี 
การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ/เสียชีวิต	อันเนื่องมาจากการท�างาน	การดูแลสถานท่ีท�างานให้มีความปลอดภัย	เป็นต้น

การด�าเนินงาน ปี 2564
	 ธนาคารได้ส่งเสริมผลกัดนันโยบายถ่ายทอดสู่การปฏิบตัขิองฝ่ายต่างๆ	โดยมรีะบบทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กร	ทัง้ส�านักงานใหญ่	ส่วนภูมิภาค 
และสาขา	 ผ่าน	KTB	-	SSHE	(KTB	-	Safety,	Security,	Health	and	Environment)	 และมีการด�าเนินการท่ีแตกต่างกันไปตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในแต่ละสถานท่ีท�างาน	หรือสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสม	ปลอดภัย	ปราศจากความเส่ียง

KTB-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 Security
ท่ัวท้ังองค์กร
- 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 กระเป๋านิรภัย 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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กิจกรรม/โครงการส่งเสรมิสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดี ปี 2564

กิจกรรม/
โครงการ รายละเอยีด การอบรม/ช่องทางส่ือสาร

การท�างานแบบยืดหยุ่น
(Flexible Working)

- ธนาคารนำาแนวทางปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น เป็นรูปแบบการทำางานใหม่ท่ีตอบโจทย์
สถานการณ์ปัจจุบันมาใช้ โดยให้พนักงานบางกลุ่มสามารถปฏิบัติงานจากท่ีพักอาศัย  
หรือ Co-Working Space ได้ตามความเหมาะสม
- ธนาคารปรับเปล่ียนสู่การทำางานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมีการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการรับ-ส่งงาน การประชุมสัมมนาแบบ Video Conference ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
เช่น Hangouts/Meet

- Krungthai Intranet
- E-mail>Hr News
- คู่มือ Performance Management 
ภายใต้การทำางานแบบ “Flexible 
Working”

เวลางานที่ยืดหยุ่น
(Flexible Hours)

ธนาคารให้พนักงานทำางานสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมงทำางาน เปิดโอกาสให้พนักงาน
เลือกเวลาทำางานใน 3 ช่วงเวลา คือ

• 7.45 น. - 16.45 น.
• 8.00 น. - 17.00 น.
• 8.30 น. - 17.30 น.

- Krungthai Intranet
- ระเบียบการปฏิบัติงาน
- การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

เคล็ดลับดูแลสุขภาพ 
(Health tips) : 
PILATES พิชิตโรค

การส่ือสารในรูปแบบ VDO Clips เพ่ือให้พนักงานออกกำาลังกายเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 
แนวแกนกลางลำาตัว เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลำาตัว แขนและขา และเพิ่มพิสัย 
ช่วงการเคล่ือนไหวของข้อต่อรยางค์แขนและขา

- E-mail>Health Tips

การตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำาปี การเอ็กซเรย์ปอด และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ - Krungthai Intranet
- E-mail>Hr News
- ระเบียบการปฏิบัติงาน
- การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

ห้องอาหารสวัสดิการ
พนักงาน

ให้บริการอาหารอร่อย ถูกหลักโภชนาการ สะอาดและราคาถูก แก่พนักงาน - E-mail>Safety Together

ชมรมกีฬา ธนาคารส่งเสริมให้มีชมรมกีฬาต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานออกกำาลังกาย เช่น ชมรมจักรยาน 
ยิงปืน ฟุตบอล เป็นต้น

- Krungthai Intranet
- E-mail

วิปัสสนาออนไลน์ - ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมวิปัสสนาออนไลน์ 
หลกัสตูร “Mind Retreat Program” ดแูลการสอนโดยท่านพระอาจารย์ ธนดติถ์ ธัมมนันโท 
สำานักปฏิบัติธรรมปิยโปฎกธรรมสถาน จ.ลำาพูน ดว้ยวตัถุประสงค ์เพ่ือสง่เสรมิให้พนักงาน 
ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำาปีและอบรมจิตใจในการฝึกเจริญสติ เพ่ือใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำานวน 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 25-27 สิงหาคม 2564
รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 22-24 กันยายน 2564
รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 11-15 ตุลาคม 2564
รุ่นท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 9-11 ธันวาคม 2564

- หลกัสูตร ชบุชใูจตอ้นรบัปีใหม่ออนไลน์ระหวา่งวนัท่ี 22-24 ธันวาคม 2564 ดแูลการสอน
โดยท่านพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เขียงราย

- E-mail>HR Hotline ฝ่ายบริหาร
งานวินัยและพนักงานสัมพันธ์
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กิจกรรม/
โครงการ รายละเอยีด การอบรม/ช่องทางส่ือสาร

วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ธนาคารกำาหนดให้พนักงานซึง่ทำางานตดิตอ่กันครบ 1 ปี โดยนับตัง้แตว่นัแรกท่ีเขา้ทำางาน 
ให้มีสทิธิหยุดพักผ่อนไดปี้ละ 15 วนัทำางาน โดยวนัหยุดพักผ่อนประจำาปี ท่ียังไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ
ในปีน้ัน ๆ  ไม่สามารถสะสมรวมเขา้กับปีตอ่ ๆ  ไปได ้แตใ่นกรณท่ีีพนักงานมีวนัหยุดพักผอ่น 
ประจำาปีคงเหลือในปีนั้น อนุโลมให้ขยายไปใช้ได้แต่ไม่เกินวันส้ินเดือนมีนาคมของปีถัดไป 
สำาหรบัสทิธิวนัหยุดพักผ่อนคงเหลอืท่ีสะสมอยู่เดมิ ยังคงให้มีสทิธิตอ่ไปแตใ่ห้พนักงานใชสิ้ทธิ 
ลาหยุดพักผ่อนประจำาปีท่ีสะสมอยู่เดิมให้หมด ภายในระยะเวลา 3 ปี 

- Krungthai Intranet
- ระเบียบการปฏิบัติงาน
- การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
 

การลาอุปสมบท  
หรือประกอบศาสนกิจ
และวิปัสนา

พนักงานท่ีมีอายุงานครบ 3 ปีขึน้ไป และยังไม่เคยใชส้ทิธลิาอุปสมบทหรอืไม่เคยใช้สทิธไิป
ประกอบพิธีฮัจจ์ ธนาคารให้สทิธลิาโดยไดร้บัเงนิเดอืน/คา่จ้างเตม็จำานวน โดยมีระยะเวลา 
ดังนี้

• การลาอุปสมบทหรือประกอบศาสนกิจ กรณีท่ัวไป ให้ลาได้ 90 วัน (นับรวมวัน
หยุดในระหว่างการลา)
• การลาอุปสมบทเต็มพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจจ์  
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 120 วัน (นับรวมวัน
หยุดในระหว่างการลา)

พนักงานมีสิทธิลาเพื่อไปวิปัสนากรรมฐานได้ปีละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 10 วันทำางาน

- Krungthai Intranet
- ระเบียบการปฏิบัติงาน
- การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

สิทธิการลาคลอดบุตร - ธนาคารให้สิทธิการลาคลอดบุตร โดยจะลาในวันท่ีคลอด ก่อนวันท่ีคลอด หรือหลังวันท่ี 
คลอดบุตรก็ได้ แต่นับรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 98 วัน (นับรวมวันหยุดในระหว่างการลา) 
วันลาคลอดบุตร หมายความรวมถึง วันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย 

• กรณพีนักงานท่ีเขา้มาปฏิบัตงิาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ธนาคาร 
จะจ่ายเงนิเดอืนคา่จ้างระหวา่งลาคลอด เท่ากับคา่จ้างในวนัทำางานตลอดระยะเวลาท่ีลา 
แต่ไม่เกิน 45 วนั ตามกฎหมาย และให้รบัสทิธิตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันสงัคม 
และ/หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ตามแต่กรณี
• กรณพีนักงานท่ีเขา้มาปฏิบัติงาน ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ธนาคารจะจ่ายเงนิเดอืน 
ค่าจ้างสำาหรับการลาคลอดบุตรให้เป็นเวลา 90 วัน เฉพาะในจำานวนเงินส่วนต่างจากจำานวนเงิน 
ตามท่ีพนักงานมีสิทธิท่ีจะได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ/หรือกฎหมาย 
วา่ดว้ยเงนิทดแทน กรณกีารรบัเงนิสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรเหมาจ่าย

- ธนาคารจะสำารองจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างท่ีพนักงานมีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม และ/หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน กรณีการรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน 
เพ่ือการคลอดบุตรเหมาจ่ายไปก่อน โดยจะจ่ายเงนิเดอืน/คา่จ้างให้แก่พนักงานเตม็จำานวน
เป็นระยะเวลา 90 วนั และเม่ือครบกำาหนดลาคลอดแลว้ ธนาคารจะเฉลีย่จำานวนเงนิสว่นเกิน 
ท่ีพนักงานไดร้บัไป ออกจากงวดการจ่ายเงนิเดอืน/คา่จ้าง เป็น 3 งวด เท่า ๆ  กันจนกวา่จะครบ 
จำานวนเงินคืนให้ธนาคาร
- หากพนักงานท่ีคลอดบุตร ประสงค์จะขอลาเล้ียงดูบุตรต่อ ธนาคารให้สิทธิลาต่อเนื่อง 
จากการคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 150 วนัทำางาน โดยไม่มีสทิธไิดร้บัเงนิเดอืน/คา่จ้างระหวา่งลา
- สำาหรับพนักงาน/ลูกจ้างชาย ธนาคารให้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ท่ีคลอดบุตรได ้1 ครัง้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั นับแตว่นัท่ีภรยิาคลอดบุตร โดยมีวนัลา 
ตดิต่อกันไม่เกิน 15 วนัทำางาน เพ่ือดแูลบุตรและภรรยา หากใชส้ทิธิลาภายใน 30 วนั นับแต ่
วนัท่ีภรยิาคลอดบุตร ให้ไดร้บัเงนิเดอืน/คา่จ้างระหวา่งลา หากใชส้ทิธิเกินกวา่ 30 วนั นับแต่ 
วนัท่ีภรยิาคลอดบุตร จะไม่ไดร้บัเงนิเดอืน/คา่จ้างระหวา่งการลา เวน้แตก่รรมการผู้จัดการ
ใหญ่จะพิจารณาให้จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

 - Krungthai Intranet
 - ระเบียบการปฏิบัติงาน
 - การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
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คะแนนความพึงพอใจด้านความปลอดภัย
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คะแนนความพึงพอใจด้านมาตรฐานระบบเตือนและป้องกันอคัคีภัยฯ

กิจกรรม/
โครงการ รายละเอยีด การอบรม/ช่องทางส่ือสาร

มุมนมแม่ ธนาคารจัดสถานท่ีและส่ิงอำานวยความสะดวกสำาหรับป๊ัมน้ำานมให้พนักงานท่ีเป็นมารดา - E-mail>Safety Together

การบริหารจัดการปัญหา 
PM 2.5

ธนาคารมีการดูแลพนักงานโดยอนุญาตให้พนักงานท่ีมีความเสี่ยงสูงจากผลกระทบของ
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดังนี้
- พนักงานท่ีอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำาตัวท่ีจำาเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น 
สามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านหรือท่ีพักอาศัยได้

- E-mail>Hr News
- คำาส่ังภายในธนาคาร

การจัดเขตปลอดบุหรี่ เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
- ธนาคารได้ดำาเนินการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ท้ังในอาคารสำานักงานใหญ่ สาขา 
และตู้ ATM
- ดำาเนินการนำาอุปกรณห์รอืสิง่อำานวยความสะดวกสำาหรบัการสบูบุหรี ่เชน่ ท่ีเขีย่บุหรี ่โต๊ะ  
และเก้าอี้สำาหรับนั่งสูบบุหรี่ เป็นต้น ออกจากพื้นท่ีของธนาคาร
- ควบคุม ดูแล ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในพื้นท่ีของธนาคาร

- E-mail>Safety Together

กราฟแสดงคะแนนความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ปี 2564

ความปลอดภัย (SAFETY)
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คะแนนความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานของธนาคาร
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ระบบรกัษาความปลอดภัย (SECURITY) สภาพแวดล้อม (ENVIRONMENT)

จ�านวนและอตัราการเกิดอบุัติเหตุจากการท�างานของพนักงาน ปี 2564 
	 จ�าแนกตามความแตกต่างของพื้นท่ีและเพศอัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน	 ครอบคลุมตั้งแต่อาการบาดเจ็บเบ้ืองต้น	 หรือ	First-aid	 จนถึงอาการ 
บาดเจ็บท่ีถึงขั้นเสียชีวิต	

ตัวชี้วดั

ส�านักงานใหญ่ 
(ฝา่ยงาน 

ส�านักงานธุรกิจ 
ส�านักงานเขต)

สาขา 
ท่ัวประเทศ

ศูนย์บรหิารและ
จดัการธนบัตร 
ศูนย์บรหิาร 
และจดัการ

เหรยีญกษาปณ์

พ้ืนท่ี  
3 จงัหวดั

ชายแดนใต้  
และพ้ืนท่ี 
ต่อเน่ือง

รวมท้ัง 
ธนาคาร

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

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

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

3.	อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม	(Total	Recordable	 
Injuries	Rate:	TRIR)	:	1,000,000	ชม.	การท�างาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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คะแนนความพึงพอใจด้านมาตรฐานระบบรกัษาความปลอดภัยฯ
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คะแนนความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในท่ีทํางาน

GRI	103-3,	403-2



106 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผลการด�าเนินงาน

ตัวชี้วดั 2560 2561 2562 2563 2564

จ�านวนเคสด้านความปลอดภัยท่ีถูกลงโทษ/ปรับ	 0 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม/1,000,000	ชั่วโมงการท�างาน 0.11 0.07 0.09 0.02 0

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

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน	หรือโรคจากการท�างาน 0 0 0 0 0

จ�านวนส่ือด้านความปลอดภัย	(เรื่อง) 35 35 38 54 37

จ�านวนส่ือสุขภาพ	(เรื่อง) 44 44 44 42 29

จ�านวนการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ	(รุ่น) 37 22 25 6 6

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร	(IAQ) ผ่านมาตรฐาน

Absentee Rate 2560 2561 2562 2563 2564

เป้าหมาย 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ผลการด�าเนินงาน 1.02 1.24 1.05 0.77 0.79

ธนาคารได้ใช้กฎเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูล	รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	และแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย	

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
ไม่สามารถเขยีนรายงานได้

ให้เพ่ือนรว่มงาน/ผู้บงัคับบญัชา
เปน็ผู้เขียนรายงานแทน

Krungthai
Intranet

ขัน้ตอนรายงานการเกิดอบัุติการณ์
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การมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด�าเนินงานของธนาคารทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในทางเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยพิจารณาจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม	 เป็นธรรม	 และมี
ประสิทธิภาพ	โดยธนาคารได้วิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดังนี้	1.	พนักงาน		2.	ลูกค้า	3.	ผู้ถือหุ้น	4.	หน่วยงานก�ากับ	5.	คู่ค้า	
และ	6.	สังคม	โดยได้ก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร	และเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ผ่านส่ือ
ต่าง	ๆ 	ท้ังนี้	ธนาคารเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องเกิดจากการสร้างผลประโยชน์ร่วมท่ีสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	โดยท่ี
ผ่านมาธนาคารได้ด�าเนินการ	ดังนี้	

กระบวนการท่ีใช้ ความถ่ี ความต้องการ แนวทางการปฏิบัติ

พนักงาน

-		รับฟังข้อเสนอแนะ	ปัญหา	ข้อร้องเรียน 
ของพนักงานจ�านวน	3	ช่องทาง	เช่น	
E-mail	โดยตรงต่อผู้บริหารผ่าน
HR	Care	และโทรศัพท์สายด่วน	HR	
-	การส�ารวจความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน
-	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-	การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
-	 การประชุมและการจัดสัมมนา 
ร่วมกับพนักงาน	
-	แจง้เบาะแสการทจุริตผา่น	Whistle	
Blowing	

-	รับฟังข้อเสนอแนะตลอดท้ังปี
-	ส�ารวจความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 
	2	ครั้ง/ปี
-	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	
1	ครั้ง/ปี	

-	 ค่าตอบแทน	 ผลประโยชน์	 และ
สวัสดิการ
-	แรงบันดาลใจในการท�างาน
-	งานท่ีน่าสนใจและมีคุณค่า
-	 ความสมดุลในการท�างานและ
ชีวิตส่วนตัว
-	โอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า 
-	การยอมรับหรือเห็นคุณค่า	
-	 สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการท�างาน

-	 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม
-	 สร้างบรรยากาศให้พนักงานมี 

ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น 
ท่ีเป็นประโยชน์
-	 จัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน 
ของพนักงาน
-	 ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ 
ท่ีดีให้แก่พนักงาน	
โดยจัดเตรียมส่ิงอ�านวยความสะดวก
และกิจกรรมต่าง	ๆ
-	 มีแผนการจัดอบรมพนักงาน	 และ
พัฒนาพนักงานให้มีการเติบโต 
ในสายอาชีพ
-	 	 จัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ให้มีความปลอดภัย	 ถูกสุขลักษณะ	
และเอ้ือต่อการท�างาน
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กระบวนการท่ีใช้ ความถ่ี ความต้องการ แนวทางการปฏิบัติ

