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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

ปี 2564

จากความมุ่งมั่นตั้งใจดําเนินธุรกิจ
ภายใต้ความรับผิดชอบและ
หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ยังคงส่ง
ผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนและภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง ท�าให้ภารกิจส�าคัญ
ของธนาคารกรุงไทย จึงยังคงมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
ในการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และเป็นฟันเฟืองหลักทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นมาตรการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐสูป่ ระชาชนทุกคน ไปจนถึงระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยน�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทีธ่ นาคารพัฒนาและต่อยอด มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการส่งผ่าน
ความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเป้าหมายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ จากการระบาดของ COVID-19 ยังได้เปิดเผยให้เห็นถึง
ความเปราะบางของประเทศในมิตติ า่ ง ๆ อาทิ ความเหลือ่ มล�า้ ทางด้านรายได้
การออม และการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาการละเลย
ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่ทวีความส�าคัญและก�าลัง
เป็นกระแสโลก ธนาคารจึงให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน หรือ
Krungthai Sustainability ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสากลด้าน “สิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล” หรือ ESG อีกทั้งธนาคารยังส่งเสริมการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมให้กับภาคธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาวให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) รวมทั้งรายย่อย
เพือ่ ให้ภาคธุรกิจทุกขนาดมีโอกาสในการเติบโตได้อย่างมัน่ คง ทัง้ นี้ ด้วยความมุง่ มัน่
ตัง้ ใจด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบและหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลให้ธนาคารได้รบั การยอมรับและไว้วางใจจากภาคส่วนต่าง ๆ สะท้อน
จากรางวัลในปี 2564 ทีธ่ นาคารได้รบั ทัง้ ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ
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
สินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence)” โดยสมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

รางวัล
คือความไว้วางใจ
ที่ธนาคารได้รบ
ั

อย่างไรก็ดี สภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจในระยะข้างหน้าที่ยังมี
ความไม่แน่นอนสูง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารจะยังตอบโจทย์ลกู ค้าและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียได้อย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการธนาคารยังคงสนับสนุนให้บคุ ลากร
ทุกระดับเปลีย่ นวิธกี ารท�างาน โดยส่งเสริมการคิดนอกกรอบ น�ากระบวนการใหม่ ๆ
มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ New Normal เร่ง Upskill Reskill ให้ทนั ต่อ
ยุคดิจทิ ลั ให้มี Digital literacy มากขึน้ สามารถเชือ่ มโยงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว เน้นการท�างานแบบ Agility ให้สอดรับกับ
Business model ของภาคธนาคารทีม่ งุ่ สู่ Digital banking อย่างเต็มรูปแบบ
รวมทัง้ ต้องเร่งเพิม่ ผลิตภาพและบูรณาการกระบวนการท�างานแบบ End-to-End
ควบคูไ่ ปกับการปลูกฝัง DNA การไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ให้กบั
พนักงานอย่างต่อเนือ่ งและเข้มข้น เพือ่ ให้พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจากภายใน (Change From Within) โดยคณะกรรมการ
ธนาคารได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร
มาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าจะเป็นรากฐานส�าคัญที่ช่วยให้ธนาคารเติบโต
ได้อย่างยัง่ ยืน มีภมู คิ มุ้ กันต่อภัยคุกคามและความไม่แน่นอน และพร้อมปรับตัว
รับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง รวมทั้ง
มีความพร้อมทีจ่ ะสนับสนุนสังคมไทยให้เติบโตบนฐานของความยัง่ ยืนด้วย
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบริษทั ในเครือ
ผมขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงลูกค้าทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ส�าหรับความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจทีไ่ ด้มอบให้กบั ธนาคารกรุงไทย
เสมอมา และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าท่านจะยังให้การสนับสนุนธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง
และตลอดไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการธนาคาร

GRI 102-14, 102-15

006

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

สารจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่
ในปี 2564 การกลับมาระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยฟืน้ ตัว
ได้อย่างจ�ากัด ฐานะการเงินของครัวเรือนและภาคธุรกิจยังมีความเปราะบาง
โดยเฉพาะในกลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วและกลุม่ ทีอ่ งิ กับอุปสงค์ในประเทศ
ธนาคารกรุงไทยได้ให้การดูแลลูกค้าและผูป้ ระกอบการ เพือ่ ให้สามารถก้าวผ่าน
วิกฤตครัง้ ใหญ่นไี้ ปได้ โดยร่วมมือกับภาคธนาคารในการออกมาตรการช่วย
เหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เสริมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟู
กิจการ รวมถึงการพักช�าระหนีแ้ ละปรับโครงสร้างหนีอ้ ย่างยัง่ ยืนและเป็นธรรม
ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นที่น่าภาคภูมิใจ
ที่ธนาคารได้รับการยอมรับอย่างมากจากการทุ่มเทสรรพก�าลังทั้งเครือข่าย
บริการ เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากรในการส่งต่อความช่วยเหลือของภาครัฐ
สูป่ ระชาชนคนไทย ไม่วา่ จะเป็นโครงการคนละครึง่ เราเทีย่ วด้วยกัน เราชนะ
มาตรา 33 เรารักกัน และยิง่ ใช้ยงิ่ ได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมโครงการ
“ไทยร่วมใจ” จัดตั้งหน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ
รวมจ�านวนกว่า 129 จุด ทัว่ ประเทศ ทัง้ นี้ เพราะธนาคารมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับ
คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนและลูกค้าทุกกลุม่ ตลอดจนมุง่ สร้าง
ความเท่าเทียมกันด้านการเงินแก่คนไทย สะท้อนความตั้งใจที่จะเป็นให้ได้
มากกว่าธนาคาร (Beyond Banking) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจใหม่ คือ
“To empower better life for all Thais” และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ
ธนาคาร สอดคล้องไปกับกรอบการท�างานและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations)
การทีธ่ นาคารสามารถส่งผ่านความช่วยเหลือจากภาครัฐให้ถงึ กลุม่ เป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด และตรวจสอบได้ ทัง้ ยังสามารถต่อยอดเพือ่ มอบบริการ
ทีส่ นองตอบพฤติกรรมและความต้องการใหม่ ๆ ในยุค New Normal ได้อย่าง
ทันเวลา เป็นผลจากการเร่งด�าเนินการพัฒนา Digital Platform มาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยให้ความส�าคัญกับ 5 Ecosystems ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายหลักของธนาคาร
ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ อาทิ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ปัจจุบัน

มีผถู้ อื บัตรกว่า 13 ล้านราย การจ�าหน่าย 1 Baht Bond ผ่านวอลเล็ต สบม.
ทีป่ ระชาชนสามารถลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ขนั้ ต�า่ เพียง 100 บาท รวมถึง
การร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น กลุม่ การ
ช�าระเงิน อาทิ การพัฒนาฟังก์ชนั และบริการใหม่ ๆ ของ Krungthai NEXT
บริการ Krungthai Gold Wallet ทีส่ ามารถซือ้ ขายทองค�าแบบออนไลน์ครบวงจร
รวมถึงการเปิดขายหุน้ กูด้ จิ ทิ ลั ของ PTTEP ซึง่ ถือเป็นการซือ้ ขายหุน้ กูด้ ว้ ยระบบ
ดิจทิ ลั วอลเล็ต “ครัง้ แรกในเอเชีย” สะท้อนความพร้อมในการขยาย Digital
Footprint ของธนาคารไปสูค่ วามต้องการใหม่ ๆ ในโลกอนาคตได้อย่างมัน่ ใจ
กลุม่ การรักษาพยาบาลและสุขภาพ อาทิ ระบบ Smart Hospital ซึง่ เป็นการน�า
เทคโนโลยีมาเชือ่ มโยงการให้บริการแบบครบวงจร เช่น เครือ่ งตรวจร่างกาย
อัตโนมัติ AI Chat Bot อัจฉริยะ เพือ่ ช่วยคัดกรองผูป้ ว่ ยโดยใช้ระบบการสัง่ งาน
ด้วยเสียง Telemedicine การปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ VDO
Conference เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาฟังก์ชนั และบริการใหม่ ๆ ของ Health
Wallet เพื่อยกระดับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มสถาบัน
การศึกษาและนักเรียน อาทิ โครงการ Smart University และบริการต่าง ๆ
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
และกลุม่ ระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาระบบรับช�าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด
ให้กบั ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ นี้ ธนาคารได้ใช้กลยุทธ์ X2G2X
โดยใช้ G หรือภาครัฐเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วเชือ่ มต่อจุดแต่ละจุดยึดโยงเข้ากับ
5 ecosystems ด้วย Digital Platform (connect the dot) เพือ่ ต่อยอดธรุกจิ
จากคูค่ า้ ของลูกค้า และน�าไปสูก่ ารสร้างรายได้ให้กบั ธนาคาร (Monetization)
ซึ่งในปัจจุบันธนาคารสามารถก้าวสู่การเป็นผู้น�าในระบบธนาคารดิจิทัล
สะท้อนจากจ�านวนผู้ใช้งานใน Digital Platform ของธนาคารที่มีจ�านวน
รวมมากที่สุด โดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “Krungthai NEXT”
รวมกันกว่า 40 ล้านคน (จากเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่มีผู้ใช้งาน KTB Netbank
เพียงประมาณ 3 ล้านคน) นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
อีกกว่า 1.5 ล้านร้านค้า และ “Krungthai Connext” กว่า 16 ล้านคน

ก้าวสู่การเป็นผู้นําในระบบธนาคารดิจท
ิ ัล
จํานวนผู้ใช้งานมากที่สุดใน Digital Platform
แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

“เป๋าตัง” และ “Krungthai NEXT”

“ถุงเงิน”

ล้านคน
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ส�าหรับในปี 2565 แม้ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น
แต่ก็ยังเปราะบางและไม่ทั่วถึง อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขัน
ในระบบการเงินมีการเปลีย่ นแปลงไปมาก น�ามาซึง่ ความท้าทายจาก Disruption
รอบทิศทาง อาทิ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค นวัตกรรมทาง
การเงินใหม่ ๆ อย่าง Cryptocurrency, Digital Asset และ DeFi หรือระบบการเงิน
ทีไ่ ร้ตวั กลาง ท�าให้ธนาคารต้องปรับ Business Model และบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้ได้อย่างยืดหยุน่ สามารถปรับเปลีย่ น ปรับตัว เรียนรูท้ กั ษะใหม่ ๆ
ได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วภายใต้ความไม่แน่นอน ธนาคารจึงมุ่งมั่น
ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ 2 Banking Models คือ เรือบรรทุกเครือ่ งบิน
(Carrier) และเรือเร็ว (Speedboat) ภายใต้แผนปฏิบตั กิ าร 5 Execution Pillars
อย่างต่อเนื่อง โดยจะด�าเนินการให้เข้มข้นมากขึ้นและกล้าที่จะปรับเปลี่ยน
เพือ่ ก้าวน�า (Courage to Change) ได้แก่ 1) Sustain Core Growth เพือ่ ให้
ธุรกิจหลักเติบโตอย่างมีคณุ ภาพและยัง่ ยืน โดยเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�าวัน
(Everyday Life) ครอบคลุมกับทุกความต้องการ ให้ความส�าคัญกับการปล่อยสินเชือ่
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึน้ เพือ่ ให้ลกู ค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้สะดวกและทัว่ ถึงยิง่ ขึน้ ขณะทีส่ นิ เชือ่ ธุรกิจจะเน้นอุตสาหกรรม
ที่มีแนวโน้มเติบโต และสินเชื่อเพื่อยกระดับการด�าเนินงานให้รองรับเทรนด์
Net Zero Emission รวมถึง BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)
2) Build New Business Model โดยธนาคารจะค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
ผ่านบริษทั อินฟินธิ สั บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ซึง่ มุง่ เน้นการให้บริการ
ด้านการพัฒนา Innovation & Digital Platform เพือ่ สร้างรายได้ใหม่ ๆ สอดรับกับ
Mega Trends นอกจากนี้ เมือ่ ปลายปีทผี่ า่ นมา ธนาคารโดยบริษทั อินฟินธิ สั
บาย กรุงไทย ร่วมมือกับบริษทั เอคเซนเชอร์ โซลูชนั่ ส์ จ�ากัด ตัง้ บริษทั ร่วมทุน
บริษทั อะไรส์ บาย อินฟินธิ สิ (Arise by Infinitas) เพือ่ สร้างอัจฉริยะสายพันธุ์
ดิจิทัล หรือ “Digital Talents” รองรับแผนขยายธุรกิจของธนาคารและ
พันธมิตร 3) การต่อยอดธุรกิจแบบ X2G2X โดยมีภาครัฐเป็นศูนย์กลาง หรือ
การต่อยอดธุรกิจกับคูค่ า้ ของลูกค้า ซึง่ จะเน้นการเชือ่ มโยงบริการทางการเงิน
ให้เข้ากับกิจกรรมในชีวติ ประจ�าวันทีเ่ กีย่ วข้องกับ 5 Ecosystems ด้วย Digital
Connectivity 4) Digitization โดยธนาคารจะลดการใช้กระดาษให้นอ้ ยทีส่ ดุ
ตลอดจนปรับกระบวนการและระบบงานภายในโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย เช่น

ระบบ Robotic Process Automation (RPA) และการใช้ AI เป็นต้น
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และ 5) Krungthai
Sustainability การให้ความส�าคัญกับการน�าหลัก ESG (Environmental,
Social, and Governance) มาใช้ในการขับเคลื่อนกรุงไทยคุณธรรม
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ 1 หน่วยงาน 1 แผนความยัง่ ยืน โครงการ
Compliance Champion และโครงการ Krungthai Hackathon เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารจะให้ความส�าคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านการเงิน
ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูง โดยใช้ประโยชน์จากมาตรการ
พักทรัพย์พกั หนีข้ องธนาคารแห่งประเทศไทย และตัง้ ส�ารองในระดับสูงเพียงพอ
เพือ่ ทีจ่ ะบริหารหน้าผา NPL (NPL Cliff) ให้ผา่ นพ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นอีกพันธกิจหนึง่ ทีธ่ นาคารให้ความส�าคัญ
โดยปลุกพลังความกล้าที่จะเปลี่ยน และสนับสนุนการ Upskill/Reskill
ทัง้ ในด้าน Innovation, Creativity และ Design Thinking ซึง่ จะช่วยยกระดับ
และปฏิรปู องค์กรให้สามารถตอบโจทย์ Future of Work รวมถึงส่งเสริม
การท�างานแบบ Formula 1 culture โดยมีการบูรณาการ (Integration)
มีความคล่องตัว (Agility) มีความน่าเชือ่ ถือ (Reliability) มีความแม่นย�า
(Accuracy) และมีความปลอดภัย (Security) อีกทัง้ ธนาคารยังเน้นการสร้าง
ความร่วมมือ (Synergy) กับบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจและพันธมิตร เพือ่ ร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการทีค่ รอบคลุมกิจกรรมหลักในชีวติ ประจ�าวันของลูกค้า
และประชาชนอย่างทัว่ ถึง
ทัง้ นี้ ด้วยการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
จะช่วยให้ธนาคารยังสามารถด�ารงฐานะธนาคารพาณิชย์ชนั้ น�าทีต่ อบโจทย์
ทุกความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ช่วยลดความเหลือ่ มล�า้ ในการเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม
สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนและลูกค้าทุกกลุม่
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ในทุกมิติ ตลอดจนร่วมมือกับพันธมิตรของธนาคารในการเป็นกลไก
ขับเคลือ่ นประเทศให้กา้ วเข้าสูโ่ ลกแห่งอนาคตเศรษฐกิจดิจทิ ลั ได้อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืนตลอดไป

นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

01 ศ.(พิ เศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

03 นางนิธิมา เทพวนังกูร

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

02 นายวิชัย อัศรัสกร

04 ดร.กุลยา ตันติเตมิท

กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

03
02

01

04
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รายงานคณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล
และความรับผิดชอบต่ อสั งคมประจ�าปี 2564
ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ผ่านการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม (Creating Shared Value: CSV) เพือ่ น�าไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Development) ของทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม
ตามหลักการ ESG ได้แก่ สิง่ แวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) และวิสยั ทัศน์ Growing Together for Sustainability
โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ก�าหนดแนวทางและติดตามผลการด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 4 คน และในปี 2564 มีการประชุมทัง้ สิน้ 12 ครัง้
ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาล ความยัง่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยส่วนของการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาลนัน้ ได้ดา� เนินงานตามยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 ด้วยการขับเคลือ่ นโครงการ
กรุงไทยคุณธรรม เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กรทีม่ ที งั้ หมด 5 ลักษณะ ได้แก่ “สร้างสรรค์” “ส�าเร็จ” “สัตย์ซอื่ ” “สามัคคี” “สังคม” ผ่านการขับเคลือ่ น
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ Culture Transformation ที่ได้มีการพัฒนา One Krungthai Application เพื่อน�าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือส�าคัญ
ให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โครงการ Krungthai Hackathon เพือ่ ให้พนักงานคิดแผนปรับปรุงกระบวนการท�างาน สร้างจิตส�านึกทีด่ ตี ามแนวทางบรรษัทภิบาล
โครงการ Krungthai Transformative Leadership เพือ่ ขับเคลือ่ นงานทีส่ า� คัญให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร โครงการบริหารจัดการความรูส้ กู่ ารปฏิบตั งิ าน
(KM in Process) เพื่อขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการความรู้ เห็นผลเป็นรูปธรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงได้มีก�าหนดแนวปฏิบัติในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�างาน
ในส่วนของการด�าเนินงานด้านความยัง่ ยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมนัน้ ธนาคารได้ดา� เนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การ
สหประชาชาติทงั้ 17 ข้อ (Sustainable Development Goals) แนวทางการด�าเนินงานตามกรอบ ESG ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กา� หนดเป้าหมาย
การด�าเนินงานด้านความยัง่ ยืนของธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้กา� หนดกรอบการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
และ CSV ด้วยแผนแม่บทระยะยาว 5 ปี ผ่านการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการกรุงไทย รักชุมชน ทีใ่ ห้ความรูก้ บั ชุมชนทัว่ ประเทศในการพัฒนาสินค้าท้องถิน่
การจัดการการท่องเทีย่ วทีร่ กั ษาสมดุลกับธรรมชาติ ความรูพ้ นื้ ฐานทางการเงิน การตลาด ฯลฯ รวมถึงร่วมมือกับ United Nations Development Program (UNDP)
เพือ่ พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของชุมชนต่าง ๆ โครงการ Green Financing ทีใ่ ห้การสนับสนุนทางการเงินต่อธุรกิจคาร์บอนต�า่
เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในรูปแบบ Thailand Open Digital Platform เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ของประเทศไทยผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น “คนละครึง่ ” “เราเทีย่ วด้วยกัน” “ม.33 เรารักกัน” และ “พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง”
ด้วยวิสยั ทัศน์ทยี่ ดึ มัน่ ต่อการท�าธุรกิจตามหลัก ESG โดยเชือ่ ว่า Doing Well by Doing Good จะท�าให้ธนาคารเติบโตเคียงข้างคนไทยได้อย่างยัง่ ยืน

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

แห่งความภาคภูมิใจ

ธนาคารคู่คนไทย เพื่ อเศรษฐกิจไทย เพื่ อสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
รางวัลระดับนานาชาติ 22 รางวัล

10. World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Best
Corporate Banking COVID-19 Response Initiative
Thailand 2021”
11. รางวัล Most Sustainable Bank 2021 – Thailand
12. รางวัล PAN Finance Awards สาขา Most Innovative
Banking App - Krungthai Next -Thailand 2021
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
15. รางวัล Asiamoney Best Bank Awards 2021 สาขา Best
Digital Bank - Thailand

01. รางวัล The Asset Triple A Sustainable Capital Markets
Country & Regional Awards 2020
สาขา Best Retail Bond Thailand
02. รางวัล 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”
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16. รางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability
Awards (ACES) 2021 ประเภท Asia’s Best Performing
Companies & Top Workplaces in Asia
17. รางวัล 2021 Sustainability Awards ประเภท Sustainability
Product of the Year
18. รางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise
Award (Banking Industry)
19. รางวัล Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great
Practice
20. รางวัล Bank of the Year 2021 in Thailand
21. รางวัล ASEAN Business Awards (ABA) 2021
22. รางวัล 2021 SEAL Business Sustainability Awards ประเภท
Sustainable Innovation Award Category

รางวัลระดับประเทศ 16 รางวัล

23. รางวัล 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard
Award ประเภท ASEAN Asset Class PLCs (Thailand)
24. รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท
“อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร”
25. รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท “Best
Digital Banking Service of the Year Award”
26. Product of the year Awards: ประเภทกลุ่มการเงินและการลงทุน
พั นธบัตรออมทรัพย์ รุน
่ วอลเล็ต สบม.

27. รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา Best Repo Primary
Dealer
28. รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา Best Outright
Primary Dealer
29. รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา COVID-19 Financing
Contributor
30. รางวัล “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021” สาขา “BEST
BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA”
31. รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards
2021 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product/
Service Excellence)
32. รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment
(THSI) 2021
33. รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2564
34. รางวัลโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย
ประจ�าปี 2564
35. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี”
36. รางวัล Bangkok Post: CEO of The Year 2021
37. รางวัลการพั ฒนาสู่รฐ
ั วิสาหกิจดิจท
ิ ัล ประจ�าปี 2565
38. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2565
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รางวัลที่ธนาคารได้รบ
ั ในปี 2564 ประกอบด้วย
รางวัลระดับนานาชาติ 22 รางวัล

1. รางวัล The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country &
Regional Awards 2020 สาขา Best Retail Bond Thailand จากนิตยสาร The Asset
จากฮ่องกง จากธุรกรรมการจัดจ�าหน่ายหุน้ กู้ PTT (15 bil ion 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 จากการออกหุน้ กู้
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) อายุ 2 ถึง 10 ปี
จ�านวน 8,600 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อเสนอขาย
แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
3. Global Banking & Finance Awards สาขา Best CSR Bank Thailand
2021 จากนิตยสาร Global Banking and Finance Review ประเทศอังกฤษ
จากวิสยั ทัศน์ ‘Growing Together for Sustainability’ และการด�าเนินการ
ของธนาคารภายใต้กลยุทธ์ทมี่ งุ่ เน้นการลงทุนในด้าน Technology เพือ่ พัฒนา
Innovative service ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนไทย
และชุมชน รวมถึงมีการด�าเนินงานที่โปร่งใส
4. Global Banking & Finance Awards สาขา Banking CEO of the
Year Thailand 2021 จากนิตยสาร Global Banking and Finance Review
ประเทศอังกฤษ เป็นรางวัลจาก CEO ทีม่ กี ลยุทธ์การบริหารงานทีโ่ ดดเด่น และ
มีเจตนารมณ์ทมี่ ง่ ุ มัน่ ในการบริหาร “กรุงไทย” ให้เป็นธนาคารพาณิชย์ชนั้ น�าของรัฐ
ทีพ่ ฒั นาผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจทิ ลั
เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์
‘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
สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
6. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Most Innovative
COVID-19 Emergency Relief Assistance Initiatives - Thailand จาก Global
Business Outlook ประเทศอังกฤษ จากความโดดเด่นในการบริหารจัดการ
ในช่วง COVID-19 ในทุกมิติ การสร้างแพลตฟอร์มเพื่ออ�านวยความสะดวก
ลูกค้าและประชาชนในการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างต่อเนือ่ ง
ในช่วง COVID-19
7. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best Government
and Infrastructure Financing Bank - Thailand จาก Global Business Outlook
ประเทศอังกฤษ ในฐานะทีธ่ นาคารทีม่ คี วามโดดเด่นและประสบความส�าเร็จ
ในการวางโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านการเงิน
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 Initiative Thailand 2021”
โดย นิตยสาร World Economic ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลทีม่ อบให้ธนาคาร
ในฐานะธนาคารที่ท�าผลงานยอดเยี่ยมใน 3 ด้าน น�านวัตกรรมมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
และอยูเ่ คียงข้างคนไทยและสังคมไทยในทุกวิกฤต

11. รางวัล Most Sustainable Bank 2021 - Thailand โดย นิตยสาร
World Finance ประเทศอังกฤษ รางวัลที่มอบให้ธนาคารเนื่องจากเป็นผู้น�า
ด้านการด�าเนินงาน ด้วยความยั่งยืน โปร่งใส และค�านึงถึงผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อม รวมถึงความมุง่ มัน่ ในการให้บริการทางการเงินทีค่ รอบคลุม
และเป็นธรรมต่อประชาชนในทุกระดับ
12. รางวัล PAN Finance Awards สาขา Most Innovative Banking
App - Krungthai Next - Thailand 2021 โดย นิตยสาร PAN Finance ประเทศ
อังกฤษ รางวัลที่มอบให้ธนาคารในฐานะธนาคารที่มีความโดดเด่นและ
ประสบความส�าเร็จในการสร้าง/วางโครงสร้างดิจทิ ลั แพลตฟอร์มทางการเงิน
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
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีต่ อบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภค
15. รางวัล Asiamoney Best Bank Awards 2021 สาขา Best Digital
Bank - Thailand โดย นิตยสาร Asiamoney จากฮ่องกง ในฐานะสุดยอด
องค์กรทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีความมุง่ มัน่ ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
ทางการเงินดิจทิ ลั ให้สอดรับกับกระแสดิจทิ ลั ดิสรัปชันและพฤติกรรมของลูกค้า
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
16. รางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES)
2021 ประเภท Asia’s Best Performing Companies & Top Workplaces in Asia
โดย สถาบัน ACES Awards สถาบันชัน้ น�าด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในระดับ
เอเชีย ประเทศมาเลเซีย ในฐานะสุดยอดองค์กรทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ และมีการบริหาร
จัดการองค์กรทีใ่ ห้ความส�าคัญในการค�านึงถึงการพัฒนาและเติบโตไปพร้อม
กับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยเชือ่ มกรอบการด�าเนินธุรกิจเข้ากับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ลดปัญหาความยากจน เพือ่ ให้ชมุ ชน
และสังคมมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
17. รางวัล 2021 Sustainability Awards ประเภท Sustainability Product
of the Year โดย The Business Intelligence Group ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้น�าด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นธรรม
ต่อประชาชน รวมถึงการด�าเนินธุรกิจทีค่ า� นึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ให้ธรุ กิจเติบโตควบคูก่ บั การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยัง่ ยืน
18. รางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise Award
(Banking Industry) โดย Asia Pacific Institute of Strategy จากฮ่องกง ธนาคาร
กรุงไทยได้รบั รางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise ส�าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมการธนาคาร ด้วยความส�าเร็จจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” ในรูปแบบ Open Digital Platform ทีม่ สี ว่ นช่วยในการสร้างการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนของธนาคาร และมีสว่ นร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ จัดการปัญหา
โควิด และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของประเทศไทย
19. รางวัล Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great Practice
ในเวที 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
การบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศในทุกมิติ มุง่ มัน่ ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บริการทางการเงินดิจทิ ลั สอดรับกับกระแสดิจทิ ลั ดิสรัปชันและพฤติกรรมของ
ลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันนโยบาย
ภาครัฐเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนือ่ งท่ามกลางการแพร่ระบาด
ของ COVID-19
21. รางวัล ASEAN Business Awards (ABA) 2021 โดย สมาคมบรูไน จากบรูไน
จากการเป็นองค์กรทีม่ คี วามโดดเด่น ซึง่ แสดงให้เห็นความส�าคัญต่อการพัฒนา
ทุนมนุษย์มคี วามสามารถในการพัฒนาแรงงานทีม่ ที กั ษะ โดยสะท้อนแนวทาง
ทีส่ า� คัญ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (HRD) ซึง่ มุง่ เน้นไปทีค่ วามจ�าเป็นใน
การเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและเทคนิคระดับมืออาชีพในแรงงานของอาเซียน
22. รางวัล 2021 SEAL Business Sustainability Awards ประเภท
Sustainable Innovation Award Category โดย SEAL ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากความส�าเร็จต่อการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืน โดยธนาคารได้นา� เสนอ
การพัฒนาแอปเป๋าตังเป็น Open Digital Platform ทีส่ ามารถเข้าถึงประชาชน
ได้อย่างครอบคลุม มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการวางรากฐาน
ด้าน Digial Infrastructure ของประเทศ เพือ่ เปลีย่ นผ่านไปสู่ Digital Economy
รางวัลระดับประเทศ 16 รางวัล