ลูกค้า

-	 การส�ารวจความพึงพอใจและ
ส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร
-	 การลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อ
หาปัญหา	(Pain	Point)	หรือโอกาส	
(Opportunity)	 เพื่อน�ามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกระบวนการ
-	 ส�ารวจความผูกพันของลูกค้า	
Customer	Engagement
-	เปดิช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนลกูคา้
-	การพบปะกับลกูค้าในการน�าเสนอ 
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
-	การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์
-	การจัดสัมมนาให้ความรู้ทางการเงิน 
และธุรกิจแก่ลูกค้า

-		ส�ารวจความพึงพอใจและส�ารวจ
ภาพลักษณ์องค์กรปีละ	2	ครั้ง
-	 การลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าปีละ	
1-2	ครั้ง
-	 ส�ารวจความผูกพันของลูกค้า	 
Customer	Engagementตลอดท้ังปี 
-	ส�ารวจการให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน 
ลูกค้าตลอดทั้งปี	 ออกเยี่ยมลูกค้า	
2-4	ครั้งต่อปี
-	ส่ง	Email	Marketing	ไปยังลูกค้า 
ท่ีสนใจรับความรู้ธุรกิจ	ข้อมูลข่าวสาร/
กิจกรรม	เดือนละ	1	คร้ัง
-	 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ
ผ่านโฆษณาออนไลน์ตลอดท้ังปี
-	 การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์เม่ือมี
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

-	 ผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน 
ทีเ่หมาะสมตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
-	 ได้รับความสะดวกรวดเร็วจาก
การบริการและได้รับวงเงินสินเช่ือ 
ท่ีเหมาะสม	
-	 ได้ รับการบริการที่ เหมาะสม	
และแก้ไขเร่ืองร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-	ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม/ข่าวสาร
ตา่ง	ๆ 	ทัง้ความรู้และผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารอย่างสม่�าเสมอ
-	ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นประโยชน์	และ
รับฟังข้อเสนอแนะ
 

-	พฒันาและน�าเสนอผลติภัณฑแ์ละ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
-	ปรับปรุงกระบวนตา่ง	ๆ 	ใหร้วดเร็ว 
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
-	 แก้ไขเร่ืองร้องเรียนตาม	SLA	 ที่
ก�าหนด
-	 น�าส่งข้อมูลข่าวสารตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าผ่าน	 SMS/
Email
-	ประชาสมัพนัธผ์ลิตภัณฑสิ์นเช่ือผ่าน
โฆษณาออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
-	 รับลงทะเบียนส�าหรับผู้สนใจ
ผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์	 https://
krungthai.com/th/content/sme
-		ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ	และให้
ข้อมูลทีถู่กตอ้ง	เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน 
แก่ลูกค้า	 ทันต่อสถานการณ์	 และ
ง่ายในการติดต่อธนาคาร	 และเปิด
โอกาสให้ลูกค้าประเมินการบริการ
ของพนักงาน

ผู้ถือหุ้น

-	จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจนโยบายของ
ธนาคาร	และตอบข้อสงสัยในท่ีประชุม 
-	 การพบปะนักลงทุนแบบตัวต่อตัว	
และพูดคุยทางโทรศัพท์	 (One-on-
One	Meeting	&	Conference	Call)
-	การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้น	และผู้ลงทุน 
(Road	Show)
-	การประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการ 
กองทุนสถาบันในประเทศ
-	 การเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ	 ข่าว
และข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์
ธนาคาร
-	การประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการ 
กองทุน	สถาบันในประเทศ
-	 การพบผู้ลงทุนในรูปแบบ	Road	
Show

-	จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 
1	ครั้ง/ปี
-	สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอดท้ังปี
-	 เดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุนตลอดท้ังปี
-	การประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการ 
กองทุนทุกไตรมาส

- 	 ผลตอบแทนที่ ดี แ ล ะยั่ ง ยื น 
-	การเปิดเผยข้อมูลท่ีโปร่งใส

-	จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
-	 ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	 และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
-	เปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ	และข้อมูล
ทางการเงินอย่างสม�่าเสมอผ่านช่อง
ทางต่าง	ๆ 	อาทิ	การพบปะ	ประชุม
ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร
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กระบวนการท่ีใช้ ความถ่ี ความต้องการ แนวทางการปฏิบัติ

หน่วยงานก�ากับ

-	 ประชุม	 รับฟังแนวนโยบาย	 และ
แนวทางการก�ากับดูแล
-	 รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ก�ากับต่าง	ๆ
-	 จัดท�ารายงานส่งหน่วยงานก�ากับ
พร้อมท้ังรับ	Feedback

ตลอดทั้ งปีตามกรอบเวลาของ 
แต่ละหน่วยงาน

-	 การประกอบธุรกิจเป็นไปตาม
กฎหมาย	กฎเกณฑ์	และบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
-	ความม่ันคงของระบบงานธนาคาร
-	ความโปร่งใสขององค์กรและระบบงาน
-	ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

-	 ยึดหลักการประเมินธนาคาร 
ท้ังรูปแบบการประเมินตนเองและ
เกณฑ์การประเมินรางวัลด้านต่าง	เพ่ือ	
ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
-	มีหลกัจรรยาบรรณเพือ่ด�าเนินธุรกิจ 
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
-	ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์อยา่งเคร่งครัด
-	 น�าข้อเสนอแนะ	 ข้อสังเกต	 และ	
Feedback	 จากหน่วยงานก�ากับ 
มาแก้ไข	 ปรับปรุง	 กระบวนการ
ท�างานใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล

คู่ค้า

การรับฟังข้อเสนอแนะ	ปัญหา	และ
ข้อร้องเรียน	ผ่านระบบงานทะเบียน
ผู้ค้า	บนเว็บไซต์ธนาคาร	
www.Krungthai.com	
 

ตลอดเวลา -	นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีชัดเจน 
จากธนาคาร
-	การร่วมมือและประสานงานกัน
เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จร่วมกันตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว้
-	 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นธรรม
โปร่งใส	ตรวจสอบได้

-	 ออกระเบียบปฏิบัติ	 นโยบาย 
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีชัดเจนและให้ข้อมูล 
อย่างครบถ้วน
-	 ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง 
เป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้
-	ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและ
ปฏิบัติตามสัญญา
-	ไม่รับของก�านัลสินน�า้ใจ	การรับเชิญเป็น 
การส่วนตัว	หรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง	
ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

สังคม

รับฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่าน
การด�าเนินกิจกรรมเพือ่สงัคมตา่ง	ๆ  

ท่ีธนาคารด�าเนินการ	รวมถึงการประเมิน 
ผลการด�าเนินงาน

รับฟงัข้อเสนอแนะจากชุมชนทกุคร้ัง 
ท่ีจัดกิจกรรมตลอดท้ังปี

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน	 โดยชุมชน
มีการบริหารจัดการ	 มีความ รู้ 
ทางด้านการเงิน	 และมีสินค้าและ
บริการได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ธนาคารได้ลงพืน้ทีช่มุชน	เพือ่ทราบถึง 
ความต้องการ	ดังนี้
1.	อบรมให้ความรู้
2.	ศึกษาดูงาน
3.	ลงพืน้ทีร่่วมกับผูเ้ช่ียวชาญ	เพือ่ท�า 
แผนพัฒนา
4.	จดักิจกรรมเพือ่ด�าเนินการพฒันา	
และลงมือปฏิบัติจริง
5.	ประเมินผลการด�าเนินงาน
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บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เปล่ียนให้ชุมชนเติบโตอย่างย่ังยืน ส่งเสรมิให้น�าวสัดุในท้องถ่ินมาพัฒนา 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้าน ยกระดับแนวทาง 

การจดัสรรเงนิทุน ตอบสนองความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อม และค�านึงถึงผลกระทบ 

ต่อผู้บรโิภคในระยะยาว ด้วยการยกระดับการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน 
 เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อแก่ธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ความย่ังยืน
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

ความย่ังยืน
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม



1.	ด้านนโยบาย:	ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายการให้สนิเช่ืออย่างมีความรับผดิชอบ	เพือ่มุ่งเน้นการให้สนิเช่ือกับธุรกิจทีใ่ห้ความส�าคัญกับการรับผดิชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อม	สังคม	และภายใต้หลักธรรมาภิบาล	รวมถึงก�าหนดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงต่าง	ๆ 	ของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	เพือ่รักษาความเช่ือม่ันของสาธารณชนทีมี่ต่อธนาคาร	และเป็นแนวทางให้ทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องภายในธนาคารน�าไปปฏิบตัใินการด�าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม	เพือ่การควบคุมหรือป้องกันความเส่ียงจากผลกระทบดงักล่าวข้างต้น	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายเป็นส�าคัญ				

2.	ด้านการปฏิบตั:ิ	ธนาคารปฏิบติัตามนโยบายสนิเช่ือและกระบวนการให้สินเช่ือด้วยความรับผดิชอบอย่างเคร่งครัด	(Responsible	Lending	Strategy)
3.	ด้านการเปิดเผยข้อมูล:	ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะไว้ในรายงานประจ�าปี	รายงานความยั่งยืนหรือเว็บไซต์ของธนาคาร	

กล้าท่ีจะเปล่ียน สนับสนุนธุรกิจคารบ์อนต�า เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศไทย
	 การบริหารความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม	สังคมและธรรมาธิบาล	ESG	(Environment	Social	&	Governance)	แบ่งเป็น	3	ด้าน	ดังนี้

การธนาคารเพ่ือความย่ังยืน
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แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรบัผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

ธนาคารได้น�ากรอบและแนวคิดของการพัฒนาท่ียั่งยืน	 (Sustainable	
Development)	 ในระดับสากล	 ร่วมกับความเป็นอัตลักษณ์ของธนาคาร	
มาประกอบการพจิารณาร่วมกัน	โดยบรูณาการการด�าเนินงานตามหลกัการ 
ESG	 เพื่อด�าเนินธุรกิจและให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อม	(Responsible	Banking	Services	and	Operations)	โดยจดัให้มี
กระบวนการพจิารณาอนุมัตกิารให้สนิเช่ือ	และมีแนวทางการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตั้งแต่การคัดกรองลูกค้า	 กระบวนการ
พิจารณาสินเช่ือที่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 
และธรรมาภิบาล	และกระบวนการประเมิน	ควบคุม	ติดตามความเส่ียง

ธนาคารสนับสนุนการให้สนิเช่ือแก่ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมทีมี่ศกัยภาพ
ตามที่ธนาคารก�าหนดและสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 
และธรรมาภิบาล	(Inclusion	List)	และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ 
ภายใต้แนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	และเศรษฐกิจ
สีเขียว	(Bio-Circular-Green	Economy:	BCG	Model)	 เช่น	ผลิตภัณฑ์ 

สนิเช่ือทีค่�านึงถึงหรือเพือ่การรักษาสิง่แวดล้อม	(Green	Lending)	สนิเชือ่เพือ่
การอนุรักษ์พลังงาน	สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการท่ีมีธรรมาภิบาล	และสินเชื่อ 
ทีช่่วยให้เกิดการสร้างงานและพฒันาคุณภาพชีวิต	และเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวม	สนิเช่ือเพือ่ผู้ประกอบการรายย่อย	(SME)	สนิเช่ือเพ่ือการวิจยัและ

นวัตกรรม	และสนิเช่ือเพือ่การจ้างงาน	เป็นต้น	และไม่สนับสนุนสนิเช่ือให้แก่ 
ธุรกิจประเภทต่าง	ๆ	หรือบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มไม่พึงประสงค์	ตามท่ีธนาคาร
ก�าหนด	(Exclusion	List)	ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะต้องมีการระบุ	ประเมิน	
ควบคุม	 ติดตาม	 และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	 เพื่อป้องกัน 
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อธนาคารในอนาคต

ปัจจบุนัสถาบนัการเงินมบีทบาทส�าคัญต่อการพัฒนายัง่ยนืในมติต่ิาง	ๆ  

ทั้งในเร่ืองสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	(Climate	Change)	และอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านจากอุตสาหกรรม
พลงังานฟอสซลิไปสูพ่ลงังานสะอาด	สถาบนัการเงินสามารถมีบทบาทส�าคัญ
ในการสนับสนุนเงินให้แก่ธุรกิจทีด่�าเนินงานเก่ียวกับพลังงานสะอาด	รวมถึง 
ธุรกิจที่ต้องการเปล่ียนผ่านธุรกิจของตัวเอง	 เช่น	 ธุรกิจพลังงานสะอาด	
โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งมวลชน	 เทคโนโลยีบ�าบัดน�้าเสีย	 ธุรกิจ	
Recycling	 และ	Upcycling	 ธุรกิจอาหารออร์แกนิค	 หรือหลายธุรกิจ 
ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19	 และต้องการสภาพคล่อง	 เพื่อรักษา
การจ้างงานต่อไป	

โดยในปี	2564	 ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน	 เพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนไปท้ังส้ินกว่า	1	หมื่นล้านบาท	แบ่งเป็นสัดส่วนได้	ดังนี้	

ธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย 

ธุรกิจพลังงานกาซชีวภาพ
ชีวมวล และไบโอดีเซล

โครงสรางพื้นฐาน
ดานขนสงมวลชน (รถไฟฟา)

ธุรกิจพลังงานนํ้า
และบําบัดนํ้าเสีย

ธุรกิจ Recycling
และ Upcycling

ธุรกิจอาหาร
ออรแกนิค

สนับสนุนธุรกิจ
เพื่อรักษาการจางงาน
และสนับสนุนการศึกษา

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

GRI	103-3,	203-1,	203-2,	FS8
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นอกจากน้ี บริษทั หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) ยังได้น�าเสนอขายกองทนุ 4 กองทีม่นีโยบายลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ 

ของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน�้าหนัก 

ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย เพื่อให้สามารถ 

สร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index: TR) โดยในปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รวมถึงน�าเสนอขายกองทุน 3 กอง ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder ISF Global Climate Change Equity (กองทุนหลัก)  

เพยีงกองเดยีว ในสกลุเงิน USD มวัีตถปุระสงค์การลงทนุมุง่เน้นการสร้างผลตอบแทนจากการเตบิโตของเงนิลงทนุผ่านการลงทนุในตราสารทนุ หรือหลกัทรัพย์ 

ที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ผู ้จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมในการส่งเสริมเร่ืองการเปลี่ยนแปลง 

ทางภูมิอากาศ (Climate Change) หรือจ�ากัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ โดยในปี 2564 มีผลการด�าเนินงานรายละเอียด ดังนี้

 ทัง้น้ี ธนาคารยงัมผีลติภัณฑ์และบริการทีน่�าหลกัการของ ESG เข้ามาใช้เพือ่น�าเสนอต่อประชาชน ได้แก่

หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงรุ่นใหม่ “iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND Index Linked Note”

เป็นหุน้กู้ทีอ่อกโดยธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) สกลุเงินบาท ระยะเวลา 5 ปี คุม้ครองเงนิต้นโดยธนาคารกรุงไทยเมือ่ถอืจนครบก�าหนด ลงทนุข้ันต�า่ 5 ล้านบาท 

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ผลตอบแทนอ้างอิงค่าเฉลี่ยทุก ๆ รอบปี ดัชนี Krungthai iSTOXX@ Global Transformation Select 

30NR Decrement 4.5% Index เป็นดัชนีหุ้นที่พัฒนาโดย iSTOXX ของประเทศเยอรมนี ซึ่งท�าการคัดเลือกหุ้นในกลุ่ม Innovation ที่มีแนวโน้มการเติบโต

แข็งแกร่งตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและมีคะแนนด้าน ESG โดดเด่น ด้วยอัตราการมีส่วนร่วม 72.98% เพื่อเพิ่มโอกาสผลตอบแทนที่มากกว่า แต่ไม่ต้อง

รับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากหุ้นกลุ่มนี้ ในส่วนของเงินต้นมีการทยอยคืนเงินต้นทุกปี ปีละ 1% เพื่อให้มีกระแสเงินสดระหว่างทางตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว มุ่งลงทุนใน 4 กระแสธุรกิจหลักที่เป็นเทรนด์อนาคต ได้แก่ 

 1. กระแสแห่งการเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) ด้วยระบบ 5G, Cloud Computing, Video Gaming 

 2. กระแสแห่งนวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Internet of Things ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของทุกคน เช่น การใช้งาน AI (Artificial 

Intelligence) ในอุปกรณ์ต่าง ๆ แอปพลิเคชัน หรือโลกโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

 3. กระแสแห่งการเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable Growth) เช่น การใช้พลังงานทดแทนรถยนต์ไฟฟ้า 

 4. กระแสการดูแลรักษาสุขภาพ (Better Healthcare) ที่ทุกคนในโลกให้ความส�าคัญมากขึ้น หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยน�าเทคโนโลยีมา

ช่วยในการคิดค้นวัคซีน การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรคเพื่อให้ประชากรโลกมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) 

และการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery)

กองทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ (บาท)
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (ชนิดสะสมมูลค่า) 178,969,962

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม) 237,533,940

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) 428,548,962

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 142,477,619

987,530,483

กองทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ (บาท)
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 2,285,920,613

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 81,173,338

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) 25,140,156

2,392,234,107
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ธุรกิจหรอืโครงการท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ท่ีธนาคารจะไม่ประสงค์ให้สินเชื่อ 
หรอืให้การสนับสนุนทางการเงนิ (Exclusion List)
	 ธนาคารให้ความส�าคัญต่อเร่ืองสิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภิบาล		โดยระมัดระวังการให้สินเช่ือหรือการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจทีมี่ความเสีย่ง 
ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภิบาลอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยธนาคารไม่ประสงค์ให้สินเช่ือหรอืให้การสนับสนุนทางการเงิน 
กับธุรกิจดังต่อไปนี้	(Exclusion	list)

1. ธุรกิจหรือโครงการท่ีมีความเส่ียงต่อการท�าลายส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
	 -	โครงการต่าง	ๆ 	ทีมี่ผลกระทบในการท�าลายสภาพแวดล้อม	หรือเป็นโครงการทีบ่กุรุกท�าลายพ้ืนทีใ่นเขตป่าชายเลน 
หรือโครงการท่ีจะเปล่ียนสภาพป่าชายเลน
	 -	 ธุรกิจทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างมีนัยส�าคญั	อาท	ิการผลติสารเคมีก�าจดัศัตรูพชืและวัชพชื 
การผลิตวัสดกัุมมนัตรังสกีารผลติสารทีท่�าลายชัน้บรรยากาศทีขั่ดต่อกฎหมายหรืออนุสญัญา/ข้อตกลงในระดบัสากล 
2. ธุรกิจท่ีมีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม ได้แก่
	 -	 ธุรกิจทีผ่ดิกฎหมาย	หรือธุรกิจทีขั่ดต่อศีลธรรม	หรือธุรกิจทีขั่ดต่อหลกัธรรมาภิบาลหรือการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี
เช่น	ธุรกิจการพนัน/คาสิโน	ธุรกิจเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจาร	เป็นต้น
	 -	 ธุรกิจที่เป็นการกักตุนสินค้าเพื่อการเก็งก�าไร	 หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางการกักตุนสินค้าเพ่ือเก็งก�าไร 
	(Corner	Market)	ทีมี่ผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ	หรือทีขั่ดต่อประกาศข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ	
หรือหน่วยงานก�ากับท่ีเกี่ยวข้อง
	 -	 ธุรกิจค้าอาวุธและยทุโธปกรณ์	และทีเ่ก่ียวข้องกับอาวุธสงคราม	(ยกเว้นหน่วยงานราชการไทยหรือเพือ่จ�าหน่าย
ให้หน่วยงานราชการไทย)
	 -	สนิเชือ่แก่บคุคล	ทีส่�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	ช้ีมูลความผดิ 
หรือผู้มีอิทธิพลมืด	 หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ	 หรือไร้ความสามารถหรือบุคคล 
ท่ีสังคมพึงรังเกียจ

การก�าหนดปรมิาณการท�าธุรกรรม (Sector Limit) ตามประเภทอตุสาหกรรม
	 ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเช่ือลงทุนก่อภาระผูกพัน	 หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 
และกลุ่มลกูหน้ี	ตามหลักเกณฑ์การก�ากับลกูค้ารายใหญ่ทีท่างการก�าหนด	นอกจากน้ี	ธนาคารมีการก�าหนดปริมาณการท�าธุรกรรมสงูสดุส�าหรับธุรกิจแต่ละประเภท 
(Sector	Limit)	 และปริมาณการท�าธุรกรรมสูงสุดในแต่ละประเทศ	(Country	Limit)	 เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงและควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัว 
ด้านเครดิตอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยมีการติดตามความเส่ียงอย่างใกล้ชิดและทบทวนเป็นประจ�าทุกปี
	 นอกจากน้ี	ธนาคารดแูลความเสีย่งของประเทศคู่สญัญาโดยก�าหนดวงเงินหรือเพดานสงูสดุ	เพือ่ควบคุมความเส่ียงในการท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับ
ธนาคารต่างประเทศ	และธุรกรรมการให้สนิเช่ือ	ลงทนุ	และภาระผกูพนั	ส�าหรับลกูค้าหรือคูส่ญัญาทีมี่ภูมิล�าเนาอยูใ่นประเทศต่างๆ	และยงัควบคุมความเสีย่ง 
โดยธนาคารก�าหนดให้มีการรายงานการใช้วงเงินของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทุกส้ินเดือน	 เพื่อดูแลให้อยู่ภายในกรอบวงเงินสงูสดุทีก่�าหนดไว้	 ทัง้ธนาคารยงัมี
กระบวนการประเมินความน่าเช่ือถือด้านเครดติของประเทศคูส่ญัญา	โดยใช้อนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายนอกช้ันน�าระดบัสากล 

การประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
	 ธนาคารมีการประเมินผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ	(Climate	Change)	หรือภัยธรรมชาตต่ิาง	ๆ 	โดยพจิารณาได้		2	มิต	ิคือ	ความเสีย่ง 
ในการปฏิบัติงานและด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	และความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและการช�าระหนี้ของลูกค้า	ดังนี้
	 ธนาคารประเมินผลกระทบทางธรุกิจท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินกรณีเกิดภัยพิบัติท่ีส่งผลให้ธุรกรรมงานหลักของธนาคารไม่สามารถด�าเนนิธรุกิจ
ได้ตามปกติ	โดยมีการก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management	Policy)	ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร	 และมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	 รวมถึงได้จัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan:	BCP)	ตลอดจนทบทวนและทดสอบเป็นประจ�าตามรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด	เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพร้อมรับมือ 
กับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง	 ๆ	 และสามารถด�าเนินธุรกิจได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	 ทั้งน้ี	 ธนาคารมีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์	 ภัยพิบัติต่าง	 ๆ 

ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้สามารถรับมือและจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที
					ด้านความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและการช�าระหน้ีของลกูค้า	ธนาคารมีการตดิตามสถานการณ์และประเมินความเสีย่ง 
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประจ�า	เช่น	ในกรณีทีเ่กิดภัยธรรมชาต	ิธนาคารจะประเมินผลกระทบทัง้ในระดบัภูมิภาค	ระดบัอตุสาหกรรม	และรายลกูค้า 
โดยมีการแจ้งไปยงัหน่วยงานทีด่แูลลกูค้ากลุม่ดงักล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ	มีการเฝ้าระวังและรายงานผลกระทบ	รวมถึงส�ารวจความเสยีหาย 
ทีเ่กิดข้ึน	เพือ่พจิารณาให้มาตรการเยยีวยาช่วยเหลือลูกค้า	หรือปรับระดบัความเสีย่งของลูกค้าหรืออตุสาหกรรมหรือภูมิภาค	และให้มีการตดิตามและเฝ้าระวัง 
จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลายต่อไป
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การวเิคราะห์โอกาส (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) ความเส่ียงทางการเงนิ (พอรต์สินเชื่อ) และความเส่ียง
ของธนาคารจากการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change)
	 การเปล่ียนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ	หรือ	Climate	Change	ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจท่ัวโลก	แต่ก็ยงัสร้างโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจการเงินของธนาคาร 
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตลาดแหล่งใหม่	และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์	และบริการท่ีมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น	การวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องทั้งภาคธุรกิจ	 ภาคการเงิน	 ภาครัฐ	 และภาคประชาชน	 ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยธนาคารได้ค�านึงถึงการวิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง	ดังนี้
	 1.	ความเส่ียงและโอกาส	เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เมื่อเทียบกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร	
	 2.	ความเส่ียงและโอกาส	จากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าของธนาคาร	
	 3.	การก�าหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุแนวทางการปฏิบัติงาน	 และ/หรือการลงทุนที่จ�าเป็นของธนาคารต่อการปรับตัวให้เข้ากับ 
การสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 4.	การก�าหนดแนวทางบริหารพอร์ตสินเช่ือ	 ส�าหรับลูกค้าตามภาคอุตสาหกรรม/ภูมิภาค	 ที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลง	 หรือก�าลังอยู ่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ	 ผ่านทางนโยบายของธนาคาร/นโยบายการเงิน 
ของทางการ	เพือ่การดแูลหรือมีมาตรการช่วยเหลอืทางด้านสนิเช่ือเป็นการเฉพาะ
	 5.	การวางแนวทางการก�ากับดแูลภาคธนาคาร	ในการบริหารจดัการความเส่ียง	และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและสิง่แวดล้อม 
	 6.	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโอกาส	 รวมถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่เกิดจาก	2	 ประเภท	 คือ	 ความเสี่ยงทางกายภาพ 
(Physical	Risk)	 และความเส่ียงในช่วงเปล่ียนผ่าน	(Transition	Risk)	 โดยปัจจัยเส่ียงท่ีพิจารณาเพิ่มเติม	 ได้แก่	 ความเส่ียงด้านกฎหมาย	 และนโยบายรัฐ 
(Legal	&	Compliance	Risk)	 ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี	(IT	Risk)	 ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	Risk)	ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง	(Reputation	Risk)	 
รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่คาดคิด	เป็นต้น

โครงการเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม
	 จากวิสัยทัศน์	 “กรุงไทย	 เคียงข้างไทย	 สู่ความยั่งยืน”	(Growing	Together	for	Sustainability)	 ท่ีธนาคารต้องการเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วน 
ของสังคมอย่างยัง่ยนื	และธนาคารได้เช่ือมโยงความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภิบาล	หรือ	ESG		(Environmental	Social	and	Governance)	
เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	 โดยเช่ือมกรอบการด�าเนินธุรกิจเพื่อจะช่วยลดปัญหาความยากจน 
พัฒนาเศรษฐกิจ	คุณภาพชีวิต	ท�าให้ชุมชน	สังคม	มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น	ผ่านโครงการต่าง	ๆ	อาทิ

โครงการกรุงไทยรกัชุมชนเป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี

เป้าหมายการ
ดําเนินงานในปี

ผลการดําเนินงานในปี

40%	ของชุมชน	จากจ�านวนชุมชนท้ังหมดได้รบัรางวัลหรอื	Recognition 40%	ของชุมชนจากจ�านวน	10	ชุมชนได้รับรางวัลหรือ	Recognition

•	ชุมชนได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเทีย่วโดยชมุชนของประเทศไทย	
หรือ	CBT	Thailand	Standard	จ�านวน	7	ชุมชน	ได้แก่
	 1.	ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง	จงัหวัดเชียงใหม่
	 2.	ชุมชนบ้านโคกไคร	จงัหวัดพงังา
	 3.	ชุมชนต�าบลบ้านแหลม	จงัหวัดสพุรรณบรีุ
	 4.	ชุมชนบ้านสนวนนอก	จงัหวัดบรีุรัมย์
	 5.	ชุมชนท่ามะโอ	จงัหวัดล�าปาง	
	 6.	ชุมชนบ้านเดือ่	จงัหวัดหนองคาย
	 7.	ชุมชนตะเคียนเตีย้	จงัหวัดชลบรีุ

โครงการกรุงไทยรกัชุมชน

•	รางวัลกินรี	จ�านวน	3	ชุมชน	ได้แก่
	 1.	ชุมชนตะเคียนเตีย้	จงัหวัดชลบรีุ
	 2.	ชุมชนต�าบลบ้านแหลม	จงัหวัดสพุรรณบรีุ
	 3.	ชุมชนบ้านสนวนนอก	จงัหวัดบรีุรัมย์
ผลการด�าเนินงาน	 ในปี	2564	 ท�าให้ได้รับรางวัล	70%	 ของชุมชนจากจ�านวน	 
10	ชุมชน	ได้รับรางวัลหรือ	Recognition

GRI	103-2,	103-3
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	 ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี	2562	ซึ่งเป็นโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจของชาตใินการสร้างชุมชนเข้มแขง็	โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด 
ร่วมก�าหนดแนวทาง	และกิจกรรม	โดยยดึหลกัการพึง่พาตนเอง	ลดการพ่ึงพงิ 
ภายนอก	ด้วยการค�านึงถึงศักยภาพ	ทรัพยากร	ภูมปัิญญา	วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	
และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก	ตามภารกิจของธนาคาร	คือ	การสร้าง
สังคมยั่งยืน	 หรือ	Sustainability	Society	 ตามแนวทางการด�าเนินงาน 
ด้าน	CSR	ภายใต้	3	ยุทธศาสตร์หลัก	อันประกอบด้วย	3Cs	STRATEGY
	 1)	COMMUNITY	ACADEMY	 สร้างและดึงเอาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ในชุมชน	มาปรับให้มีความทนัสมัย	ปรับปรุงการท�าแพก็เกจ
หีบห่อ	ให้ความรู้ท่ีเป็นรากเหง้าของชุมชน	เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์
	 2)	CONTENT	MULTIMEDIA	สร้างเรื่องราวประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์
และบริการที่เปี่ยมไปด้วยความจริงใจ	 สัมผัสถึงความดั้งเดิม	 เล่าเร่ือง
ภูมิปัญญาชาวบ้านดัง้เดมิ	ความรู้จากรุ่นสูรุ่่น	เพ่ือท�าเป็นเร่ืองในการสือ่สาร
ให้กับกลุ่มลูกค้า
	 3)	COMMERCE	OMNICHANNEL	 สรรหาช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ผลติภัณฑ์	พร้อมด้วยการจดัการด้านร้านค้าและการเงินโดยการใช้แพลตฟอร์ม 
หรือเครือข่ายคู่ค้าท่ีมีของทางธนาคารในการจัดจ�าหน่ายสินค้า

40%	ของชุมชนจากจ�านวน	10	ชุมชนได้รับรางวัลหรือ	Recognition

Customer Prosperity

TRAVELPRODUCT

Supports
Financial & Marketing

	 ท้ังนี	้ธนาคารได้ด�าเนนิการการพัฒนาชมุชน	โดยมุ่งเน้นด้านสินค้า	และดา้นบรกิาร/ท่องเท่ียวของชมุชน	โดยธนาคารส่งเสรมิสนบัสนนุและผลักดนัให้ 
ชุมชนเกิดความยั่งยืน	โดยในปี	2564	ธนาคารพัฒนาชุมชนและสนับสนุนไปแล้ว	10	ชุมชน	ดังต่อไปนี้

ชุมชนต�าบลบ้านแหลม จงัหวดัสุพรรณบุรี
	 ชุมชนต�าบลบ้านแหลม	อ.บางปลาม้า	จ.สุพรรณบุรี	จ�านวนประชากร	
4,800	คน	(1,297	ครัวเรือน)	เป็นชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	ริมแม่น�้า
สุพรรณ	(ท่าจีน)	มีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสต้น	ร.5 
มีประเพณีเด่นหน่ึงเดียวในภาคกลางฝั่งตะวันตก	 คือ	 ชักพระเล่นเพลง	
ตักบาตรกลางน�้า	 กิจกรรมที่น่าสนใจ	 ได้แก่	 ล่องเรือไหว้พระวัดริมแม่น�้า
สุพรรณ	 เที่ยวชมไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียงล่องเรือเรียนรู้วิถีชุมชน 
ริมแม่น�้า	 เรียนรู้การท�าขนมไทยโบราณและอาหารคาวพื้นถิ่น	 และจักสาน
ปลาตะเพียน	จากผักตบชวา	เป็นต้น

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
	 •	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Service)
	 •	จัดท�าฉลาก/โลโก้	สินค้าชุมชน
	 •	ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง	ๆ	ของธนาคาร
	 •	น�าผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีธ่นาคารพฒันามาออกบธูจดัแสดงในงาน		OTOP	 
	 	 ไทยสู้ภัยโควิด-19	ณ	เมืองทองธานี	วันที่	18-26	ธันวาคม	2564 

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเท่ียว
	 •	ปรับปรุงภูมิทัศน์	(Visibility)
	 •	ปรับปรุงห้องน�้าศูนย์ชุมชน	เพื่อส�าหรับคนพิการ	และผู้สูงอายุ
	 •	แต่งเพลงพื้นบ้าน	และสอนร้อง	ชุดพื้นเมือง	เครื่องดนตรี
	 •	อปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว	อาท	ิเสือ้ชูชีพ	เคร่ืองขยายเสยีง	ฯลฯ 
	 •	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน
	 •	จัดท�าคลิปภาพยนตร์ส้ัน	 ฉ่อยพาทัวร์...สนุกชัวร์ท่ีต�าบลบ้านแหลม	 
	 	 ยอดวิว	9.3	ล้าน

รางวัลท่ีชุมชนได้รับ
	 •	รางวัลกินรี	 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย	 ครั้งท่ี	13	 ประจ�าปี	2564	 
	 	 ประเภทแหล่งท่องเท่ียว	สาขาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน
	 •	รางวัลกินรี	ประเภทแหล่งท่องเท่ียวชุมชน	ครั้งท่ี	12	ประจ�าปี	2562
	 •	รางวัลการท่องเท่ียวโดยชุมชนมาตรฐานไทย	(CBT)
	 •	รางวัลการท่องเท่ียวโดยชุมชนมาตรฐานอาเซียน
	 •	รางวัลโฮมสเตย์มาตรฐานอาเซียน	 มาตรฐานความปลอดภัย 
	 	 ด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเท่ียวโดยนักท่องเท่ียว	(SHA)