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�ากับดูแลกิจการที่ดี
ทีเ่ ผยแพร่ตอ่ สาธารณะได้ตงั้ แต่ 97.50 คะแนนขึน้ ไป
2. รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท “อุตสาหกรรม
การเงินและการธนาคาร”
3. รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท “Best Digital
Banking Service of the Year Award”
4. Product of the year Awards: ประเภทกลุม่ การเงินและการลงทุน
พันธบัตรออมทรัพย์ รุน่ วอลเล็ต สบม. โดย นิตยสาร Business+ จากการเป็น
องค์กรทีป่ ระสบความส�าเร็จในด้านการด�าเนินงาน การบริหารจัดการ และสร้าง
การเติบโตได้อย่างมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน และมีการปรับโครงสร้างองค์กร
สู่ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการให้บริการ
โดยใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และจากการได้รบั การโหวตจากผลการส�ารวจ
จากผูบ้ ริโภคผ่านสือ่ ออนไลน์ให้เป็นสินค้าและบริการทีย่ อดเยีย่ มแห่งปี
5. รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา Best Repo Primary Dealer
โดย ThaiBMA รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน การด�าเนิน
นโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับธนาคารแห่งประเทศไทย
และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินไทย
6. รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา Best Outright Primary Dealer
โดย ThaiBMA รางวัลทีม่ อบให้แก่สถาบันการเงินคูค่ า้ e-Outright ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีม่ บี ทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน การด�าเนินนโยบายการเงิน
ผ่านธุรกรรมซือ้ ขายพันธบัตรกับธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งเสริมสภาพคล่อง
ของตลาดพันธบัตรไทย
7. รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา COVID-19 Financing
Contributor โดย ThaiBMA รางวัลทีม่ อบให้แก่สถาบันการเงินทีม่ สี ดั ส่วน
การให้กเู้ งินภายใต้พระราชก�าหนดกูเ้ งินโควิด-19 สูงสุด
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8. รางวัล “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021” สาขา “BEST BRAND
PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA” โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)
แบรนด์ทที่ า� ผลงานยอดเยีย่ มบนโซเชียลมีเดียประเภทกลุม่ ธุรกิจธนาคาร โดยเป็น
แบรนด์ทมี่ ผี ลงานด้านการใช้สอื่ โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณา
การใช้สอื่ ใน 4 ช่องทางหลัก คือ Facebook Instagram Twitter และ YouTube
9. รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021
สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product/Service Excellence)
โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในสาขาส�าหรับองค์กร
ทีม่ รี ายได้มากกว่า 10,000 ลบ./ปี ในสาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ
(Product/Service Excellence)
10. รางวัลหุน้ ยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 2021
จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการประกาศเกียรติคณุ และเชิดชู
บริษัทจดทะเบียนที่มีการด�าเนินธุรกิจของธนาคารโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาลให้เติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยัง่ ยืน
11. รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2564 โดย สถาบัน
ไทยพัฒน์ จากความตระหนักและให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูล
การด�าเนินงาน ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ในรูปแบบ
ของการจัดท�ารายงานแห่งความยัง่ ยืน หรือรูปแบบอืน่ ๆ ซึง่ แสดงถึงความยัง่ ยืน
ของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการและ
การพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืนในระยะยาว
12. รางวัลโครงการประกาศเกียรติคณุ จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย
ประจ�าปี 2564 โดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จาก
การน�าหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม มุง่ เน้นการสร้างความเป็นธรรมความโปร่งใส และ
ความมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ตี อ่ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
13. รางวั ล โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ “วุ ฒิ ส ภา ศรั ท ธาความดี ”
โดย คณะกรรมการธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส วุฒสิ ภาในฐานะธนาคารต้นแบบทีส่ นับสนุน
ให้ผพู้ กิ ารทางสายตาสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกยิง่ ขึน้
โดยมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ผู้พิการอย่างสม�่าเสมอ
ตลอดระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ สามารถอ�านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาตูเ้ อทีเอ็มให้รองรับการใช้งานส�าหรับคนตาบอด
ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นส�าคัญทีจ่ ะน�าไปสูก่ ารพัฒนาบริการทีไ่ ม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง
14. รางวัล Best CEO in Digital Finance Award โดย หนังสือพิมพ์
Bangkok Post จากการมีบทบาทส�าคัญในการบูรณาการแผนการพัฒนาดิจทิ ลั
และการปรับโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศไทยเผชิญกับความท้าทาย
มากมายในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ธนาคารกรุงไทยได้เพิ่ม
มาตรการแก้ปญั หา มีบทบาทส�าคัญใน “คนละครึง่ ” พร้อมเชือ่ มต่อคนใช้
เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่มีผู้ใช้มากกว่า 30 ล้านคน
และ “ถุงเงิน” ของธนาคารส�าหรับผูค้ า้ ขายทีม่ ผี คู้ า้ มากกว่า 1.5 ล้านคน
15. รางวัลการพัฒนาสูร่ ฐั วิสาหกิจดิจทิ ลั ประจ�าปี 2565
16. รางวั ล คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ดี เ ด่ น ประจ� า ปี 2565
โดย กระทรวงการคลัง มอบแก่รฐั วิสาหกิจทีม่ คี วามโดดเด่นทีส่ ามารถสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ
อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดดเด่นในการขับเคลื่อนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงิน เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของลูกค้าทุกกลุม่
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

เกี่ ย วกั บ ธนาคารกรุ ง ไทย
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2509 ในรูปแบบสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย์ ในปี 2532 ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจ
แห่งแรกของประเทศทีน่ า� หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนเมือ่ ปี พ.ศ. 2537

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว

หุ้นบุรม
ิ สิทธิ

5,500,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

รวม
13,981,561,250 หุ้น

13,976,061,250 หุ้น


ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ):

ศูนย์ลูกค้าสัมพั นธ์ ธนาคารกรุงไทย:

โทรสาร:

0-2111-1111

0-2255-9391-3

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวิท):

ศูนย์รบ
ั เรื่องร้องเรียนลูกค้า:

เว็บไซต์:

เลขที่จดทะเบียนบริษัท:

E-mail:

เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0107537000882 (เดิมเลขที่ บมจ.335) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วย บริษัท มหาชน จ�ากัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537

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

complaint.center@krungthai.com

www.krungthai.com

Call.CallCenter@krungthai.com

Krungthai care
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

วิสัยทัศน์ (Vision)

GROWING TOGETHER

FOR SUSTAINABILITY

“กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
พั นธกิจ (Mission)
“To empower better life for all Thais”
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพั ฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Thailand Digital Platform
เพื่ อยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนและลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ในมิ ติ ต่ า ง ๆ อาทิ
ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรูใ้ ห้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับฐานรากให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ช่วยลดความเหลื่อมล�าในการเข้าถึงปัจจัยพื้ นฐานของเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล และลดช่องว่างการกระจายรายได้
ในสังคมแก่ประชาชน ร่วมพั ฒนาให้สังคมไทยเดินหน้าสู่สังคมดิจท
ิ ัล และสังคมไร้เงินสด ตลอดจนมุง
่ สร้าง
ความเท่าเทียมด้านการเงินแก่คนไทยในด้านต่าง ๆ เช่น กระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้ความรู้
ทางการเงิน ให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิพ้ ื นฐานส�าหรับบริการภาครัฐ มุง
่ สร้างความเท่าเทียมกันด้านรายได้
ของประชาชน ทั้งหมดนี้เพื่ อสนับสนุนให้พันธกิจใหม่ของธนาคารบรรลุผล

ค่านิยมหลัก

Core Values
สัตย์ซ่ อ
ื

การปฏิบตั ติ น ปฏิบตั งิ าน ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ และไม่ยอม ไม่ทน ให้ผู้อื่นทุจริต
สามัคคี

การมีความคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ เพือ่ พัฒนาต่อยอดสูน่ วัตกรรม กล้าแสดงออก
คิดนอกกรอบ มุง่ เน้นพัฒนางาน พัฒนาตนเอง รวมทัง้ สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และบริหารจัดการความรู้

การร่วมมือร่วมใจในการท�างานเป็นทีม มีทศั นคติเชิงบวกในการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกัน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นผูอ้ นื่ มีการสอดประสานการท�างาน
ทัง้ ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน โดยมุง่ เน้นเป้าหมายองค์กร
เป็นหลัก รวมทัง้ ร่วมกันสร้างบรรยากาศทีด่ ี สร้างความผูกพันให้เกิดขึน้
ในองค์กร

ส�าเร็จ

สังคม

สร้างสรรค์

การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความมุง่ มัน่ เต็มความสามารถ เต็มเวลา ด้วยความละเอียด
รอบคอบ การปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผล
ส�าเร็จตามเป้าหมาย โดยค�านึงถึงความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
รวมทัง้ ค�านึงถึงลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่

การเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบตั งิ านทีค่ า� นึงถึงความรับผิดชอบและผลกระทบ
ด้านสังคม สิง่ แวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และการปฏิบตั ิ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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สาขาและจุดบริการทางการเงินในประเทศ

หนึ่งในพันธกิจของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศนัน้ ธนาคารได้พฒั นาผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ให้ประชาชนในทุกพืน้ ที่
ของประเทศได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
ธนาคารมีสาขาและจุดบริการทางการเงินในประเทศทัง้ หมด 1,027 แห่ง
โดยแบ่งเป็น กรุงเทพฯ 217 แห่ง ภาคกลาง 199 แห่ง ภาคตะวันออก 103 แห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 194 แห่ง ภาคใต้ 158 แห่ง และภาคเหนือ 156 แห่ง
มีเครือ่ งเอทีเอ็มทัง้ หมด 9,583 เครือ่ ง โดยแบ่งเป็น กรุงเทพฯ 1,462 เครือ่ ง
ภาคกลาง 2,055 เครื่อง ภาคตะวันออก 633 เครือ่ ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2,324 เครือ่ ง ภาคใต้ 1,460 เครือ่ งและภาคเหนือ 1,649 เครื่อง
ส�านักงานธุรกิจ มีทงั้ หมด 79 ส�านักงาน โดยแบ่งเป็น กรุงเทพฯ 22 ส�านักธุรกิจ
ภาคกลาง 8 ส�านักธุรกิจ ภาคตะวันออก 8 ส�านักธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ส�านักธุรกิจ ภาคใต้ 14 ส�านักธุรกิจ และภาคเหนือ 13 ส�านักธุรกิจ
ศูนย์ธรุ กิจต่างประเทศ มีทงั้ หมด 25 ศูนย์ฯ โดยแบ่งเป็น กรุงเทพฯ 15 ศูนย์ฯ
ภาคกลาง 1 ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก 1 ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ศูนย์ฯ
ภาคใต้ 4 ศูนย์ฯ และภาคเหนือ 1 ศูนย์ฯ

แห่ง

เครื่องเอทีเอ็ม

เครื่อง

สํานักงานธุรกิจ

สํานักงาน

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ

ศูนย์ฯ

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

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
หมู่เกาะเคย์แมน
(ในเครือสหราชอาณาจักร)

ส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาเคย์แมน

สาขาคุนหมิง

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาขานครหลวงเวียงจันทร์

ราชอาณาจักรกัมพู ชา

สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ

สาขาสิงคโปร์

ราชอาณาจักรกัมพู ชา
สาขาพนมเปญ

*หมายเหตุ: สาขา หมู่เกาะเคย์แมน จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นธุรกรรมในลักษณะการระดมทุนจากแหล่งเงินภายนอก และส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง ท�าหน้าที่ดูแลและประสานงาน
อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมา
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และการสร้างก�าไรอย่างยั่งยืนในปี 2564

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งความท้าทาย
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบต่อธุรกิจธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ถูกน�ามาใช้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การเข้ามาแข่งขันของผู้เล่นรายใหม่
รวมทั้งกระแสการให้ความส�าคัญในเรื่อง ESG ที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ท�าให้ธนาคารต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนสามารถรับมือกับกระแส
การเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วและรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ธนาคารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สามารถ
ก้าวผ่านวิกฤตครัง้ นีไ้ ปได้

ธุรกิจแบบดั้งเดิม

CARRIER

ธุรกิจแบบใหม่

SPEED BOAT

จากสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ดังกล่าว ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยในปี 2564 ยังคงให้ความส�าคัญ
กับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) และเรือเร็ว (Speed Boat) เพื่อต่อยอดการเติบโตของธนาคารผ่าน 2 รูปแบบธุรกิจส�าคัญ คือ
(1) แบบเรือบรรทุกเครือ่ งบินหรือ Carrier: เน้นเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด�าเนินงานของหน่วยงานหลักต่าง ๆ เพือ่ ปกป้องฐานธุรกิจเดิม
และลูกค้าของธนาคาร
(2) แบบเรือเร็วหรือ Speed Boat:
มุง่ ท�าธุรกิจในรูปแบบของ Agile โดยมีหลักการท�างานแบบ Fail Fast Learn Fast อาศัยความคล่องแคล่ว รวดเร็ว
และวิเคราะห์ขอ้ มูลบน Digital Platform/Open Banking เพือ่ ทดลองและเสาะแสวงหาธุรกิจแบบใหม่ ๆ
และต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า รวมทั้งความร่วมมือต่าง ๆ กับโครงการของรัฐบาล
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ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ธนาคารด�าเนินธุรกิจโดยยึดตามแผน
ปฏิบัติการ 5 เสาหลักส�าคัญ (5 Execution Pillars) ในการรับมือกับปัจจัย
ความไม่แน่นอนและความท้าทายของปัจจัยต่าง ๆ ในปี 2564 ดังนี้
1. การประคองการเติบโตของธุรกิจหลัก (เรือบรรทุกเครือ่ งบิน) ทีเ่ ป็นธุรกิจเดิม
ให้เติบโตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยต้องดูแลหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ควบคูไ่ ปกับการประคองลูกหนีข้ องธนาคาร และดูแลการการขายข้ามผลิตภัณฑ์
(Cross Selling) เพื่อให้ลูกหนี้กระทบน้อยที่สุดเท่าที่ท�าได้
2. การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์คู่ขนานระหว่าง
เรือบรรทุกเครื่องบิน และเรือเร็ว
- การเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นการขาย เนื่องจากธนาคาร
มีพนักงานจ�านวนมากในบางสาขาซึ่งบริการหลายอย่างอาจจะถูกทดแทน
ด้วยดิจทิ ลั เช่น Call Center, การประเมินหลักทรัพย์ เป็นต้น ดังนัน้ การให้บริการ
ต้องมีการปรับรูปแบบเปลี่ยนจาก Service เป็น Sale เพื่อให้บริการลูกค้า
ที่หลากหลายมากขึ้น
- การด�าเนินงานของ “Infinitas by Krungthai” มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Thailand Open Digital Platform ทีส่ ามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร และครอบคลุมทุกกิจกรรม
ในชีวิตของลูกค้าประชาชน ในขณะที่ “Arise by Infinitas” มุ่งผลิต Digital
Creator เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ Infinitas
3. ลดการใช้กระดาษให้นอ้ ยทีส่ ดุ (Paperless) ธนาคารน�าระบบ RPA หรือ
Robotic Process Automation และการใช้ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการท�างาน
ภายในของธนาคารมากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษในอนาคต ลดขั้นตอน
การท�างานต่าง ๆ ท�าให้การกระบวนการท�างานภายในของธนาคารรวดเร็ว
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า
4. การต่อยอดจากธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้าด้วยกลยุทธ์ X2G2X
ที่ยึดภาครัฐเป็นศูนย์กลาง และต่อเชื่อมด้วยคู่ค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย
โดยเชื่อมโยงกันด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี (Digital Supply Chain)
5. กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน (Krungthai Sustainability)
สนับสนุนนโยบายในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพือ่ ดูแลคนไทย
ดูแลเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ตอบโจทย์ชมุ ชนเข้มแข็ง ส่งผลท�าให้
ธนาคารเติบโตไปพร้อมกับสังคม เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ซึ่งมุ่งเน้นการท�าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดความเหลือ่ มล�า้ และช่องว่าง
การกระจายรายได้ในสังคม เพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy) แก่ประชาชน รวมทัง้ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชนั้ น�าของประเทศ ธนาคารยังมุง่ ขับเคลือ่ นองค์กร
2 รูปแบบในลักษณะคูข่ นาน (2 Banking Models) และยังคงให้ความส�าคัญ
กับ 5 Ecosystems ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
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มีฐานลูกค้ามากกว่า

ของประชากรไทยทั้งประเทศ

โดยธนาคารจะด�าเนินโครงการต่าง ๆ และมุง่ เน้นการคิดค้นนวัตกรรมทีเ่ ชือ่ มโยง
5 Ecosystems ของธนาคาร ได้แก่ กลุม่ หน่วยงานภาครัฐ กลุม่ การช�าระเงิน
กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน
และกลุ่มระบบขนส่ง ทั้งนี้ ธนาคารมองว่าลูกค้า 5 กลุ่มดังกล่าวเป็นจุดแข็ง
ของธนาคารทีต่ อ้ งพยายามรักษาไว้และยังสามารถใช้เชือ่ มโยงการให้บริการ
ไปสูร่ ะบบนิเวศอืน่ ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการในชีวติ ประจ�าวันของลูกค้า
สามารถต่อยอดธุรกิจผ่านการน�าเสนอบริการทางการเงินต่าง ๆ ได้อย่างตรงใจ
และตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง
ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ท�าให้ปัจจุบัน
แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึง่ เป็นโมบายแบงก์กงิ้ ของธนาคารมีผใู้ ช้งาน
กว่า 13 ล้านราย แอปพลิเคชันเป๋าตังทีเ่ ป็นระบบเปิดมีผใู้ ช้งานกว่า 33 ล้านราย
แอปพลิเคชันรับช�าระเงินหรือถุงเงิน มีรา้ นค้ากว่า 1.5 ล้านร้านค้าเข้ามาใช้บริการ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.6 ล้านราย ผู้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) กว่า 5 ล้านราย ตลอดจนผู้ถือบัตรสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการกว่า 4 ล้านราย ท�าให้ธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกค้าและ
ประชาชนเกินกว่า 50% ของประชากรไทยทัง้ ประเทศทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินของธนาคาร ผลักดันให้ธนาคารก้าวขึน้ สูผ่ นู้ า� ด้าน Digital Banking
ของประเทศจากการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลที่ใหญ่ท่ีสุด
ทีด่ า� เนินการในประเทศไทยในปัจจุบนั ส่งผลให้ธนาคารได้รบั โอกาสต่อยอด
ธุรกิจจากโครงการดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็นการประเมินความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างตรงจุดจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจในกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ การลดต้นทุน
การด�าเนินการและสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน
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กรอบการพั ฒนาด้านความยั่งยืนของธนาคาร

ธนาคารมีกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนใน 3 มิติ ดังนี้

มติ
คิ ว

น
งา
นนิ

ิ ต
ั ก
งการปฏบ
ิ ารแ
ื ทา
น
ละด
่ยั ย
ง
าํ เ
ม
า

มิ

ื ของผลประก
่ั ยน
ยง
อบ
ม
า
ว
กา
ติ คิ

ื ดา้ นสังคมและสิง
่ั ยน
่ แ
ยง
ว
ดล
วาม
้
ตคิ

ร

ม

อม

มิติความยั่งยืนของผลประกอบการ
(Economic Sustainability)
ประกอบด้ ว ยประเด็ น ส� า คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเติบโตของกิจการอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ก็คอื การมี
ก�าไรต่อเนื่อง (Sustainable growth and profit)
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การมี
ความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
หรือผลกระทบจากปัจจัยอืน่ ๆ (Risk management
and resilience) การสร้างยุทธศาสตร์จากผล
การศึกษาวิจยั (Research-led strategy) การพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) การรักษาความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับลูกค้า (Customer relation) และการมีชอื่ เสียงทีด่ ี
(Branding and reputation)

มิตคิ วามยัง่ ยืนทางการปฏิบตั กิ ารและด�าเนินงาน
(Operational Sustainability)
ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญคือ การบริหาร
ทีม่ ธี รรมาภิบาล (Good governance) ซึง่ รวมถึง
การสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการพัฒนา
ทั ก ษะพนั ก งาน (HR management and
development) การปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์
(Regulation compliance) การมีสว่ นร่วมของผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียในการตัดสินใจและการด�าเนินงาน
(Stakeholder engagement) การด�าเนินงาน
ทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทา� ลาย
สิ่งแวดล้อม (Eco-efficient operation) การน�า
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการด�าเนินงานมากขึน้
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ (Digitization of operation)

มิติความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Environmental and Social Sustainability)
ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญคือ การให้บริการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible
banking services) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
(Transparency and fairness) การท�าธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม (Business ethics) การให้บริการ
ทางการเงินเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
finance) และส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้
เกิดการพัฒนาทางสังคม และช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
(CSR) เพื่อให้ลูกค้าและสังคมมีความเชื่อมั่น
ต่อธนาคาร

GRI 103-2
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กรอบการพั ฒนาความยั่งยืนของธนาคาร (Framework of Sustainable Banking)
Sustainable Banking

Materiality Issues

Environmental and Social Sustainability

External/
Non-Bank
Activities

Environment

Society

Sustainable
Finance

Sustainability and ESG Reporting

Economic Sustainability

Operational Sustainability

Sustainability
Growth & Proﬁt

Governance

Resilience/Financial
Risk Management

Regulation Compliance

Climate Risk
Management

Operation Risk
Management & Eco-efﬁciency

ESG

Customer Relation
Management

HR Management &
Developement

Economic Growth
and Sustainable
Development

Reputation/Branding

Stakeholder Engagement

Innovation and
Research-Driven Strategy

Digitization of Operation

Transparency
and Fairness

Responsible
Lending

Business
Ethics and
Customer Trust

Other
Responsible Services

โครงสร้างการบริหารการพั ฒนาความยั่งยืน

ธนาคารมีคณะกรรมการที่มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนให้ธนาคารสามารถด�าเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์เพื่อให้ธนาคารมุ่งสู่ความเป็นธนาคาร
เพื่อความยั่งยืนในทั้ง 3 มิติ
มิติความยั่งยืนด้านผลประกอบการของธนาคาร
มีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกํากับและดูแลความเสีย
่ ง เป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบ

มิติความยั่งยืนด้านการปฏิบัติการ และการดําเนินงานของธนาคาร
มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการกํากับและดูแลความเสีย
่ ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับการปฏิบต
ั ิตามกฎเกณฑ์และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบ

มิติการมีส่วนร่วมในความยั่งยืนด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบหลัก

โดยมีสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อจัดท�ารายงานความยั่งยืนของธนาคาร

GRI 103-2
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แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

ตามทีร่ ฐั บาลได้รว่ มรับรองเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเป็นส่วนหนึง่
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นัน้ ธนาคารกรุงไทยในฐานะสถาบันการเงินหลักของประเทศ ได้นา� เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาเป็นกรอบในการด�าเนินงานขององค์กร เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานดังนี้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
โครงการ

National e-Payment
พอยท์เพย์
วอลเล็ต สบม.
เราเที่ยวด้วยกัน
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
กรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม
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นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจเพื่ อความยั่งยืนด้วยแนวปฏิบต
ั ิและมาตรฐานการด�าเนินงาน
ของประเทศและระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็น

สิทธิมนุษยชน

แรงงาน

GRI 102-11, 12

หลักการสากล

แนวทางการด�าเนินงาน

มาตรฐานที่ใช้

หัวข้อ
ในรายงาน
ความยั่งยืน

หลักการที่ 1 : ธุรกิจควรส่งเสริมและ
เคารพต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทีไ่ ด้ประกาศไว้ระหว่างประเทศ และ
หลักการที่ 2 : ต้องแน่ใจว่าธุรกิจ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

- ธนาคารกรุงไทยด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือ
กฎหมายทัง้ ในประเทศ และกฎหมายสากล
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล (Universal
Declaration of Human Rights หรือ
UDHR)
- ธนาคารได้กา� หนดเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
อยูใ่ นระเบียบปฏิบตั งิ าน ในเรือ่ งของการ
ว่าจ้างพนักงานและการปรับเลือ่ นต�าแหน่ง
พนักงาน

ความยั่งยืนด้าน
การปฏิบัตกิ ารและ
การด�าเนินงาน

หลักการที่ 3 : ธุรกิจควรยอมรับเสรีภาพ
ในการชุมนุม และการตระหนักถึง
สิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน
หลักการที่ 4 : การก�าจัดไม่ให้มกี ารใช้
แรงงานบังคับและแรงงานจ�าต้องท�า
หลักการที่ 5 : ล้มเลิกการใช้แรงงานเด็ก
หลักการที่ 6 : การก�าจัดไม่ให้มกี ารเลือก
ปฏิบัติในด้านการจ้างงานและอาชีพ

- ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับ
หลักแรงงานสากล (International Labour
Organization’s Declaration on
Fundamental Principles and Rights
at Work)
- ธนาคารได้ก�าหนดเรื่องการไม่เลือก
ปฏิบัติอยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน ในเรื่อง
ของการว่ า จ้ า งพนั ก งานและแต่ ง ตั้ ง
ด�ารงต�าแหน่ง
- ประกาศนโยบายความปลอดภัยของ
ธนาคาร (Safety Policy) และเป้าหมาย
การด�าเนินงาน
- สนับสนุนให้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน
ตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัตแิ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
- ไม่มีการรับเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี
เข้าท�างาน
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550
มาตรา 35

ความยั่งยืนด้าน
การปฏิบัตกิ ารและ
การด�าเนินงาน
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ประเด็น

สิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริต

หลักการสากล

แนวทางการด�าเนินงาน

มาตรฐานที่ใช้

หัวข้อ
ในรายงาน
ความยั่งยืน

หลักการที่ 7 : ธุรกิจควรสนับสนุน
แนวทางเพื่ อ การป้ อ งกั น ล่ ว งหน้ า
ส�าหรับความท้าทายในด้านสิง่ แวดล้อม
หลักการที่ 8 : ใช้แนวคิดเพือ่ ส่งเสริม
การมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
มากขึน้ และ
หลักการที่ 9 : สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและแพร่กระจายของเทคโนโลยี
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ธนาคารน�าหลักมาตรฐานสากล ISO 26000
มาเป็นหลักปฏิบตั ใิ นด้านสิง่ แวดล้อม อาทิ
- การด�าเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เช่น การให้สินเชื่อ Green Loan
- ธนาคารได้รบั ใบรับรองGreenMeeting
จากองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(TBCSD) โดยธนาคารสามารถลดค่าใช้จา่ ย
ขององค์กรจากการลดการใช้ทรัพยากร
และพลังงาน
- รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�าจัดเอกสาร
ปลอดภัยในโครงการ Shred2Share
เพื่อลดการท�าลายต้นไม้
- โครงการ “Internal DigitizationPaperless Branch” เพือ่ ลดการใช้กระดาษ
ของสาขา 50% ภายในระยะเวลา 5 ปี

ความยัง่ ยืนด้าน
สังคมและ
สิง่ แวดล้อม

หลักการที่ 10 : ธุรกิจควรด�าเนินไป
เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ
รวมถึงการขูก่ รรโชกและการติดสินบน

- ก�าหนดนโยบาย ไม่ทนทุจริตทุกรูปแบบ
(Zero tolerance) ผ่านการด�าเนินโครงการ
“กรุงไทยคุณธรรม” เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ิ
ทั่วทั้งองค์กร
- ประกาศใช้นโยบายแจ้งเบาะแส (Whistle
Blowing) เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้ง
การกระท�าผิด
- ก�าหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ตามแนวทาง
มาตรฐานสากลอย่าง Vienna Convention
(1988) Financial Action Task Force
(FATF) เป็นต้น
- ธนาคารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือเรือ่ ง การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่าง
ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- ธนาคารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือ เรือ่ ง การขับเคลือ่ นธนาคาร
คุณธรรมต้นแบบร่วมกับศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคาร
สู่อ งค์ ก รต้ น แบบด้านคุณธรรม ภายใต้
โครงการกรุงไทยคุณธรรม
- จัดท�าคูม่ อื ป้องกันการรับหรือให้สนิ บน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และคูม่ อื
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพือ่ เป็นแนวทางให้พนักงานและผูบ้ ริหาร
ของธนาคารได้ปฏิบัติ

ความยั่งยืนด้าน
การปฏิบัตกิ ารและ
การด�าเนินงาน
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การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร และพันธมิตรภาคีเครือข่าย

ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและพันธมิตรภาคีเครือข่ายทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และธุรกิจต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อรับนโยบายมาปฏิบัติภายในธนาคาร รวมถึงการมีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาระบบการท�างาน
แก่องค์กรสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเป็นสมาชิก และพั นธมิตรในสมาคมต่าง ๆ
(Industry Association & Partnerships)

การเป็นสมาชิกและพั นธมิตรในสมาคมระดับประเทศ
(National Association & Partnerships)

สมาคมธนาคารไทย คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคาร
กรุงไทย ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย โดยมีภารกิจส�าคัญ
คือ การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้
พัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยในทุกภาคส่วน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ของไทย
เพื่อร่วมมือก�าหนดแนวทางการด�าเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน ในด้าน
การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines Responsible Lending) โดยน�าปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social, and Governance: ESG) มาร่วมพิจารณาในการ
ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ส�าหรับการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก
การให้สินเชื่อของธนาคารด้วย
ศู น ย์ ป ระสานงานความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) ธนาคาร
เป็น 1 ใน 15 ธนาคารสมาชิก เพือ่ ร่วมแลกเปลีย่ นแนวทางการจัดการปัญหา
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงเข้าร่วมอบรมเพือ่ ยกระดับ
การด�าเนินงานของธนาคาร
Thailand Blockchain Community Initiative การรวมตัวของ
ธนาคารไทย และรัฐวิสาหกิจและองค์ธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อน�าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมายกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจของประเทศ โดยธนาคารได้ร่วมมือให้บริการหนังสือค�้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (Krungthai e-LG on Blockchain)

ชมรมสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (CSR Club) ธนาคารได้ดา� เนินธุรกิจ
ตามแนวทางของชมรม ซึง่ ส่งเสริมให้สมาชิกบริษทั จดทะเบียนได้นา� แนวคิด
และหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการบริหารธุรกิจ
เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมูลค่า และคุณค่าของธุรกิจมาโดยตลอด
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council
for Sustainable Development: TBCSD) ธนาคารเป็น 1 ในสมาชิกของ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสมาชิกจากธุรกิจต้นแบบ
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจากกลุม่ ธุรกิจหลักของประเทศกว่า 40 องค์กร มุง่ เน้น
การเป็นธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืน เผยแพร่วัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ผลักดันนโยบาย
ที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ธนาคารเป็นสมาชิกองค์กรนี้
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นพลังสังคมคอยขับเคลื่อนให้คนไทยและสังคมไทย
ไม่ยอมรับและออกมาร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector
Collective Action Against Corruption: CAC) เป็นการรวมตัวกันของ
ธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการคอร์รัปชันในสังคมไทย
ซึ่งสมาชิกจะประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและจัดท�าระบบ
ป้องกันการจ่ายสินบน รวมทั้งให้ความร่วมมือสนับสนุนการสร้างมาตรฐาน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Corporate
Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
โครงการ Smart University Application ธนาคารลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการเชื่อมโยงระบบการท�าธุรกรรมดิจิทัล
ของธนาคารกับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านดิจทิ ลั ไลฟ์สไตล์ทสี่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ใหม่
(New Normal) โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การเป็นสมาชิกและพั นธมิตรในสมาคมระดับโลก (International Association & Partnerships)