GRI	103-2,	203-1,	203-2,	413-1,	FS16
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ชุมชนบ้านสนวนนอก จงัหวดับุรรีมัย์
	 เป็นชุมชนเขมรท้องถิ่น	 จ�านวนประชากร	618	 คน	(155	 ครัวเรือน) 
ชุมชนท่ีรู้จักกันดีในฐานะแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีชื่อเสียง	ด้านการจัดการ 
ท่องเที่ยวของจังหวัดสืบทอดเอกลักษณ์การทอผ้ามาต้ังแต่รุ่นปู่ทวดย่าทวด	 
ต่อมาในปี	2556	หน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนให้เปิดหมู่บ้านเป็น 
“หมู่บ้านท่องเทีย่วไหม”	ท�าให้ชุมชนแข็งแรงข้ึน	มีรายได้เพิม่ข้ึนจากนักท่องเทีย่ว 
หลายรูปแบบท้ังการศึกษาดูงาน	โฮมสเตย์	และซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
	 •	ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า	(Packaging)
	 •	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Service)
	 •	ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง	ๆ	ของธนาคาร
	 •	น�าผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีธ่นาคารพฒันามาออกบธูจดัแสดงในงาน	OTOP 
	 	 ไทยสู้ภัยโควิด-19	ณ	เมืองทองธานี	วันท่ี	18-26	ธันวาคม	2564

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเท่ียว
	 •	ส่งเสริมให้ชุมชนได้รับรางวัลด้านการท่องเท่ียว
	 •	จดัท�าคลปิภาพยนตร์สัน้	ทอรัก....ทีบ้่านสนวนนอก	ยอดวิว	6.2	ล้าน

รางวัลท่ีชุมชนได้รับ
	 •	รางวัล	CBT	Thailand	2563
	 •	ชุมชนต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
	 	 ของประเทศไทย	(อพท.)	ปี	2562
	 •	รางวัลอตุสาหกรรมท่องเทีย่วไทย	(รางวัลกินรี)	ครัง้ที	่13	ประจ�าปี	2564 
	 	 ประเภทแหล่งท่องเทีย่ว	สาขาแหล่งท่องเทีย่วชุมชน	รางวัลยอดเยีย่ม
	 •	ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว 
	 	 โดยนักท่องเท่ียว	SHA	ปี	2563
	 •	รางวัลวิสาหกิจกลุ่มทอผ้า	รางวัลชนะเลิศท่ี	1	ระดับจังหวัด
	 •	รางวัลวิสาหกิจกลุ่มทอผ้า	รางวัลชนะเลิศท่ี	2	ระดับเขต
	 •	รางวัลมาตรฐานผ้าไหม	5	ดาว	ระดับจังหวัด
	 •	รางวัลสาวไหมดีเด่นระดับประเทศ
	 •	ได้รับตรานกยงูพระราชทานรับรองคุณภาพผ้าไหม	ระดบันกยงูสีทอง	 
	 	 และนกยูงสีเงิน	โดยสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
	 •	ได้รับมาตรฐานสินค้าผ้าไหม	OTOP	ระดบั	5	ดาว	โดยกรมการพฒันา 
	 	 ชุมชน
	 •	ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว 
	 	 โดยนักท่องเท่ียว	SHA	ปี	2563
	 •	มาตรฐาน	CIV	โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
	 •	ชุมชมต้นแบบท่องเทีย่วโดยชมุชนของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	 
	 	 1	ใน	10	ของภาคอีสานโครงการ	Village	Tourism	4.0

ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง จงัหวดัเชียงใหม่
	 หมู่บ้านแม่ก�าปอง	หมู่ที	่3	ต.ห้วยแก้ว	อ.แม่ออน	จ.เชียงใหม่	มีจ�านวนประชากร 
354	 คน	(154	 ครัวเรือน)	 เป็นหมู่บ้านที่รายล้อมด้วยต้นทุนธรรมชาติ	 
ที่อุดมสมบูรณ์	 เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และมีช่ือเสียง 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์	ท่ีบริการท่ีพักโฮมสเตย์

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
	 •	พัฒนาสินค้าให้ผ่านมาตรฐาน	อย.
	 •	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Service)
	 •	ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า	(Packaging)
	 •	น�าผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีธ่นาคารพฒันามาออกบธูจดัแสดงในงาน	OTOP 
	 	 ไทยสู้ภัยโควิด-19	ณ	เมืองทองธานี	วันท่ี	18-26	ธันวาคม	2564

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเท่ียว
	 •	ปรับปรุงภูมิทัศน์	(Visibility)
	 •	พัฒนาให้ได้รับรางวัลด้านการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง
	 •	ธนาคารผลักดนัให้ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง	ผ่านการคัดเลอืกในโครงการ	 
	 	 Global	OTOP	และร่วมเป็นท่ีปรึกษาในโครงการ
	 •	จัดท�าคลิปภาพยนตร์ส้ัน	คิดถึงเขาก็ต้องไปหาเขา	ยอดวิว	6	ล้าน

รางวัลท่ีชุมชนได้รับ
	 •	CBT	Thailand
	 •	มาตรฐาน	อย.
	 •	มาตรฐาน	Homestay
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ชุมชนบ้านโคกไคร จงัหวดัพังงา
	 ชุมชนบ้านโคกไคร	จ�านวนประชากร	1,354	คน	(320	ครัวเรือน)
เป็นชุมชนชายฝ่ังทะเลและติดคลองมะรุ่ย	มีความสมบรูณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ป่าชายเลน	มีแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีห่ลากหลาย	เช่น	หาดทรายร้อน 
ดอนหอยตลบั	ฝงูปมูดแดง	และแหล่งชุมชนคนโบราณ	ทัง้ยงัเป็นแหล่งอาหารทะเล 
มีภูมิปัญญาทีโ่ดดเด่น	เป็นแหล่งเพาะเลีย้งหอยนางรมทีใ่หญ่ระดบัต้น	ๆ 	ของภาคใต้ 
ท้ังยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีขึ้นชื่อของจังหวัดพังงา

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
	 •	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Service)
	 •	ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า	(Packaging)
	 •	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
	 •	ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง	ๆ	ของธนาคาร
	 •	อบรมและสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่	 (โลช่ัน 
	 	 เปลือกหอยนางรมและกันแดดเปลือกหอยนางรม)
	 •	น�าผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีธ่นาคารพฒันามาออกบธูจดัแสดงในงาน	OTOP 
	 	 ไทยสู้ภัยโควิด-19	ณ	เมืองทองธานี	วันท่ี	18-26	ธันวาคม	2564

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเท่ียว
	 •	ปรับปรุงภูมิทัศน์	(Visibility)
	 •	ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ประมงพืน้บ้าน	(ฟาร์มหอยนางรม,	ธนาคารป)ู 
	 •	สร้างห้องน�้า
	 •	ปรับปรุงเรือน�าเท่ียว
	 •	จัดท�าคลิปภาพยนตร์ส้ัน	ท่องเท่ียวเชิงอกหักท่ีบ้านโคกไคร	ยอดวิว	 
	 	 14.8	ล้าน

รางวัลท่ีชุมชนได้รับ
	 •	รางวัล	DASTA	AWARDS	สาขาการท่องเทีย่วโดยชุมชนประจ�าปี	2562	 
	 	 ระดับการพัฒนายอดเยี่ยมอันดับ	2
	 •	รางวัล	DASTA	AWARDS	สาขาการท่องเทีย่วโดยชุมชนประจ�าปี	2562	 
	 	 ระดับการพัฒนาดีเด่น
	 •	รางวัล	CBT	THAILAND	ปี	2563
	 •	หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเท่ียว
	 •	หมู่บ้าน	CIV	(Creative	Industry	Village)

ชุมชนบ้านเด่ือ จงัหวดัหนองคาย
	 ชุมชนริมแม่น�า้โขง	จ�านวนประชากร	680	คน	(120	ครัวเรือน)	เป็นชุมชน 
ทีค่งไว้ซึง่ศลิปวัฒนธรรมพืน้บ้าน	สถานทีจ่ดังาน	“เบิง่โขง	ชมจนัทร์	บ้านเดือ่พาแลง 
แงงวัฒนธรรมริมฝ่ังโขง”	นกจากใบลาน	น่ังรถสามล้อรอบบ้าน	ล่องเรือไหว้พระ 

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
	 •	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	Online
	 •	น�าผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีธ่นาคารพฒันามาออกบธูจดัแสดงในงาน	OTOP 
	 	 ไทยสู้ภัยโควิด-19	ณ	เมืองทองธานี	วันท่ี	18-26	ธันวาคม	2564
	 •	ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป	 สอนตัดเย็บผ้าย้อมสี 
	 	 จากมะเดื่อ	และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเดื่อ
	 •	ร่วมกับมหาวิทยาราชภัฏอุดรธานีพัฒนาและสอนตัดเย็บผ้าย้อมส ี
	 	 มะเดื่อ
	 •	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Service)

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเท่ียว
	 •	ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในชุมชน
	 •	ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพ่ือนักท่องเที่ยว 
	 	 โดยนักท่องเท่ียว	SHA	ปี	2564	และได้รับรางวัล	CBT	ปี	2564
	 •	ปรับปรุงภูมิทัศน์	(Visibility)/ปรับปรุงจุดเช็กอิน	(Check	in)
	 •	จัดอบรมให้ความรู้โดยกรมการท่องเท่ียว
	 •	จัดอบรมให้ความรู้โดยองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อ 
	 	 การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน	(องค์การมหาชน)	หรือ	อพท.
	 •	จัดท�าสมุดเยี่ยมชม
	 •	ปรับปรุงร้านค้าชุมชน	ปรับปรุงสถานท่ีต้อนรับนักท่องเท่ียวเพื่อ
	 	 ยกระดับการท่องเท่ียวนักท่องเท่ียว

รางวัลท่ีชุมชนได้รับ
	 •	ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเท่ียว
	 	 โดยนักท่องเท่ียว	SHA	ปี	2564
	 •	รางวัล	CBT	ปี	2564
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ชุมชนท่ามะโอ จงัหวดัล�าปาง 
	 ชุมชนท่ามะโอ	จ.ล�าปาง	จ�านวนประชากร	903	คน	(419	ครัวเรือน) 
เป็นชุมชนเก่าแก่ของล�าปางนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเขลางค์นครที่มีผู ้คน 
หลากหลายเช้ือชาตมิาอยูร่วมกัน	ท�าให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมไว้อย่างลงตวั 
และมีแหล่งท่องเท่ียว	แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	และวัฒนธรรมอย่าง
มากมาย	เช่น	วัดประตูป่อง	ท่ีมีความเก่าแก่มากกว่า	100	ปี	ก�าแพงเมือง
โบราณ	กู่เจ้าย่าสตุา	ฯลฯ	พร้อมทัง้ยงัมีอาหารการกินทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อย่าง	
แกงฮังเล	ขนมข้าวป้ันและขนมวง	รวมทัง้มีกิจกรรมน่ังรถรางและป่ันจกัรยาน
เท่ียวชมวิถีชิวิตเมืองเก่า	 เรียนรู้วิธีการท�าแกงฮังเลจากเชฟชุมชน	และการ
ตดัตงุพญายอ	นอกจากน้ียงัมีผลติภัณฑ์สินค้าจากชุมชน	เช่น	น�า้พริกค่ัวกุ้ง
บาลาฉ่อง	และสมุนไพรแปรรูปต่าง	ๆ

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
	 •	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Service)
	 •	ประชาสัมพันธ์สินค้าตามช่องทางต่าง	ๆ	ของธนาคาร
	 •	การอบรมการตลาดออนไลน์

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเท่ียว
	 •	การจัดอบรมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
	 •	การจดัท�าคลปิแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่วส�าคัญของชุมชน	จ�านวน	3	ภาษา 
	 •	ปรับปรุงภูมิทัศน์	(Visibility)

รางวัลท่ีชุมชนได้รับ
	 •	รางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของล้านนา 
	 	 สู่เยาวชน
	 •	1	 ใน	7	 ตลาดต้องชม	 ถนนสายวัฒนธรรมของกรมการค้าภายใน	 
	 	 กระทรวงพาณิชย์
	 •	Design	Excellence	Award	2020	(กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์)
	 •	รางวัลเชิดชูเกียรติ	 “วัฒนคุณาธร”	 ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ	 
	 	 จากกระทรวงวัฒนธรรม
	 •	รางวัลมาตรฐานการท่องเทีย่วโดยชุมชน	ระดบัดเียีย่ม	CBT	Thailand

ชุมชนตะเคียนเต้ีย จงัหวดัชลบุรี
	 เป็นชุมชนเข้มแข็งทีมี่ความรักสามัคค	ีและทีส่�าคัญชาวบ้านพยายามรักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชุมชนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น	 โดยยังคงไว้ซึ่ง	 
“สวนมะพร้าว”	แหล่งสุดท้ายของภาคตะวันออก	“มะพร้าว”	เคยเป็นพชืเศรษฐกิจหลกั 
ของคนภาคตะวันออก	แต่เม่ือความเจริญมาเยอืน	สวนมะพร้าวก็เร่ิมเลือนหายไป 
จากพืน้ที	่ปัจจบุนัคงเหลอืชุมชนตะเคียนเตีย้แห่งน้ีเท่าน้ัน	ทีเ่ป็นแหล่งปลกูมะพร้าว 
แห่งสุดท้ายของภาคตะวันออก	

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
	 •	ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า	(Packaging)
	 •	พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับเลขท่ีจดแจ้ง
	 •	ประชาสัมพันธ์สินค้าตามช่องทางต่าง	ๆ	ของธนาคาร
	 •	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Service)

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเท่ียว
	 •	ส่งเสริมให้ชุมชนได้รับรางวัลด้านการท่องเท่ียว
	 •	สนับสนุนเต็นท์	14	หลัง	และร่มสนาม	15	คัน

รางวัลท่ีชุมชนได้รับ
	 •	รางวัล	CBT	Thailand	2020-2022
	 •	ชุมชนต้นแบบการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
	 	 ของประเทศไทย	(อพท.)	ปี	2562
	 •	Rural	Tourism	Award	2020
	 •	Friendly	Design	Awards	2019
	 •	รางวัลอตุสาหกรรมท่องเทีย่วไทย	(รางวัลกินรี)	คร้ังที	่13	ประจ�าปี	2564 
	 	 ประเภทแหล่งท่องเท่ียว	สาขาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน	รางวัลดีเด่น
	 •	ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว 
	 	 โดยนักท่องเท่ียว	SHA	ปี	2563
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ชุมชนบ้านสวนทุเรยีน จงัหวดัสงขลา
	 บ้านสวนทเุรียน	เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีมี่ความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
อยูต่ดิกับทะเลสาบสงขลา	อาหารทะเลจงึเป็นทีข้ึ่นช่ือมาก	เช่น	ปลาหมึกแห้ง 
ทีมี่ความเหนียวนุ่ม	รสชาติเป็นเอกลักษณ์	ทีช่าวบ้านสามารถหาได้จากทะเลสาบ 
สงขลา	ใช้กินกับข้าว	และกินเล่นได้	รวมถึงผ้าทอเกาะยอเป็นสนิค้าพืน้บ้านทีข้ึ่นช่ือ 
มีช่ือเสียงมายาวนาน	 สีสันสวยงาม	 ถือเป็นสัญลักษณ์หัตถกรรมพื้นบ้าน 
ของภาคใต้และยงัเป็นสดุยอดผลติภัณฑ์ทีส่ามารถหาใช้สอยได้ในโอกาสต่าง	ๆ

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
	 •	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Service)
	 •	ประชาสัมพันธ์สินค้าตามช่องทางต่าง	ๆ	ของธนาคาร

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเท่ียว
	 •	จัดอบรมให้ความรู้โดยกรมการท่องเท่ียว
	 •	จัดท�าสมุดบัญชี
	 •	จัดอบรมให้ความรู้โดยองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อ 
	 	 การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน	(องค์การมหาชน)	หรือ	อพท.
	 •	จัดท�าสมุดเยี่ยมชม

รางวัลท่ีชุมชนได้รับ
	 •	การท่องเท่ียวโดยชุมชน	(CBT)	ของกรมการท่องเท่ียว

ชุมชนต�าบลนางแล จงัหวดัเชียงราย
	 พื้นท่ีต�าบลนางแล	 จ�านวนประชากร	11,377	 คน	(5,419	 ครัวเรือน)	 
เป็นชุมชนทีมี่ช่ือเสียงคือ	สบัปะรดนางแลและภูแล	น�ามาแปรรูป	นอกจากน้ี 
จดัให้มีกิจกรรมท่องเทีย่วโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วต�าบลนางแล	1	วัน	คือ	One	
Day	Trip	บ�าบดัร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์พืน้บ้าน	ณ	โฮงฮอมผญ๋าโฮงยา
หมอเมืองล้านนา	เทีย่วชมนาข้ันบนัได	พพิธิภัณฑ์บ้านด�า	อาจารย์ถวัลย์	ดชันี 
ชมศิลปะดอยดินแดงเคร่ืองปั้นดินเผา	 อาจารย์สมรักษ์	 น�้าตกนางแลใน	 
เรียนรู้โยคะจากอาจารย์ผู้สอนประเทศอินเดีย	 ทุ่งเคียงดอยคาเฟ่	 รวมทั้ง 
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา	ดนตรีพื้นเมือง	ฟ้อนร�า

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
	 •	จัดท�าฉลาก/โลโก้	สินค้าชุมชน
	 •	ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า	(Packaging)
	 •	ประชาสัมพันธ์สินค้าตามช่องทางต่าง	ๆ	ของธนาคาร
	 •	พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปจากสับปะรด
	 •	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Service)

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเท่ียว
	 •	ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โฮงฮอมผญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนา
	 •	พัฒนาจุดเช็กอินแหล่งท่องเท่ียว	จุด	Highlight	นาขั้นบันได
	 •	พฒันาจดุเช็กอนิแหล่งท่องเทีย่ว	จดุ	Highlight	ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
	 •	ปรับปรุงป้ายข้อมูลแผนท่ีท่องเท่ียวชุมชนต�าบลนางแล
	 •	ปรับปรุงป้ายร้านค้าชุมชน
	 •	ปรับปรุงป้ายข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ต่าง	ๆ	ในชุมชน

รางวัลท่ีชุมชนได้รับ
	 •		มาตรฐานการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน	ปี	2564	(อพท.)
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โครงการ Koh Tao, Better Together (ชุมชนเกาะเต่า จ.สุราษฎรธ์านี) 

โครงการกรุงไทยรกัส่ิงแวดล้อม 
	 ริเร่ิมโครงการตั้งแต่ปี	 2563	 ภายใต้แคมเปญ	 “กรุงไทย	RELIFE	 
เปล่ียนคืน	ฟื้นชีวิต”	 ส่ิงส�าคัญคือ	การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงาน 
ในการซื้อแต่น้อยส่ังแต่พอดี	 เพื่อลดปริมาณเศษอาหาร	 แต่หากเมื่อม ี
เศษอาหารที่เหลือจะต้องมีกรรมวิธีก�าจัดที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจึงน�า 
นวัตกรรมเคร่ืองแปรรูปเศษอาหารเป็นดิน	 (Inno	Waste)	 มาแปรรูป 
เศษอาหารทีเ่หลือจากห้องอาหารวายภัุกษ์	อาคารส�านักงานใหญ่	ในปี	2564	
สามารถก�าจัดเศษอาหารได้	100%	 ของปริมาณเศษอาหารที่เกิดข้ึนจริง	 
1,470	กิโลกรัม	โดยน�าดนิทีไ่ด้จ�านวน	441	กิโลกรัม	ไปแจกจ่ายให้กับพนักงาน 
และชุมชน	 เพื่อน�าไปปลูกผักและต้นไม้	 อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก	3,719.10	กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า	(kgCO

2
e.)

โครงการกรุงไทยรกั Smart University 
	 เป็นโครงการให้ความรู้ทางด้านการเงิน	ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่ส่งเสริม 
ให้เยาวชนเหน็ความส�าคัญเก่ียวกับการออม	และมีวินัยทางการเงิน	มีทกัษะ
ความรู้ทางการเงินจะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย	และยงัสามารถป้องกัน 
ปัญหาหน้ีสิน	 ภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดข้ึนกับตนเองได้โดยเน้น 
การถ่ายทอดความรู้ทางการเงินไปสู่นิสติ	นักศกึษา	ในร้ัวมหาวิทยาลยัต่าง	ๆ 	
ทัง้กรุงเทพฯ	และต่างจงัหวัด	เพือ่ปลกูฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจดัการเงินส�าหรับเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงิน
ในอนาคตของวัยเร่ิมต้นท�างานลงพืน้ทีใ่ห้ความรู้ด้านการเงินให้กับนิสิตและ
นักศึกษา	จ�านวน	20	มหาวิทยาลัย	จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ทัง้หมด	2,795	คน 
โดยมีพนักงานธนาคาร	37	คนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการเงินกับนิสติ	
นักศึกษา	จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวท�าให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู ้
ทางด้านการเงินจากโครงการ	79.20%

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Benefit) ผลประโยชน์ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม
(Social and Environmental Benefit)

•	 เพิม่ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างชุมชนและบริษัทผ่านกิจกรรมของโครงการ
•	 ได้รับผลตอบแทนในเชิงบวกจากสือ่มวลชน	ชุมชน	และสังคม	โดยวัดผล 
	 จากมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์
•	 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Service)	และน�าเสนอ 
	 ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร	

•	 สร้างรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางการให้บริการต่าง	ๆ		
	 ของธนาคาร	โดยมีผู้รับผลประโยขน์สูงถึง	104,000	คน
•	 ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในชุมชนผ่านการจัดท�าคลิปภาพยนตร์ 
	 โปรโมทการท่องเท่ียวในชุมชน	โดยมียอดวิวสูงถึง	36.3	ล้านวิว

	 ธนาคารกรุงไทย	ร่วมกับ	UNDP	ประเทศไทย	มูลนิธรัิกษ์ไทย	ร่วมกันจดัโครงการ	Koh	Tao,	Better	Together	โดยการร่วมระดมทนุ	ผ่าน	QR	e-Donation 
“มูลนิธิรักษ์ไทย	UNDP	 กรุงไทยรักเกาะเต่า”	 เพ่ือสร้างอาชีพช่วยเหลือคนในชุมชนเกาะเต่าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19	 โดยจ้างชาวเรือ 
ท�าความสะอาดชายหาดและปลูกจิตส�านึกให้อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนระยะเวลา	4	เดือน	ตั้งแต่วันท่ี	1	ธันวาคม	2563	-	วันท่ี	31	มีนาคม	2564 
โดยสามารถจดัเก็บขยะในทะเลได้มากถึง	40	ตนั	นอกจากน้ี	มีการจดักิจกรรม	Big	Cleaning	Day	เป็นการเตรียมความพร้อม	รองรับการท่องเทีย่วและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ในเกาะเต่าให้กลับมาคึกคักอีกครั้งรวมถึงมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและปลูกจิตส�านึกให้กับนักเรียน	โรงเรียนบ้านเกาะเต่าด้วยการให้ความรู้ด้านการเงิน 
และทางธนาคารได้ลงพ้ืนทีแ่นะน�าผลติภัณฑ์และบริการทางการเงิน	เพ่ือให้ชุมชนคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลย	ีได้แก่	การเปิดบญัชีออมทรัพย์	(Savings	account) 
จ�านวน	128	บัญชี	แอปฯ	ถุงเงิน	จ�านวน	142	ร้านค้า	แอปฯ		Krungthai	NEXT	89	ราย		Line	Connext	47	ราย	พร้อมเพย์	56	ราย	และบัตรเอทีเอ็ม 
จ�านวน	32	ใบ	จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวท�าให้ธนาคารสามารถคว้ารางวัลระดับสากล	Best	Practice	(Emerging	Market)	ประเภท	Great	Practice 
ในเวทGีlobal	Corporate	Sustainability	Awards:	GCSA	2021	ประเทศไต้หวัน	ถือเป็นรางวัลระดบัสากลจากการประชุมด้านความยัง่ยนืทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชีย 
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การสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย 
	 ธนาคารได้ลงนามความร่วมมือ	(MOU)	กับมูลนิธิอาสาเพือ่นพึง่	(ภาฯ)	
ยามยาก	 สภากาชาดไทย	 ในวันพุธท่ี	31	 ตุลาคม	2561	 และทางมูลนิธิฯ 
ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย	 เลขที่บัญชี	000-0-60128-4	 ช่ือบัญชี
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย
	 ธนาคารได้สนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	 
ยามยาก	สภากาชาดไทย	ในหลากหลายด้าน	อาท	ิจติอาสาการบรรจถุุงยงัชีพ	
จิตอาสาการรับบริจาคและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิฯ	 ผ่าน 
ช่องทางต่าง	ๆ 	ของธนาคาร	โดยในปี	2564	ธนาคารกรุงไทยร่วมสนับสนุนงาน 
“มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย”	ดังนี้
	 •	โครงการเพือ่นพึง่พา	เพราะเพือ่นไม่ทิง้กัน	ทีธ่นาคารให้การสนับสนุน
จ�านวนเงิน	100,000	บาท	มีผู้ได้รับประโยชน์ท้ังส้ิน	131,700	คน
	 •	โครงการเตือนภัยพิบัติชุมชน	ท่ีธนาคารให้การสนับสนุนจ�านวนเงิน	
1,082,850	บาท	 ให้กับชุมชนต�าบลแม่พูล	 อ.ลับแล	จ.อุตรดิตถ์	 มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ท้ังส้ิน	9,284	คน
	 •	สนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	 ในงานเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	2564	
สนับสนุนจ�านวนเงิน	500,000	บาท
	 •	ร่วมเป็นคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	2564
	 •	จัดส่งเน้ือหาผลิตภัณฑ์ของธนาคารและคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน ์
แก่ประชาชน	เพื่อเผยแพร่ในงานเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	2564

โครงการกรงุไทยรกัการศึกษา : สนับสนุนทนุการศึกษา 
กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต 
	 ริเร่ิมมาตั้งแต่ปี	2552	 เป็นโครงการที่ธนาคารให้ทุนการศึกษากับ
นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน 
โรงเรียนดีใกล้บ้านที่มีความประพฤติเรียบร้อย	 ที่มีคะแนนสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน	 และสามารถสอบเข้า
เรียนต่อในระดบัอดุมศึกษามหาวิทยาลยัชัน้น�าของรัฐตามทีธ่นาคารก�าหนด	
ให้จนจบปริญญาตรี	(หลักสูตรปกติ)	โรงเรียนละ	1	ทุน	ทุนละ	50,000	บาท	
ต่อปีจนจบปริญญาตรี	 โดยในปี	2564	 ธนาคารได้ให้ทุนการศึกษาท้ังหมด	 
83	ทนุ	เป็นเงิน	4,150,000	บาท	จากการด�าเนินโครงการดงักล่าว	จะเหน็ได้ว่า 
ธนาคารให้ความส�าคัญด้านการศึกษาโดยสนับสนุนการศึกษา	ตัง้แต่ปี	2552	 
ถึง	2564	จ�านวนทุน	2,906	ทุน	เป็นเงินจ�านวนกว่า	145	ล้านบาท

โครงการกรุงไทยรกัคนพิการ 
	 เป็นโครงการเก่ียวกับจ้างงานคนพิการท�างานที่องค์กร	(มาตรา	33), 
น�าส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ตามจ�านวน
คนพิการท่ีไม่ได้จ้างงาน	(มาตรา	34),	ให้สัมปทาน	สามารถด�าเนินการได้	
7	 วิธี	(มาตรา	35)	ดังนี้	(1)	การให้สัมปทาน	(2)	การจัดสถานท่ีจ�าหน่าย
สินค้าหรือบริการ	(3)	การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ	(4)	
การฝึกงาน	(5)	การจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ�านวยความสะดวก	(6)	การจัด
ให้มีล่ามภาษามือ	(7)	การช่วยเหลืออื่นใด	ตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	ก�าหนดให้สถานประกอบการด�าเนินการ
รับคนพิการเข้าท�างานในอัตราร้อยละหน่ึงของจ�านวนพนักงาน	 ณ	 วันที	่ 
1	ตุลาคมของทุกปี	โดยในปี	2564	ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสมาคมธนาคาร
ไทยในการจ้างเหมาบริการให้ท�างานงานกับสภากาชาดไทย	จ�านวน	180	คน 
รวมเป็นเงิน	20,564,100	 บาท	 และธนาคารร่วมกับหอการค้าไทย	 มูลนิธิ
หอการค้าไทย	และมูลนิธโิคเออร์	ในการฝึกอบรม	เพือ่สร้างอาชีพเพ่ือส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตให้คนพิการ	จ�านวน	22	คน	รวมเป็นเงิน		2,513,390	บาท

โครงการกรุงไทยรกัเยาวราช 
	 เป็นโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะ	นิทรรศการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 การท่องเที่ยววิถีชุมชน	 โดยเปิดพื้นที่หอศิลป์
กรุงไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมให้คน 
ในชุมชนและประชาชนทัว่ไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ 	โดยธนาคาร 
จะร่วมมือกับส�านักงานเขตพระนคร	 และส�านักงานเขตสัมพันธวงศ	์ 
ในการพัฒนาถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างให้เป็นเมืองต้นแบบในด้านต่าง	 ๆ	
เพิม่เตมิ	เช่น	การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคูไ่ปกับการพฒันา
ด้านสิง่แวดล้อม	ความปลอดภัย	ศิลปวัฒนธรรมทีส่อดคล้องระหว่างภูมิทศัน์ 
ของเมืองกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 โดยในส่วนของธนาคารจะด�าเนินการ
ปรับปรุง	Visibility	 ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนถนนคนเดิน 
คลองโอ่งอ่าง	 และสอดคล้องกับ	Corporate	 Identity	 ของธนาคาร	 
เช่น	ผ้าใบกันสาด	ส�าหรับร้านค้า	ป้ายทางเข้า-ออก	ป้ายบอกทาง	จดุเช็กอนิ 
ผ้ากันเป้ือนส�าหรับพ่อค้าแม่ค้า	 เป็นต้น	 อันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ ์

ให้แก่ธนาคาร	 รวมถึงธนาคารสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน
ทางราชการ	 คือ	 ส�านักงานเขตพระนคร	 และส�านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
รวมถึงคนในชุมชนคลองโอ่งอ่าง	ซึ่งถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง	ได้รับรางวัล 
2020	ASIAN	 TOWNSCAPE	AWARD	 จาก	UN-Habitat	 Fukuoka 
ซึง่เป็น	1	ใน	6	ประเทศ	ทีไ่ด้รับการคัดเลอืกให้เป็นต้นแบบการปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
(Landscape	Improvement	Project)	อีกด้วย
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การให้ความรูท้างการเงนิแก่สังคม (Financial Literacy)
	 ในปี	2564	ธนาคารมุง่ส่งเสริมให้ลกูค้าธนาคาร	ประชาชนทัว่ไป	และพนักงาน	มีความรู้และทกัษะในการวางแผนและบริหารจดัการทางการเงินส�าหรับ
การด�าเนินธุรกิจหรือการด�าเนินชีวิต	ในรูปแบบออนไลน์	 ท้ังในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภายใต้สถานการณ์โควิด	ซึ่งมีจ�านวนผู้เข้าร่วม
กว่า	35,000	คน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอยีดโครงการ จ�านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/
กิจกรรม

กลุ่มเอสเอ็มอี
กลุ่มลูกค้า
และประชาชนทั่วไป

สัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “เปิดประเทศ เปิดโอกาส เคียงข้างธุรกิจคุณ”
เพือ่เติมความรู้เสริมความแข็งแกร่งให้ลูกค้าและผู้ประกอบการเอสเอม็อี ในการขับเคล่ือน
สังคมไทยและช่วยกันปลดล็อกให้เศรษฐกิจกลับมาแข็งแกร่ง โดยมีผู้บริหารของธนาคาร 
และสมาชกิ เครอืขา่ยนักธุรกิจ เขา้รว่มถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณก์ารทำาธุรกิจ
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
• วิเคราะห์โอกาส SME ปี 2022
• การตลาดแบบ Mind X Change
• การก้าวข้ามวิกฤตให้ทันโอกาสใหม่
นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมดิจิทัลท่ีเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ช่วยให้ 
ผู้ประกอบการรับเงินง่าย สะดวก ปลอดภัย สร้างโอกาสทางธุรกิจจากโครงการภาครัฐ  
ท้ังโครงการคนละครึง่ เราเท่ียวดว้ยกัน และย่ิงใชย่ิ้งได ้รวมถึงโอกาสเพ่ิมชอ่งทางการขาย
จากความร่วมมือกับพันธมิตรของธนาคาร

456 คน

 

การบริหารการเงินและการลงทุน การแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคประชาชน
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินและการลงทุน รวมท้ังแก้ปัญหาหน้ีสิน

100 คน

ความรูเ้รือ่งการออมและการลงทุน การสรา้งวนัิยทางการเงนิ การวางแผนการเงนิในอนาคต 
การบริหารหนี้สิน 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลงทุนการวางแผนการเงิน รวมท้ังแก้ปัญหา
หนี้สิน

200 คน

ไขรหัสสุขภาพกายม่ันคง สุขภาพการเงินม่ังคั่ง
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 
ในชีวิตประจ�าวัน	 ตลอดจนแนะน�าแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์
การใช้เงินในอนาคตของลูกค้า

2,334 คนจากการจัดงานสัมมนา
ท้ังหมด 10 พื้นท่ีท่ัวประเทศ

สัมมนา Online “Krungthai iSTOXX Index Linked Note Roadshow”
เพ่ือให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์	และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	รวมถึงสร้างรายได้ให้ธนาคาร 
โดยจัดให้แก่กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงของธนาคาร

50-100 คน

สัมมนา Online จับกระแส กนง.
เพื่อให้ความรู้ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี	2564จัดให้แก่กลุ่มลูกค้าสถาบัน	(FI)

100-200	คน

สัมมนาออนไลน์ Global Economic Outlook & FX Hedging Tools For Exporter
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย	รวมถึงข้อมูลด้าน	FX	Hedging	Tools	ส�าหรับ
ลูกค้าท่ีท�าธุรกิจส่งออก	และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

100	คน

สัมมนาออนไลน์ Global Economic Outlook & FX Hedging Tools For Importer
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย	รวมถึงข้อมูลด้าน	FX	Hedging	Tools	ส�าหรับ
ลูกค้าท่ีท�าธุรกิจน�าเข้า	และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