โครงการริเริ่มทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ BIOFIN (The Biodiversity Finance Initiative) เป็นความร่วมมือระดับโลกภายใต้โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ธนาคารร่วมมือกับ UNDP และมูลนิธริ กั ษ์ไทย ด�าเนินโครงการ Koh Tao, Better Together เพือ่ ระดมทุนช่วยคนขับเรือท่องเทีย่ ว
ขนาดเล็กบนเกาะเต่าทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนอย่างหนักจากการขาดรายได้หลักดูแลครอบครัว เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจ้างงานท�าความสะอาด
ชายหาดและเก็บขยะในทะเล เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลไปพร้อมกัน

การเป็นสมาชิก
และพั นธมิตร
ในสมาคมต่าง ๆ

การเป็นสมาชิก
และพั นธมิตร
ในสมาคม
ระดับประเทศ

สมาคมธนาคารไทย

ชมรมสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
(CSR Club)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร
หรือ Thailand Banking Sector CERT
(TB-CERT)

Thailand Blockchain
Community Initiative

องค์กรธุรกิจเพื่ อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
(Thailand Business Council for
Sustainable Development:
TBCSD)

การเป็นสมาชิก
และพั นธมิตร
ในสมาคมระดับโลก

โครงการริเริม
่ ทางการเงิน
เพื่ อความหลากหลายทางชีวภาพ BIOFIN
(The Biodiversity Finance Initiative)
เป็นความร่วมมือระดับโลกภายใต้
โครงการพั ฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP)

องค์กรต่อต้านคอร์รป
ั ชัน
(ประเทศไทย)

แนวร่วมต่อต้านคอร์รป
ั ชัน
ของภาคเอกชนไทย
(Thai Private Sector Collective
Action Against Corruption: CAC)

โครงการ Smart University
Application
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กล้าเปลี่ยน เพื่ อความยั่งยืน
(COURAGE TO CHANGE FOR SUSTAINABILITY)
ช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ได้เผชิญศึกหนักอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ นับแต่การปฏิรปู องค์กรสูก่ ารเป็น ‘ดิจทิ ลั แบงก์กงิ้ ’ และการเกิดตัวแปร
ที่ไร้สัญญาณเตือนอย่างวิกฤตโควิด-19 ที่เร่งให้ทุกองค์กรต้องปรับกลยุทธ์
เพื่อลงแข่งขันกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคยุคนี้ และเพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของสถาบันการเงิน
หนึ่งในภาคธุรกิจส�าคัญที่ต้องให้ความจริงจังในเรื่องความยั่งยืน
ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และด้วยบทบาทในการเป็นเสาหลัก
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารกรุงไทยเป็นหนึง่ ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร และวิสยั ทัศน์ของผูน้ า� ทีส่ ามารถปรับตัว
ได้อย่างรวดเร็วในทุกวิกฤตและทุกยุคสมัย ไม่วา่ บริบททางการเงินจะเปลีย่ นไป
อย่างไร สิง่ หนึง่ ทีธ่ นาคารเดินหน้าอย่างไม่เปลีย่ นแปลง คือการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กร เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นผูน้ า� ด้านการเงินเพือ่ ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของคนไทยทุกคน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นหนึง่ ในวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ
แต่ธนาคารก็ยนื หยัดและด�ารงไว้ซงึ่ ภารกิจในการเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่อยู่เคียงข้างประชาชน
ในทุกวิกฤต ธนาคารมีการปรับนโยบายและใช้มาตรการต่าง ๆ เพือ่ ป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทัง้ ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และ
พนักงานกับลูกค้า รวมถึงมาตรการที่ช่วยให้ธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคารได้อย่างราบรื่นท่ามกลางการล็อกดาวน์ และระหว่างที่มี
พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน
ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและก�าหนดมาตรการในการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
คณะกรรมการท�าหน้าที่ติดตามสถานการณ์เพื่อให้ธนาคารสามารถก�าหนด
แผนรับมือปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และจัดการ
ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน (Impact Mitigation)
และติดตามความคืบหน้าของแผนการด�าเนินการต่าง ๆ ทุกระยะด้วย

มาตรการพิ เศษส�าหรับลูกค้าธุรกิจและรายย่อยที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้างจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเล็งเห็นความจ�าเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุม่
จึงออกมาตรการพิเศษส�าหรับลูกค้าธุรกิจและรายย่อยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ลูกค้าทีข่ าดสภาพคล่อง ต้องการลดค่าใช้จา่ ย และบริหารจัดการหนี้
อย่างมีระบบ ธนาคารช่วยเหลือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถช�าระหนี้ของลูกหนี้
ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจะเป็นไปตามมาตรการพิเศษเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารกรุงไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างยั่งยืน
ส�าหรับมาตรการพิเศษนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทั้งการลดอัตราดอกเบี้ย ลดค่างวด การช�าระหนี้แบบ Step Up
พักช�าระเงินต้นและช�าระเฉพาะดอกเบี้ย เปลี่ยนประเภทหนี้ ปรับวงเงินกู้หมุนเวียน (Revolving Loan) เป็นวงเงินกู้แบบมีก�าหนดระยะเวลา (Term Loan)
ผ่อนสบาย ๆ แบบมีกา� หนดระยะเวลา รวมถึงมาตรการอืน่ ๆ เช่น การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการโอนทรัพย์ชา� ระหนี้ การแปลงหนีเ้ ป็นทุน การเพิม่
สภาพคล่อง หรือการขยายระยะเวลาผ่อนช�าระ เป็นต้น ทั้งนี้ การพิจารณาลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด โดยธนาคารจะเสนอ
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการช�าระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้าเสมอ
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

การสนับสนุนนโยบายรัฐเพื่ อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศ

มาตรการเยียวยาประชาชนและมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐเพือ่ ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากวิกฤตเศรษฐกิจ
และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนทัว่ ประเทศในทุกมิติ ทัง้ สุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ การศึกษาและอืน่ ๆ
ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ของภาครัฐในการเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผ่านการพัฒนา Digital Platform
อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคนไทยในการเข้าถึงมาตรการการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยโครงการส�าคัญต่าง ๆ ของภาครัฐทีธ่ นาคารมีสว่ นร่วม
ในการด�าเนินการ ได้แก่
โครงการมาตรการเยียวยาประชาชนทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบ

1. โครงการ “เราชนะ” ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐ ด�าเนินโครงการเราชนะ สนับสนุนวงเงินให้ความช่วยเหลือลดภาระ
ค่าครองชีพแก่ประชาชนให้เกิดการน�าไปใช้จา่ ยส�าหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าใช้จา่ ยสาธารณูปโภค
ทีจ่ า� เป็นและค่าใช้จา่ ยส�าหรับการเดินทาง โครงการดังกล่าวก�าหนดให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบต้องลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา
คนละไม่เกิน 9,000 บาท ครอบคลุมความช่วยเหลือทุกกลุม่ อาชีพ เช่น ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง
เกษตรกร เป็นต้น กลุม่ ผูถ้ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุม่ ประชาชนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มสี มาร์ตโฟน ผูท้ อี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง อาทิ ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ทุพพลภาพ ผูป้ ว่ ยติดเตียง เป็นต้น
โดยรูปแบบการจ่ายเงินจะมีลักษณะเป็นการจ่ายรายสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้
ทัง้ นี้ ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิโครงการเราชนะกับร้านอาหาร ร้านค้าทัว่ ไป ร้านบริการ เช่น ร้านตัดผม ร้านนวดสปา
และคลินิกท�าฟัน รวมถึงสามารถใช้สิทธิกับการเดินทางขนส่ง ทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์
รถตู้ให้บริการและรถสองแถว เพื่อสนับสนุนโครงการเราชนะให้ประสบความส�าเร็จ ธนาคารกรุงไทยได้จัดให้มี
โครงการต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
- พัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะของธนาคารกรุงไทย โดยมีการขยายอัตราความเร็ว
ในการส่งข้อมูล (Bandwidth) เพื่อรองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจได้พร้อมกัน ซึ่งสามารถรองรับ
การลงทะเบียนสูงสุดได้ที่ 1.6 ล้านรายต่อวินาที
- เพิ่มเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) กว่า 20,000 เครื่อง และจ้างงานนักศึกษา เพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ร้านค้าที่เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่สาขาธนาคารกรุงไทย
- จัดระบบการลงทะเบียนโครงการฯ ทีส่ าขาของธนาคารกรุงไทยจ�านวน 1,023 แห่งทัว่ ประเทศ และจุดบริการเคลือ่ นที่
จ�านวน 871 จุดทั่วประเทศ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนแก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ
- เพิ่มจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สาขาหรือจุดบริการ
ของธนาคารออมสิน ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส�านักงานคลังจังหวัด ส�านักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
และส�านักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ ท�าให้มีจุดรับบริการลงทะเบียนโครงการฯ รวมอย่างน้อย 3,500 แห่ง
- ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการที่สุจริต ตลอดจนควบคุมและลดโอกาสในการกระท�าความผิดของ
ผู้ประกอบการ
ผลการด�าเนินงานของโครงการเราชนะ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ - 30 มิถนุ ายน 2564 พบว่ามีรา้ นค้าลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.3 ล้านร้านค้า ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไปและอื่น ๆ ร้านธงฟ้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
และร้าน OTOP มีผู้ใช้สิทธิจ�านวนกว่า 33.2 ล้านคน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 273,000 ล้านบาท
2. โครงการ “มาตรา 33 เรารักกัน” ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน ด�าเนินโครงการ
มาตรา 33 เรารักกัน เพือ่ เยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนในมาตรา 33
ซึ่งผู้มีสิทธิตามโครงการจะได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพรายละ 6,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถ
ใช้เงินดังกล่าวซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ
ผลการด�าเนินงานของโครงการมาตรา 33 เรารักกัน ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม - 30 มิถนุ ายน 2564 พบว่ามีผใู้ ช้สทิ ธิ
จ�านวนกว่า 8.1 ล้านคน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 48,000 ล้านบาท

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

028

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

2. โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง ด�าเนิน
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้น
การบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีก�าลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการ
ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ได้รับสิทธิช�าระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
ผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับวงเงิน
สนับสนุนในรูปของบัตรก�านัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) สะสมสูงสุดไม่เกิน
10,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
ผลการด�าเนินงานของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 31 ธันวาคม 2564 พบว่า มีผใู้ ช้สทิ ธิสะสมจ�านวนกว่า 91,000 คน จากผูไ้ ด้รบั สิทธิ
กว่า 490,000 ราย โดยมียอดใช้จา่ ยส่วนประชาชนสะสมกว่า 3,800 ล้านบาท
และยอดใช้จา่ ยส่วนบัตรก�านัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) สะสมกว่า 330 ล้านบาท
โครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

1. โครงการ “คนละครึง่ ” ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง ส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และกรมบัญชีกลาง ด�าเนินโครงการ “คนละครึ่ง” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส�าหรับผูป้ ระกอบการรายย่อย
โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น
รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ
- โครงการคนละครึง่ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร
เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปเป็นจ�านวนร้อยละ 50 ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาท
ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
ผลการด�าเนินงานของโครงการคนละครึง่ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตัง้ แต่
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 พบว่า มีรา้ นค้าลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการกว่า 1.5 ล้านร้านค้า มีผใู้ ช้สทิ ธิจา� นวนกว่า 14.7 ล้านคน โดยมียอด
การใช้จ่ายตลอดโครงการกว่า 102,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชน
จ่ายกว่า 52,000 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 50,000 ล้านบาท
- โครงการคนละครึง่ ระยะที่ 3 ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ส�าหรับค่าอาหาร
เครือ่ งดืม่ สินค้าทัว่ ไป และค่าบริการ ทัง้ นี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน
4,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ นอกจากนี้ธนาคารยังได้ขยาย
ศักยภาพของ “เป๋าตัง” ให้สามารถรองรับการใช้จ่ายในการสั่งอาหารและ
เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มรับส่งอาหารที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้แก่ Grab LINE MAN และ True Food เพือ่ เพิม่ ความสะดวกในการใช้งาน
ให้ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการครองชีพ และตอบโจทย์
การใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป
ผลการด�าเนินงานของโครงการคนละครึง่ ระยะที่ 3 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 31 ธันวาคม 2564 พบว่า มีรา้ นค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1.3 ล้านร้านค้า
มีผใู้ ช้สทิ ธิสะสมจ�านวนกว่า 26.3 ล้านคน จากผูไ้ ด้รบั สิทธิ 28 ล้านคน โดยมี
ยอดการใช้จา่ ยสะสมกว่า 223,900 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทีป่ ระชาชนจ่ายกว่า
113,900 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 110,000 ล้านบาท ส�าหรับ
ข้อมูลการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มรับส่งอาหาร มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ
3,600 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่ายกว่า 1,900 ล้านบาท และรัฐ
ร่วมจ่ายกว่า 1,700 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ผ่านแพลตฟอร์มรับส่งอาหารจ�านวนกว่า 82,000 ราย เข้าร่วมโครงการ
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3. โครงการเพิม่ ก�าลังซือ้ ให้แก่ผมู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารร่วมกับ
กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ด�าเนินโครงการเพิ่มก�าลังซื้อส�าหรับ
กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคา
ประหยัดและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เป็นจ�านวนเงินรวม 1,800 บาท ต่อคน
ผลการด�าเนินงานของโครงการเพิม่ ก�าลังซือ้ ให้แก่ผมู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 พบว่า มีผู้ใช้สิทธิสะสมจ�านวน
กว่า 13.5 ล้านคน โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 24,000 ล้านบาท
4 . โครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ด�าเนินโครงการดังกล่าวให้แก่
ผูท้ ตี่ อ้ งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผูท้ ไี่ ม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ผูท้ ไี่ ม่มสี มาร์ตโฟน ผูท้ อี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง (ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ทุพพลภาพ ผูป้ ว่ ย
ติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงิน
ทีไ่ ด้รบั ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้) เป็นต้น โดยจะช่วยเหลือค่าซือ้ สินค้า
จากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการ
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการคนละครึง่ ระยะที่ 3 เป็นจ�านวนเงินรวม 1,800 บาท ต่อคน
ผลการด�าเนินงานของโครงการเพิม่ ก�าลังซือ้ ให้แก่ผมู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 พบว่า มีผู้ใช้สิทธิสะสมจ�านวน
กว่า 1.5 ล้านคน โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 2,100 ล้านบาท
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5. โครงการเราเทีย่ วด้วยกัน ระยะที่ 3 ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด�าเนินโครงการโดยขยายสิทธิเพิ่มอีก
2 ล้านสิทธิและเพิ่มจ�านวนห้องพัก 2 ล้านห้อง มีระยะเวลาด�าเนินการ
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 ทัง้ นี้ ภาครัฐร่วมสนับสนุน
ค่าโรงแรม 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน) สนับสนุนคูปองอาหาร
600 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน 2,000 บาท
หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด)
ผลการด�าเนินงานของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่
15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 พบว่า มีประชาชนทีล่ งทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
แล้วกว่า 1.04 ล้านคน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 8,900 ราย
โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่า
การใช้จ่ายโรงแรม/ทีพ่ กั รวมกว่า 7,000 ล้านบาท ยอดใช้จา่ ยคูปองในโครงการ
กว่า 900 ล้านบาทและมูลค่าการใช้จา่ ยเฉพาะค่าตัว๋ เครือ่ งบินกว่า 100 ล้านบาท

ทัวรเที่ยวไทย
6. โครงการทัวร์เที่ยวไทย ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลังและ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด�าเนินโครงการ โดยภาครัฐจะสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 40% ของราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน
จ� า นวน 1 ล้ า นสิ ท ธิ มี ร ะยะเวลาด� า เนิ น การตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2564
ถึงเดือนเมษายน 2565
ผลการด�าเนินงานของโครงการทัวร์เที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 26 พฤศจิกายน 2564 พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิแล้วกว่า
10,000 สิ ท ธิ มี บ ริ ษั ท น� า เที่ ย วสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการฯ 760 ราย
มีรายการน�าเที่ยวทั้งหมดกว่า 1,500 รายการ โดยมียอดรวมมูลค่า
การเดินทางและค่าใช้จ่ายการสะสมกว่า 18 ล้านบาท

ทั้งนี้ การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากผ่านการบริโภคจับจ่ายใช้สอยของประชาชนแล้ว
ยังมีส่วนช่วยสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนจนถึงระดับฐานรากให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและพัฒนาให้สังคมไทย
เดินหน้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกันยังเป็นการลดการใช้เงินสด ท�าให้การด�าเนินโครงการภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมาย โปร่งใส ทั่วถึง และตรวจสอบได้
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1. โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย ธนาคารร่วมกับกรุงเทพมหานคร
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หอการค้าไทย โรงพยาบาล บริษทั ไอบีเอ็ม
และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาระบบลงทะเบียนฉีดวัคชีนโควิด-19 “ไทยร่วมใจ
กรุงเทพปลอดภัย” เพื่ออ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนแก่ประชาชน
ทีจ่ ะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล
ทัว่ กรุงเทพฯ โดยพัฒนาระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” เพือ่ กระจาย
วัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการดังกล่าว เปิดโอกาสให้ผทู้ อี่ าศัย
อยูใ่ นกรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18-59 ปี ซึง่ ไม่ได้อยูใ่ น 7 กลุม่ โรคเสีย่ ง
สามารถลงทะเบียนจองรับวัคซีนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ไทยร่วมใจ
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และร้านค้าสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ
ผลการด�าเนินโครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย ตั้งแต่วันที่
7 มิถนุ ายน - 15 พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีผลู้ งทะเบียนแจ้งความประสงค์รบั
การฉีดวัคซีนสะสมกว่า 2 ล้านคน และให้บริการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 3 ล้านโดส
รองรับการเปิดพื้นที่น�าร่องด้านการท่องเที่ยว หรือ Bangkok Sandbox
ซึง่ ถือเป็นความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และน�าไปสูก่ ารเปิดประเทศ เมือ่ วันที่
1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
2. ลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ผ่าน “เป๋าตัง”
ธนาคารร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรุงเทพมหานคร
แจกชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK ผ่านหน่วยบริการต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล คลินกิ
และร้านขายยาทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ โดยให้ประชาชนกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี มู ลิ า� เนา
อยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ประเมินความเสีย่ งผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และไปรับ
ชุดตรวจ ATK จ�านวน 2 ชุด ได้ที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ
ทัง้ นี้ ผลการแจกจ่ายชุดตรวจในวันแรก (16 กันยายน 2564) พบว่า มีประชาชน
รับชุดตรวจแล้วทั้งสิ้น 4,299 ราย รวม 8,598 ชุด ในจ�านวนนี้เป็นการขอรับ
ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” จ�านวน 4,295 ราย โดยกรณีผลตรวจเป็นบวก ในแอปฯ
จะมีตวั เลือกให้เลือกว่าจะเข้ากักกันแยกตัว ณ ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั หรือกลับภูมลิ า� เนา
กรณีเลือกทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ในกรุงเทพฯ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งเข้าระบบแล้วกระจาย
คนไข้ไปให้คลินิกที่ตั้งอยู่ใกล้ผู้ป่วยมากที่สุดเป็นผู้ดูแลติดตามอาการต่อไป
3. โครงการกล่องพลังใจ (Krungthai Care Box) ธนาคารมอบกล่อง
พลังใจให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน จ�านวน 20,000 กล่อง
ในกล่องประกอบด้วย ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร เจลแอลกอฮอล์
หน้ากากอนามัย เครื่องยังชีพ ฯลฯ มอบให้ผู้ป่วยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
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4. ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสถานการณ์โควิด-19
ธนาคารจัดหาถุงยังชีพเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในสถานการณ์โควิด-19
จ�านวนทั้งสิ้น 2,000 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นส�าหรับ
ผูป้ ระสบอุทกภัย เช่น ข้าวสาร น�า้ พริก บะหมีก่ งึ่ ส�าเร็จรูป ปลากระป๋อง ถุงขยะ
สเปรย์ฉดี กันยุง ยาหม่องหรือขีผ้ งึ้ ผ้าอนามัย เป็นต้น มอบให้แก่ผปู้ ระสบภัย
ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เช่น จังหวัดอยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น
5. สนับสนุนโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พัฒนาสู่การเป็น
โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ (KMC Innovative Hospital)
แห่งแรกของไทย ธนาคารมีความมุง่ มัน่ น�าเทคโนโลยีมาพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของลูกค้าประชาชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและการรักษา
พยาบาล จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันฯ เพื่อสร้างโรงพยาบาล
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
ทางการแพทย์แบบครบวงจรส�าหรับคนไทยทุกคน รวมทั้งมีการรักษา
พยาบาลเชิงรุกแบบใหม่ โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนสถาบันฯ ในการคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต (New S-CURVE) ทีจ่ ะขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ การผลักดัน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสูโ่ รงพยาบาลวิจยั นวัตกรรมทางการแพทย์
เป็นการประสานจุดแข็งของสองหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
และเชื่อมต่อโครงการด้านสาธารณสุขที่ธนาคารกรุงไทยได้ด�าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง รวมกับความโดดเด่นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เป็นสถาบันชั้นน�าด้านการท�าวิจัยและนวัตกรรม
ทางด้านการแพทย์ ตลอดจนแลกเปลีย่ นข้อมูล วิเคราะห์ปญั หาเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการแพทย์และพยาบาล ในการรักษาผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคน
สอดคล้องกับแผนงานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล อันเป็น 1 ใน 5 ของ
ระบบนิเวศ (Ecosystems) หลักของธนาคาร และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการยกระดับชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนให้ดขี นึ้ โดยค�านึงถึงการพัฒนา
สังคมโดยรวมและสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม

GRI 203-1, FS13, FS14
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ความยั่งยืน
ด้านผลประกอบการ
เปลี่ยนเพื่ อลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
น�าเทคโนโลยีมาพั ฒนาบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ทั้งบริการขั้นพื้ นฐานและบริการใหม่ ๆ อย่างทั่วถึง
เพื่ อยกระดับชีวต
ิ ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
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การเจริญเติบโตของผลประกอบการอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 ธนาคารสามารถท�าก�าไร 21,558 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 29 เมือ่ เทียบกับปี 2563 โดยผลประกอบการของธนาคารเกิดจากการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อถึงร้อยละ 12.6 และผลจากความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคธุรกิจธนาคาร
โดยเฉพาะภาครัฐในการร่วมพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั เพือ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทีส่ ามารถน�ามาต่อยอด
และพัฒนาบริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้ดิจิทัล การปล่อยสินเชื่อแบบดิจิทัล (Digital Lending) กระเป๋าตังสุขภาพ (Health Wallet)
โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานของธนาคาร และบริษัทย่อยในปี 2564

สินทรัพย์
(+ สินทรัพย์รวม
ทั้งในและต่างประเทศ)

3,556,744 ล้านบาท

จํานวนหนี้สิน

3,182,633
ล้านบาท

กําไรสุทธิ
ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร

เงินรับฝาก

21,588

2,614,747

ล้านบาท

ล้านบาท

จํานวนผู้ถือหุ้น

75,912

เพิ่ มขึ้นร้อยละ 29.0 จากปีที่ผ่านมา

ราย

จํานวนการปล่อยสินเชื่อทัง
้ หมดของธนาคาร

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

708,654

ล้านบาท
ร้อยละ 27.0

สินเชื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

553,041

ล้านบาท
ร้อยละ 21.0

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

327,724

ล้านบาท
ร้อยละ 12.5

สินเชื่อรายย่อย

1,039,448

ล้านบาท
ร้อยละ 39.5

สินเชื่ออื่น ๆ

392

ล้านบาท
ร้อยละ 0.0

GRI 102-7, 103-3

034

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

ตารางมูลค่าทางเศรษฐกิจที่องค์กรสร้างขึ้น และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2562-2564
รายละเอียด (งบเฉพาะธนาคาร)

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

2562

2563

2564

142,752.04
47,803.12
25,903.03
32,961.89
9,379.84
378.46
86.27
162.39
36.47
14.96
8.35
70.02
26,325.70

129,644.39
63,952.07
23,261.75
22,905.79
6,082.09
150.68
34.64
33.59
26.54
6.74
4.23
44.94
13,292.01

123,250.18
53,657.80
22,064.41
20,037.32
7,742.82
310.68
35.74
129.68
95.17
14.93
2.82
32.34
19,437.15

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์
รายได้

ต้นทุนการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายสำาหรับที่มาของเงินทุน
ค่าใช้จ่ายด้านภาษี
ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์
เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สังคม
การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกองค์กร
ค่าสมาชิกและค่าบำารุงแก่ชมรม และสมาคมภายนอก
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

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 ทั้งการรักษารายได้จากธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิม คือ การปล่อยสินเชื่อ ฝากเงิน รวมทั้งจากการสร้าง
ธุรกิจแบบใหม่ในรูปแบบ Open Banking และการสร้างแพลตฟอร์มดิจทิ ลั นวัตกรรมทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

GRI 102-7, 103-3, 201-1, 201-4
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การบริหารความเสี่ยง

เป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี

เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

การสนับสนุนยุทธศาสตร์และการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้ การเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน ( Proactive Portfolio Management ;
Capital Management) รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของทางการ (Comply with
Regulation)

อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ตามกฎหมายต่ อ
สินทรัพย์เสี่ยงเป็นไปตามเกณฑ์ Basel l l

ผลการ
ดําเนินงานในปี
• Coverage Ratio ร้อยละ 164.88
• อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์
ถ่วงน�า้ หนักตามความเสีย่ ง ร้อยละ 19.88
(เกณฑ์ร้อยละ 12)

กล้าที่จะเปลี่ยน เพื่ อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และสถานการณ์ความไม่แน่นอนหลังจากโควิด-19 (POST COVID-19)
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

เทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การแข่งขันทางธุรกิจ อีกทัง้ มีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจ
ลดลงและเกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัว (Recession) ค่อนข้างรุนแรงทั่วโลก
และปัจจุบนั อยูใ่ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจฟืน้ ตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จะเริ่มเบาบางลง
อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปสู่การใช้ชีวิตในวิถีใหม่
ผู้บริโภคจะมีกิจกรรมการใช้ชีวิตบนออนไลน์มากขึ้น ในภาคธุรกิจมีการน�า
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการด�าเนินงาน (Digital Transformation) อย่างรวดเร็ว
และขยายวงกว้างขึน้ ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นตัวเร่งการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจทิ ลั
จึงเป็นความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมาย และการบริหารความเสี่ยงก็เป็น
ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ซึ่งการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสะท้อนถึง
การบริหารจัดการทีด่ ี มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐานส�าคัญที่จะท�าให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคง
ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารได้ก�าหนดกรอบ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบาย รวมถึงแนวทางและคู่มือใน
การบริหารความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมการบริหารความเสีย่ งด้านต่าง ๆ
ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และใช้แนวทางของ
คณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันของอเมริกา (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO))
ที่เป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk
Management: ERM) เชิงบูรณาการตามหลักสากล โดยมีหลักการส�าคัญ ได้แก่
• การเชือ่ มโยงกระบวนการบริหารความเสีย่ งเข้ากับแผนกลยุทธ์ และ

โอกาสทางธุรกิจของธนาคาร เพือ่ บูรณาการการบริหารและจัดการความเสีย่ ง
ให้ครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร ซึง่ ธนาคารได้กา� หนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk
Indicators: KRI) คือ ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ
ความเสีย่ งทีท่ นได้ (Risk Tolerance) ทีค่ รอบคลุมทุกปัจจัยเสีย่ ง และสาเหตุ
ของความเสี่ยง (Risk Cause) เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด
• การก�าหนดให้สายงานบริหารความเสีย่ งท�าหน้าทีใ่ นการก�ากับ ดูแล
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ธนาคารได้ดา� เนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III
ทัง้ ในระดับธนาคารและระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
หลักการที่ 1 การด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่า ก�าหนดให้ธนาคารต้องด�ารง
เงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ
หลักการที่ 2 การก�ากับดูแลโดยทางการ ที่ก�าหนดให้ธนาคารด�ารง
เงินกองทุนสูงกว่าเงินกองทุนขั้นต�่าตามหลักการที่ 1 (Pillar I) เพื่อรองรับ
ความเสีย่ งทีไ่ ม่ครอบคลุมทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และก�าหนดให้ธนาคาร
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยธนาคารต้องมีกระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) โดยค�านึงถึงความเสีย่ งทุกด้านของ
ตนเองและมีการทดสอบภาวะวิกฤตที่เหมาะสม
หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการก�ากับดูแล ก�าหนดให้ธนาคาร
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน ระดับความเสีย่ งและระบบ
บริหารความเสีย่ งของตนเอง เพือ่ ให้บคุ คลภายนอกหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในตลาด
สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าววิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งของธนาคาร ซึง่ จะเป็น
กลไกตลาดทีส่ า� คัญในการผลักดันให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสีย่ งทีด่ ี

GRI 103-2, 103-3

036

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

ธนาคารก�าหนดให้มีการกันเงินส�ารองเพื่อรองรับความเสียหายหรือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิต
ของลูกหนี้ (Expected credit loss: “ECL” หรือ Expected loss: “EL”) โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและเหตุการณ์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต (Forward-looking
information) ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ ตามสถานะการจัดชั้น ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด
ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและหลักปฏิบตั สิ ากลมาโดยตลอด มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) อย่างครอบคลุมความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�าคัญทัง้ ในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต เพือ่ ประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบจากเกณฑ์ Basel l l เพือ่ ใช้ในการวางแผนเงินทุน (Capital Planning)
รวมถึงการก�าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
โครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