100	คน

สัมมนาออนไลน์ “จับทิศทางประชุม กนง. Cut or Hold” by Krungthai
เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	และให้ความรู้เก่ียวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย	และเศรษฐกิจโลก 
รวมถึงการคาดการณ์นโยบายการเงิน	และนโยบายดอกเบ้ีย	จากคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
และ	FED

15	คน

FS16
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กลุ่มเป้าหมาย รายละเอยีดโครงการ จ�านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/
กิจกรรม

กลุ่มนิสิต นักศึกษา โครงการกรุงไทยรัก Smart University 
เป็นโครงการให้ความรู้ทางด้านการเงินผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
เหน็ความส�าคัญเก่ียวกับการออม	และมีวินัยทางการเงิน	มีทกัษะความรู้ทางการเงิน	อนัจะ
ช่วยใหมี้ภูมิคุม้กันในการใช้จา่ย	และยงัสามารถปอ้งกันปญัหาหน้ีสนิ	ภัยคกุคามทางการเงิน 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเองได้โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินไปสู่นิสิต	นักศึกษา	ในรั้ว 
มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	ท้ังกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	เพ่ือปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจ 
ในการบริหารจัดการเงินส�าหรับเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงิน

• จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ทัง้หมด	
2,795	คน	จาก	20	มหาวิทยาลัย
• พนักงานธนาคาร	37	คนร่วมเปน็ 
วิทยากรให้ความรู้ทางการเงินแก่
นิสิต	นักศึกษา
• นิสิต	นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้าน 
การเงินจากโครงการ	79.20%

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “งานกิจกรรมอบรมทักษะชีวิต”
เพื่อพัฒนาทักษะสู่โลกยุคดิจิทัลแบบ	New	Normal	ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี	2-3

4,000	คน

มหาวิทยาลัยบูรพา “การอบรมทางการเงินแก่บุคลากร”
เพือ่ใหค้วามรู้ดา้นการเงิน	การลงทนุ	เพือ่ใหผู้เ้ข้ารับการอบรมมีความสามารถในการลงทนุ 
ทางการเงิน	ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

100	คน

หน่วยงานราชการ หน่วยงาน : กองทัพบก สัมมนา หัวข้อ “กองทัพบก กับการใช้งาน Krungthai Corporate 
Online” กับธนาคารกรุงไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่
1.	เพื่อรายงานผลการใช้งานให้ผู้บริหารกรมการเงินทหารบกรับทราบ
2.	การร่วมกับหน่วยงานระดมความเห็นในการปรับเปล่ียนธุรกรรมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกรุงไทย

80	คน

หน่วยงาน : กองทัพบก อบรมให้ความรู้ฟังก์ชันใหม่บนระบบ PTM (รวม 3 รอบ)
ให้ความรู้เรื่องระบบ	ตอบค�าถามเรื่องการใช้งานผ่านระบบ	Zoom

500	คน

หน่วยงาน : กองทพับก อบรมใหค้วามรู้การใช้ถุงเงินส�าหรบัการแจก ATK ผ่านระบบออนไลน์ 
(27 รอบ)
สอนการใช้งาน	และอธิบายภาพรวมของโปรเจกต์

รอบละประมาณ	100	คน
(รวมประมาณ	2,700	คน)

หน่วยงาน : กองทพับก อบรมใหค้วามรู้การใช้งาน กระบวนการใหวั้คซนีผา่นระบบออนไลน์  
(3 รอบ)
ให้ความรู้เรื่องการใช้งานระบบวัคซีนโควิด

70-100	คน

หน่วยงาน : กองทัพเรือสัมมนาวิชาการ “การใช้งานระบบ New GFMIS ส�าหรับกองทัพเรือ”  
ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และโอกาสต่อยอดบริการกับหน่วยงาน	 
โดยหน่วยงานเตรียมความพร้อมการใช้งานบน	New	GFMIS

80	คน

หน่วยงาน : กรมการเงินกลาโหม สมัมนาเชิงวิชาการ หวัข้อ “Digital K Corp Management” 
เป็นการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารหน่วยงาน	เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับหน่วยงาน

65	คน

หน่วยงาน : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สัมมนาโครงการเราเท่ียวด้วยกันเฟส 3 ส�าหรับ
ผู้ประกอบการโรงแรม
เป็นการอบรมให้ความรู้ในเร่ืองรายละเอียดโครงการ	 และการใช้เคร่ืองมือของธนาคาร	 
ในโครงการเราเท่ียวด้วยกันเฟส	3	แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

150	คน

หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สัมมนาเร่ืองมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
กลุ่มร้านอาหาร ตามโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เปน็การน�าเสนอมาตรการ	การใหค้วามช่วยเหลือของธนาคารในรูปแบบ	Krungthai	Happy	
Franchise	Package	แก่กลุ่มลูกค้า	Franchise	ท้ังท่ีเป็น	Franchisor	และ	Franchisee

200	คน

FS16
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เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

ผลการ
ดําเนินงานในปี

เป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี

ธนาคารก�าหนดเป้าหมายด้านสิง่แวดล้อม	
โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ปริมาณการใช้น�า้ 
ปริมาณเศษอาหาร	การเดนิทางของพนักงาน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	7		ภายในปี 
2567	โดยเปรียบเทยีบจากข้อมูลปีฐาน	2563

ธนาคารก�าหนดเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม	
โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ปริมาณการใช้น�า้ 
ปริมาณเศษอาหาร	การเดนิทางของพนักงาน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	5		ภายในปี 
2564	โดยเปรียบเทยีบจากข้อมูลปีฐาน	2563 

ธนาคารสามารถลด
•	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ได้ร้อยละ	11.09
•	ปริมาณการใช้น�า้	ได้ร้อยละ	14.78
•	ปริมาณเศษอาหาร	ได้ร้อยละ	193.79%
•	การเดนิทางของพนักงาน	ได้ร้อยละ	41.48
•	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ได้ร้อยละ	8.59
โดยเปรียบเทยีบจากข้อมูลปีฐาน	2563

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอยีดโครงการ จ�านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/
กิจกรรม

กลุ่มพนักงาน โครงการกรุงไทยคุณธรรม: Solution Package การสร้างวินัยทางการเงินส�าหรับพนักงาน
เพ่ือเน้นการแก้ปัญหาทางการเงินของพนักงานเป็นหลัก	 และส่งเสริมพฤติกรรมการเงิน
ที่ดีให้แก่พนักงาน	 ให้สามารถวางแผนทางการเงิน	 สร้างความม่ันคงในอนาคตจนถึง 
วัยเกษียณได้
โดยจัดท�า	Solution	Package	ประกอบด้วย
• Loan	Package	เพ่ือจดัหาสวัสดกิารสินเช่ือช่วยเหลอืพนักงานทีมี่ภาระหน้ีสนิจากภายนอก 
• Financial	Literacy	เพือ่ปลกูฝงัความรู้และเสริมทกัษะทางการเงิน	โดยจดัหลกัสตูรเสริม
ทักษะทางการเงิน	โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ผ่านโครงการ	Happy	
Money	@Workplace
• Communication	&	Activity	 เพื่อส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้	 เทคนิค	 เคล็ดลับ
การจัดการทางการเงิน	 รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างวินัยทางการเงินผ่าน	ONE	Krungthai	
Application

21,069	คน

	 นอกจากน้ีธนาคารยงัมีการให้ความรู้ทางการเงิน		(Financial	Literacy)	แก่ลกูค้าทุกกลุม่	และบคุคลทัว่ไป	ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร	(www.krungthai.com) 
ในหวัข้อคู่คดิการเงิน	ซึง่ให้ความรู้ทางการเงิน	เพือ่ให้ผูอ่้านเข้าใจง่าย	โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมูต่่าง	ๆ 	ได้แก่	ไลฟ์สไตล์	การออม	เร่ืองบ้าน	ประกัน	สนิเช่ือ 
วางแผนการเงิน	วางแผนเกษียณ	รอบรู้ภาษี	และการให้ความรู้ทางการเงินผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก	Krungthai	CARE	อย่างต่อเนื่อง

การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 
	 การด�าเนินธุรกิจในภาคการเงินอาจจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมโดยตรง	 ธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ 
ตระหนักถึงความส�าคญัของการดแูลผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอนัอาจเกิดจากการด�าเนินธรุกิจของธนาคาร	จงึผลักดนัให้เกิดผลกระทบเชงิบวกต่อสิง่แวดล้อม 
ผ่านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร	 และมีส่วนร่วมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร	 โดยก�าหนดให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึง 
ของการด�าเนินงานขององค์กรและถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือ 
ในการด�าเนนิการจดัการพลังงานอยา่งเหมาะสม	ท้ังนีธ้นาคารยังเล็งเห็นว่าการบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดจีะช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเส่ียงดา้นการเงนิ 
ทีอ่าจเกิดข้ึนจากการละเมิดกฎหมาย	และ/หรือข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อม	ตลอดจนช่วยพฒันาการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมทัง้ในระดบัองค์กรและประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมท้ังตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย

หมายเหตุ:	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	 และธนาคารด�าเนินนโยบาย	Work	From	Home	(WFH)	 ส่งผลให้การใช้พลังงานและทรัพยากรของธนาคารลดลง 
	 	 	 อย่างมีนัยส�าคญั

GRI	103-2,	103-3,	203-1,	203-2,	FS16
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การใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
	 ภาคธุรกิจการเงินเป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรในการด�าเนินธุรกิจเป็นจ�านวนมาก	 อาทิ	 การใช้พลังงานไฟฟ้า	 การใช้ปริมาณน�้าประปา	 
การเดินทางของพนักงานเพื่อธุรกิจ	ปริมาณขยะหรือของเสีย	การใช้กระดาษ	เป็นต้น	โดยธนาคารมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนิน
การจดัการพลงังานภายในองค์กรเพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการด�าเนินการและเกิดประสิทธิผลในการ	ซึง่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สู่ชั้นบรรยากาศ	อีกท้ังยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของธนาคาร

แนวทางการบรหิารจดัการ 
 • ก�าหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานเพือ่ให้พนักงานทกุคนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินการจดัการพลงังานภายในองค์กรเพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสุด 
ในการด�าเนินการและเกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน
 • จัดตั้ง	“คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี”	เพื่อมาเป็น
คณะท�างานในการส่งเสริมควบคุมและดูแลการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงาน	
และน�าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่	ๆ	เข้ามาปรับใช้	รวมท้ังมีการบริหาร
จัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่าง	ๆ 	ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ	เกิดประโยชน์สูงสุด														
 • อาคารของธนาคารมีการจดัการพลงังานในอาคาร	ได้แก่	อาคารนานาเหนือ 
อาคารสุขุมวิท	 อาคารถนนศรีอยุธยา	 อาคารสวนมะลิ	 ศูนย์คอมพิวเตอร์
พิบูลสงคราม	ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่	เป็นอาคารควบคุม
ตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดอาคารควบคุม	พ.ศ.	2538	ซึ่งต้องปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติ	การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2550	และ 
กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน	หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการพลงังาน	พ.ศ.	2552	
 • ก�าหนดแนวทางและเป้าหมายการจัดการพลังงาน	 ทรัพยากรและ 
สิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล	โดยเคารพและปฏิบตัติามกฎหมาย 
และข้อตกลงระหว่างประเทศ	ตลอดจนส่งเสริมเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
 • มุ่งม่ันในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม	การใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่าง
คุ้มค่าและมีประสทิธิภาพ	เพือ่ลดการเกิดของเสยี	รวมถึงลดการปล่อยมลพิษ
ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และบรรเทาความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • มุ่งลดการใช้สารเคมี	และจดัให้มีระบบการจดัการของเสยีตามแนวคิด 
“การจัดการขยะเป็นศูนย์”	(Zero	Waste)	เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  • สือ่สารประชาสมัพันธ์และให้ข้อมูลด้านการใช้พลงังานและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้าง
จิตส�านึกและความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ	รวมท้ังลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
 • ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมรับผิดชอบและให ้
ความร่วมมือในการส่งเสริมและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการเก่ียวกับ 
การจดัการทรัพยากรและดแูลรักษาสิง่แวดล้อม	การใช้พลังงานและทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ	และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

GRI	103-2,	203-1



126 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

	 ธนาคารด�าเนินโครงการเพือ่สานต่อการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของผูบ้ริหารและพนักงานทกุคนในการเป็นส่วนหน่ึงของการลดใช้ไฟฟ้า/พลงังานผ่านโครงการดงัน้ี 
 1. โครงการ “เปล่ียนหลอดไฟ LED และเครื่องปรับอากาศ” 
	 เป็นโครงการท่ีด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายในธนาคาร	
	 	 1.1	 เปล่ียนหลอดไฟ	LED	เป็นการด�าเนินงานท่ีช่วยเพิม่ประสิทธิภาพ	ในกรลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ในปี	2564	ธนาคารได้ท�าการเปลีย่นเป็นหลอดไฟ	LED 
	 	 	 เป็นจ�านวน		2,001	หลอด	23	สาขา	ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดผลกระทบในด้านการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้า 
	 	 1.2	 เลอืกใช้เคร่ืองปรับอากาศเบอร์	5	และเลอืกใช้น�า้ยาเคร่ืองปรับอากาศ	R32	ซึง่เป็นน�า้ยาท�าความเยน็ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและลดการท�าลาย 
	 	 	 ก๊าซเรือนกระจก	ในปี	2564	ธนาคารเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ	เบอร์	5	เปล่ียนน�้ายาเป็น	R32	จ�านวน	77	เครื่อง	45	สาขา	ส่งผลให้ธนาคาร 
	 	 	 สามารถลดผลกระทบในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้า

 2. โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2021) 
	 กรุงเทพมหานคร	ร่วมกับมูลนิธิส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(FEED)	และองค์กร	WWF	ประเทศไทย	จัดกิจกรรม	“ปิดไฟ	1	ชั่วโมง	เพื่อ
ลดโลกร้อน”	(60+	Earth	Hour	2021)	โดยธนาคารได้ส่งตวัแทนเข้าร่วมการประชุมเพือ่รบัทราบนโยบายท�าการประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กรและขอความร่วมมอื 
ในการปิดไฟเป็นเวลา	1	ชั่วโมงตามวันและเวลาท่ีก�าหนดในปีนั้น	ๆ	โดยในปี	2564	ได้ก�าหนดเป็นวันเสาร์ท่ี	27	มีนาคม	2564	ในช่วงเวลา	20.30-21.30	น. 
นอกจากนี้ธนาคารยังเชิญชวนลูกค้า	กลุ่มประชาชนท่ัวไป	เข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟเป็นเวลา	1	ชั่วโมง	ผ่านทาง	Facebook	:	Krungthai	Care	เพื่อช่วยลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน	และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2564

การใช้ไฟฟ้า/พลังงาน

ตารางปรมิาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2562-2564

หมายเหตุ:	1	กิโลวตัต์-ช่ัวโมง	(kWh)	เท่ากับ	0.0036	จกิะจลู	(GJ)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	1	กิโลวตัต์-ช่ัวโมง	(kWh)	เท่ากับค่า	Emission	Factor	0.5986	
ทีม่า:		 ค่า	Emission	Factor	จาก	http://thaicarbonlabel.tgo.or.th

หน่วย
2562 2563 2564

กิโลวตัต์-
ชั่วโมง 
(kWh) 

จกิะจลู (GJ)
กิโลวตัต์-

ชั่วโมง 
(kWh) 

จกิะจลู (GJ)
กิโลวตัต์-

ชั่วโมง
(kWh) 

จกิะจลู (GJ)

ปริมาณการใช้ไฟ 103,310,040 301,916.14 103,755,002.40 373,518.01 92,849,777.32 334,259.20

GHG	Emissions	:	(TonCo
2
eq) 60,136.77 60,395.79 55,579.68

 3. ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	 •	ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ท่ี	25-26	�C
	 •	ปรับลดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยวันละ	1	ชั่วโมง	หรือ 
	 	 เท่าท่ีจ�าเป็นในการบริการลูกค้า	และการปฏิบัติงาน	
	 •	น�าอุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดความร้อน	เช่น	เครื่องต้มน�้าร้อน	ตู้เย็น	ฯลฯ	 
	 	 ติดตั้งการใช้งานนอกห้องท่ีใช้เครื่องปรับอากาศ	
	 •	ตรวจสอบตารางการดแูลบ�ารุงรักษาเคร่ืองปรบัอากาศประจ�าปีให้ครบถ้วน 
	 •	เปิดไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะบริเวณท่ีมีการปฏิบัติงาน	 และปิดไฟฟ้า 
	 	 ส่องสว่างทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
	 •	ปิดอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าพร้อมทัง้ถอดปล๊ักออกเวลาทีไ่ม่ได้ใช้งาน	เช่น	 
	 	 เครื่องปริ้นเตอร์	เครื่องถ่ายเอกสาร

	 •	ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน	 ตั้งค่าพักหน้าจออัตโนมัติ 
	 	 เมื่อไม่มีการใช้งาน	15	นาที
	 •	มีการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานในแต่ละหน่วยงาน	 ท�าหน้าที่ดูแล 
	 	 การใช้พลังงานภายในหน่วยงาน
	 •	หากต้องการข้ึนลิฟต์ให้กดข้ึน	ต้องการลงให้กดลง	ไม่ควรกดทัง้		2	ปุม่ 
	 	 พร้อมกัน
	 •	ใช้บันไดขึ้น-ลง	 กรณีขึ้นลงชั้นเดียว	 และส่งเสริมการใช้บันไดแทน 
	 	 การใช้ลิฟต์
	 •	พิจารณาการปิดใช้ลิฟต์	หลังเลิกงานหรือในช่วงวันหยุด

กิโลวตัต์-ชั่วโมง (kWh)

การใชพ้ลังงานในองค์กรอยู่ท่ี

กิโลวตัต์-ชั่วโมง (kWh)

จากเป้าหมายปี 2564 ซึ่งกําหนดไวท่ี้

จากปี 2563

ลดลง

GRI	203-2,	302-1,	302-4,	305-5



127รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

	 ธนาคารด�าเนินโครงการเพื่อสานต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการเป็นส่วนหน่ึงของการลดปริมาณการจัดการ 
ของเสียท่ัวไปผ่านโครงการ	ดังนี้
 1. โครงการกรุงไทยรักส่ิงแวดล้อม
	 ภายใต้แคมเปญ	“กรุงไทย	RELIFE	เปลีย่นคนื	ฟ้ืนชีวิต”	สิง่ส�าคญัคอื	การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของพนักงานในการซือ้แต่น้อยสัง่แต่พอด	ีเพือ่ลดปริมาณ
เศษอาหาร	แต่หากเมื่อมีเศษอาหารท่ีเหลือจะต้องมีกรรมวิธีก�าจัดท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม	จึงน�านวัตกรรมเครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นดิน	(Inno	Waste)	
มาแปรรูปเศษอาหารท่ีเหลือจากห้องอาหารวายุภักษ์	อาคารส�านักงานใหญ่	ในปี	2564	สามารถก�าจัดเศษอาหารได้	100%	ของปริมาณเศษอาหารท่ีเกิดขึ้น
จริง	1,470		กิโลกรัม		โดยน�าดินท่ีได้จ�านวน	441	กิโลกรัม	ไปแจกจ่ายให้กับพนักงาน	และชุมชน	เพื่อน�าไปปลูกผักและต้นไม้	อีกท้ังยังสามารถลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก	3,719.10		kgCO

2
e.	(กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า)

 

 2. ติดตั้งถังขยะแยกประเภท 
	 ณ	อาคารส�านักงานใหญ่และส�านักงานหลัก	เพือ่คดัแยกขยะตามแนวทาง	3R	ได้แก่	ลดการใช้		(Reduce)	น�ากลับมาใช้ซ�า้	(Reuse)	และน�ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle)

 3. สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
	 ธนาคารพิจารณาเลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	ท่ีมาจากกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	โดยตั้งแต่รณรงค์ให้พนักงานลด	ละ	เลิก 
การใช้พลาสตกิแบบคร้ังเดยีวทิง้	การใช้วัสดอุืน่ทดแทน	โดยในปี		2564	ธนาคารใช้พลาสตกิชวีภาพพอลเิอทลีิน	เทเรฟทาเลต	(Bio-Polyethylene	terephthalate	:	Bio-PET) 
ในการน�ามาผลติขวดน�า้ธนาคารเป็นจ�านวน	110,000	ขวด	ซึง่ไบโอพลาสตกิเป็นพลาสตกิทีมี่การผสมส่วนประกอบจากธรรมชาต	ิเพือ่เป็นการลดการใช้	PET	
ลงในการผลิตขวดพลาสติกและสามารถน�าไป	recycle	ได้	100%

ตารางปรมิาณเศษอาหาร ปี 2563-2564

หมายเหตุ:	ปริมาณเศษอาหารจากห้องอาหารของธนาคารกรุงไทยเท่านัน้

หน่วย 2563 2564

ปริมาณเศษอาหาร		
กิโลกรัม	(Kg) 3,690 441

การจดัการของเสียท่ัวไป

ปรมิาณของเสียไม่อนัตรายท่ีนําไป 
กําจดัโดยวธีิทางวทิยาศาสตร ์

กิโลกรมั (Kg)

กิโลกรมั (Kg)

จากเป้าหมายปี 2564 ซึ่งกําหนดไวท่ี้

จากปี 2563

ลดลง

(แปรรูปเศษอาหารกลายเป็นดินคุณภาพ)

GRI	306-2



128 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

	 ธนาคารด�าเนินโครงการเพื่อสานต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการเป็นส่วนหน่ึงของการลดปริมาณการใช้น�้า 

ผ่านกิจกรรม	ดังนี้

	 1.	ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 •	เปิดใช้น�้าให้เหมาะสมกับการใช้	และปิดก๊อกน�้าให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น�้า

	 •	ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน�้าประปา

	 •	ตดิป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกนัใช้น�า้อย่างประหยดับริเวณอ่างล้างมอื	และบานประตดู้านในห้องน�า้และห้องครัว	ณ	อาคารส�านักงานใหญ่และส�านักงานหลกั 

 2.	ท�ำกำรปรับปรุงบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียและท่อน�้ำทิ้ง 

	 ของสาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม	และได้ท�าการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย	(โครงสร้างมีเดีย)	 ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่	 เพื่อป้องกันและลดมลพิษ

ของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ	ในปี	2564	ธนาคารได้ออกแบบ	conceptual	design	ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	เพื่อปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียของอาคาร

นานาเหนือให้ได้มาตรฐาน	ก่อนระบายลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ	เพื่อให้ได้มาตรฐานน�้าทิ้งของทางราชการต่อไป

ตารางปรมิาณการใช้น้�าปี 2562-2564

	 จากตารางปริมาณการใช้น�า้ประปา	ในปี	2562-2564	จะเหน็ได้ว่าปี	2562	เป็นข้อมลูการใช้น�า้ของอาคารส�านักงานใหญ่	ทัง้	2	อาคาร	(อาคารนานาเหนือ 

และอาคารสุขุมวิท)	เท่านั้น	ส�าหรับปี	2563-2564	เป็นตัวเลขปริมาณการใช้น�้าของทั่วประเทศ	และมีแนวโน้มลดลงตามล�าดับ

ปรมิาณการใช้น้�า

ตารางปรมิาณการใช้น้�าปี 2562-2564

หน่้วย 2562 2563 2564

ปริมาณการใช้น�้า
ลูกบาศก์เมตร	(m3)

116,394 487,029 419,961

ลูกบาศก์เมตร (m3)

การใช้น�าภายในองค์กรอยู่ท่ี

ลูกบาศก์เมตร (m3)

จากเป้าหมายปี 2564 ซึ่งกําหนดไวท่ี้

จากปี 2563

ลดลง

GRI	203-1,	303-1,	305-5



129รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

ตารางปรมิาณการใช้น้�าปี 2562-2564

ตารางปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ล�าดับ รายการ หน่้วย

ค่า  
Emission 

Factor
 

ปรมิาณ 
การใช้

เกิดจรงิ 
ปี 2564

ปี 2564
ปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืน้กระจก

 (ตัน้คารบ์อน้ไดออกไซด์)

ประเภทที่ 1 (Scope 1)

1
การเดินทางของพนักงาน เกิดจากการใช้พลังงานในการเดินทาง 
ทางถนนเพ่ือธุรกิจของธนาคารเท่าน้ัน (น้ํามันดีเซล/เบนซิน)

กโิลกรัม (Kg) 0.3522 63,229.44 22.26

ประเภทที่ 2 (Scope 2)

2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธนาคาร
กิโลวัตต์- 
ชั่วโมง 
(kWh)  

0.5986 55,579.68

ประเภทที่ 3 (Scope 3)

3 ปริมาณการใช้นํ้าประปานครหลวง
ลกูบาศก์เมตร

(m3)
0.7948 196,970.00 156.55

4 ปริมาณการใช้นํ้าประปาส่วนภูมิภาค
ลกูบาศก์เมตร 

(m3)
0.2843 222,991.00 63.39

5 ปริมาณการใช้กระดาษ (สลิป) กโิลกรัม (Kg) 2.93 148,109.56 433.96

6 ปริมาณเศษอาหาร กโิลกรัม (Kg) 2.53 441 1.11

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 + Scope 2+ Scope 3) 56,256.95

หมายเหตุ: การเดนิทางของพนักงาน คํานวณเฉพาะการเดนิทางทางถนนเพือ่ธุรกจิของธนาคารเท่าน้ัน โดยในปี 2564 มปีริมาณการใช้นํา้มนัดเีซล/โซลาร์ จาํนวน 76,180.05 ลติร  

  เทยีบเท่า 63,229.44 กโิลกรัม (โดยเทยีบเท่าจากปริมาณนํา้มนัดเีซล/เบนซนิ 1 ลติร น้ําหนัก 0.83 กโิลกรัม)

ทีม่า:   ค่า Emission Factor จาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ตันคารบ์อนไดออกไซด์

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ขององค์กร

ตันคารบ์อนไดออกไซด์

จากเป้าหมายปี 2564 ซึ่งกําหนดไวท่ี้

จากปี 2563

ลดลง

GRI 103-3, 203-2, 305-2, 305-3
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 ธนาคารด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสานต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการเป็นส่วนหน่ึงของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	ดังนี้
 1. ก�าหนดแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
	 •		ใช้ความเร็วสม�่าเสมอในขณะขับขี่	และไม่เกิน	90	กิโลเมตร/ชั่วโมง
	 •		ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด
	 •		ร่วมเดินทางไปด้วยกัน	หากไปในเส้นทางเดียวกัน	และศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเสมอ

 2. ลดคาร์บอนจาก Work From Home
		 ธนาคารประกาศใช้นโยบายท�างานแบบ	Work	From	Home	 ซึ่งมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 อันเกิดจากการเดินทางเม่ือเทียบกับ 
การท�างานในรูปแบบปกติ	โดยปี	2564	การเดินทางของพนักงานในการเดินทางทางถนนเพื่อธุรกิจของธนาคาร
	 •	ปล่อยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	22.26	ตันคาร์บอนไดออกไซด์
	 •	จากเป้าหมายปี	2564	ซึ่งก�าหนดไว้ท่ี	32.21	ตันคาร์บอนไดออกไซด์
	 •	ลดลง	41.48%	จากปี	2563

 3. โครงการ “Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและส่ิงแวดล้อม”
	 เป็นโครงการท�าลายเอกสารด้วยวิธีการรักษาส่ิงแวดล้อมในโครงการ	 “Shred2Share”	 ข้อมูลปลอดภัย	 ร่วมใส่ใจสังคมและส่ิงแวดล้อม”	 โดยร่วมกับ
พนัธมิตรกว่า	64	หน่วยงานในการรณรงค์ให้พนักงานน�าเอกสารทีไ่ม่ใช้แล้วมาย่อยท�าลายอย่างปลอดภัย	และน�าไปรีไซเคิลตามกระบวนการมาตรฐานสากล 
โดยในปี	2564	มีปริมาณเอกสารท�าลายด้วยวิธกีารรักษาสิง่แวดล้อม	12.29	ตนั	ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2
)		3.19	ตนั	ลดการใช้ถ่านหนิ 

1.35	ตัน	และลดการใช้น�้า	614.35	ลบ.เมตร
	 รวมการด�าเนินการตัง้แต่ปี	2553-2564	ธนาคารมีปริมาณเอกสารท�าลายด้วยวิธีการรักษาสิง่แวดล้อม	785.93		ตนั	ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		(CO

2
)	

มากถึง	205.36	ตัน	ลดการใช้ถ่านหิน	86.46	ตัน	และลดการใช้น�้า	37,385.99	ลบ.เมตร

ตารางข้อมูลการส่งท�าลายเอกสารด้วยวิธีการรักษาส่ิงแวดล้อมในโครงการ Shred2Share ของธนาคารกรุงไทยส�านักงานใหญ่

ปี พ.ศ. ปรมิาณเอกสาร
(ตัน)

ลด CO2

(ตัน)
ลดการใชถ่้านหิน

(ตัน)
ลดการใชน้�า
(ลบ.เมตร)

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

2564 12.29 3.19 1.35 614.35

รวม 785.93 205.36 86.46 37,385.99

GRI	103-3,	203-1,	203-2,	301-1



131รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

	 จากการท่ีธนาคารร่วมด�าเนินโครงการ	Shred2Share	มาอย่างต่อเนื่อง	
มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจเข้ากับการท�าประโยชน์เพ่ือสังคมและ 
สิง่แวดล้อมโดยการรวบรวมเอกสารทีไ่ม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลายและน�ากลบั 
มารีไซเคลิเพือ่ผลติกระดาษใหม่	เม่ือพจิารณาข้อมลูการท�าลายเอกสารของ
ธนาคารกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ปริมาณการใช้ถ่านหนิ	
และการใช้ทรัพยากรน�า้ไปพร้อมกัน	พบว่าสามารถลดมลภาวะซึง่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดภาวะโลกร้อน	 และกระดาษบางส่วนยังสามารถน�ากลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ได้อีกด้วย
	 นอกจากนี้ธนาคารมีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม	ได้แก่	

 4. โครงการ Internal Digitization-Paperless Branch
	 ธนาคารมุ่งบริหารจดัการทรัพยากรภายในองค์กรให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ	ผ่านโครงการ	Internal	Digitization-Paperless	Branch	ในการบริหารจดัการวัสด ุ
ของธนาคารท่ีมีนโยบายการลดปริมาณการใช้กระดาษ	 ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร	 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารในเดือน
ตุลาคม	พ.ศ.	2560	โดยธนาคารตั้งเป้าลดปริมาณการใช้กระดาษลดลง	50%	ระหว่างปี	2561-2565

การสรา้งความตระหนักรูแ้ก่พนักงาน
	 ธนาคารมุ่งม่ันสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับพนักงานถึงแนวทางการด�าเนินธุรกิจตามหลกัความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม	 สงัคม	 และธรรมาภิบาล 
หรือ	ESG	เพื่อการเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน	ผ่านโครงการ	Green	Pass	ใบผ่านทางสู่ความยั่งยืน	โดยน�าเสนอความรู้เรื่อง	CSR	CSV	และการเข้าไป
มีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจที่ดูแลสิง่แวดล้อม	 เพือ่สร้างความเข้าใจกับพนักงานผ่านช่องทางการสือ่สารภายใน	 นอกจากน้ียงัได้สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน 
โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมสนุกตอบค�าถาม	เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ	ผ่านแอปพลิเคชัน	ONE	Krungthai	ระหว่างวันท่ี	1	สิงหาคม	ถึง	31	ธันวาคม	2564 
ภายหลงัเสร็จสิน้โครงการ	พบว่ามพีนักงานเข้าร่วมตอบค�าถามกว่า	1	หมืน่ราย	โดยมีจ�านวนผู้ตอบค�าถามถูกต้อง	คิดเป็นร้อยละ	88.58	สะท้อนให้เหน็ว่าพนักงาน 
มคีวามเข้าใจถงึแนวทางการด�าเนนิธรุกจิตามหลัก	ESG	เพื่อสร้างการเตบิโตอยา่งยั่งยืน	นอกจากนี	้ธนาคารยังไดด้�าเนนิโครงการและกจิกรรมรณรงค์อืน่	ๆ  

เพื่อสร้างการรับรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง	

	 จากตารางปริมาณใช้กระดาษ	(สลปิ)	ระหว่างปี	2561-2564	จะเหน็ได้ว่ามีแนวโน้มปริมาณการใช้กระดาษ	(สลปิ)	ลดลง	หลงัจากได้ด�าเนินโครงการดงักล่าว 

ตารางปริมาณใช้กระดาษ (สลิป) ระหว่างปี 2561-2564

	 •	ทบทวนแผนความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน	 (Business	Continuity	
Policy)	เพื่อรองรับต่อการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อม	เช่น	ปัญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ	(น�้าท่วม)	 โดยธนาคารได้แบ่งความรุนแรงของสภานการณ ์

และก�าหนดแผนรองรับเหตุอุทกภัยออกเป็น	3	เฟส	ตามระดับความรุนแรง
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน	
	 •		 ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ	TBCSD	Green	Meeting	 ตั้งแต่ปี	
2550	ซึ่งจัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Thailand	Business	
Council	for	Sustainable	Development)	ร่วมกับสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	
ในการเป็นองค์กรที่น�าแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร	(Green	
Meetings)	ไปประยุกต์ใช้	

ปรมิาณ
ใช้กระดาษ (สลิป) 2561 2562 2563 2563

(กิโลกรัม) 461,302.19 300,471.57 231,374.04 148,109.56

GRI	103-3,	203-1,	203-2,	301-1
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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

ธนาคารมีกระบวนการก�าหนดประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน	เพื่อน�าไปก�าหนดแผนการพัฒนาความยั่งยืนท้ัง	3	มิติ	ดังนี้
ข้ันตอนที่	1	 การออกแบบการส�ารวจความคิดเหน็ของกลุม่ตวัอย่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีเกีย่วกับผลกระทบของปัจจยัต่างๆ	ทีมี่ต่อความยัง่ยนืของธนาคาร 
	 ในแต่ละมิติ

ข้ันตอนที่	2	 การท�าแบบส�ารวจผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เพือ่ให้เข้าถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีครบทกุประเภท	ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร	(Board	of	Directors)	 
	 ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนการพัฒนาความยั่งยืนผ่านการก�าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร	 ซึ่งจัดท�าข้ึนตามผลการส�ารวจ 
	 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนนี้