ธนาคารได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการแบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน โดยโครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยคณะกรรมการระดับสูงที่เป็น
คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการธนาคาร มีหน้าทีก่ า� กับดูแลความเสีย่ งในภาพรวมและในเชิงนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคณะกรรมการจัดการ
และคณะกรรมการชุดย่อยของฝ่ายจัดการเพื่อบริหารจัดการและติดตามความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมการ (Governance Risk and Compliance: GRC) ระดับจัดการ
และคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ เป็นต้น โดยสรุปภาพรวมโครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ดังนี้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการชุดย่อย
ของฝ่ายจัดการ
• คณะกรรมการจัดการ
ภาคธุรกิจ
• คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ
• คณะกรรมการ
Governance Risk and
Compliance (GRC)
ระดับจัดการ
• คณะกรรมการกลัน
่ กรองสินเชือ
่
• คณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Steering Committee)
• คณะกรรมการ Digital
Steering
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คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการกํากับดูแล
ความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการ

• กํากับดูแลความเสีย
่ ง
ในภาพรวม
- Strategic Risk
- Credit Risk (Portfolio)
- Market Risk
- Liquidity Risk
- Operational Risk
- Compliance Risk
- Reputation Risk
- IT Risk

• บริหารจัดการและติดตาม
- นโยบาย
- แผนกลยุทธ์
- เป้าหมายทางธุรกิจ

สายงานอื่น ๆ

สายงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สายงานตรวจสอบภายใน

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

037

การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารมีโครงสร้างการก�ากับและบริหารความเสีย่ ง (Risk Governance
Structure) ตามหลัก 3 สาย (3 Lines of Defense) ทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่ระดับ
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ไปจนถึงหน่วยงานต่าง ๆ ทีป่ ระกอบด้วยพนักงาน
ทุกคน ซึ่งจะสะท้อนอยู่ในรูปแบบโครงสร้างองค์กร และมีการยกระดับ
การบริหารความเสีย่ ง โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสีย่ ง (Risk Oversight
Committee: ROC) ขับเคลือ่ นและก�ากับดูแลความเสีย่ งให้เป็นไปตามนโยบาย
และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยธนาคารยึดหลักการบริหาร
ความเสีย่ งทีด่ แี ละเป็นสากลตามแนวทาง COSO และ Prudent Banking รวมถึง
มีการก�าหนดกระบวนการ แนวทาง และน�าเครือ่ งมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร
ความเสีย่ งและเฝ้าระวังภัยล่วงหน้า (Early Warning) โดยสรุปดังนี้
1. ก�าหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ งทีช่ ดั เจน (Risk Management
Policy/Framework)
2. ก�าหนดอ�านาจอนุมตั เิ พดานความเสีย่ ง (Risk Limit) ระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้ ระดับความเสีย่ งทีท่ นได้
3. สร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการบริหารความเสีย่ งทีช่ ดั เจน และมีการสือ่ สารลงไปยังพนักงานทุกระดับ โดยธนาคารให้ความส�าคัญ
ต่อการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Culture) ดังนี้
3.1 ประกาศเจตนารมณ์แนวปฏิบตั ติ ามคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส. เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ทิ พี่ งึ ประสงค์ ซึง่ ครอบคลุมถึงการปฏิบตั งิ าน โดยค�านึงถึงการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
3.2 ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส. ในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจการมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม รวมถึงการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกระดับ
ตัง้ แต่กรรมการธนาคารจนถึงพนักงานทุกคน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
3.3 มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ขับเคลือ่ นและก�ากับดูแลความเสีย่ งให้เป็นไปตามนโยบาย
และอยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของธนาคาร
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 ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงจังและเอาใจใส่
ในการก�ากับดูแลความเสีย่ งแล้ว ยังเป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือในวงกว้างด้วย
4. มีเครื่องมือที่ดี เพื่อช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และต้องมีการทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่า
ยังมีความแม่นย�าในการประเมินความเสีย่ ง
5. มีการจัดทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
6. มีระบบการติดตาม (Monitor) ประเมินความเสีย่ ง และรายงานความเสีย่ งผ่านแผ่นภาพสรุป (Risk Dashboard) เป็นประจ�าทุกเดือนต่อคณะกรรมการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
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ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk)
ประเด็น
ความเสี่ยงใหม่

ค�าอธิบาย
(Description)

1. ความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด จากการแพร่ ร ะบาดของ
ของไวรัส (Pandemic Risk) COVID-19 ทั่ ว โลก โดย
แต่ละประเทศยังคงเฝ้าระวัง
และด�าเนินมาตรการต่าง ๆ
เพื่ อ ลดการแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ให้อยู่ในระดับที่
ควบคุมได้ ถึงแม้ว่าจะเริ่มมี
การคลีค่ ลายมาตรการ แต่ยงั คง
มีเชือ้ COVID-19 สายพันธุใ์ หม่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจ
แพร่ ร ะบาดได้ ง ่ า ยขึ้นและมี
ผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงขึน้
รวมถึงวัคซีนเดิมอาจไม่สามารถ
ป้องกันสายพันธุ์ใหม่ได้ ส่งผล
กระทบต่ อ การจ้ า งงานและ
การบริโภค และอาจเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต�่าอย่างรุนแรง
ในที่สุด
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ผลกระทบต่อธนาคาร
(Impact)

แนวทางการบรรเทาความเสี่ยงใหม่
(Mitigation)

ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต :
ธนาคารมี ค วามเสี่ ย งด้ า น
เครดิตเพิม่ ขึน้ ในทุกกลุม่ ลูกค้า
อย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจาก
ลูกค้าส่วนใหญ่มคี วามสามารถ
ในการช� า ระหนี้ ที่ ล ดลงและ
ฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลง
เนื่องจากไม่สามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้ตามปกติ ธนาคาร
จึงต้องเพิ่มการกันเงินส�ารอง
(Provision) เพื่อรักษาระดับ
อั ต ราส่ ว นความสามารถใน
การช�าระหนี้ (Coverage Ratio)
ตามคุณภาพสินเชือ่ ในปัจจุบนั
และอนาคต ส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและความสามารถ
ในการท�าก�าไรของธนาคาร
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร:
พนักงานและลูกค้ามีความเสีย่ ง
ที่ จ ะติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 จาก
การให้บริการทีต่ อ้ งพบปะลูกค้า
เช่น การให้บริการทีส่ าขา การเข้า
พบลูกค้าโดยตรง เป็นต้น และ
หากมีกรณีทพี่ บว่ามีผทู้ ตี่ ดิ เชือ้
ในสาขาหรือสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
จะต้องท�าการปิดพืน้ ทีด่ งั กล่าว
เพือ่ ฆ่าเชือ้ จึงกระทบต่อการให้
บริการและการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร

1. ธนาคารได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ
ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการและนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ช่วยเหลือลูกค้าทัง้ กลุม่ ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจเพือ่
ลดภาระของลูกค้าในด้านการเงินให้สามารถด�าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ รวมถึงเป็นการชะลอผลกระทบจากคุณภาพ
สินเชือ่ ทีล่ ดลงด้วย เช่น การพักช�าระคืนทัง้ เงินต้นและ
ดอกเบีย้ การขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ เป็นต้น
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินธุรกิจของธนาคารในการปฏิบัติงานภายใน
แต่ละหน่วยงานรวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้า อาทิ
จ�านวนพนักงานทีเ่ ข้าปฏิบตั งิ าน ณ อาคารส�านักงาน
ทีล่ ดลงตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาล
การปิดสาขาในห้างชัว่ คราวตามมาตรการ Lockdown
ของรัฐบาล โดยธนาคารมีแนวทางในการบริหารจัดการ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
เพือ่ ให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้ ดังนี้
1) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและสถานการณ์การแพร่ระบาด
ที่เกิดขึ้นในไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง
การสือ่ สารต่าง ๆ ของธนาคาร เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจและทราบแนวทางการปฏิบตั ติ นเพือ่ ป้องกัน
การติดเชื้อ
2) ก�าหนดให้มี ศูนย์ Hotline COVID -19 ภายในธนาคาร
โดยความรับผิดชอบของสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล ในการรับแจ้งเหตุอันควรต้องสงสัย
ทีอ่ าจส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคและให้คา� ปรึกษา
แก่ พ นั ก งานธนาคารเกี่ ย วกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ต น
เพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ รวมทั้ ง ให้ ค� า ปรึ ก ษาและ
ช่วยเหลือเมื่อพนักงานติดเชื้อไวรัส COVID-19
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3) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเฝ้ า ระวั ง และก� า หนด
มาตรการในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (War Room)
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน
และผู้บริหารกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สายงานบริหาร
ความเสีย่ ง สายงานปฏิบตั กิ าร และสายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตาม
สถานการณ์ภายในธนาคาร รวมถึงก�าหนดนโยบาย
แนวทางและมาตรการเพื่อรับมือการระบาดของโรค
COVID-19 แบบบูรณาการในทุกมิติเพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารจะสามารถตอบสนองและรับมือกับผลกระทบ
ได้อย่างทันท่วงที
4) ด�าเนินการตามแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ ง (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
- หน่วยงานที่ดูแลธุรกรรมหลักของธนาคาร (Core
Business Functions: CBFs) หรือมีศูนย์ปฏิบัติงาน
ส�ารอง (Alternate site) แบ่งพนักงานออกเป็น ทีม A
ทีม B และ ทีม C
- หน่วยงานอืน่ ๆ แบ่งพนักงานออกเป็น ทีม A และทีม C
5) ในการปฏิบตั งิ านให้หลีกเลีย่ งการพบปะและใกล้ชดิ
กันระหว่างหน่วยงานและพนักงานโดยตรง โดยให้
ใช้เทคโนโลยี G-suite อาทิ Google Chat/Google
Meet/Google Mail ในการติดต่องานหรือการประชุม
ร่วมกัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของธนาคารใช้
บริการผ่านเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ (อาทิ ATM และ ADM)
และบริการทางออนไลน์ (อาทิ Krungthai Next และ
Application เป๋าตัง) เพื่อลดความหนาแน่นที่สาขา
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2. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง การแพร่ระบาดของ COVID-19
อย่างรุนแรงของเทคโนโลยี เร่งไปสู่ Digital Economy ท�าให้
(Technology Disruption) ลูกค้ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ใช้ช่องทาง Digital มากขึ้น
ธนาคารจึงมีความเสี่ยงด้าน
Cyber Risk เพิ่มขึ้น อีกทัง้
Blockchain Technology น�าไป
สูร่ ะบบการเงินแบบไร้ตวั กลาง
(Decentralized Finance)
ท�าให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน
ในรูปแบบใหม่ เช่น Digital Assets,
Cryptocurrency, Smart
Contract และ P2P Lending
เป็นต้น ท�าให้กลุ่มธุรกิจอื่น
สามารถเข้ามาด�าเนินธุรกิจ
Banking เพือ่ แข่งขันกับธนาคาร
ได้ตรง โดยเฉพาะกลุม่ Fintech
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ผลกระทบต่อธนาคาร
(Impact)

แนวทางการบรรเทาความเสี่ยงใหม่
(Mitigation)

จากนวัตกรรมทางการเงินที่
ถูกขับเคลือ่ นโดย Technological
Innovation ผลกระทบส่วนใหญ่
เกิดขึ้นกับธุรกิจ Traditional
Banking ท�าให้รายได้ดอกเบีย้
รายได้คา่ ธรรมเนียม หรือรายได้
การให้บริการอืน่ ของธนาคารมี
แนวโน้มลดลง เนือ่ งจากมีคแ่ ู ข่งอืน่
โดยเฉพาะกลุม่ Fintech เข้ามา
แข่ ง ขั น เพื่ อ น� า เสนอบริการ
ทางการเงินในรูปแบบใหม่มากขึน้
เช่น บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
การให้สินเชื่อในรูปแบบ P2P
และบริ ก ารรั บ ช� า ระต่ า ง ๆ
การระดมทุนหรือการลงทุนใน
รูปแบบ Digital Assets เป็นต้น
รวมถึงการเกิดขึน้ ของ Platform
ภายใต้หน่วยงานทางการ เช่น
National Digital Identity
(NDID), Central Bank Digital
Currency (CBDC) และ Virtual
Banking เป็นต้น ซึง่ เป็น New
Industrial Landscape ส�าหรับ
ธนาคารที่ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชดิ เพือ่ เตรียมความพร้อม
รองรับนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่ ๆ ซึง่ เป็นทัง้ ความท้าทาย
ส�าหรับ Traditional Banking
และเป็นโอกาสส�าหรับ Digital
Banking ในการพัฒนาต่อยอด
รวมถึงแสวงหาธุรกิจในรูปแบบใหม่

ธนาคารได้ดา� เนินแผนงานต่าง ๆ เพือ่ ปกป้องธุรกิจหลัก
ของธนาคารและตอบสนองต่อความเสีย่ งใหม่ทเี่ กิดขึน้
ในธุรกิจธนาคาร เพือ่ รับมือกับความเสีย่ งจาก Technology
Disruption และ Cyber Risk อย่างต่อเนือ่ ง ตัวอย่างเช่น
- ประกาศแผนยุทธศาสตร์ 2-Banking Models
โดยแบ่งเป็น (1) Traditional Banking เพื่อปกป้อง
ธุรกิจเดิมและลูกค้าของธนาคาร และ (2) Digital
Organization เพือ่ ทดลองและแสวงหาธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น Artificial
Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Big Data
และ Data Analytics เป็นต้น
- การจัดตั้ง Innovation Lab และบริษัท Infinitas
by Krungthai จ�ากัด เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบหรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบ Digital
- การจัดตั้งบริษัท Arise by Infinitas จ�ากัด
โดยร่วมลงทุนกับบริษัท Accenture Solutions จ�ากัด
เพื่อสนับสนุนการให้บริการบุคลากรและทรัพยากร
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Resources)
- ธนาคารพัฒนา Application “เป๋าตัง” ให้เป็น
Open Banking Platform เพือ่ สนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ
ในรูปแบบ Digital และรองรับการเชือ่ มโยงกับ Partner
โดยเฉพาะภาครัฐ
- การเข้าร่วม Regulatory Sandbox ส�าหรับ
Platform หรือผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีก่ า� หนดจากหน่วยงาน
ทางการ
- การติดตามและหารือกับหน่วยงานก�ากับ (Regulator)
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับแนวทางในการด�าเนิน
ธุรกิจเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทาง
การก�ากับดูแลของทางการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณา
License หรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ หรือ Platform
ที่เหมาะสมกับบริบทของธนาคาร
- การแสวงหาพันธมิตร (Partner) เพื่อร่วมมือกัน
เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี
หรือ Business Model ใหม่ ๆ
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- การจัดตั้งศูนย์วิจัย “Krungthai Compass”
เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยรวมและแนวโน้มในแต่ละ
อุตสาหกรรม เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ในภาวะ Technology Disruption และสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจธนาคาร
- การน�า Robotic Process Automation (RPA)
มาช่วยในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การท�างานมีความรวดเร็ว
ลดข้อผิดพลาด และลดต้นทุนในการด�าเนินงาน
- การปรับสาขาไปสู่รูปแบบ Digital Branch และ
เพิม่ Digital Advisor เพือ่ อ�านวยความสะดวกให้ลกู ค้า
เปลี่ยนไปใช้ช่องทาง Digital มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานด้านดิจท
ิ ัล และนวัตกรรมของธนาคารในปี 2564

ในปี 2564 ยังเป็นปีทธี่ นาคารกรุงไทยเร่งพัฒนาระบบดิจทิ ลั แบบคูข่ นาน คือ โมบายแบงก์กงิ้ Krungthai NEXT ทีเ่ ป็นระบบปิด คูก่ บั “เป๋าตัง” ทีเ่ ป็นระบบเปิด
(Open Banking) เพือ่ ท�าให้ระบบของธนาคารสามารถรองรับการเติบโตการใช้แพลตฟอร์มทีม่ ากขึน้ สอดรับกับพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปของคนไทย โดยการพัฒนา
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้เป็น Thailand Open Digital Platform เพือ่ ท�าให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบดิจทิ ลั ได้งา่ ย สะดวก ทัว่ ถึง
และเท่าเทียม มุง่ สูก่ ารสร้างดิจทิ ลั แพลตฟอร์มของประเทศ (Thailand Digital Platform) ของคนไทยและยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยและของประเทศผ่านแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” เป็นตัวหลัก ทีจ่ ะเป็นมากกว่าการให้บริการทางการเงิน (Beyond Banking) และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
ธนาคารยังให้ความส�าคัญในการต่อยอดธุรกิจจากโครงการภาครัฐและโครงสร้างพืน้ ฐานการเงินต่าง ๆ ทีธ่ นาคารมีสว่ นร่วมด�าเนินการผ่านการต่อยอดจาก
ธุรกิจจากคูค่ า้ ของลูกค้า (X2G2X) ทีเ่ ริม่ ต้นจากลูกค้าหลักของธนาคาร คือ ภาครัฐ (Government) เชือ่ มโยงไปสูภ่ าคธุรกิจทีเ่ ป็นคูค่ า้ ของลูกค้าในห่วงโซ่อปุ ทาน
โดยเชือ่ มโยงกันด้วยประสิทธิภาพเทคโนโลยีของ Krungthai Business Platform ผ่านความร่วมมือ (Synergy) ทัง้ ในส่วนของธนาคาร บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
และพันธมิตรทุกกลุม่ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือ่ ยกระดับศักยภาพของ Platform ท�าให้ธนาคารสามารถน�าเสนอบริการทางการเงินต่าง ๆ ตอบโจทย์
ทุกความต้องการอย่างแท้จริง
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นอกจากนี้ บริษทั อินฟินธิ สั บาย กรุงไทย จ�ากัด (Infinitas) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
และบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารได้รว่ มลงทุนกับ บริษทั เอคเซนเชอร์
โซลูชนั่ ส์ จ�ากัด (Accenture) ซึง่ เป็นบริษทั เทคโนโลยีชนั้ น�าระดับโลก (Global
Technology Firm) จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนชือ่ “Arise by Infinitas” ในสัดส่วน 51%
ต่อ 49% เพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นองค์กรให้สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลง
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ ในด้านนวัตกรรมทางการเงิน และการพัฒนาบุคลากร
โดยมุง่ พัฒนาโครงการและโซลูชน่ั ใหม่ ๆ ทีจ่ ะเร่งให้ธนาคารกรุงไทยสามารถ
ปรับกระบวนการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ให้เป็นดิจทิ ลั (Digitization) และปรับไปสู่
Cloud-Centric Model ได้เร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นรากฐานของการเติบโตในประเทศไทย
และในระดับภูมภิ าคของธนาคารในระยะยาว ทัง้ นี้ บริษทั Arise by Infinitas
จะเข้ามาปิดช่องว่างในการพัฒนาคน เป็นองค์กรเป้าหมายทีค่ นรุน่ ใหม่ รวมถึง
Digital Talents อยากมาร่วมงานด้วย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้าน Digital Capabilities ให้กบั กลุม่ ธนาคารกรุงไทย รองรับการเติบโตตามแผน
ธุรกิจดิจทิ ลั ในไทยและต่างประเทศของธนาคารในระยะยาว และด้วยประสบการณ์
และเครือข่ายของ Accenture ทีเ่ ป็นผูร้ ว่ มทุนหลักในบริษทั Arise by Infinitas
จะช่วยให้ธนาคารได้รบั มาตรฐานในการบริหารจัดการ IT resource ทีอ่ ยูใ่ นระดับ
World class ซึง่ จะช่วยให้สามารถดึงดูด digital talents มาร่วมงานกับบริษทั ฯ
นอกจากนีธ้ นาคารยังจะสามารถleverage จุดแข็งของ Accenture ในการทีจ่ ะเข้าถึง
trend ของ future skills ทีต่ อ้ งสร้างให้เกิด เพือ่ รองรับ new technology ต่าง ๆ
และให้มนั่ ใจว่าบุคลากรของ Arise by Infinitas จะมีศกั ยภาพเทียบเท่าองค์กรชัน้ น�า
ระดับโลกและเพียงพอที่จะ deliver ผลลัพธ์ที่มี impact ต่อกลุ่มธนาคาร
และประเทศไทยอีกด้วย

043

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเข้าไปช่วยยกระดับความเป็นอยูแ่ ละ
คุณภาพชีวติ ผ่าน Thailand Open Digital Platform เพือ่ ท�าให้คนไทยทุกคน
มีชวี ติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ รวมทัง้ สนับสนุนการด�าเนินกิจการของลูกค้าธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพและอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ทนี่ า� ไปสูก่ ารพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ การด�าเนินการของธนาคารดังกล่าว จะช่วยสร้างศักยภาพ
การแข่งขันด้าน Digital Banking ของธนาคาร สนับสนุนการด�ารงบทบาทของ
ธนาคารในฐานะเป็นเสาหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสร้างความเชือ่ มัน่ ของสาธารณชน
(Public Trust) ต่อธนาคาร สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีใ่ ห้ความส�าคัญ
กับการยกระดับความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของประชาชนคนไทยเพือ่ สนับสนุน
การเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง มัน่ คงและยัง่ ยืนของธนาคาร

GRI 103-2
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การเข้าถึงบริการทางการเงิน และการพั ฒนานวัตกรรม
กล้าที่จะเปลี่ยน เพื่ อสร้างนวัตกรรม น�าเสนอบริการทางการเงิน พั ฒนาคุณภาพชีวต
ิ ประชาชน ลดความเหลื่อมล�า
และพั ฒนาเศรษฐกิจดิจท
ิ ัลของประเทศ

หนึง่ ในพันธกิจของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ให้ประชาชนในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศได้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนและบริการต่าง ๆ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นสินเชือ่ ธุรกิจ สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สินเชือ่ ส่วนบุคคล รวมถึงท�าการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และบริการ
ทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ และเพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ลกู ค้าของธนาคาร ประชาชน และเพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของการร่วมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

เพือ่ ให้บริการอย่างครอบคลุม (Financial Inclusion) ธนาคารมีผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่ เ ป็ น สิ น เชื่ อ ขนาดเล็ ก (Microfinance) ส� า หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไป
ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และต้องการวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท
ให้มโี อกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ปัจจุบนั มี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
Krungthai sSME Supply Chain Financing และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
Krungthai sSME Smart Shop ส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย sSME
ทัง้ บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีเ่ ข้าร่วมโครงการ “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”
โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” โครงการของภาครัฐหรือผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
แอปพลิเคชันมือถือ เช่น ถุงเงิน เป๋าตุง เพือ่ สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจวงเงินรวม
ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี

Krungthai MICROFINANCE Krungthai
sSME
sSME
Smart Shop
Supply Chain
Financing

1. ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีต
่ อบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ธนาคารได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ

1

2

กลุ่มเติมเงินธุรกิจ
รับง่าย-ขายคล่อง
ได้แก่ แอปพลิเคชันถุงเงิน
และบัตรเดบิตกรุงไทย SME

3

่ คั่ง
กลุ่มเติมความมัง

่ คง
กลุ่มเติมความมัน

ได้แก่ เงินฝากปลอดภาษี
Krungthai Zero Tax Max
ดอกเบีย
้ สูง

ได้แก่ ประกันสุขภาพครบ
ครอบคลุมโควิด-19 และ PA เปย์สบาย
ประกันอุบต
ั เิ หตุฟรีความคุม
้ ครอง 30 วัน
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

2. โครงการสินเชื่อเพื่ อส่งเสริมการจ้างงาน

เป็นโครงการอ�านวยสินเชือ่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการทีข่ นึ้ ทะเบียนประกันสังคมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส�านักงานประกันสังคม (สปส.) ก�าหนด
- ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
- เป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และได้รับหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการจาก สปส. เพือ่ ใช้ในการยืน่ ขอสินเชือ่
- ผู้ขอสินเชื่อจะต้องลงนามยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการแก่ สปส.
- คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ธนาคารก�าหนด

โดยปัจจุบันในปี 2564 ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อโครงการทั้งหมด

มากกว่า

370

ล้านบาท

3. สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

เป็นสินเชือ่ ส่วนบุคคล กูใ้ นวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ผูก้ ไู้ ม่จา� เป็นต้องมีบญั ชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน
โดยมีรายได้ 3 หมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไป และสามารถกู้ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
นอกจากนี้ ธนาคารน�าเสนอผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและเพิม่ การเข้าถึงบริการสินเชือ่
ของธนาคาร ลูกค้าสามารถด�าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อตลอดจนได้รับวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีผ่าน Krungthai NEXT โดยไม่ต้องไปด�าเนินการ
ที่สาขา
ในปี 2564 ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลดังนี้
สินเชื่อกรุงไทยใจดี

สินเชื่อสิบหมื่น

สิ น เชื่ อ วงเงิ น กู ้ แ บบหมุ น เวี ย น
ส�าหรับกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนประจ�า
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ซึ่งมี
รายได้ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
รายได้

+5,000

สินเชื่อกรุงไทยใจป�้า

สินเชื่อวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา
ส�าหรับกลุม่ ผูป้ ระกอบร้านค้าถุงเงิน
ซึง่ มีรายได้ตงั้ แต่ 10,000 บาทขึน้ ไป

รายได้

บาท

+10,000

สินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ

สินเชื่อวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา
ส�าหรับกลุม่ ลูกค้าผูม้ รี ายได้ประจ�า
และกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ผู ้ ป ระกอบการ
ร้ า นค้ า ย่ อ ย ซึ่ ง มี ร ายได้ ตั้ ง แต่
15,000 บาทขึ้นไป
รายได้

บาท

+15,000

สินเชื่อวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา
ส�าหรับกลุ่มผู้ท่ีมีเงินเดือนประจ�า
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ซึ่งมี
รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
รายได้

บาท

+15,000

บาท
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บริการทางการเงิน ส�าหรับผู้ประกอบการในพื้ นที่ EEC

ธนาคารได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการลงทุน
และบริ ก ารทางการเงิ น เพื่ อ พั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor หรือ EEC) กับส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพือ่ ให้บริการทางการเงิน
ส�าหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ประกอบด้วย สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย
พิเศษ เช่น สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0 ที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของ
หลักประกัน หรือส�าหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์
ค�้าประกัน สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี
ส�าหรับลูกค้า SME ธนาคารมีบริการสินเชือ่ SME รักกันยาว ๆ ดอกเบีย้
เริม่ ต้น 4% ต่อปี ผ่อนได้นานถึง 10 ปี สินเชือ่ SME Robotics and Automation
เพิม่ ประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอตั โนมัติ วงเงินสูงสุด 80% ของเงินลงทุน
ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อส�าหรับข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ EEC และบริการทางการเงินส�าหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ด�าเนินโครงการ “Smart Financial and
Payment Infrastructure” เพือ่ ให้การท�าธุรกรรมทางการเงินมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น ระบบที่ช่วยในการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย และด้วยความร่วมมือของสมาคมธนาคารไทย และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ Digital Supply Chain
Finance พัฒนาการเชือ่ มโยงระบบข้อมูลการค้า การช�าระเงินของภาคธุรกิจ
ข้อมูลผู้ให้บริการทางการเงินและระบบภาษีของภาครัฐอย่างครบวงจร
เพื่อเป็นประโยชน์ในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ ซึง่ จะช่วยแก้ปญั หา
การขาดสภาพคล่องของผูป้ ระกอบการในเขต EEC ช่วยให้ธรุ กิจรายย่อยมีโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
ธนาคารผนึกก�าลัง ธ.ก.ส. ยกระดับบริการ เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

ธนาคารกรุงไทยได้ท�าบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Sustainable Synergy ประสานพลังสถาบันการเงินแห่งรัฐ พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน”
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการคลังกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับบริการทางการเงิน
ให้เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกมิติ พร้อมเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีช่องทางจ�าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย
รวมทัง้ การพัฒนาระบบโปรแกรมการบริหารงานขององค์กรชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก และช่วยลดความเหลือ่ มล�า้
ในสังคม ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่
1.) การให้บริการเครือข่ายเครือ่ งเอทีเอ็มร่วมกัน (White-Label ATM) ให้ลกู ค้าบัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม ทัง้ 2 ธนาคาร สามารถท�าธุรกรรมถอนเงิน
และสอบถามยอดเงินคงเหลือ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการท�ารายการต่างธนาคาร
2.) เปิดให้ผถู้ อื บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิต ของ ธ.ก.ส. ครอบคลุมไปถึงบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ น (อสม.) บัตรอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)
และบัตรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สามารถซื้อสินค้าและบริการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย
กว่า 76,000 เครื่องทั่วประเทศ รวมทั้งในร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าทั่วไป และผ่านแอปพลิเคชันที่ร้านค้าถุงเงิน ทั้งยังสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง EDC
กับตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ได้
3.) บริการดิจิทัลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม สนับสนุนให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จ�าหน่ายสินค้าด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและแตกต่างผ่านฟีเจอร์
D-Market ซึ่งเป็นดิจิทัลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของคนไทยบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่จากจ�านวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังกว่า
30 ล้านคน ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจตามแนวคิด “ไทยดี ไทยใช้ ไทยยั่งยืน”
4.) การเชือ่ มโยงบัญชี e-Wallet ส�าหรับลูกค้า ธ.ก.ส. เพือ่ ใช้ชา� ระสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึง่ เป็นการเพิม่ ช่องทางการเข้าถึงร้านค้า
ตามนโยบายภาครัฐ และเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ
5.) บริการวายุคลาวด์ บริการคลาวด์สาธารณะภายในประเทศเป็นซอฟต์แวร์เปิด (Open Source Software) ที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท กรุงไทย
คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ากัด (KTBCS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย มีเสถียรภาพ ทันสมัย รองรับความต้องการใช้งานของประชาชนที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ธ.ก.ส. ได้เล็งเห็นศักยภาพ จึงเริม่ น�าวายุคลาวด์ใช้กบั แอปพลิเคชันธนาคารต้นไม้ และกองทุนหมูบ่ า้ น เป็นการน�าร่อง

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

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

047

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ธนาคารได้พจิ ารณาแนวทางการให้บริการลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ในปัจจุบนั โดยปรับปรุงกระบวนการเปิดบัญชีทสี่ าขาของธนาคารให้เป็นรูปแบบ
ดิจทิ ลั มากยิง่ ขึน้ ด้วยการใช้ระบบงาน e-Solutions ให้รองรับการด�าเนินงาน
และการให้บริการของสาขาครอบคลุมทัง้ กระบวนการขายโดยไม่ใช้กระดาษ
เพื่อลดการใช้เอกสารประกอบการท�าธุรกรรมทางการเงิน และใช้ระบบงาน
ทดแทนกระบวนการเดิม
นอกจากนี้ ธนาคารได้เพิม่ ช่องทางการสมัครและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ด้านบัตรด้วยการใช้ระบบงาน e-Solution รองรับการให้บริการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร อาทิ บัตร Krungthai
Mastercard Classic บัตร SME Debit หรือบัตรเดบิตแบบมีประกัน ได้แก่
บัตร Pearl บัตร Blue Diamond บัตร Palladium บัตร Home Plus และบัตร
Travel Prepaid Card เป็นต้น ช่วยให้ลกู ค้าสามารถเรียกดูขอ้ มูลผลิตภัณฑ์
และเงือ่ นไขต่าง ๆ หรือลงนามเอกสารได้บนหน้าจอ Tablet ในรูปแบบดิจทิ ลั
อีกทั้งช่วยลดการใช้และจัดเก็บกระดาษและเอกสารใบค�าขอการสมัครของ
สาขา ช่วยให้พนักงานสาขาสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอิงดัชนีห้น
ุ แบรนด์หรูระดับโลก

“Krungthai SOLUX10F Luxury Index Linked Note” เป็นหุ้นกู้
ที่เสนอขายโดยธนาคารกรุงไทยด้วยสกุลเงินบาท ระยะเวลา 5 ปี คุม้ ครอง
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% เพื่อเพิ่ม
โอกาสผลตอบแทนทีม่ ากกว่า แต่ไม่ตอ้ งรับผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากหุน้ กลุม่ นี้
สินทรัพย์ประเภทตราสารทุนนอกตลาดส�าหรับธุรกิจรายย่อย
(Private Equity Trust for SME Growing Together)

สืบเนือ่ งจากมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ ง มาตรการการเงินการคลังเพือ่ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในระยะเร่งด่วน
ในปี 2557 และให้ธนาคารกรุงไทยจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน จากมติดังกล่าว
ธนาคารได้จดั ตัง้ กองทุนร่วมลงทุนในชือ่ “กองทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน
ส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน” (Private Equity Trust for SME
Growing Together) จ�านวน 2 กองทรัสต์ ได้แก่
- PE-Trust Fund SME 1 เน้นลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเติบโต จ�านวน 1,135 ล้านบาท โดยมีผลู้ งทุน 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- PE-Trust Fund SME 2 เน้นลงทุนในกิจการที่สร้างรายได้และเติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง จ�านวน 1,165 ล้านบาท โดยมีผลู้ งทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

กองทรัสต์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) หรือกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีอัตราการเติบโตในระยะเริ่มต้นที่มี
ศักยภาพสูง หรืออยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเป็นกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตหรือให้บริการ
โดยกิจการต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และจากผลการด�าเนินงานทีผ่ า่ นมา
ธนาคารได้รว่ มลงทุนไปมากกว่า 850 ล้านบาท ในกลุม่ ธุรกิจต่าง ๆ เช่น สุขภาพ
และการแพทย์ ระบบหุน่ ยนต์อตั โนมัติ ชิน้ ส่วนยานยนต์และชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
สือ่ สารมวลชน อาหารอนาคต (Future Food) Fintech E-Commerce เป็นต้น
ปัจจุบนั มีกจิ การทีส่ ามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้แล้ว 3 กิจการ ส่วนกิจการที่อยู่ระหว่างการหารือร่วมลงทุนก็เป็นกิจการ
ที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงเช่นกัน
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

เครื่อง ATM/ATM+

ธนาคารกรุงไทย ได้พัฒนาเทคโนโลยีบนเครื่อง ATM/ATM+ รุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับฟังก์ชันการใช้งานใหม่ ๆ ส�าหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการก้าวไปสู่ Digital Banking เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรูปแบบบริการที่โดดเด่น คือ
- ระบบแตะบัตรเพื่อท�าธุรกรรม หรือ Contactless ATM ธนาคารกรุงไทยถือเป็นธนาคารแรกที่น�าระบบการถอนเงินและสอบถามยอดบัญชี
โดยใช้วิธีการน�าบัตร ATM/Debit ไปแตะแทนการสอดบัตรที่เครื่อง ATM/ATM+ เพียงแค่กดปุ่ม “ถอนเงินไม่ใช้บัตร” ที่หน้าจอเครื่อง ATM และเลือกเมนู
“แตะบัตรเพื่อท�าธุรกรรม” โดยปัจจุบันธนาคารมีเครื่อง ATM ที่รองรับการแตะบัตรกว่า 3,300 เครื่องทั่วประเทศ
- ระบบยืนยันตัวตน (Full e-KYC) ด้วยบัตรประชาชน พร้อมถ่ายรูปสด (Liveness) ที่เครื่องเอทีเอ็ม โดยลูกค้าสามารถท�ารายการผ่านระบบออนไลน์
บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และเป๋าตัง หรือเว็บไซต์ของธนาคาร และใช้บัตรประชาชนมายืนยันตัวตนที่เครื่องเอทีเอ็มแทนการยืนยันตัวตนที่สาขา
นอกจากนี้ ลูกค้าที่สมัครผ่านเว็บไซต์ยังสามารถถ่ายรูปสด (Liveness) เพื่อท�าธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย
- พัฒนา “โหมดผู้พิการทางสายตา” โดยใช้เสียง (Voice Guidance) เพื่อเป็นสัญญาณในการสื่อสารให้ลูกค้าที่เป็นผู้พิการทางสายตาสามารถ
ท�ารายการถอนเงินที่เครื่อง ATM ได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย
- ระบบหน้าจอ “Touch screen” ของตู้ ATM/ATM+ สีเทา ของธนาคารกรุงไทยจ�านวนกว่า 3,300 เครื่องทั่วประเทศ ธนาคารมีการจัดท�า UX/UI
แสดงหมวดหมู่การบริการที่ชัดเจนและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นความส�าคัญของประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
และเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มั่นใจ และมีความประทับใจกับการใช้งานตู้ ATM/ATM+ ของธนาคารกรุงไทย โดยธนาคาร
มีแผนจะเพิ่มการติดตั้งตู้ ATM/ATM+ ในรูปแบบ Touch screen อย่างต่อเนื่อง

Contactless ATM

Full e-KYC

Voice Guidance

Touch Screen

โครงการสาขา Digital Branch & Semi Digital Branch

ธนาคารได้ด�าเนินโครงการ Digital Branch & Semi Digital Branch ต่อเนื่องในปี 2564 เป็นการพัฒนารูปแบบสาขาใหม่ที่ตอบสนองพฤติกรรม
ของลูกค้าทีน่ ยิ มใช้ชอ่ งทางดิจทิ ลั และเครือ่ งให้บริการอัตโนมัตมิ ากขึน้ ธนาคารจึงได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการช่องทางสาขาให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 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�าผลิตภัณฑ์ นอกจากนัน้ ยังมี QR Code ส�าหรับแผ่นพับอิเล็กทรอนิกส์ E-leaflet และ QR Code ส�าหรับป้ายประกาศต่าง ๆ ท�าให้สามารถลดการใช้
กระดาษได้อีกด้วย
ปัจจุบันธนาคารมีสาขาดิจิทัล (Digital Branch) รวม 12 สาขา และมีสาขากึ่งดิจิทัล (Semi Digital Branch) รวม 14 สาขาทั่วประเทศไทย

GRI 102-2, 102-6, 102-7
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แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

ธนาคารกรุงไทยได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือ Krungthai NEXT ภายใต้แนวคิด “ใช้ชวี ติ ให้เก่งขึน้ ในแอปเดียว” สามารถตอบโจทย์ทกุ ไลฟ์สไตล์
ในยุคดิจทิ ลั ได้ครบวงจร ก้าวสูก่ ารเป็นธนาคารดิจทิ ลั เต็มรูปแบบ (The Full- scale Digital Banking) ทีเ่ ป็นมากกว่าแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยใช้ระบบ
Cloud Native เป็นธนาคารแรกของประเทศไทย และใช้เทคโนโลยี 3S ประกอบด้วย

Scalability

รองรับการท�าธุรกรรมการเงินจ�านวนมหาศาลพร้อมกันในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้

Stability

มีความเสถียร ใช้งานได้อย่างลื่นไหล

Security

มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีระดับโลก โดยมีบริการที่โดดเด่น 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 บริการเช็กสุขภาพทางการเงินพร้อมแสดงคะแนนเครดิต เพือ่ เตรียมตัววางแผนก่อนขอสินเชือ่
• Inter Wallet บริการท�าธุรกรรมต่างประเทศ
• บริการตรวจสอบเครดิตบูโร
• บริการเปิดบัญชีโดยใช้ National Digital ID
โดยปัจจุบันมีผู้ใช้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มากกว่า 10 ล้านคน
ทั้งนี้ ธนาคารได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ครอบคลุมในทุกกลุ่มลูกค้า
และทุกภูมิภาคของประเทศได้รับคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

88%
GRI 102-2, 102-6, 102-7, 203-1, 203-2
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

ระบบจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน Krungthai NEXT

ร่ว มมื อ กั บ ธนาคาร DBS สิ ง คโปร์เ ปิ ด บริก ารโอนเงิน
ไปต่างประเทศ

ธนาคารได้ร่วมมือกับธนาคาร DBS หนึ่งในผู้น�าด้าน Digital Banking
ของประเทศสิงคโปร์ เปิดให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศกึ่งเรียลไทม์
น�าร่อง 4 สกุลเงินหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) และดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) โดยสามารถเลือก
หักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือ Krungthai Travel Card โดยพร้อมให้บริการ
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
โครงการ “Krungthai WARP”

ธนาคารกรุงไทย และ Nium ซึง่ เป็นบริษทั ฟินเทค ของประเทศสิงคโปร์
ยกระดับบริการโอนเงินต่างประเทศผ่าน “Krungthai WARP” (กรุงไทย วาร์ป)
ซึ่งเป็นบริการโอนเงินต่างประเทศด้วยระบบอัจฉริยะบนแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT ท�าให้การโอนเงินมีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยต้นทุน
ทีถ่ กู ลง ตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้าทีท่ า� ธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ ทัง้ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจน�าเข้า ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเรียนต่างประเทศ และผู้ลงทุน
ในสินทรัพย์ต่างประเทศ โดยเลือกโอนเงินได้ 7 สกุลเงินหลักของโลก ได้แก่
ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอริง ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์แคนาดา
ดอลลาร์ฮ่องกง และดอลลาร์สิงคโปร์
บริการ “Krungthai WARP” นับเป็นการพลิกโฉมนวัตกรรมการโอนเงิน
ต่างประเทศด้วยระบบอัจฉริยะ ลูกค้าสามารถเลือกโอนเงินได้ทั้งจากบัญชี
ออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD) และสามารถเลือกโอนจาก
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลต่างประเทศ (Inter Wallet) ทีม่ ธี นาคารกรุงไทย
เป็นผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ทั้งลูกค้ายังสามารถทยอยแลกเงินเก็บไว้
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน โดยระบบจะค�านวณเลือก
ค่าธรรมเนียมการโอนที่ถูกที่สุดให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ลูกค้า
สามารถท�ารายการด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ผูร้ บั ปลายทางจะได้รบั เงิน
รวดเร็วแบบเรียลไทม์

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

ธนาคารได้พัฒนาระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ Money Connect
by Krungthai ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพือ่ ตอบสนองพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
การลงทุนทุกมิติ โดยปรับระบบเป็นแบบ Single Sign-On เมื่อเปิดแอปฯ
Krungthai NEXT เลือกฟีเจอร์บริการ และคลิกที่ปุ่ม Money Connect
ก็สามารถ Login เข้าเลือกดูรายการหลักทรัพย์ท่ีมีการเปิดเสนอขายและ
สามารถท�ารายการจองซือ้ ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งกรอก Username และ Password
เพือ่ Login ซ�า้ ทัง้ ยังสามารถช�าระเงินโดยการตัดบัญชีธนาคารได้ทนั ที ช่วยให้
ลูกค้าลงทุนได้ง่ายในทุกขั้นตอน ไม่ต้องส่งใบจองซื้อหรือเอกสารแนบ
ให้ธนาคาร นอกจากนีน้ กั ลงทุนยังสามารถจองซือ้ หลักทรัพย์ผา่ นระบบออนไลน์
ได้ทั้งหุ้น หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund: IFF)
ธนาคารยังได้จดั จ�าหน่ายหุน้ กูข้ องบริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน) หรือ CPFTH ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT อีกด้วย
ช�าระเงินไทย-สิงคโปร์ ผ่าน Krungthai NEXT

ธนาคารได้พฒั นาบริการ QR Cross-Border Payment ร่วมกับ Network
for Electronic Transfers (Singapore) Pte Ltd. (NETS) และบริษทั เนชัน่ แนล
ไอทีเอ็มเอ็กซ์ (NITMX) ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ลูกค้าสามารถช�าระค่าสินค้าและบริการข้ามประเทศระหว่างไทยและ
สิงคโปร์ ด้วยการสแกน QR Code ทีร่ า้ นค้าในเครือข่าย NETS และ PromptPay
QR Code เป็นธนาคารแรกของไทย พร้อมเปิดให้เลือกช�าระด้วย Krungthai
Inter Wallet
ธนาคารกรุงไทยได้รบั คัดเลือกให้เป็นธนาคารทีร่ บั ผิดชอบการช�าระดุล
ธุรกรรมระหว่างประเทศ (Settlement Bank) ซึง่ เป็นการต่อยอดจากโครงการ
ความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและส่งเสริมการบูรณาการ
โครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงินระหว่างประเทศให้สามารถเชือ่ มโยงภายใต้มาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งภูมิภาค โดยพัฒนาต่อยอดจากความส�าเร็จในการพัฒนา
QR Code มาตรฐานในประเทศไทย เพื่อให้การช�าระเงินระหว่างประเทศ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานด้านการช�าระเงิน ซึง่ เป็น 1 ใน 5 ระบบ
นิเวศหลักที่ธนาคารมุ่งยกระดับการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม
ทั้งนี้ การช�าระเงินข้ามประเทศด้วย QR Cross-Border Payment
มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สามารถท�ารายการผ่านแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT เพื่อช�าระค่าสินค้าและบริการในประเทศสิงคโปร์ได้ง่าย
เพียงสแกน QR Code ของ NETS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับช�าระเงินผ่านระบบ
ดิจิทัลรายใหญ่ครอบคลุมกว่า 80% ของร้านค้าชั้นน�าทั่วประเทศสิงคโปร์
ขณะทีล่ กู ค้าของธนาคารในสิงคโปร์ทเี่ ข้าร่วมบริการเช่น DBS, UOB และ OCBC
สามารถใช้แอปพลิเคชันของธนาคารนัน้ ๆ เพือ่ สแกน QR Code มาตรฐานของ
ประเทศไทย ในการช�าระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ในประเทศไทยได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยเช่นเดียวกัน ช่วยสร้างประสบการณ์ท่ีดีข้ึนและคุม้ ค่า
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเมื่อเลือกช�าระด้วย Krungthai Inter Wallet
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การเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นการประกั น ภั ย ผ่ า นช่ อ งทาง
Krungthai Next (Insurance on Krungthai NEXT)

ธนาคารได้ขยายการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน
ของธนาคาร (Krungthai NEXT) เพิม่ เติม เพือ่ ให้ลกู ค้าธนาคารได้รบั ความสะดวก
ในการใช้บริการประกันภัยด้วยตนเอง รวมทัง้ สามารถเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์
ได้หลากหลายตามความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2564 ธนาคารได้จัด
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทาง Krungthai NEXT รวมทั้งสิ้น
6 ประเภทผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น ประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล ประกันภัยสุขภาพ
และโรคร้ายแรง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยคุม้ ครองธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ และประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ โดยธนาคาร
ได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตร ได้แก่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวติ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ.
แอกซ่าประกันภัย ในการพัฒนาประสบการณ์ลกู ค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสม ตลอดจนมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าธนาคารอย่างต่อเนื่อง
แอปพลิเคชันเป๋าตัง

ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในรูปแบบแพลตฟอร์มเปิด (Open Digital Platform) ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทยถึง 33 ล้านคน
และสามารถเชื่ อ มต่อ ได้กับ ทุก Banking Wallet เพื่อ ท�า ธุ ร กรรมทางการเงิ น ได้ อ ย่ า งสะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ลดความเหลื่อ มล�้า
ลดการใช้กระดาษ ซึ่งถือเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศที่มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา
เป๋าตัง ได้ถกู น�ามาใช้สนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐบาลเพือ่ เยียวยาประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 กระตุน้ ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาบริการ
พื้นฐานของรัฐบาล และน�าเสนอบริการทางเงินในรูปแบบดิจิทัลต่าง ๆ โดยมีบริการที่โดดเด่น เช่น
G Wallet คือ ฟงกชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาลผานโครงการตาง ๆ
ทั้งเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 และการกระตุนระบบเศรษฐกิจ เชน เราชนะ คนละครึ่ง
เราเที่ยวดวยกัน ยิ่งใชยิ่งได
Health Wallet เพื่อจองสิทธิรักษาสุขภาพของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
สํานักงานประกันสังคม (สปส.) รวมถึงเชื่อมตอกับระบบ Health Link เพื่อเชื่อมโยงขอมูลสุขภาพ
ใหแพทยสามารถเขาดูขอมูลสุขภาพของคนไขจากโรงพยาบาลอื่นได
วอลเล็ต สบม. ที่ธนาคารรวมมือกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จัดจําหนาย
พันธบัตรรัฐบาลดิจิทัลบนแอปพลิเคชันเปาตัง โดยที่ผานมาไดจัดจําหนายไปทั้งหมด 5 รุน วงเงิน
รวม 30,200 ลานบาท มีประชาชนซื้อพันธบัตรมากกวา 46,000 คนทั่วประเทศไทย
Gold Wallet บริการซื้อขายทองบนแอปพลิเคชันเปาตัง

บริการซื้อขายหุนกู (เอกชน) ดิจิทัล โดยบริษัทแรกที่ดําเนินการ ไดแก บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่ไดนําเสนอขายหุนกูจํานวน 6,000 ลานบาท
สามารถขายหมดดวยเวลา 8.12 นาที
นํามาใชในโครงการไทยรวมใจ กรุงเทพปลอดภัย เพื่อใหประชาชนจองฉีดวัคซีน
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

พั นธบัตรวอลเล็ต สบม. รุน
่ ที่ 4 “ยิง
่ ที่ 5
่ ออมยิง
่ ได้” และรุน
“ออมไปด้วยกัน”

ธนาคารได้รว่ มมือกับส�านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง
เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ดจิ ทิ ลั พิเศษรุน่ ที่ 4 “ยิง่ ออมยิง่ ได้” ผ่านวอลเล็ต สบม.
บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ด้วยวงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึง่ ขายหมดได้ภายในเวลา
2 ชัว่ โมง 45 นาที โดยมีประชาชนให้ความสนใจซือ้ พันธบัตรจ�านวน 11,874 ราย
และได้เปิดขายรุน่ ที่ 5 “ออมไปด้วยกัน” อีก 10,000 ล้านบาท โดยมีประชาชน
ให้ความสนใจซือ้ พันธบัตรจ�านวน 8,528 คน สามารถขายหมดได้ภายในเวลา 12 นาที
การขายพันธบัตรบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นการเพิม่ ความสะดวก ลดการใช้
กระดาษ และลดความเหลือ่ มล�า้ ให้โอกาสประชาชนทุกวัยได้สามารถเข้าถึงแหล่ง
การออมด้วยความเท่าเทียม ด้วยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือของตนเองทีม่ ี
ความปลอดภัย รวมทัง้ สามารถทราบถึงข้อมูลการซือ้ ขายได้แบบเรียลไทม์ ทีผ่ า่ นมา
ธนาคารกรุงไทย และ สบน. ได้เคยจัดจ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ดจิ ทิ ลั มาแล้ว
3 ครัง้ มีประชาชน 26,110 คน ให้ความสนใจซือ้ พันธบัตร วงเงินรวม 10,200 ล้านบาท
Krungthai Gold Wallet

ธนาคารร่วมมือกับ บริษทั MTS Gold แม่ทองสุก เปิดให้บริการ Krungthai
Gold Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ลงทุนทัว่ ไปเข้าถึง
การลงทุนทองค�าบริสทุ ธิ์ 99.99% ได้แบบเรียลไทม์ ในเวลาทีต่ ลาดทองค�า
ต่างประเทศเปิดท�าการ โดยราคาซือ้ ขายอ้างอิงตามราคาตลาดโลกบนสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านช่องทางออนไลน์ครบวงจร ตัง้ แต่เปิดบัญชี เติมและแลกเงิน
ซือ้ และขายทองค�า ร่วมกับ MTS GOLD แม่ทองสุก ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการค้าทองค�า
ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ ช่วยลดภาระการเก็บรักษาทองค�าของผู้ลงทุน
และไม่มคี า่ ธรรมเนียม
นักลงทุนสามารถซือ้ ขายท�าก�าไรจากราคาทองโลก ด้วยการตัดหรือรับเงิน
ในบัญชีดอลลาร์สหรัฐได้โดยตรง โดยสามารถเปิดบัญชีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
เพือ่ ซือ้ ขายแบบออนไลน์ครบวงจร (eFCD) ได้ทกุ วัน ตลอด 24 ชัว่ โมง ถือเป็น
บริการด้านการลงทุนแบบออนไลน์อย่างครบวงจรทีจ่ ะช่วยสนับสนุนให้คนไทย
สามารถท�าการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศ รวมทัง้ บริหารจัดการเงินตรา
ต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว ช่วยลดความเสีย่ งจากความผันผวนของค่าเงิน
ทัง้ ยังมีทางเลือกในการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศทีห่ ลากหลายขึน้ สอดคล้อง
กับแนวทางการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลีย่ นไทย
(FX Ecosystem) ในระยะยาว

นอกจากนี้ ด้วยเงินทีร่ ะดมทุนได้จากการเสนอขายหุน้ กูด้ จิ ทิ ลั ดังกล่าวเป็น
สกุลเงินบาท ซึง่ จะไม่สอดคล้องกับสกุลเงินในการด�าเนินงานของบริษทั ปตท.
สผ. ทีม่ กี ารบริหารจัดการเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกรุงไทย และ
บริษทั ปตท.สผ. จึงได้เข้าท�าสัญญาอนุพนั ธ์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทางการเงิน
ที่มีการวัดผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
หรือ ESG-Linked Cross Currency Swap เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย นับเป็น
ก้าวส�าคัญของตลาดทุนไทยทีส่ นับสนุนความส�าคัญด้าน ESG ครอบคลุมถึง
การบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ

ธนาคารได้พฒั นาแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ เพือ่ ให้รา้ นค้าทีเ่ ข้าร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐสามารถรับช�าระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน
สมาร์ตโฟน โดยไม่ตอ้ งต้องติดตัง้ เครือ่ ง EDC และร้านค้าสามารถตรวจสอบ
รายงานการขาย สรุปยอดขายประจ�าวัน รวมถึงประวัตยิ อดขายแบบรายวัน
รายสัปดาห์ และรายเดือน ภายในแอปฯ ถุงเงินได้อย่างสะดวกสบาย
ความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยพั ฒนาบริการทางการเงิน
ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทยได้แต่งตัง้ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ากัด (ปณท.) เป็น Banking
Agent อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยปัจจุบนั มีจดุ บริการของไปรษณียไ์ ทยกว่า 1,400 แห่ง
จุดบริการทางการเงินของธนาคาร 1,023 แห่ง และเครื่องบริการอัตโนมัติ
หุ้นกู้ Wallet ปตท.สผ.
ธนาคารได้รว่ มมือกับ บริษทั ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด อีกกว่า 10,000 จุด ท�าให้ธนาคารมีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 12,000 แห่ง
(มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต่อประชาชน ซึ่งถือเป็น ทัว่ ประเทศ เพิม่ ความสะดวกให้ลกู ค้ามากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังร่วมกันศึกษา
การซือ้ ขายหุน้ กูด้ ว้ ยระบบดิจทิ ลั วอลเล็ตเต็มรูปแบบครัง้ แรกในเอเชีย ทัง้ ยังเป็น พัฒนารูปแบบและต่อยอดเพือ่ ขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินใหม่ ๆ
การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาตลาดทุนไทย เพือ่ ยกระดับ ได้แก่ บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย บริการรับช�าระค่าปรับจราจร
ศักยภาพของแพลตฟอร์มให้สามารถบริการครอบคลุมกิจกรรมหลักในชีวติ ของ บริการถอนเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านเครือ่ ง EDC และบริการยืนยันตัวตน e-KYC
ลูกค้าและประชาชนอย่างทัว่ ถึง ทัง้ ด้านบริการทางการเงิน สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ เพื่อรองรับโครงการภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนร้านค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์
รวมถึงการออมและการลงทุน โดยธนาคารกรุงไทยยังให้บริการเป็นตัวกลาง OTOP ด้วยการเพิม่ ช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Thailandpostmart
ส�าหรับตลาดรอง เพือ่ ให้นกั ลงทุนมีชอ่ งทางการซือ้ ขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ของ ปณท. อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีบริการอืน่ ๆ ทีธ่ นาคารกรุงไทย และ ปณท.
ตลอด 24 ชัว่ โมง ได้รบั หุน้ กูแ้ ละได้รบั เงินทันที โดยสามารถจัดจ�าหน่ายครบ อยู่ระหว่างร่วมกันพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
วงเงิน 6,000 ล้านบาท ด้วยเวลา 8.12 นาที มีจา� นวนผูล้ งทุนทัง้ หมด 8,363 คน บริการเติมเงินบัตร M-Pass และบริการถอนเงินด้วย QR Code
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

ความร่วมมือกับ TFEX พัฒนาบริการซื้อขายดอลลาร์ลว่ งหน้า
(USD Futures on Blockchain)

ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) หรือ TFEX พัฒนาบริการแลกดอลลาร์รายวัน ส�าหรับผูซ้ อ้ื ขาย
ดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures on Blockchain) ที่เชื่อมภาคธนาคาร
และตลาดทุนเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยี Blockchain ครัง้ แรกในประเทศไทย
มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SME ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ลดความผันผวนของค่าเงิน เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งและเพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขันกับต่างประเทศอย่างยั่งยืน
บริการดังกล่าวจะช่วยให้ผปู้ ระกอบการ SME มีทางเลือกในการบริหาร
ความเสีย่ งด้านค่าเงิน โดยสามารถล็อกอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ ให้ผสู้ ง่ ออกหรือ
น�าเข้า มีตน้ ทุนโดยรวมของอัตราแลกเปลีย่ นคงทีเ่ สมอ ป้องกันผลกระทบจาก
ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงยังสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก
สกุลต่างประเทศ (FCD) กับธนาคารกรุงไทย เพื่อรองรับการรับและตัดเงิน
จากบริการ และท�ารายการแลกเงินด้วยตนเองผ่าน www.jedi.krungthai.com
บัตร EMV

ธนาคารกรุงไทย ร่วมมือกับบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด
(มหาชน) (BEM) ด�าเนินโครงการระบบช�าระค่าผ่านทางด้วยเทคโนโลยี
EMV Contactless (Europay Mastercard and Visa) ที่บริเวณด่านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) สะพานพระราม 7 ทางพิเศษสายศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ เพือ่ อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนทีใ่ ช้บริการ
ทางด่วนเดินทาง ด้วยการแตะบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของทุกธนาคาร
ทีม่ สี ญั ลักษณ์ Contactless ทัง้ ยังสามารถพัฒนาสูร่ ะบบจัดเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือระบบ M-Flow
ได้ในอนาคต