ขั้นตอนท่ี	3	 การใช้ข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจท�าการวิเคราะห์ผลกระทบ	(Impact	Analysis)
ขั้นตอนท่ี	4	 จัดท�า	Materiality	Matrix	ซึ่งสามารถน�าไปจัดอันดับประเด็นส�าคัญความยั่งยืนส�าหรับธนาคาร
ขั้นตอนท่ี	5	 ก�าหนดประเด็นส�าคัญความยั่งยืนของธนาคารตามอันดับท่ีได้จาก	Materiality	Matrix
ขั้นตอนท่ี	6	 ใช้ผลจากขั้นตอนท่ี	5	ในการวางแผนพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร

	 ธนาคารได้จัดท�ารายงานความยั่งยืน	เพื่อเปิดเผยแนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เป็นประจ�าทุกปี	ตั้งแต่ปี	2549	 
จนถึงฉบบัล่าสดุ	คือฉบบัปี		2563	โดยในปีน้ีธนาคารได้ใช้มาตรฐาน		Global		Reporting	Initiative		ฉบบั		Standards	เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน 
ของธนาคารในระดับที่เป็นสาระส�าคัญ	(Core)	ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารตั้งแต่วันที่	1	มกราคม-31	ธันวาคม	2564	
 

การจดัล�าดบัความส�าคญัด้านความยัง่ยนืจะถูกจดัออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่
1.	ระดบัทีมี่ความส�าคัญมากทีสุ่ด	ได้แก่	ประเดน็ความยัง่ยนืทีมี่ผลต่อธนาคาร	และมีผลต่อเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อมมากกว่าประเดน็อืน่	ๆ	

อย่างมีนัยส�าคัญ
2.	ระดับที่มีความส�าคัญมาก	 ได้แก่	 ประเด็นความยั่งยืนที่มีผลต่อธนาคาร	 หรือมีผลต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อมมากในระดับปานกลาง 

	 3.	ระดบัทีมี่ความส�าคัญ	ได้แก่	ประเดน็ความยัง่ยนืทีมี่ผลต่อธนาคาร	หรือมีผลต่อเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	แต่มีผลน้อยกว่าประเดน็อืน่	ๆ

Impacts Dimensions

Internal Bank Economic	Sustainability
Operational	Sustainability

External Economy
Environment
Society

Environmental	&	Social	Issues

กระบวนการก�าหนดสาระส�าคัญและก�าหนดกลยุทธ์เพ่ือความย่ังยืน
(Process of Material Issue Identification and Sustainability Strategic Planning)

กระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนตามเป้าหมายความย่ังยืน (Materiality Analysis)

Survey Design

(Stakeholder Identification,
Questionnaire Design)

Survey Impact Analysis

Setting Sustainbility Stategis

objecttive/Goals
Material Matrix

and Ranking

Material Issue

Identication

ผลการส�ารวจสามารถจดัแบ่งตามประเภทประเด็นความย่ังยืนได้ตามมิติความย่ังยืนท้ัง 3 ของธนาคาร ดังน้ี 

GRI	102-46,	102-50,	102-51,	102-52,	102-54,	103-1
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ทัง้น้ี	ได้ก�าหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละประเดน็ตามบริเวณทีเ่กิดผลกระทบ	(หรือคาดว่าจะเกดิดงัน้ี)
	-	 ขอบเขตภายในองค์กร	(Within	Organization)	ประกอบด้วย	บมจ.	ธนาคารกรงุไทย	และบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย	(KTB	Group)	จ�านวน	6	บริษัท 

ได้แก่	บริษัท		กรุงไทยกฎหมาย	จ�ากัด	บริษัท	กรุงไทยธุรกิจบริการ	จ�ากัด	บริษัท	หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	กรุงไทย	คอมพวิเตอร์	
เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	บริษัท	กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่	จ�ากัด	และบริษัท	กรุงไทย	แอดไวซ์เซอร่ี	จ�ากัด

	-	ขอบเขตภายนอกองค์กร	(Outside	Organization)	ประกอบไปด้วย	ลกูค้า	สงัคม	ผู้ถือหุน้	คู่ค้าและหน่วยงานก�ากับ

ผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เก่ียวกับผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีต่อความย่ังยืนของธนาคาร

ทัง้น้ี	กลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีถูกจดัแบ่งตามความสนใจในนโยบายของธนาคาร	และตามความสามารถในการช้ีน�านโยบายการด�าเนินงานของธนาคาร	ดงัน้ี
1.	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภายในธนาคารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายของธนาคาร	 มีความสนใจและเก่ียวข้องโดยตรงกับนโยบายของธนาคาร	 

ได้แก่	พนักงาน	และบริษัทลกูของธนาคาร
2.	ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีอ่ยูภ่ายนอกธนาคารทีมี่ส่วนได้ส่วนเสยีกับนโยบายของธนาคาร	มีความสนใจและได้รับผลกระทบทัง้เชิงบวกเชิงลบจากนโยบายของธนาคาร 

ได้แก่	คู่ค้า	ลกูค้า	และคู่แข่ง
3.	ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีอ่ยูภ่ายในธนาคารทีส่ามารถช้ีน�านโยบายการด�าเนินงานของธนาคารโดยตรง	ได้แก่	ผู้บริหาร
4.	ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทีอ่ยูภ่ายนอกธนาคารท่ีสามารถช้ีน�านโยบายการด�าเนินงานของธนาคารโดยอ้อม	 ได้แก่	 ผูถื้อหุน้	 หน่วยงานก�ากับดแูลสถาบนัการเงิน 

ผลการจดัอนัดับประเด็นส�าคัญท่ีมีผลต่อความย่ังยืนของธนาคารตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ปัจจยัความยัง่ยนืทีจ่ดัอยูใ่นระดบัทีมี่ความส�าคัญมากทีสุ่ด	ได้แก่	การเติบโตและการท�าก�าไรได้อย่างยัง่ยนื	การบริหารความเส่ียง	และการบริหารจดัการอย่าง

มีธรรมาภิบาล	ตามล�าดบั
	ปัจจยัความยัง่ยนืทีจ่ดัอยูใ่นระดบัทีมี่ความส�าคัญมาก	ได้แก่	นวัตกรรมของบริการและผลติภัณฑ์ของธนาคาร	การเปลีย่นมาใช้เทคโนโลยใีนการปฏิบตักิาร

และด�าเนินงานของธนาคาร	การรักษาความสมัพนัธ์กับลกูค้า	การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมและลกูค้าให้ความไว้วางใจ	การปฏิบตัติามระเบยีบและกฎเกณฑ์	
ช่ือเสยีงของธนาคาร	 การให้บริการทีมี่ความโปร่งใสและเป็นธรรม	 การให้สนิเช่ือและลงทนุทีมี่ความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม	 และส่งเสริมการเป็น 
บรรษัทภิบาล	การให้บริการอย่างมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม	การมีกิจกรรมเพือ่สังคมและสิง่แวดล้อม	การบริหารความเสีย่งทีเ่กิดจากสภาพภูมิอากาศ 
การด�าเนินงานทีใ่ช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพและลดการท�าลายสิง่แวดล้อม	ตามล�าดบั

ปัจจยัความยัง่ยนืทีจ่ดัอยูใ่นระดบัทีส่�าคัญ	 ได้แก่	 การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลและพฒันาทกัษะ	 การไม่ให้สนิเช่ือและลงทนุทีข่าดความรับผิดชอบ 
ต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม	การบริหารความเสีย่งด้านการปฏิบตักิาร	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี	ตามล�าดบั

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
operation

Business Ethics and customer trust

Reputation/Branding

Innovation

Good governance

Financial risk management

21%

18%

15%

12%

9%

6%

3%

0%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Transparency and fairness

Digitization of operation

HR management
& Development

Responsible Services

Financing ESG

Non
Financing ESGSupport SDGs

Compliance

Climate risk management

External Envi &
Soc. Activities

Customer relation management

GRI	102-46,	103-1
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ประเด็นด้านความย่ังยืน
ตามแนวทาง GRI 

(102-47)

ขอบข่ายของการรายงาน (Aspect Boundary)

หัวข้อท่ีน�าเสนอในรายงาน
Within Organization (103-1)

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

KTB
LAW

KTBGS KTAM KTBCS KTBL KTBA ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม
หน่วยงาน

ก�ากับ

ความยั่งยืนของผลประกอบการ (Economic Sustainability)
การเติบโตและก�าไรท่ีต่อเน่ือง 
(Sustainable	Growth	&	Profit)

• • • •  • • • • • • • การเติบโตของผลประกอบการ
อย่างยั่งยืน

ความพร้อมในการปรับตัว	
และการจัดการความเส่ียง
ทางการเงิน	(Resilience/ 
Financial	Risk	Management)

• • • •  • • • • • • การบริหารความเส่ียง

การบริหารด้านความสัมพันธ์
กับลูกค้า	(Customer	Relation	
Management)	

• • • •  • • • • การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

นวัตกรรม	และกลยุทธ์ท่ีมา
จากการศึกษาวิจัย	(Innovation 
and	Research-driven	
Strategy)

• • • •  • • • • • • การวิจัยและนวัตกรรม

ความย่ังยืนในการด�าเนินการปฏิบัติงาน (Operational Sustainability)
การมีธรรมาภิบาล
(Governance)	

• • • •  • • • • • • • การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

การก�ากับดูแล
(Regulation	Compliance)	

• • • •  • • • • • • • การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

การบริหารความเส่ียง
(Operational	Risk	
Management)

• • • •  • • • • • • การบริหารความเส่ียง

การด�าเนินงานด้วยความใส่ใจ
ในส่ิงแวดล้อม	(Eco-Efficiency	
Operation)

• • • •  • • • • • • -	การจัดการด้านพลังงาน
-	การบริหารผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-	การบริหารจัดการวัสดุ

การพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	
(HR	Management	&	
Development)

• • • •  • • • การบริหารทรัพยากรบุคคล

ความผูกพันของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย	(Stakeholder	
Engagement)

• • • •  • • • • • • • -	การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-	การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

ความผูกพันของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย	(Stakeholder	
Engagement)

• • • •  • • • • • • • -	การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-	การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

GRI	102-45,	102-46,	102-47,	103-1
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ประเด็นด้านความย่ังยืน
ตามแนวทาง GRI 

(102-47)

ขอบข่ายของการรายงาน (Aspect Boundary)

หัวข้อท่ีน�าเสนอในรายงาน
Within Organization (103-1)

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

KTB
LAW

KTBGS KTAM KTBCS KTBL KTBA ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม
หน่วยงาน

ก�ากับ

ความย่ังยืนทางส่ิงแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Sustainability)

กิจกรรมนอกองค์กร	เพ่ือสังคม 
และส่ิงแวดล้อม	(External	
Environmental	&	Social	
Activities)	

• • • •  • • • • -	โครงการกรุงไทยรักชุมชน
-	โครงการเพื่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม
-	การให้ความรู้ทางการเงิน
แก่สังคม

การเงินที่ยั่งยืน	(Sustainable	
Finance)	

• • • •  • • • • • • การสนับสนุนทางการเงินต่อ
ธุรกิจที่เป็น	ESG

ความโปร่งใสและความยุติธรรม	
(Transparency	and	Fairness)	

• • • •  • • • • • • การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

ความมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และความไว้วางใจจากลูกค้า 
(Business	Ethics	and	Customer 
Trust)

• • • •  • • • • • • การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

ติดต่อสอบถามเก่ียวกับรายงาน

อย่างไรก็ตาม	หากท่านมีข้อสอบถามเก่ียวกับรายงานฉบบัน้ี	สามารถตดิต่อได้ที	่ทมี	Marketing	
Activation	(งานกิจการเพ่ือสงัคม)	 สายงานส่ือสารและภาพลกัษณ์องค์กร	 บมจ.ธนาคารกรุงไทย	
ส�านักงานใหญ่	อาคาร	1	ช้ัน	14	เลขที	่35	ถนนสขุุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรงุเทพฯ	10110 
โทรศัพท์	02-208-4461-2

GRI	102-45,	102-46,	102-47,	102-53,	103-1
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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 5-9
102-15 5-9, 

17-18,	26,		
38-41

ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1	 14
102-2	 21-29,	

51-57
16,	27-29,	
44-57	

102-3 14
102-4 16
102-5 14
102-6 51-57 14,	16,	

27-29,	
44-57

102-7 14,	16,	
27-29,	
33-34,
44-57, 
80,	92	

102-8 80,	92 Goal	8	good	job	and	economic	growth
-	Employment	

102-9 76-77
102-10 No	Significant	Changes
102-11 21-23,	

111-114
102-12 21-23
102-13 24-25
102-41 97

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
102-45 134-135
102-46 132-135
102-47 134-135
102-48	 No	any	restatement	
102-49	 No	significant	change

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
102-40 107-109
102-42 107-109
102-43 107-109
102-44 107-109

REPORT PROFILE 
102-50	 132

การแสดงข้อมูลตามตัวช้ีวดั GRI
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GENERAL STANDARD 
DISCLOSURES

PAGE NUMBER EXTERNAL 
ASSURANCE DIRECT ANSWER SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

AR SR
102-51 132
102-52 132
102-53 135
102-54	 132
102-55 136-139
102-56	 No	Assurance	Statement	

GOVERNANCE 
102-18	 134-150 68-69

ETHICS AND INTEGRITY 
102-16 15,	67-70 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 
103-1 132-135
103-2 19-20,	 

35-36,	 
42-43,	 
58-59,	

62-63,	67,	
70,	76,	81,	
83-85,	 
88,	97,	
114-115,	
120,	 

124-125
103-3 208-209 33-35,	 

58,	61,	63,	
67,	71,	

77,	85-87,	
90,	96-97,	
104-106,	
111-112,	
114,	124,	
129-131

ECONOMIC
ECONOMIC PERFORMANCE
201-1 34 Goal	8	good	job	and	economic	growth	

-	Economic	Performance
Goal	9	innovation	and	infrastructure
-	Infrastructure	investment		

201-3 88-89
201-4 34

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
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DMA 
AND INDICATORS

PAGE NUMBER
OMISSIONS EXTERNAL ASSURANCE SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

AR SR

INDIRECT ECONOMIC IMPACT

203-1 27-31, 
49-57,	
111-112,	
115,	 

124-125,	
128,	 

130-131

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

203-2 49-57,	
111-112,	
115-124,	
126, 

129-131

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

ANTI-CORRUPTION 

205-1 70-73 Goal	16	peace	and	justice
-	Ethic	and	lawful	behave

205-2 71

ENVIRONMENT 

MATERIALS

301-1 130-131 Goal	12	responsible	consumption
-	Material	efficiency/recycling

ENERGY

302-1 126 Goal	12	responsible	consumption
-	Material	efficiency

302-4 126

WATER

303-1 128

EMISSIONS

305-2 129 Goal	13	climate	action
-	Material	efficiency

305-3 129

305-5 126,	128 Goal	13	climate	action
-	Material	efficiency

WASTE 

306-2 127

SOCIAL

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

EMPLOYMENT

401-1 92 Goal	5	gender	equality	
-	Gender	equality	
Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
-	Employment	

401-2 88-89 Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
-	Earning,	wages	and	benefits	
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DMA 
AND INDICATORS

PAGE NUMBER
OMISSIONS EXTERNAL ASSURANCE SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

AR SR

401-3 90 Goal	5	gender	equality	
-	Parental	leave		

OCCUPATION HEALTH AND SAFETY

403-1 99-101 Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
-	Occupational	health	and	safety	

403-2 104-106 Goal	3	good	health
-	Occupational	health	and	safety

403-3 102-104

403-4 102-104

TRAINING AND EDUCATION

404-1 87 Goal	4	quality	education
-	Employee	training	and	education
Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
-	Employee	training	and	education

404-2 83-85 Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
-	Employee	training	and	education

404-3 94 Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
-	Employee	training	and	education

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

405-1 80,	93 Goal	5	gender	equality	
-	Gender	equality
-	Woman	in	leadership	
Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
-	Diversity	and	equal	opportunity	

NON-DISCRIMINATION 

406-1 93-95 Goal	5	gender	equality	
-	Non-discrimination	
Goal	16	peace	and	justice
-	Non-discrimination

FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

407-1 97

LOCAL COMMUNITIES 

413-1 115-120

CUSTOMER PRIVACY 

SUPPLY SOCIAL ASSESSMENT 

414-1 76-77

418-1 61-63

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE FOR FINANCIAL SERVICE SECTOR  

PORTFOLIO 

FS7	 49-57,	

FS8	 111-112

LOCAL COMMUNITIES 

FS13 27-31

FS14 27-31

FINANCIAL LITERACY 

FS16	 115-120,	
122-124



140 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ความคิดเห็นของคุณ
สําคัญต่อการพัฒนาของเรา

Click



141รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564

ความคิดเห็นของคุณ
สําคัญต่อการพัฒนาของเรา

 รายงานความยั่งยืนประจําปี 2564
เปลี่ยน สู่ค

วามยั่งยืน

เคียงข้างไทย สู่ความย่ังยืน

Krungthai Care

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
Krungthai Contact Center: 0-2111-1111  Fax: 0-2255-9391-3  
Corporate Contact Center: 0-2111-9999
 krungthai.com  Swift: KRTHTHBK

 