Customs Trader Portal

ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับกรมศุลกากร พัฒนาระบบลงทะเบียน
ผูม้ าติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal เพือ่ อ�านวยความสะดวกให้แก่
ผูน้ า� เข้า-ส่งออก ตัวแทนออกของและผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการออกของ โดย
ผูใ้ ช้ระบบสามารถด�าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.customstraderportal.com
ในการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถยืนยันตัวตนได้ทนั ทีโดยเข้าไปทีเ่ มนูยนื ยัน
ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)
2. ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย 3,300 เครือ่ งทัว่ ประเทศ
3. สาขาของธนาคารทัว่ ประเทศกว่า 1,000 แห่ง เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัว
ให้ผู้น�าเข้า-ส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากร ลงทะเบียนได้อย่างปลอดภัย
โดยไม่ตอ้ งยืน่ บัตรประชาชน
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังมีแผนต่อยอดโครงการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการน�าส่งสินค้าถึงผูน้ า� เข้าแบบ Door-to-Door One-Stop Service
โดยรวมบริการการออกของไว้ในที่เดียว ช่วยให้ตัวแทนออกของจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และผูน้ า� เข้าสินค้ารอรับสินค้าอยูท่ บี่ า้ นอย่างปลอดภัย
พร้อมเชือ่ มต่อกับระบบช�าระเงินของธนาคาร และการเก็บหลักฐานรูปแบบดิจทิ ลั
ไปจนถึงการติดตามสถานะการน�าเข้าและการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็น
ตัวกลางในการแชร์ขอ้ มูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน
(Customs e-Receipt on Blockchain) ระหว่าง 3 กรมภาษีของกระทรวงการคลัง
เพือ่ ลดการจัดท�าเอกสารทีเ่ ป็นกระดาษ รวมถึงสร้าง Digital Trade Platform
มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ตอบโจทย์ความต้องการและการด�าเนินธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศแบบครบวงจรผ่านระบบดิจิทัล เชื่อมต่อบริการหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ เพือ่ ให้ประชาชนและกลุม่ ธุรกิจได้รบั บริการทีด่ ยี งิ่ ขึน้
AIS-กรุงไทย เปิดโครงการ “พอยท์เพย์”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
รายได้ของประชาชน ธนาคารกรุงไทย ได้รว่ มมือกับบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน) หรือ AIS เปิดตัวโครงการ “พอยท์เพย์” เพือ่ ช่วยเหลือ
ร้านค้าขนาดเล็กทัว่ ประเทศ โดยเปิดให้ลกู ค้าเอไอเอสทีม่ อี ยูก่ ว่า 43.2 ล้านราย
สามารถใช้คะแนนสะสม (มูลค่า 2 พอยท์ = 1 บาท) จ่ายแทนเงินสดในร้านค้า
ถุงเงิน ซึง่ ปัจจุบนั มีจา� นวน 1.5 ล้านร้านค้า
ความร่วมมือในครัง้ นีเ้ ป็นการผสานจุดแข็งของธนาคารกรุงไทยทีไ่ ด้ดา� เนิน
การวางโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั มาอย่างต่อเนือ่ ง กับความพร้อมในการให้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศของ AIS
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มร้านค้ารายเล็กตามชุมชนต่าง ๆ ที่เป็นเสมือนฟันเฟือง
จ�านวนมหาศาลทีม่ ผี ลต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในระดับฐานรากต่อไป
Dip & Go

ธนาคารได้พัฒนาการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าเพื่อลด
ระยะเวลาการเข้ามาใช้บริการทีส่ าขา ด้วยโครงการ Dip & Go ซึง่ ลูกค้าสามารถ
กรอกข้อมูลค�าขอเปิดบัญชีได้ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (https://
krungthai.com/dipandgo) ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง และด�าเนินการยืนยันตัวตน
ได้ตามช่องทางที่สะดวก ทั้งที่สาขาตามวันเวลาที่นัดหมาย หรือตู้ ATM ที่
มีสัญลักษณ์ Confirm ID ของธนาคาร
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โครงการ Smart Financial & Payment Infrastructure (SFPI)

ธนาคารเข้าร่วมโครงการ Smart Financial & Payment Infrastructure (SFPI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย
กับ 7 ธนาคารน�าร่องและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยต่อยอดมาจากมาตรฐาน ISO 20022 น�ามาใช้กบั ทัง้ การจ่ายเงิน
และการส่งภาษีและใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ มุง่ เน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถน�าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
ไปต่อยอดบริการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงมีขอ้ มูลประกอบการวิเคราะห์การให้สนิ เชือ่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
โดยแผนการด�าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 Track ซึง่ ท�าควบคูไ่ ปพร้อมกัน

Track 1
Track 1: Trade and Payment
(บริการพื้นฐานเพื่อข้อมูลการค้าและการช�าระเงิน)
ในช่วงปี 2564 เป็นระยะของการวางแผนก�าหนดรายละเอียด Business
Requirement และรูปแบบบริการหลักทีจ่ ะเปิดให้บริการในระยะที่ 1 (Phase 1)
ธนาคารกรุงไทย เป็น 1 ในธนาคารหลักที่ร่วมก�าหนดแนวทางของ SFPI
โดยยึดหลักประโยชน์จากการสมัครใช้บริการของผูป้ ระกอบธุรกิจเป็นส�าคัญ
และสามารถต่อยอดแผนกลยุทธ์ของธนาคารในเรื่อง X2G2X โดย SFPI
Phase 1 มี แ ผนที่ จ ะเริ่มเปิด ให้บ ริก ารแก่กลุ่มผู้ป ระกอบการน�า ร่ อ ง
ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 พร้อมทัง้ ได้เริม่ จัดท�าแผนพัฒนาระบบงานภายใน
ของธนาคาร เพื่อเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลกับ SFPI และลูกค้าของธนาคาร
โดยใช้ Krungthai Business และ Krungthai Corporate Online เป็นช่องทาง
ดิจิทัลหลักในการเป็นจุดเชื่อมโยงทุกบริการ

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

Track 2
Track 2: โครงการ Digital Supply Chain Finance
สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมถึงภาครัฐร่วมกัน
ด�าเนินโครงการนี้ เพื่อจัดหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ภายใต้
แผนงาน SMART Financial & Payment Infrastructure (SFPI) ซึง่ เป็นการให้
สินเชือ่ บนข้อมูลทางการค้าแบบดิจทิ ลั โดยมีจดุ ประสงค์หลักเพือ่ ช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ยขึน้ ภายใต้เงือ่ นไขทีด่ ขี นึ้
โดยปัจจุบนั ธนาคารให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบการไม่วา่ จะเป็นฝ่ายผูซ้ อื้ (Buyer)
หรือคูค่ า้ (Supplier) ใน SupplyChain ซึง่ ธนาคารสามารถ ให้บริการใน 2 บทบาท
คือ การเป็น Sponsor Bank และ Financing Bank
1. Sponsor Bank คือ ให้การบริการผู้ซื้อ เพื่อน�าข้อมูลของผู้ขาย
(Buyer) หรือผูจ้ ดั หาสินค้า (Supplier) และข้อมูลทางการค้า เช่น ใบแจ้งหนี้
เป็นต้น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสูร่ ะบบ SFPI ท�าให้ผซู้ อื้ สามารถสนับสนุน
ให้ผจู้ ดั หาสินค้า (Supplier) ได้รบั การเสนอวงเงินสินเชือ่ จากธนาคาร
2. Financing Bank ธนาคารจะน�าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Supplier
Finance) และบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้จัดหาสินค้า (Supplier) ที่เข้าร่วม
โครงการ SFPI ซึง่ การเบิกใช้วงเงินจะท�าผ่านระบบของธนาคารในรูปแบบดิจทิ ลั
หลังจากที่ผู้ซื้อ (Buyer) ส่งข้อมูลเข้ามา ข้อมูลจะผ่านเข้าระบบ SFPI
มายังธนาคาร ท�าให้ผู้กู้หรือ Supplier สามารถเลือกธุรกรรมที่ต้องการ
เบิกเงินกู้ และรับเงินกู้ได้ทันที

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

055

โครงการ Smart City

ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพือ่ ยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา สูก่ ารเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ร่วมกับ 9 องค์กร ได้แก่ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (DEPA) บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ากัด (มหาชน) โครงการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิต้ี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�า้ ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน
จ�ากัด (มหาชน) บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากัด (มหาชน) และบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด เพือ่ น�าเทคโนโลยีมาเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเมืองใน 7 ด้าน ดังนี้
1. Smart Environment ผ่านการด�าเนินการของคณะกรรมการของจังหวัด รวมถึงสนับสนุนทางการเงินแก่ธรุ กิจพลังงานสะอาด
2. Smart Economy ผลักดันจังหวัดฉะเชิงเทราสูส่ งั คมไร้เงินสด ด้วยการน�าระบบ Smart Market บริการรับช�าระเงินด้วยช่องทางดิจทิ ลั ให้แก่ 2,200 ร้านค้า
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ พร้อมโปรโมชัน่ สิทธิพเิ ศษส�าหรับร้านค้าทีเ่ ข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการคนละครึง่ รวมถึงร้านค้าอืน่ ๆ ทีม่ ชี อื่ เสียงในจังหวัดกว่า 400 ร้าน
ช่วยกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยแบบไร้เงินสด ผ่านการสแกน QR Code
3. Smart Mobility พัฒนาระบบ EMV Contactless รองรับการช�าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดผ่านระบบ EMV Contactless ซึง่ เป็นการรับช�าระค่าโดยสาร
ผ่านเครือ่ ง Krungthai EDC หรือสแกน QR CODE
4. Smart Energy พัฒนาระบบ Digital Payment และสนับสนุนการลงทุนส�าหรับโครงการต่าง ๆ ในการใช้พลังงานทดแทน
5. Smart People พัฒนาแอปพลิเคชันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชือ่ มโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับระบบการท�าธุรกรรมดิจทิ ลั
ของธนาคาร
6. Smart Living ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพพืน้ ฐานตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ด้วย Health Wallet หรือกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน
เป๋าตังทีธ่ นาคารร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) พัฒนาขึน้
7. Smart Governance เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงาน ลดขัน้ ตอน เพิม่ ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ท�าให้เกิดธรรมาภิบาล ด้วยการเชือ่ มต่อ
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการ e-Police Station ที่สามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์และช�าระค่าปรับจราจรผ่านช่องทางของธนาคาร โครงการ
ศาลดิจทิ ลั e-Filing เพือ่ ยืน่ และรับฟ้องผ่านระบบออนไลน์ของศาลยุตธิ รรม พร้อมระบบช�าระค่าธรรมเนียม และโครงการจัดเก็บภาษีทอ้ งถิน่ เป็นต้น
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การพั ฒนา Health Wallet และ Krungthai Digital Health Platform

ธนาคารกรุงไทยเป็นผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศ Krungthai Digital Health Platform เป็นส่วนหนึง่ ใน Cash Management Solution ให้แก่สา� นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช./NSHO) เพือ่ ให้บริการ “งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” (PP Disruptive Model) โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สนับสนุน
การลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคทีป่ อ้ งกันได้ ช่วยให้ประชาชนมีคณุ ภาพชีวติ ยืนยาวขึน้ ลดภาระรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศ ประชาชนคนไทยทุกคนได้รบั
สิทธินแี้ ตกต่างกันตามเพศและอายุ ทัง้ นี้ Krungthai Digital Health Platform มีสว่ นช่วยในการผลักดันโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ระบบทีม่ กี ารเชือ่ มโยง
ทัง้ ข้อมูลและระบบงานร่วมกัน ได้แก่

แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนู Health Wallet

1

ส�าหรับประชาชนผู้ใช้บริการท�าการลงทะเบียน
เพื่อตรวจสอบและใช้สิทธิประโยชน์
จากหน่วยบริการ

ระบบ Hospital Portal

ส�าหรับหน่วยบริการที่สามารถบันทึกผล
การให้บริการและส่งข้อมูลเบิกค่าใช้จ่าย
ไปยัง สปสช.

2

Krungthai
Digital Health
Platform

3

ระบบ Hospital Portal

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ สปสช. ใช้ใน
การตรวจสอบข้อมูลเพื่ออนุมัติ
การเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ

ระบบ Krungthai Corporate Online
ส�าหรับ สปสช. ใช้อนุมัติ และโอนเงิน
ค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยบริการ

4

ในปี 2564 ธนาคารได้ขยายการใช้ Krungthai Digital Health Platform บริการสิทธิ “การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่” ผ่านหน่วยงานบริการสุขภาพของ สปสช. ทัง้ รัฐ
และเอกชนกว่า 1,600 แห่งทัว่ ประเทศ โดยประชาชนผูม้ สี ทิ ธิสามารถจองนัดหมายและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนู Health Wallet ซึง่ มีโควตาวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ในปี 2564 จ�านวนกว่า 6 ล้านโดส นอกจากนี้ ธนาคารได้ขยาย Krungthai Digital Health Platform ไปยังกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคอืน่ ๆ ของ สปสช. รวมถึงได้ตอ่ ยอดเพือ่ ให้ประชาชนท�าการยืน่ ประวัตกิ ารรักษาตนเองผ่านเมนู Health Wallet เพือ่ สามารถเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาล
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ Health Information Exchange หรือ HIE ทีด่ า� เนินการร่วมกับกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมี
โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ HIE ตามแผนของกระทรวงฯ รวม 100 แห่งทัว่ ประเทศ
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

Smart University

ธนาคารได้ตอ่ ยอดโครงการ Smart University ทีไ่ ด้นา� เทคโนโลยีมาพัฒนา
การศึกษา โดยในปี 2564 ธนาคารได้พฒั นาแอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือให้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL UApp) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (RMUTI Connect) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(BSRU APP) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Hatyai UApp) ช่วยอ�านวยความสะดวก
ให้นกั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รองรับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
รูปแบบเดิมกับการเรียนแบบออนไลน์ เพือ่ ตอบโจทย์การใช้ชวี ติ ของคนยุคใหม่
ทีม่ ไี ลฟ์สไตล์แบบดิจทิ ลั โดยจะมีฟงั ก์ชนั การใช้งานเพือ่ อ�านวยความสะดวก เช่น
ปฏิทนิ การเรียนการสอน Virtual ID ใช้ยนื ยันตัวตนแทนบัตรนักศึกษาหรือบัตร
บุคลากร News & Events อัปเดตข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย Transcript &
Advisory เช็กผลการเรียน พร้อมโปรแกรมค�านวณเกรดส�าหรับวางแผนการเรียน
Payment ช�าระค่าสินค้าและบริการทีร่ า้ นค้าด้วยการสแกน QR Code และช�าระ
ค่าเทอม สามารถท�ารายการได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ลดการใช้เงินสด ลดการสัมผัส ลดการ
ติดต่อสาขาธนาคาร ซึง่ ทุกการใช้งานในแต่ละครัง้ สามารถเปลีย่ นเป็นคะแนนสะสม
เพือ่ แลกรับสิทธิพเิ ศษ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทัง้ กิน ช้อป และเดินทาง
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ Smart
University ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. บริการกรุงไทยดิจทิ ลั แพลตฟอร์มส�าหรับสถาบัน
- การให้บริการจัดการทางการเงินครบวงจรผ่านระบบกรุงไทยดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Krungthai Digital Platform) เช่น บริการจัดการด้านการเงิน
(Cash management) บริการรับช�าระเงินออนไลน์ผา่ นบริการ Krungthai
Fast Pay (Payment Gateway) บริการร้านค้ารับบัตร EDC บริการรับ
ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางการช�าระเงินของธนาคารและ
ต่างธนาคารผ่านบริการ Cross Bill payment บริการ Corporate Group
Payment (CGP) บริการโอนเงินเดือนบุคลากร (Payroll) บริการช�าระเงิน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาทิ กรมสรรพากร ส�านักงานประกันสังคม
กรมศุลกากร ฯลฯ บริการระบบการจัดการ Krungthai Corporate Online
(Internet Banking) บริการการจัดการด้านภาษี อาทิ e-Withholding Tax
และบริการเงินบริจาค e-Donation รวมถึงบริการจัดการทางการเงินอืน่ ๆ
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เป็นต้น
- การให้บริการผลิตภัณฑ์บตั รทางการเงินของธนาคารทีส่ ามารถใช้เป็น
บัตรของสถาบัน/องค์กรได้ดว้ ย (IPAC Card) ส�าหรับนักศึกษา อาจารย์ แพทย์
พยาบาล และบุคลากร แบบผูกบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชี Krungthai
E-book account/E-Saving
- การพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ KMITL University
Application (KMITL U App) เชือ่ มโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
สถาบัน เข้ากับระบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร โดยผูกกับ
บัญชี Krungthai E-book account/E-Saving ทีเ่ ชือ่ มกับแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT และเป๋าตัง
- การพัฒนาและให้บริการระบบบริหารจัดการทางการเงินส�าหรับหอพัก
นักศึกษาของสถาบัน รวมถึงการใช้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ
Krungthai Dormitory Application
- การสนับสนุนด้านการศึกษาวิจยั ด้านต่าง ๆ แก่สถาบันผ่านเงินบริจาค
เพือ่ การศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนผ่านโครงการฝึกงานและ
โครงการสหกิจ โดยให้นกั ศึกษามีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับธนาคาร
2. การสนับสนุนความร่วมมือและด�าเนินงานตามทีไ่ ด้มกี ารลงนามร่วมกัน
ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจยั พัฒนานวัตกรรม Next Lab
3. การสนับสนุนการวิจยั ร่วมในหัวข้อการเงินการธนาคารและหัวข้อต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ Fintech & Blockchain, Robotics & AI, Smart Healthcare
และ Smart City
4. การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ อาทิ Hackathon, NEXT
Creator Space และสนับสนุนทุนการศึกษาต่าง ๆ ส�าหรับนักศึกษา นักวิจยั
ของสถาบัน
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ทีห่ ลากหลาย
โดยสามารถอ่านรายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการส�า คัญของ
5 ระบบนิเวศเป้าหมาย ได้ทรี่ ายงานประจ�าปี 2564 หน้า 21-29
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การบริหารความสัมพั นธ์ลูกค้า

เป้าหมาย
ระยะยาวปี

มุง่ มัน่ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ลกู ค้า
ตาม Service Level Agreement
(SLA) ทีร่ ะดับ 95% และพัฒนาโครงการ
We Care เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บริการที่สาขา
ซึง่ จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาลูกค้า
ได้ทันท่วงที และยกระดับคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารสาขา โดยยึ ด หลั ก
Market Conduct

เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

การด� า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นได้ ต าม Service Level
Agreement (SLA) ที่ธนาคารก�าหนด
ไม่ต�่ากว่า 95%

ผลการ
ดําเนินงานในปี

ด� า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ลู ก ค้ า ได้
ตาม Service Level Agreement (SLA)
ที่ธนาคารก�าหนดเท่ากับ 95.04%

ธนาคารมีการด�าเนินงานด้านการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management - CRM) ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ ท�าให้ลกู ค้า
มีความพอใจสูงทีส่ ดุ ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร พร้อมทัง้ เกิดความผูกพัน เชือ่ มัน่ และไว้วางใจในการบริการของธนาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การแบ่งกลุม่ ลูกค้า (Sub-segment) มีการแบ่งกลุม่ ลูกค้าอย่างชัดเจน
เพือ่ ให้สามารถเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุม่ ได้อย่างชัดเจน
ลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ ธนาคารได้แบ่งกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการมุง่ เน้นดังนี้ กลุม่ ลูกค้า
มหาวิทยาลัย กลุม่ ลูกค้าองค์กรทีโ่ อนบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร (Payroll)
กลุม่ ลูกค้าสินเชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) และกลุม่ ลูกค้ามัง่ คัง่ (Wealth) ซึง่ ใน
แต่ละกลุม่ ลูกค้าได้มกี ารวางแผนงานและแนวทาง (Roadmap) ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และหรือบริการเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการในกลุม่ ลูกค้าแต่ละกลุม่
2. การเข้าใจลูกค้า (Customer Insight) หลังจากการแบ่งกลุม่ ลูกค้าอย่าง
ชัดเจนแล้วจึงท�าการค้นหาความต้องการ (Need/Pain point) ของลูกค้า
ในแต่ละกลุม่ เพือ่ น�าข้อมูลไปก�าหนดเป็นกลยุทธ์สนองตอบลูกค้าในแต่ละกลุม่
เช่น ความคาดหวังหรือความต้องการของผูป้ ระกอบการ ธนาคารมีการจัดท�า
วิจัย (Research) เพื่อเข้าใจผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยเน้นการเข้าใจลูกค้า
ในเบือ้ งลึก (Customer Insight) เพือ่ สรรหาผลิตภัณฑ์ทตี่ อบโจทย์ลกู ค้าแต่ละกลุม่
มากยิง่ ขึน้ เช่น มีการจัดหาแพ็กเกจบริการ ส�าหรับกลุม่ ข้าราชการ กลุม่ sSME
จัด Solution ส�าหรับกลุม่ ลูกค้าปลีกค้าส่ง หรือร้านขายยา และการปรับเปลีย่ น
สิทธิประโยชน์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า (Customized) หรือผลิตภัณฑ์
บริการส�าหรับกลุม่ ลูกค้ามัง่ คัง่ (Wealth) ของธนาคาร เป็นต้น
3. การก�าหนดกลยุทธ์และช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ การดูแลลูกค้า
และการสือ่ สารกับลูกค้า ธนาคารมีการก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์
และการสือ่ สารกับลูกค้าในแต่ละกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน โดยช่องทางทีธ่ นาคารใช้ใน
การสร้างความสัมพันธ์ การดูแลลูกค้าและการสือ่ สารกับลูกค้ามีทงั้ ช่องทางดัง้ เดิม
(Traditional Channel) และช่องทางดิจทิ ลั (Digital Channel) โดยดูจากช่องทาง
ที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความผูกพัน (Engagement) กับธนาคารและเลือก
ช่องทางนัน้ ๆ น�าเสนอผลิตภัณฑ์ทตี่ รงกับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย

GRI 103-2, 103-3

4. การประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง เนือ่ งจากความต้องการของลูกค้า
สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ธนาคารจึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของลูกค้า ทัง้ จากการสอบถามลูกค้าโดยตรง และการรวบรวมข้อเสนอแนะ
(Feedback) ต่าง ๆ จากผู้ดูแลลูกค้า หรือ Relationship Manager (RM)
ทีท่ า� หน้าทีด่ แู ลลูกค้า เพือ่ น�าข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้
a. ลูกค้าภาครัฐ จัดท�าแผนงาน (Key Account Plan) ร่วมกับฝ่ายงาน
ที่เกี่ยวข้องที่เข้าให้การดูแลลูกค้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึง
การจัดงานสัมมนาให้หน่วยงาน ทัง้ เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ตลอดจนสร้างการรับรูใ้ นวิสยั ทัศน์ และศักยภาพของธนาคารในการด�าเนิน
โครงการภาครัฐต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง
b. ลูกค้าองค์กร (Corporate) ด�าเนินการจัดท�าแผนงานร่วมกับหน่วยงาน
ผูด้ แู ลลูกค้า (RM) โดยแบ่งตามแต่ละประเภทกลุม่ อุตสาหกรรมของลูกค้า
และให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรมหลัก ๆ ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร เช่น
ภาคโรงแรม ภาคการขนส่ง และภาคการค้าส่ง-ปลีก เป็นต้น ทัง้ นี้ แนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่ได้ก�าหนดร่วมกันจะมีการน�าเสนอให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย
ตามระยะเวลาทีก่ า� หนดไว้และมีการติดตามร่วมกันอย่างใกล้ชดิ
c. ลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จัดท�าแผนงาน
(Account Plan) ร่วมกับฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ผูด้ แู ลลูกค้า (RM) และ
Product Manager เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้นในการออกแบบ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมด (Total Solution) ที่เหมาะสมกับลูกค้า
โดยมีการวางแผนงานเพือ่ น�าเสนอลูกค้า และร่วมก�าหนดระยะเวลากับลูกค้า
ในการด�าเนินแผนงานในแต่ละเรือ่ ง
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ด้วยนโยบายของธนาคารทีม่ งุ่ เน้นและให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นหลัก และเพือ่ ตอบสนองในเรือ่ งการจัดการข้อร้องเรียนให้ครบทุกกลุม่ ลูกค้าและครอบคลุม
ทุกช่องทางการแจ้งเรื่องอย่างสอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัลที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางสังคมออนไลน์ (Social)
ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของธนาคารกรุงไทยและคู่แข่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงิน
การธนาคาร (Social Voice Analytic) และท�าการวิเคราะห์เพือ่ หาข้อมูลเบือ้ งลึก (Insight) ของผูบ้ ริโภคและคูแ่ ข่งในตลาด เพือ่ น�าไปใช้พฒั นาการสือ่ สารกับ
กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งในเชิงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด รวมไปถึงน�าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการให้บริการของธนาคาร
มีการก�าหนดค�าส�าคัญ (Keywords) ที่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทยและคู่แข่ง ในเครื่องมือที่สามารถจับข้อมูลที่ผู้บริโภคมีการพูดถึงบนสื่อสังคม
(Social Media) และบนโลกออนไลน์เข้ามาในระบบ (Social Listening Tool) ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- Facebook (Public Page Facebook), Twitter, Web, Instagram, Webboard pantip
- ข่าวออนไลน์ (Online News) เช่น ผูจ้ ดั การออนไลน์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยรัฐ ฯลฯ
- เว็บไซต์ทมี่ ชี อื่ เสียงทีม่ เี นือ้ หากล่าวถึงธนาคารกรุงไทย คูแ่ ข่ง รวมไปถึงเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงิน เช่น Kapook.com, Brandage เป็นต้น

Social Voice Analytic

การจัดการข้อขัดข้อง
ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า
โดย งานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

GRI 103-2
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โดยทีม Customer Insights (งานรับเรือ่ งร้องเรียนลูกค้า) จะเป็นผูบ้ ริหารจัดการข้อขัดข้องในการใช้บริการ รวมถึงการให้ขอ้ มูลและความช่วยเหลือลูกค้า
ในด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Social) โดยมีระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 7 วัน ไม่เว้นวันหยุด ในช่วงเวลา 07.00-24.00 น. รวมถึงช่องทางอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่
ออนไลน์ (Non Social) ทีเ่ ปิดให้บริการในเวลาท�าการ
ในเดือนธันวาคม 2564 ธนาคารได้จดั ท�าโครงการ We Care เพือ่ พัฒนาคุณภาพการให้บริการของสาขา มุง่ เน้นทีภ่ าพรวมการบริหารจัดการภายใน
สาขาและพนักงาน โดยมีการติดตั้งจุดสแกนคิวอาร์โค้ดบนเคาน์เตอร์บริการ ส�าหรับให้ลูกค้าประเมินคุณภาพการให้บริการหลังจากใช้บริการที่สาขา
ซึง่ ผลการประเมินของลูกค้าจะมีการแจ้งเตือนไปยังผูจ้ ดั การสาขาผ่านแอปพลิเคชัน ONE KRUNGTHAI เพือ่ ให้ผจู้ ดั การสาขาสามารถเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหา
ลูกค้าได้ทนั ท่วงที กรณีทลี่ กู ค้าไม่ได้รบั ความสะดวกจากการใช้บริการ

Survey Flow
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ในปี 2564 มีจา� นวนเรือ่ งทีล่ กู ค้าแจ้งผ่านระบบรับค�าแนะน�าและติชม จ�านวน 176,637 เรือ่ ง แบ่งเป็น ช่องทางทีไ่ ม่เป็นทางการ 152,671 เรือ่ ง (86.43%)
ช่องทางทีเ่ ป็นทางการ 22,879 เรือ่ ง (12.95%) และผ่านหน่วยงานภายนอก 1,087 เรือ่ ง (0.62%)**

ช่องทาง
ที่เป็นทางการ

ช่องทางที่เป็นทางการ

22,879

หน่วยงานภายนอก

12.95

%

ช่องทางที่ไม่เป็นทางการ

ทั้งหมด

หน่วยงาน
ภายนอก

176,637

1,087

0.62
%

ช่องทาง
ที่ไม่เป็นทางการ

152,671

86.43

%

krungthai.com

7,779

complaint.center@krungthai.com

6,106

02 111 1111

4,116

Krungthai Connext

3,750

สํานักงานกรรมการผู้จด
ั การใหญ่

371

KT-AXA

320

สาขา

86

KTC

75

Walk in

61

จดหมาย

57

contact.center@krungthai.com

53

สํานักนายกรัฐมนตรี

709

02 208 8989

46

ธนาคารแห่งประเทศไทย

343

KTBGS

42

134,769

กระทรวงการคลัง

29

อื่น ๆ

9

Pantip

9,761

ศูนย์ดํารงธรรม

3

หน่วยงานสํานักงานใหญ่

5

Twitter

8,125

สํานักงาน คปภ.

2

02 109 2345

1

Website อื่น ๆ

16

สํานักงาน สคบ.

1

KTAM

1

Facebook

ตารางเปรียบเทียบจ�านวนเรื่องที่ลูกค้าแจ้งธนาคาร โดยแยกตามประเภทกลุ่มเรื่อง ปี 2560-2564

2560
(%)
88.25

2561
(%)
82.38

2562
(%)
85.04

2563
(%)
85.60

2564
(%)
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

กลุ่มเรื่อง

ขอความช่วยเหลือ

GRI 103-3, 418-1
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การด�าเนินการแก้ไขปัญหาของธนาคาร

ธนาคารสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ลกู ค้าภายในระยะเวลา Service Level Agreement (SLA) ทีธ่ นาคารก�าหนดเท่ากับ 95.04% ของจ�านวน
เรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รบั จากลูกค้า
ช่องทาง/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
1

RM/หน่วยงาน/
พนง. สาขา

โทร 0 2255 2222/
Fax หนังสือ/
แจ้งเรื่องที่ สนญ.

www.krungthai.com
Email: complaint.
center@krungthai.com

ความรุนแรงระดับ
Near Miss

No

ทีม Customer Insight
(งานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า)

2
Yes

2.1

ลูกค้า

Near Miss
(ขอความช่วยเหลือ)

2.2

บันทึกเรื่องผ่านระบบ
Tele pro

ให้ความช่วยเหลือ

2.4

Moderate Risk
(ร้องเรียน)

เจ้าของงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ลูกค้าพอใจ

ดําเนินการแก้ไข
ภายใน SLA ของแต่ละระดับ
ความรุนแรง*

3

ทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
(Krungthai) ฟังเสียง
จากระบบบันทึกเสียง NICE

ลูกค้าพอใจ

บันทึกข้อมูลเพิ่ มเติม
บนระบบงานรับคําแนะนํา
และติชม

5
****กรณีซับซ้อน/ทุจริต
สายงานไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้ ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ นําส่งเรื่อง
สายงานตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบทันที

แจ้งผลให้ลูกค้าทราบ
ภายใน SLA ของแต่ละระดับ
ความรุนแรง*

CIS. ให้คําปรึกษา/
ติดตามเรื่อง

No

****กรณีเป็นเรื่อง
Crisis Communication
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
รายงานผู้บริหารฝ่าย/
ผู้บริหารสายงานสื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กร/
ผู้บริหารหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่ อ
พิ จารณาเข้าสู่กระบวนการ
บริหารการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤตทันที

Yes

No

ชี้แจงลูกค้า
พอใจ/ไม่พอใจ

4

ส่งเรื่องไปยังเจ้าของงาน
ภายใน SLA ของแต่ละระดับ
ความรุนแรง*

ชี้แจงลูกค้า
พอใจ/ไม่พอใจ

Yes

High Risk
(ร้องเรียนเร่งด่วนรุนแรง)

CIS. บันทึกบนระบบ
เสนอแนะและติชม

ให้ความช่วยเหลือทันที

Contact Center
0 2111 1111

บริษัทในกลุ่มธุรกิจ

จัดลําดับความรุนแรง

2.3

Low Risk
(เสนอแนะ)

ข่าว/สื่อภายนอก/เว็บไซต์/
Facebook/
Line Connext ฯลฯ

เจ้าของงานบันทึกบนระบบ
รับคําแนะนําและติชม
No
CIS. พิ จารณาการแก้ไข/
มาตรการป้องกัน
Yes
ประเมินประสิทธิผล
ประเมินความพึ งพอใจ
ของลูกค้า
No

Yes

CIS. ชี้แจงผลการดําเนินการ
ให้ลูกค้าทราบอีกครัง
้

CIS.
RM

หมายถึง ทีม Customer Insight
(งานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า)
หมายถึง Relationship Manager
ดําเนินการตามกระบวนการ
CIS. ดําเนินการให้คําปรึกษา/ติดตามเรื่อง

GRI 103-2, 418-1

บันทึก/ยุติเรื่อง

6
สิ้นสุด

CIS. ดําเนินการ
1 ส่ง จม./ ของที่ระลึกให้ลูกค้า
2 ทํารายงานสรุปรายเดือน/งวด/ปี
3 นําส่ง กจญ./ผู้บริหารสายงาน/
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

7
ทบทวนกระบวนการ
ทุกไตรมาส 4
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ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

กรณีทลี่ กู ค้าร้องเรียนผ่านผูด้ แู ลลูกค้า (RM)/สาขา/หน่วยงาน พนักงานผูร้ บั เรือ่ งจะเป็นผูพ้ จิ ารณาจัดล�าดับและจัดกลุม่ เรือ่ งตามข้อเท็จจริง โดยอ้างอิง
ตามค�านิยามในคูม่ อื การปฏิบตั งิ านฯ หากด�าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว พนักงานจะบันทึกข้อมูลในระบบรับค�าแนะน�าและติชม เพือ่ ด�าเนินการ
ตามกระบวนการปกติตอ่ ไป แต่หากเรือ่ งร้องเรียนมีระดับความรุนแรงมาก (High Risk) จะเข้าสูก่ ระบวนการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วนต่อไป
ทัง้ นี้ ธนาคารมีการส�ารวจความพึงพอใจจากลูกค้าหลังการใช้บริการทีส่ าขาของธนาคาร โดยในปี 2564 ธนาคารได้รบั คะแนนความพึงพอใจ (SQ) เท่ากับ
82.08% นอกจากนีธ้ นาคารยังส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ซึง่ ในปี 2564 ธนาคารส�ารวจคะแนนความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ปี 2564 จากการสัมภาษณ์ผใู้ ช้บริการทัง้ หมด 3,016 ตัวอย่าง ธนาคารได้รบั ผลคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 92.5% เพิม่ สูงขึน้ จากปีกอ่ นทีไ่ ด้คะแนนเท่ากับ 91.0%
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การไม่เลือกปฏิบัติ

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการด�าเนินงานสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ธนาคารปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2564 ธนาคารได้รบั การร้องเรียนกรณีการเลือกปฏิบตั จิ า� นวน 37 เรือ่ ง เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการบริหารจัดการคิวภายในสาขา
ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ทีจ่ า� กัดจ�านวนลูกค้าในการให้บริการ เกิดปัญหาการสือ่ สารระหว่างพนักงานและลูกค้าในการจัดการคิวภายในสาขา
บางครั้งลูกค้าเข้าใจผิดในเรื่องการแซงคิวรวมถึงการอ�านวยความสะดวก การให้ข้อมูล และการให้บริการลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าข้าราชการ
กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้าที่รู้จักคุ้นเคยกับสาขา ซึ่งลูกค้าทั่วไปมองว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน และลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมักได้รับการต้อนรับ
และอ�านวยความสะดวกจากสาขาเป็นอย่างดี โดยผู้บริหารหน่วยงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและก�าหนดมาตรการไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนซ�้า
เช่น เน้นย�้าพนักงานสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจถึงกระบวนการในการให้บริการต่าง ๆ ป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนอันน�าไปสู่การร้องเรียน และให้บริการ
ลูกค้าทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมให้เกิดความประทับใจ เมือ่ มาใช้บริการทีส่ าขา ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุม่ บริหารจัดการคิว
ภายในสาขาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ

GRI 103-2, 103-3, 418-1

064

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

เรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ในปี 2564 ธนาคารได้รบั เรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทีไ่ ด้รบั แจ้งจากหน่วยงานก�ากับ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) จ�านวน 3 เรือ่ ง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับพนักงานให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าแก่บุคคลที่สาม 3 เรื่อง ซึ่งมีการส่งเรื่องไปยังทีมรับแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blowing)
เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
ความปลอดภัยด้านข้อมูลลูกค้า

ธนาคารตระหนักถึงบทบาทและความส�าคัญของการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้
อย่างดีที่สุดตามหลักเกณฑ์การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายและกระบวนการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และมาตรฐาน ISO 27001:2013 เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสีย่ งและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
นอกจากนี้ธนาคารยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง รวมทั้งสื่อสารวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าตระหนักถึงความส�าคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยไม่เปิดเผยเลขประจ�าตัว/รหัสประจ�าตัว และรหัสผ่าน
ให้บุคคลอื่นทราบ และสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนีก้ ารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารจะกระท�าภายใต้กรอบของกฎหมาย
โดยเคร่งครัด
ในการก�ากับด้านความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคารนัน้ ธนาคารได้รบั การรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 (ISMS: Information
Security Management Systems) ส�าหรับสินเชือ่ เพือ่ การน�าเข้า (Trade Finance) บริการการค้าต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (Trade Online) บริการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) และระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (ICAS) และจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 และ CSA STAR ซึง่ เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ทไี่ ด้รบั การยอมรับในระดับโลก
ส�าหรับบริการ Vayu Cloud ภายในปี 2565 อีกทั้งเอกสารนโยบายและกระบวนการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 27001:2013, PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
โดยมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

องค์กรในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
การจัดหมวดหมูแ่ ละการป้องกันของทรัพย์สนิ ข้อมูลสารสนเทศ
การรักษาความปลอดภัยด้านบุคลากร
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
การจัดการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การจัดการสิทธิการใช้งานทางตรรกะภาพ
การจัดการและพัฒนาระบบงาน
การบริหารและจัดการด้านซอฟต์แวร์
การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสาร
การจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ
แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง
การปฏิบัติตามนโยบาย

065

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทท�าให้ชีวิตประจ�าวันและการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางกลับกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ภัยคุกคามเหล่านี้ส่งผลกระทบหลากหลายรูปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม ไม่วา่ จะเป็นภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามจากซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ ภัยคุกคามจากการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตไปจนถึงภัยคุกคาม
จากการเจาะระบบเพือ่ ขโมยข้อมูลส�าคัญ เป็นต้น
ธนาคารมีความตระหนักถึงอันตรายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของปัจจัยส�าคัญในการรักษาเสถียรภาพการด�าเนิน
ธุรกิจและภาพลักษณ์ของธนาคาร รวมถึงการรักษาความความเชือ่ มัน่ ในการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารได้นา� กรอบการด�าเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 (ISMS: Information Security Management Systems) ในระบบงานส�าคัญการท�าธุรกรรมทางการเงินและศูนย์คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตั ิ ทัง้ ในเรือ่ งระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และจัดจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ด�าเนินการขอใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 และ CSA STAR ส�าหรับบริการ Vayu Cloud ภายในปี 2565 รวมถึงการประเมินระดับสมรรถนะความพร้อม
รับมือภัยไซเบอร์ (Maturity level) ตามกรอบของ NIST CSF (Cyber Security Framework) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาชั้นน�า
ผู้เชีย่ วชาญเข้ามาประเมินความปลอดภัยของธนาคารโดยอ้างอิงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบธนาคารมีความพร้อมและสามารถป้องกัน ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งธนาคารได้ใช้บริการรับข่าวกรอง
จาก FS-ISAC (Financial Services - Information Sharing and Analysis Center) เพื่อให้สามารถรับรู้ข่าวกรองไซเบอร์ (Cyber Threat Intelligence)
ลักษณะการโจมตีของสถาบันการเงินแห่งอืน่ ทัว่ โลกแล้วน�ามาป้องกันระบบของธนาคารล่วงหน้า พร้อมทัง้ ได้ดา� เนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ยกระดับความปลอดภัย
ทางสารสนเทศของธนาคาร ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบระบบประจ�าปีโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลก ในการประเมินหาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากช่องโหว่
ของระบบสารสนเทศ รวมถึงการด�าเนินการลงทุนและพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่
ระบบสารสนเทศของธนาคารมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล
นอกเหนือจากการพัฒนาปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวแล้ว ธนาคารได้ดา� เนินโครงการต่าง ๆ เพือ่ เป็นการป้องกันปราบปรามภัยไซเบอร์ทสี่ า� คัญ
ซึง่ เป็นการปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวอย่าง
โครงการทีส่ า� คัญ เช่น
• โครงการสร้างความตระหนักรูด้ า้ นการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศให้แก่พนักงานของธนาคาร (Cyber Security Awareness)
โดยผ่านการสือ่ สารทัง้ ทางออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมการจัดอบรมในเรือ่ งการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคาร ให้พนักงานรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางอีเมล เว็บไซต์
และโทรศัพท์มอื ถือ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรูเ้ ฉพาะกลุม่ ให้แก่พนักงานสายเทคโนโลยี เกีย่ วกับการพัฒนาโปรแกรม
ให้มคี วามปลอดภัย ผ่านการอบรมจากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง เพือ่ ให้นกั พัฒนาระบบมีความรูเ้ พิม่ เติมในการพัฒนาระบบ
ให้มคี วามปลอดภัย พร้อมทัง้ มีการสือ่ สารไปยังลูกค้าเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย เช่น การส่งเสริมความตระหนักรู้
เกีย่ วกับการหลอกลวงผ่านอีเมล เพือ่ เข้าสูห่ น้าเว็บไซต์ปลอม (Phishing Email) และข้อความ SMS รวมทัง้ ภัยคุกคามใหม่ ๆ
พร้อมจัดการทดสอบด้วยแบบจ�าลองการรับมือภัยคุกคามในรูปแบบอีเมลลวง (Phishing Simulation Drill Test) ให้แก่ผบู้ ริหาร
และพนักงานของธนาคารเป็นประจ�าทุกปี
นอกจากนี้สายงานเทคโนโลยีได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม Krungthai SENSE (Cyber Security and Privacy 2021)
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลส�าคัญขององค์กร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นน�ามาให้ความรู้เรื่องกฎหมายดิจิทัล กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคุล
เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานของธนาคาร ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมแบบ Online Event ท�าให้พนักงานสาขา
หรือพนักงานทีท่ า� งานจากบ้านแบบ Work from Home สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังความรูไ้ ด้อย่างทัว่ ถึง
• โครงการ Data Protection Assessment (DPA) and Data Loss Prevention (DLP) โดยประเมินข้อมูลส�าคัญ
ของแต่ละหน่วยงานภายในธนาคาร เสริมความรูแ้ ละความเข้าใจให้แก่พนักงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดการข้อมูล เอกสาร
ในระดับชัน้ ความลับต่าง ๆ ให้ถกู ต้อง เหมาะสม และปลอดภัย โดยจะมีเทคโนโลยีชว่ ยเสริม และป้องกันการรัว่ ไหลของ
ข้อมูลส�าคัญสูภ่ ายนอก ซึง่ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อชือ่ เสียงธนาคาร
• โครงการ Hybrid Cyber Security Operation Center (Hybrid CSOC) เป็นการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของธนาคารให้เทียบเท่าระดับสากล โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ
มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ และมีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จัดหาบุคลากร
และปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� า งาน รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง สถานที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รั บ มื อ และป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คาม
ด้านไซเบอร์อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าหากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ธนาคารมีการเตรียมพร้อมรับมือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
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ความยั่งยืน
ด้านการปฏิบัติการ
และการด�าเนินงาน
เปลี่ยนเพื่ อขับเคลื่อนกรุงไทยคุณธรรม สานพลังสู่ความยั่งยืน ด้วยการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
มีจริยธรรม และความโปร่งใส โดยมุ่งหวังการยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ของคนในสังคม
พร้อมการสร้างรากฐานที่ดี เพื่ อให้เกิดสังคมที่มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
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ความยั่งยืนด้านการปฏิบัติการและการด�าเนินงาน

กล้าที่จะเปลี่ยน และสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล เพื่อน�าไปสู่การวางรากฐานที่มั่นคงของธนาคาร

การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี

องค์กรมีธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนตาม
มาตรฐานสากล

เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

• เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
และบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล
มุ่งสู่ความยั่งยืน
• ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
จากสถาบั น ภายนอกในระดั บ
ดีมาก

ผลการ
ดําเนินงานในปี

• สร้างการรับรู้ เข้าใจ และวางแนวทาง
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ
ธนาคารเพื่ อ สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการขั บ เคลื่ อ นการด� า เนิ น งาน
ภายใต้กรุงไทยคุณธรรมอย่างต่อเนือ่ ง
• Re-skill และ Up-skill และสร้าง
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือ
Outward Mindset, Design Thinking &
OKRs & Agile ผ่านโครงการ Krungthai
Transformative Leadership
โครงการ Krungthai Hackathon#1
และการปรับปรุงกระบวนการสินเชือ่
• บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวัล
โครงการจรรยาบรรณดีเด่น จาก
หอการค้าไทย ประจ�าปี 2564

ธนาคารกรุงไทยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามแนวทางของการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้เป็นองค์กร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ บนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ ค�านึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ สร้างความเชือ่ มัน่ และ
ประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ และครอบคลุมตามหลัก ESG อันประกอบด้วย Environmental (สิง่ แวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) ควบคู่
ไปกับการปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมองค์กร การไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึง่ หล่อหลอมอยูใ่ น
ทุกกระบวนการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมุง่ มัน่ พัฒนาธุรกิจพร้อมกับการมุง่ สร้างประโยชน์ให้แก่สงั คม ลดความเหลือ่ มล�า้ ท�าให้ทกุ ภาคส่วนของสังคม
สามารถเติบโตไปพร้อมธนาคารอย่างยัง่ ยืนและแข็งแกร่ง
คณะกรรมการธนาคาร ท�างานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างจริงจัง และมีการส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมัน่ และ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพือ่ น�าไปสูก่ ารสร้างวัฒนธรรมทีท่ า� ให้เกิดธรรมาภิบาลภายในองค์กร และยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคารและผูถ้ อื หุน้ ธนาคารมีการแบ่งแยก
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผูก้ า� หนดนโยบายและก�ากับดูแลให้ระบบงานต่าง ๆ
ของธนาคารด�าเนินไปตามนโยบาย ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม

GRI 102-16, 103-2, 103-3
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ทัง้ นี้ ธนาคารได้กา� หนดหลักธรรมาภิบาล คือ CARPETS เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั แิ ก่ผบู้ ริหารและพนักงานของธนาคาร ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้แก่
Accountability
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่

Creation of Long-Term Value
การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

Promotion of Best Practices
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Responsibility
รูส
้ ํานึกในหน้าที่

Transparency
แสดงความโปร่งใสในการดําเนินงาน

Equitable Treatment
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

Social and Environmental Awareness
สํานึกในการปฏิบัติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตามขั้นตอน
ของกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ มีการพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพือ่ ให้ได้บคุ คล
ทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญตาม Skill Matrix ทีก่ า� หนดไว้ซง่ึ สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคารทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต รวมถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของธนาคาร ดังนัน้ คณะกรรมการธนาคารจึงเป็นคณะบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ธนาคาร ซึง่ ประกอบด้วยผูม้ คี วามรูห้ รือประสบการณ์ทา� งานทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน ทัง้ นี้ โดยไม่กดี กันหรือใช้ความแตกต่างส่วนบุคคล อาทิ ศาสนา วัฒนธรรม หรือเพศ เป็นข้อจ�ากัดในการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการธนาคารมีสภุ าพสตรีจา� นวน 2 คนด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
ธนาคาร

กรรมการ
อิสระ

กรรมการ
ที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

กรรมการ
ที่เป็น
ผู้บริหาร

เพศชาย

เพศหญิง

มี
ประสบการณ์
การท�างาน
เกี่ยวข้อง
ในภาคธุรกิจ

1. นายกฤษฎา

จีนะวิจารณะ

•

•

•

•

2. นายไกรฤทธิ์

อุชกุ านนท์ชยั

•

•

•

•

3. นายวิชัย

อัศรัสกร

•

•

•

•

•

4. นายธันวา

เลาหศิริวงศ์

•

•

•

•

•

5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

•

•

•

•

•

6. นายธีระพงษ์

วงศ์ศวิ ะวิลาส

•

•

•

•

•

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

GRI 102-16, 102-18
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โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทงั้ สิน้ จ�านวน 12 อัตรา เป็นไปตาม
มติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี ครัง้ ที่ 14 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2550
ซึง่ เหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�านาจกันอย่างเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ธนาคารมีกรรมการจ�านวน 12 คน โดยประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
จ�านวน 1 คน และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจ�านวน 11 คน ซึง่ เป็นกรรมการ
อิสระจ�านวน 6 คน หรือมีอัตราเท่ากับร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด
ซึง่ มากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน มีกรรมการทีเ่ ป็นผูห้ ญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
และมีกรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.67

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญเป็นอย่างสูงต่อบทบาทหน้าทีข่ อง
กรรมการอิสระ เนือ่ งจากเป็นส่วนส�าคัญทีท่ า� ให้โครงสร้างของคณะกรรมการ
และการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) กันอย่าง
เพียงพอ โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็นอิสระ
ให้ความเห็นแย้งหรือมีขอ้ สังเกตอืน่ ใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ ดูแลสิทธิและป้องกันประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียอืน่ ๆ อันเป็นการส่งเสริมการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดับการท�างานของกรรมการอิสระ
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระให้มีการด�าเนินงาน
ในรูปแบบขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ
ของธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก�าหนดคุณสมบัติ
วาระการด�ารงต�าแหน่ง รวมถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร และโครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กํากับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

กรรมการผู้จด
ั การใหญ่

สายงาน
Digital Solutions

สายงานเครือข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย

สายงาน
Global Business
Development and Strategy

ธุรกิจขนาดใหญ่

สายงาน
กํากับกฎเกณฑ์
และกฎหมาย

สายงาน
ตรวจสอบภายใน

สายงาน
บริหารการเงิน

สายงานปฏิบัติการ

สายงาน
บริหารความเสี่ยง

สายงานธุรกิจ
ตลาดเงินตลาดทุน

สายงาน
ธุรกิจภาครัฐ

สายงานบริหารจัดการ
ทางการเงินเพื่ อธุรกิจ

สายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย

สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 1

สายงานสื่อสาร

สายงาน
ปรับโครงสร้างหนี้

สายงานบริหารคุณภาพ
สินเชื่อและกระบวนการ
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย

สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2

สายงาน
ธุรกิจขนาดกลาง

สายงานเทคโนโลยี

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

โดยสามารถอ่านรายละเอียดโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ ได้ทรี่ ายงานประจ�าปี 2564 หน้า 134-150

GRI 102-16, 102-18
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล

ธนาคารก�าหนดยุทธศาสตร์ดา้ นธรรมาภิบาล บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ทีข่ ยายกรอบเวลาให้ใช้ตอ่ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ ประโยชน์ในการขับเคลือ่ นแผนงาน
และให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ ทัง้ นี้ ยุทธศาสตร์ธนาคารทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
และการสร้างวัฒนธรรมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร (Zero Tolerance) สูก่ ารปฏิบตั ภิ ายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยกระดับเจตจํานง
ด้านคุณธรรม
ในการต่อต้านทุจริต

พั ฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยกระดับมาตรฐาน
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต

ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
จากสถาบันภายนอกในระดับดีมาก

ทั้งนี้ ธนาคารสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแล Conduct) ธนาคารส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามแนวทาง
กิจการทีด่ ใี ห้แก่พนักงานทุกคนอย่างสม�า่ เสมอผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ การก�ากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้แก่พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างสม�า่ เสมอ และน�าเสนอ
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม และช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ เช่น กรุงไทย ข้อมูลข่าวสารด้านการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ที ที่ นั ต่อสถานการณ์ เข้าใจง่าย
คุณธรรม คุณธรรมเล่าเรือ่ ง ธรรมดีไม่ตอ้ งเดีย๋ ว รูท้ นั กันพลาด ซึง่ เป็นการน�าเสนอ ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ อาทิ การอบรมหลักสูตร CG แก่ผบู้ ริหารระดับสูง
ข้อมูลข่าวสารด้านการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ทันต่อสถานการณ์ เข้าใจง่าย การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ การจัดท�าสือ่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านระบบ
ผ่านทางระบบ Intranet พร้อมทัง้ มีโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยธนาคาร E-Learning, Intranet, Lesson Learn และกรุงไทยคุณธรรม การจัดบอร์ด
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพือ่ ให้การด�าเนินงานของธนาคารเป็นไปตาม นิทรรศการและบูธกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
• การจัดกิจกรรมการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ ทัง้ ยังติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชดิ มากขึน้
เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล/ให้ความรูแ้ ก่พนักงานในองค์กรและองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�า่ เสมอ
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ของธนาคาร ผ่าน Krungthai Intranet Website/HR news/กรุงไทยคุณธรรม/
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market ระบบ Digital Signage/One Krungthai Application
การด�าเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รป
ั ชัน

เป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี
ธนาคารด�าเนินการทบทวนนโยบาย
ต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน
ทุกปี เพื่อทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น กฎหมาย/กฎเกณฑ์และ
สื่ อ สารในรู ป แบบบทความขนาดสั้ น
(CLMG Post) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
และเน้นย�า้ ให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
ให้ถกู ต้องทุกเดือน อีกทัง้ ธนาคารสือ่ สาร
ไปยังคูค่ า้ ให้ได้รบั ทราบนโยบายต่อต้าน
การรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชันด้วย

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

เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี
ธนาคารได้ด�าเนินการทบทวนนโยบาย
ต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน
เพื่ อ ทบทวน/ปรั บ ปรุ ง นโยบายให้
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น กฎหมาย/กฎเกณฑ์
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการยื่น
ต่ออายุการเป็นภาคีสมาชิก CAC ของ
ธนาคาร ในปี 2565 ต่อไป และสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ทกุ คนในองค์กรรับทราบ

ผลการ
ดําเนินงานในปี
ประกาศนโยบายต่ อ ต้ า นการรั บ -ให้
สิ น บนและคอร์ รั ป ชั น และสื่ อ สาร
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ทุ ก คนในองค์ ก ร
รับทราบ
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

ธนาคารจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
การประเมินความเสีย่ งของธนาคารประจ�าปี 2564 เพือ่ รายงานต่อศูนย์ปฏิบตั ิ
การต่อต้านการทุจริต ส�านักปลัดกระทรวงการคลัง และประกาศใช้นโยบาย
ต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน เพือ่ ก�าหนดแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ของธนาคารในการต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชันเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
เรือ่ ง มาตรฐานขัน้ ต�า่ ของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องจัดให้มตี ามมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และสือ่ สารประชาสัมพันธ์นโยบาย
ต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชันให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบ
1. บุคลากรของธนาคาร บริษทั ในเครือธนาคารจะต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้อง
กับเรือ่ งการรับหรือให้สนิ บน และการคอร์รปั ชันไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน หรือประโยชน์ของ
ธนาคาร และจะต้องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้สนิ บนแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีภ่ าคเอกชนอืน่ ๆ เพือ่ จูงใจให้กระท�าการ ไม่กระท�าการ
หรือประวิงการกระท�าอันมิชอบด้วยหน้าทีห่ รือกฎหมาย
2. การด�าเนินธุรกิจของธนาคารและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ซือ่ สัตย์ ตรวจสอบได้ และอยูภ่ ายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ก่อนเสนอราคา ระหว่างเสนอราคา และหลังการท�าสัญญาจัดซือ้
จัดจ้าง บุคลากรของธนาคาร และผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วข้องทางธุรกิจของธนาคาร
จะต้องไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้สนิ บน หรือกระท�าการใด ๆ อันเป็นการจูงใจ
ให้รว่ มด�าเนินการใด ๆ ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อมอันเป็นการให้ประโยชน์
ในการเสนอราคา หรือสมยอมกัน ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อันน�ามา
ซึง่ ความได้เปรียบและได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อรักษาประโยชน์อื่นใด
อันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
3. เมื่ อ ผู ้ ใ ดพบเห็ น การกระท� า ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น การรั บ หรื อ ให้ สิ น บน
และคอร์รปั ชันจะต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือใช้ชอ่ งทาง
การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blowing) ทันที
ในปี 2564 ธนาคารยังคงยึดการใช้จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of
Conduct) ฉบับเดิม (ปี 2562) ซึง่ ครอบคลุมการด�าเนินงานของธนาคาร
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การประกอบธุรกิจ บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
มาตรฐานการให้บริการ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การจัดการข้อมูล การก�ากับดูแลโดยรวมบุคลากรและสถานประกอบการ
และการผูกขาดทางการค้าและการระงับข้อพิพาท ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ
ธนาคารอยูใ่ นระดับมาตรฐานสากลเทียบเท่าจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์

(Banking Industry Code of Conduct) ซึง่ เป็นหนึง่ ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ของสมาคมธนาคารไทย (TBA 5-year plan) โดยธนาคารได้รว่ มกับธนาคาร
สมาชิกอืน่ ๆ จัดท�าแนวปฏิบตั จิ รรยาบรรณธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจให้มคี วามชัดเจนเป็นรูปธรรม และประกาศใช้ตงั้ แต่
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ดา� เนินการเพือ่ ยกระดับการต่อต้านคอร์รปั ชัน
ทัว่ ทัง้ องค์กรอีกหลายมาตรการ เช่น
- ธนาคารจัดท�าแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
การประเมินความเสีย่ งของธนาคารประจ�าปี 2564 รายงานต่อศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการทุจริต ส�านักปลัดกระทรวงการคลัง
- ธนาคารได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการการสร้าง
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติรบั รองฐานะสมาชิกฯ ของ
ธนาคาร ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 4 พฤศจิกายน 2565
- ธนาคารเข้าร่วมภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยเข้าเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) (ACT)
- ธนาคารจัดท�าแผนงาน Centralize Disciplinary Data เพือ่ ปรับปรุง
รูปแบบการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการทางวินยั เพือ่ ให้งา่ ย
ต่อการสืบค้น น�าไปใช้ และประสานงานกับหน่วยงานภายในธนาคาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ธนาคารจัดท�าแผนงานปรับปรุงกระบวนการรายงานเหตุการณ์ผดิ ปกติ
Incident และมีชอ่ งทางการรับแจ้งเหตุการณ์ทจุ ริต/ต้องสงสัยทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถจัดการกรณีทุจริตได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และลด
ความเสียหายให้ธนาคารได้
- ธนาคารมีการสือ่ สารนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน
ผ่านช่องทางการสือ่ สารของธนาคาร และมีการจัดหลักสูตรอบรมเพือ่ ส่งเสริม
ความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานเกี่ยวเรื่องดังกล่าวทั้งในรูปแบบ Classroom
Training/E-learning และรูปแบบ VDO Conference เพือ่ ให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงหลักสูตรได้อย่างทัว่ ถึง ธนาคารจัดการอบรมแก่พนักงานทัง้ ส�านักงานใหญ่
และพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยูต่ ามภูมภิ าคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ตลอดจนบุคลากร
ของบริษทั ในเครือธนาคาร เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ และเสริมสร้าง
ความตระหนักถึงความส�าคัญเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี
ทัง้ นี้ ในปี 2564 ธนาคารได้มกี ารจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกธนาคาร ตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ดังต่อไปนี้

อบรมปี 2564

ผู้บริหาร

พนักงาน

รวมทั้งสิ้น

GRI 103-3, 205-1, 205-2
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

ตัวอย่างหลักสูตรที่จด
ั อบรมในปี 2564
อบรมภายในธนาคาร

อบรมภายนอกธนาคาร

AML/CTPF

เรียนรูเ้ รือ่ งกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT) สำาหรับผูม้ หี น้าที่
รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง
(AML/CTPF) ปี 2564

การตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินในสถานการณ์
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 การตรวจสอบทุจริตในโลกยุคดิจิทัล: IA Clinic
Act (FATCA) ของลูกค้าบุคคลธรรมดา
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA (Update)

E-Banking : เท่าทันกลโกง และการป้องกันการทุจริต

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Awareness Training - Hedge Accounting)

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Market Conduct ปี 2564

โครงการ Milestone เพื่อลดความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของธนาคาร

Top Risks 2021 & IT Audit Roles IA Clinic

การด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม

ธนาคารด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมเพือ่ ยกระดับการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคารตามหลัก ESG อันประกอบด้วย Environmental (สิง่ แวดล้อม)
Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) ควบคูไ่ ปกับการปลูกฝัง
สร้างวัฒนธรรมองค์กรการไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) อย่างต่อเนือ่ ง
และหล่อหลอมอยูใ่ นทุกกระบวนการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ พัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างค่านิยม และจิตส�านึกที่ดียึดมั่น
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต
ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่ธนาคาร
ในการเป็นสถาบันการเงินที่ลูกค้าประชาชนให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ

GRI 205-1

เพื่อขับเคลื่อนให้ธนาคารเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล
และมุง่ พัฒนาสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และอยูภ่ ายใต้หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
(ESG) ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ป. ปลูกจิตส�านึก ป้องกัน ปรับเปลีย่ น โดยใช้กระบวนการ
“ระเบิดจากข้างใน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม
ในการระดมความคิด “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า” เพื่อค้นหา
สาเหตุทแี่ ท้จริงในการยกระดับมาตรฐานกระบวนการปฏิบตั งิ านของธนาคาร
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
ด้านคุณภาพคู่กับคุณธรรม (Efficiency & Productivity) ตามเป้าหมาย
4 ด้าน ได้แก่ 1) Financial Growth 2) Stakeholders/Regulators
Confidence 3) Transparent Process 4) Employees Satisfaction

073

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

ธนาคารได้ดา� เนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมในปี 2564

การยกระดับโครงการกรุงไทยคุณธรรม เป็นโครงการทีม่ งุ่ สู่ Sustainable Krungthai อย่างต่อเนือ่ ง โดยพนักงาน
ต้องมีทงั้ คุณภาพควบคูก่ บั คุณธรรม และให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจมุง่ สูค่ วามโปร่งใสและความยัง่ ยืน ภายใต้กรอบ
การด�าเนินงาน ESG ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมมาภิบาล (Governance)
เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคารให้เป็นสถาบันการเงินทีอ่ ยูเ่ คียงข้างคนไทย และพร้อมให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนในทุกระดับ
ยกระดับการต่อยอดและพัฒนาแผนงานเพือ่ ค้นหาไอเดีย เพือ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ ๆ ผ่านโครงการ
Krungthai Hackathon ซึง่ เป็นโครงการทีส่ า� คัญในการน�าไปสูก่ ารขับเคลือ่ นองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณธรรมทีย่ งั่ ยืน
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานน�าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ทีจ่ ะน�ามาใช้แก้ปญั หาการท�างานของธนาคาร รวมทัง้ คิดค้นต่อยอด
ผลิตภัณฑ์และบริการทีส่ ามารถตอบโจทย์ความต้องการ แก้ Pain Point และเป็นสนามให้พนักงานได้ทดลองไอเดียใหม่ ๆ
คิดนอกกรอบ ปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�างานให้เป็นแบบปราดเปรียวคล่องตัว (Agile)
ยกระดับแผนงานความยัง่ ยืนโดยด�าเนินโครงการยกระดับกระบวนการสินเชือ่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Productivity & Efficiency) ผ่านกระบวนการ Design Thinking และหลักสูตร “โครงการพัฒนา Change Agents”
เพือ่ สนับสนุนการปรับความคิดความเชือ่ (Mindset) ของพนักงานในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อยอดและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพือ่ สร้างพนักงานให้เป็น KM Agent
(ตัวแทนกรุงไทย) และ KM Guru (กูรกู รุงไทย) ของธนาคาร และส่งเสริมการสร้างบรรยกาศการเรียนรูใ้ นองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทีส่ ามารถสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ทดี่ ตี อ่ พนักงาน ลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ได้อย่างยัง่ ยืน
ด�าเนินโครงการ Krungthai Transformative Leadership เพือ่ ยกระดับและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ธนาคารตามวิสัยทัศน์
“กรุงไทย เคียงข้างไทย สูค่ วามยัง่ ยืน” การขับเคลือ่ นกรุงไทยคุณธรรม และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามคุณธรรมอัตลักษณ์
“สร้างสรรค์ ส�าเร็จ สัตย์ซอื่ สามัคคี สังคม” รวมถึงให้บริษทั ย่อยของธนาคารมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับทิศทางของธนาคาร
ด�าเนินโครงการ App One Krungthai เพือ่ สร้างประสบการณ์ทดี่ ี ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Culture Innovation/การจัดการความรู้ คุณธรรมอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ส�าเร็จ สัตย์ซอื่ สามัคคี สังคม” ตลอดจนเครือ่ งมือ
สนับสนุนการท�างานผ่าน Chatbot ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ และได้รบั Coin
จากการเข้าศึกษาเรียนรูแ้ ละเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ต่อยอดโครงการ “บทบาทของผูบ้ ริหารในการรักษาวินยั พนักงาน” และ “รูว้ นิ ยั ลดเสีย่ ง เลีย่ งกระท�าผิด” และจัดท�าโครงการ
“Solution Package: การสร้างวินยั ทางการเงินส�าหรับพนักงาน” เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการมีวนิ ยั ทางการเงินทีด่ ี
ให้พนักงานสามารถบริหารจัดการหนีส้ นิ วางแผนทางการเงิน การลงทุน เพือ่ สร้างความมัน่ คงในอนาคตจนถึงวัยเกษียณ
และลดโอกาสการเกิดทุจริตได้
จัดท�า E-learning หลักสูตร “Lesson Learn for กรุงไทยคุณธรรม” เพือ่ สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส�าคัญของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงานจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงตามกรณีศึกษา
และตัวอย่างต่าง ๆ ทีม่ คี วามส�าคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และตระหนักถึงความส�าคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ส�าคัญในความเป็นส่วนตัวทีต่ อ้ งได้รบั ความคุม้ ครอง โดยจัดระบบเพือ่ ควบคุมอย่างเข้มงวดและรัดกุม ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลปลอดภัย และการประมวลผล
ข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ธนาคารจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
ของธนาคาร เพือ่ ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Customer) คูค่ า้ (Supplier) ของพนักงาน (Employee) และ/หรือของผูเ้ กีย่ วข้อง (Visitor or All Concerned)
กับธุรกิจของธนาคาร และบริษทั ในเครือ ได้รบั การเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างปลอดภัย รวมถึงการใช้งานตามวัตถุประสงค์ทเี่ จ้าของข้อมูล
ได้ให้ความยินยอมไว้ และตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของธนาคาร ธนาคารจึงก�าหนดแนวทางการด�าเนินนโยบาย
ความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของธนาคาร ไว้ดงั นี้
1. แนวทางการด�าเนินนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของธนาคารใช้การด�าเนินการเกีย่ วกับข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึง่ ธนาคารได้สร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่พนักงานทุกระดับ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ลูกค้าและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทางธุรกิจ
กับธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทัง้ การเปิดเผย
หรือการน�าไปใช้ทตี่ อ้ งเป็นไปด้วยความรอบคอบ และค�านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส�าคัญ
2. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของธนาคารมีผลบังคับใช้กบั ทุกกิจกรรมการด�าเนินงานของธนาคาร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ช่องทางการจัดเก็บข้อมูล ประเภทและรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์
ของธนาคารในการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ตลอดจนวิธกี ารทีธ่ นาคารใช้เพือ่ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นต้น
3. ธนาคารให้ความเคารพสิทธิสว่ นบุคคลของลูกค้า คูค่ า้ ของพนักงานและของผูเ้ กีย่ วข้องอย่างสูงสุด
4. ธนาคารจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าทีจ่ า� เป็นในการใช้งาน หรือตามทีก่ ฎหมาย
ก�าหนด โดยธนาคารจะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลรับทราบและยินยอม
(เว้นแต่จะสามารถด�าเนินการได้ภายใต้กฎหมายโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) อีกทั้งธนาคารจะเก็บรวบรวมและ
ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตามระยะเวลาทีจ่ า� เป็นตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามทีก่ ฎหมายก�าหนดไว้เท่านัน้
5. ธนาคารจัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์
ไม่นา� ไปใช้เกินกว่าทีไ่ ด้มกี ารยินยอมไว้ และใช้ตามวัตถุประสงค์ทธี่ นาคารได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy
Policy) ทีธ่ นาคารได้มกี ารประกาศไว้ หรือไม่ทา� ให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่เจ้าของข้อมูล
6. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น ข้อมูลด้านชาติพนั ธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชือ่ ในลัทธิศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัตอิ าชญากรรม ความพิการ เป็นต้น หากจ�าเป็นต้องเก็บ ใช้ เปิดเผย ธนาคาร
จะขอความยินยอมจากเจ้าของมูลโดยชัดแจ้ง (เว้นแต่จะสามารถด�าเนินการได้ภายใต้กฎหมายโดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอม) และใช้อย่างระมัดระวังและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
7. ในกรณีที่ธนาคารมีความจ�าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก อาทิ บริษัทในเครือ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือตามค�าสัง่ ศาล หรือตามค�าสัง่ เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี า� นาจ
โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รบั การเก็บรักษาเป็นความลับ ทัง้ ในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ ในระหว่าง
การส่งผ่านข้อมูลทุกขัน้ ตอน การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอกหรือต่างประเทศ ธนาคารจัดให้มขี อ้ ตกลงกับ
หน่วยงานภายนอกหรือประเทศปลายทางให้การคุม้ ครองทีเ่ หมาะสม เพียงพอหรือตามทีก่ ฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด
8. ข้อมูลส่วนบุคคลทีธ่ นาคารเก็บและใช้งาน ธนาคารจะรักษาเสมือนหนึง่ เป็นทรัพย์สนิ ของธนาคารเอง โดยธนาคาร
จะด�าเนินการเพือ่ มิให้ผใู้ ดละเมิด เปิดเผย เข้าถึง น�าไปหาประโยชน์สว่ นตัว หรือท�าลายข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุมตั ิ
จากผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผูฝ้ า่ ฝืนจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบธนาคาร และพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมาย
รวมทัง้ ต้องชดใช้ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ตามทีก่ ฎหมายก�าหนด
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ในปี 2564

ในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา บมจ. ธนาคารกรุงไทย ยังคงยึดมัน่ ในการด�าเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
และกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ รวมถึงสนับสนุนให้มกี ารด�าเนินการตามแนวทางการก�ากับดูแลด้านการให้บริการ
อย่างมีคณุ ภาพและเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ Market conduct ซึง่ ถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการให้บริการแก่ลกู ค้า โดยมุง่ หมายให้ลกู ค้ามีความเชือ่ มัน่ ว่า

1. ได้รบ
ั บริการ
อย่างเป็นธรรม
จริงใจ ไม่เอาเปรียบ

2. ได้รบ
ั คําแนะนํา
ที่เหมาะสมกับลูกค้า
และชัดเจน

3. ได้รบ
ั บริการ
ที่เป็นธรรม
ทั้งด้านราคา
และเงื่อนไข

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการด้าน
การให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) โดยก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินงานด้าน Market conduct ทัง้ 9 ระบบของธนาคารให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ ธปท. ซึง่ ทีผ่ า่ นมาธนาคารได้ยกระดับการด�าเนินงานด้าน
Market Conduct มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งธนาคารได้แต่งตั้งคณะท�างาน
บริหารจัดการคุณภาพการให้บริการแก่ลกู ค้าตามหลักเกณฑ์ Market Conduct
ตามนโยบายจากท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประกอบไปด้วยผู้บริหาร
สายงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพือ่ ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน
ด้าน Market Conduct ของธนาคารให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการติดตามและประเมินผลคุณภาพการบริหารจัดการด้าน Market
Conduct ในระบบต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงก�าหนดมาตรการปรับปรุง
หรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ในส่วนของการสือ่ สาร ในปี 2564 ธนาคารได้มกี ารยกระดับการสือ่ สาร
ไปยังพนักงานทุกระดับให้ทวั่ ถึงยิง่ ขึน้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น
Intranet ของธนาคาร Email ของพนักงานทุกคน Digital Signage เป็นต้น
โดยเป็นการสือ่ สารจากคณะกรรมการ ไม่วา่ จะเป็นประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการก�ากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ท่านกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ผูบ้ ริหารสายงาน ด้วยข้อความการสือ่ สารทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละบทบาท
ของแต่ละท่าน แต่สงิ่ ทีส่ า� คัญและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การมุง่ เน้นถึง
ประโยชน์ของการให้บริการอย่างเป็นธรรม ค�านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติทดี่ ใี ห้แก่พนักงาน ซึง่ เป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุน
ให้ธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
ในส่วนของการอบรมให้ความรูด้ า้ นกฎเกณฑ์ ธนาคารได้มกี ารประสานกับ
หน่วยงานก�ากับภายนอกผ่านสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ในการจัดอบรม
เกีย่ วกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ให้แก่พนักงาน

4. ได้รบ
ั ความสะดวก
ในการใช้บริการและ
ได้รบ
ั การดูแลแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม

5. ได้รบ
ั ความเข้าใจ
ในสิทธิ
และหน้าที่ของตน

ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Microsoft Team) เพือ่ ให้พนักงานสามารถ
น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ Market Conduct
รวมถึงให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญและเข้าใจกระบวนการของฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ากับดูแลการปฏิบตั งิ านและการตรวจสอบภายในต่อประเด็น
Market Conduct นอกจากนี้ได้มีการจัดท�าเอกสารประกอบการเรียนรู้
ในรูปแบบ E-learning พร้อมจัดท�าแบบทดสอบ เพือ่ ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ของพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
ในส่วนของการก�ากับดูแลของสายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
เนือ่ งจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนือ่ ง
จึงได้มกี ารปรับแผนงานการสอบทานแบบ Mystery Shopping เป็นการสอบทาน
แบบ Virtual Shopping (สุม่ ทดสอบการเสนอขายเสมือนจริง) ผ่านระบบงาน
Google Meeting เพื่อให้ธนาคารมีข้อมูลประกอบการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ และ/หรือระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์
ทีธ่ นาคารมีการเสนอขายแก่ลกู ค้ารายย่อยผ่านช่องทางสาขา ซึง่ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินงานของธนาคารให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ากับดูแลเกีย่ วกับด้าน Market Conduct
จากการด�าเนินการของธนาคารข้างต้น จะเห็นได้วา่ ในการท�าธุรกรรม
ให้บริการใด ๆ แก่ลกู ค้า ธนาคารได้ให้ความส�าคัญกับการให้บริการอย่างเป็นธรรม
เป็นส�าคัญ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงการส่งมอบการบริการให้แก่ลกู ค้า โดยค�านึงถึง
ความต้องการของลูกค้า และผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้าเป็นหลัก พร้อมทัง้
ยึดหลักการ 4 ไม่ในการให้บริการ คือ ไม่หลอก ไม่บงั คับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ
เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความมัน่ ใจ ได้รบั ค�าแนะน�าทีเ่ หมาะสมและชัดเจน ได้รบั ผลิตภัณฑ์
และบริการทีเ่ ป็นธรรมทัง้ ด้านราคาและเงือ่ นไข อีกทัง้ สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก
และได้รบั การดูแลแก้ปญั หาอย่างเหมาะสม ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะส่งผลต่อภาพลักษณ์ทดี่ ี
ของธนาคาร และท�าให้ธนาคารมีความเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและมีเสถียรภาพ
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

การด�าเนินธุรกิจของธนาคารในทุกภาคส่วน ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ตัง้ แต่พนักงาน ผูบ้ ริหาร ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ ฯลฯ ยึดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
ธนาคารเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด ในส่วนของคูค่ า้ /ผูส้ ง่ มอบ
ซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักกลุม่ หนึง่ ของธนาคาร ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการส่งต่อแนวคิดดังกล่าวไปยังกลุม่ คูค่ า้ /ผูส้ ง่ มอบ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการจัดซือ้ จัดจ้างทีต่ อ้ งมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
อันจะน�าไปสูก่ ารด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
ธนาคารให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานโดยค�านึงถึง
ความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการด�าเนินธุรกิจทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

Demand
Management

ดังนัน้ จึงได้กา� หนดแนวทางด�าเนินงานจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ ใช้เป็นหลักปฏิบตั ริ ว่ มกัน
ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่ลกู ค้าตามวิสยั ทัศน์
และพั น ธกิ จ ของธนาคาร ธนาคารด� า เนิ น การจั ด หาพั ส ดุ โ ดยยึ ด หลั ก
ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน
ในการด�าเนินการจัดหาพัสดุ มี “จรรยาบรรณคูค่ า้ ” และ “แนวทางปฏิบตั งิ าน
ด้านการจัดซือ้ จัดจ้างร่วมกับธนาคารอย่างยัง่ ยืน” เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั งิ าน
และทีส่ า� คัญอย่างยิง่ คือ ธนาคารมุง่ เน้นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
ต่อต้านการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ซึง่ ธนาคารได้ประกาศต่อคูค่ า้ อย่างชัดเจน
และสม�า่ เสมอ พร้อมทัง้ ติดตามประเมินผลคูค่ า้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคูค่ า้ ทุกรายด�าเนินการ
ตามแนวทางได้อย่างเคร่งครัด และน�าผลการประเมินที่ได้รับมาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ ให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

Customer’s
Needs
New
Technology

Supplier Relationship
Management

Procurement
Process

Strategic
Plan

Regulatory/
Policy

Contract
Management

การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management) ของธนาคาร แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. Demand Management (การวางแผนความต้องการ)
เพื่อให้ธนาคารมีพัสดุหรืองานบริการพร้อมใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการส่งมอบแก่ลูกค้า ธนาคารจึงก�าหนดให้
มีการวางแผนความต้องการพัสดุล่วงหน้า ตั้งแต่การวางแผนและขออนุมัติ
งบประมาณ โดยค�านึงถึงคุณภาพทีเ่ หมาะสมกับราคาทีเ่ ป็นมาตรฐาน
2. Procurement Process (กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง)
ธนาคารก�าหนดกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างให้เป็นไปอย่างรัดกุม สอดคล้องกับ
ระเบียบของธนาคาร รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อก�าหนดทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้
ก�าหนดระยะเวลาทีต่ อ้ งจัดหาพัสดุและจัดหาพัสดุให้ได้ทนั ตามแผนทีก่ า� หนด
แสดงถึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุ
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3. Contract Management (การบริหารสัญญา)
การติดตามการด�าเนินงานของคู่ค้า/คู่สัญญาให้ส่งมอบพัสดุให้เป็นไป
ตามสัญญาและ TOR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พร้อมทั้งมีกระบวนการ
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ ง่ มอบ/คูค่ า้ ตามแบบฟอร์มทีก่ า� หนด
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ/หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
4. Supplier Relationship Management (การจัดการความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ )
ส�าหรับกลุ่มคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ที่มีความส�าคัญของธนาคาร ในปี 2564
ได้มกี ารพัฒนาระบบการแจ้งเตือนผูค้ า้ ทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้กบั ธนาคาร เพือ่ ให้ลงนาม
รับทราบการปฏิบัติงาน ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ของธนาคาร

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

การประเมินผลคู่ค้า

ธนาคารน�าแนวทางในการประเมินคูค่ า้ ภายใต้นโยบายด้านการจัดการ
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) มาขยาย
ขอบเขตการประเมินผลเพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายนอกและ
ภายในให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยก�าหนดแบบประเมินคูค่ า้ มาตรฐานไว้ 5 แบบ คือ แบบ
ประเมินผลการจัดซือ้ แบบประเมินผลการจัดจ้าง แบบประเมินผลงานจ้าง
ก่อสร้าง แบบประเมินผลผู้ควบคุมงาน และแบบประเมินผลผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้าง
ในปี 2564 ธนาคารมีรายชือ่ ผูค้ า้ ทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้กบั ธนาคาร จ�านวนรวม
ทั้งสิ้น 683 ราย ในปี 2564 จ�านวนผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนใหม่ 25 ราย จ�านวน
คูส่ ญั ญาทีม่ มี ลู ค่าการจัดหาเกินกว่า 2 ล้านบาท 142 ราย จ�านวนสัญญาทีไ่ ด้รบั
การประเมินผลจากผูต้ รวจรับพัสดุรวม 178 ราย ทัง้ นี้ คูส่ ญั ญาของธนาคาร
ได้รับทราบแนวทางการด�าเนินงานภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจธนาคารและ
จรรยาบรรณคูค่ า้ อันประกอบไปด้วยการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริต
ความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสิง่ แวดล้อม ชีวอนามัย และการเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยสือ่ สารผ่านเว็บไซต์ธนาคาร และระบบงานทะเบียนผูค้ า้
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ธนาคารมีกระบวนการในการประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นทัง้ ในส่วน
ของคูค่ า้ /คูส่ ญั ญา และธนาคาร ดังนี้
1. ประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ เพือ่ ทบทวนและประเมินผลงานของ
คูค่ า้ และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานของคูค่ า้ ตามแนวทาง
ปฏิบตั งิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างร่วมกับธนาคารอย่างยัง่ ยืน
2. รับฟังความคิดเห็นจากคูค่ า้ เพือ่ เปิดโอกาสให้คคู่ า้ แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการร่วมกัน
3. การจัดกลุม่ คูค่ า้ ทีม่ คี วามส�าคัญและความเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการให้บริการ
ลูกค้าและความยัง่ ยืน (Critical Supplier) เพือ่ บริหารความเสีย่ งและบริหาร
ความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
4. ประเมินศักยภาพของคูค่ า้ ว่ายังมีคณุ สมบัตติ ามเกณฑ์ของธนาคาร
นอกจากนี้ คูค่ า้ ยังสามารถประเมินผลความพึงพอใจในการร่วมค้ากับธนาคาร
ผ่านทางแบบสอบถามความคิดเห็นของคูค่ า้ ทีม่ ตี อ่ ธนาคาร (Google Survey)
เพือ่ เป็นช่องทางในการรับฟังความเห็นของคูค่ า้ และน�าข้อเสนอแนะทีไ่ ด้มาเป็น
ส่วนส�าคัญในการปรับปรุงกระบวนการและการบริหารสัญญาระหว่างกันต่อไป

GRI 102-9, 103-3, 414-1
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การบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นพันธกิจและวิสยั ทัศน์ของธนาคารในการสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยัง่ ยืน “Growing Together for Sustainability” ของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ และเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ธนาคารทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นธนาคารแห่งอนาคต (Future Banking) ธนาคารได้ดา� เนินการปรับเปลีย่ นแนวนโยบาย
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยมุง่ เน้นในเรือ่ งการสร้างความรูท้ กั ษะในอนาคต (Future Skills) ให้แก่พนักงาน การปรับเปลีย่ นองค์กรให้เป็นองค์กรทีส่ ามารถปรับตัว
และตอบสนองต่อสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Agile Organization) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาลทีด่ ี (Good Governance)
และการสร้างเสริมความสามารถในการปรับตัวเพือ่ รับมือต่อการเปลีย่ นแปลง (Change Management) ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั
ในปี 2564 ธนาคารด�าเนินโครงการปฏิรปู บุคลากร (People Transformation) อันประกอบด้วยการขับเคลื่อนโครงการส�าคัญด้านบุคลากร 4 มิติ ได้แก่
การปฏิรป
ู วัฒนธรรมองค์กร
(Culture Transformation)

1

การปฏิรป
ู ทักษะของพนักงานในด้านต่างๆ
(People Skills Transformation)

3
2
การปฏิรป
ู ผูน
้ าํ
(Leadership Transformation)

1. การปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation)
น�าแอปพลิเคชัน ONE Krungthai เข้ามาช่วยผลักดันในเรือ่ งวัฒนธรรม
และคุณธรรมอัตลักษณ์ของธนาคาร ได้แก่ สร้างสรรค์ ส�าเร็จ สัตย์ซื่อ
สามัคคี และสังคม โดยพัฒนาฟีเจอร์สนับสนุนการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
พนักงานในแอปพลิเคชัน การพัฒนา Culture Dashboard เพือ่ ให้หวั หน้างาน
ติดตามผลการสร้างวัฒนธรรมภายในหน่วยงานและใช้ในการวางแผนพัฒนา
พนักงานที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนั้นยังส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรม (Innovation Culture) ของพนักงาน โดยจัดท�าโครงการส�าคัญทีเ่ น้น
พัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) และทักษะด้านดิจทิ ลั (Digital Skills)
ให้พนักงาน เช่น โครงการ 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน Corporate
Hackathon Compliance Champion เป็นต้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่
ส�าหรับคนรุน่ ใหม่ ส่งเสริมการท�างานรูปแบบ Agile (ปราดเปรียว คล่องตัว) และ
การพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั (Digital Skills) ไม่วา่ จะเป็น UX/UI Lean Canvas
และการ Pitching รวมถึงการผลักดันวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
และการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
นอกจากนั้น ธนาคารยังได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (HRMS) ของธนาคาร โดยเชือ่ มต่อกับแอปพลิเคชัน ONE Krungthai
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การปฏิรป
ู ศักยภาพด้านการเปลีย
่ นแปลง
(Potential Transformation)

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�างานที่สอดรับกับรูปแบบการท�างานแบบ
วิถชี วี ติ ใหม่ (New Normal) เช่น พนักงานสามารถลาหยุดงาน ขอใบรับรอง
หรือสลิปเงินเดือน (Pay Slip) ผ่านแอปพลิเคชัน ONE Krungthai ได้
เพิ่มการให้รางวัลและการชื่นชม (Reward & Recognition) พนักงาน
ผ่านแอปพลิเคชัน ONE Krungthai เช่น การให้ใจชื่นชมพนักงานที่มี
พฤติกรรมการท�างานตามแต่ละคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยพนักงานที่มีหัวใจ
สูงสุดจะได้รับการประกาศเกียรติบน Leaderboard ของธนาคาร เป็นต้น
การประกาศเกียรติพนักงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการส�าคัญของธนาคาร
ผ่าน Hall of Fame และการแปลงพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
บนแอปพลิเคชัน ONE Krungthai ให้กลายเป็น Coin ซึ่งพนักงานสามารถ
น�า Coin ดังกล่าวไปแลกของรางวัลที่ต้องการได้
ส่งเสริมให้เป็นทีท่ า� งานแบบยืดหยุน่ (Flexible Workplace) โดยการเชือ่ มโยง
ระบบสารสนเทศ (HRMS) ให้ ส ามารถด� า เนิ น การผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
ONE Krungthai ได้ เช่น การลาหยุดงาน การขอหนังสือรับรอง สลิปเงินเดือน
(Pay Slip) เป็นต้น ช่วยลดกระบวนการทีพ่ นักงานจะต้องเข้ามาด�าเนินการที่
ที่ท�างาน ท�าให้ความเสี่ยงจากการเดินทางลดลง การใช้แอปพลิเคชัน
ONE Krungthai ยังช่วยบริหารจัดการเรื่องสุขภาพของพนักงานด้วย
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2. การปฏิรูปผู้น�า (Leadership Transformation)
การท�างานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ท�าให้รปู แบบการท�างานของธนาคารปรับตัวสูว่ ถิ ชี วี ติ ใหม่ (New Normal) เปลีย่ นรูปแบบ
การท�างานจากภายในส�านักงานสูก่ ารท�างานนอกสถานที่ (Remote Working) ท�าให้การบริหารจัดการผลผลิต (Productivity) ของงานและการสร้างความผูกพัน
(Engagement) ของพนักงานมีความท้าทายมากขึน้ ธนาคารจึงเน้นการพัฒนาทักษะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership) ให้แก่หัวหน้างาน
ในเรื่องของ Design Thinking, Agility และ OKRs (Objective and Key Results) รวมถึงทักษะ CFR (Coaching, Feedback, Recognition)
เพือ่ ให้หวั หน้างานสามารถรับมือกับความเปลีย่ นแปลงและขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายได้ดยี งิ่ ขึน้ พร้อมกันนี้ ธนาคารยังมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ า�
(Leadership Skill) ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมส�าหรับการเติบโตตามสายอาชีพต่อไป โดยจัดท�าคู่มือผู้น�าแห่งอนาคต
(Future Leader’s Handbook) สื่อสารผ่านทางอีเมลภายในและแอปพลิเคชัน ONE Krungthai รวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาทักษะความเป็น
ผูน้ า� (Leadership Skil ) ให้แก่พนักงาน
3. การปฏิรูปทักษะของพนักงานในด้านต่างๆ (People Skills Transformation)
ธนาคารด�าเนินการทบทวนเรือ่ งสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ความเข้มข้นในการพัฒนาพนักงานและส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Skil Lane (เว็บไซต์รวมคอร์สออนไลน์) SEAC (ผูน้ า� หลักสูตรผูบ้ ริหารในอาเซียน) และ Digital Short กระตุน้ ให้พนักงานเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองมากขึน้
ด้วยการเชือ่ มโยงระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) เข้ากับแอปพลิเคชัน ONE Krungthai เพือ่ ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึง
แพลตฟอร์มของการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
นอกจากนั้น ธนาคารยังได้จัดท�าผังภาพการฝึกอบรม (Training Dashboard) ในแอปพลิเคชัน ONE Krungthai เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
พนักงานตามความสามารถตลอดจนน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลือ่ นสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาแพลตฟอร์มและเว็บไซต์การจัดการการเรียนรู้
(KM Platforms และ KM Website) และเชือ่ มโยง ไว้กบั แอปพลิเคชัน ONE Krungthai โดยเน้นในการเข้าถึงเนือ้ หาและแลกเปลีย่ นความรู้ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนสามารถ
เข้าถึงความรูไ้ ด้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา และน�าไปปรับใช้กับการท�างานได้จริง
4. การปฏิรูปศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลง (Potential Transformation)
ธนาคารน�าแนวคิดการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความส�าเร็จ (Objective and Key Results หรือ OKRs) มาใช้ในการผลักดันเพิ่มผลงานและ
ประสิทธิภาพของงาน (Productivity & Efficiency) และโครงการส�าคัญของธนาคาร โดยในปี 2564 ธนาคารได้น�า OKRs มาใช้น�าร่องในการขับเคลื่อน
โครงการ 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ ยืน และจัดท�าหลักสูตร Transformative Leadership ให้แก่ผบู้ ริหารและตัวแทนหน่วยงานเพือ่ ให้ความรูใ้ นเรือ่ งการน�า OKRs
มาใช้ปฏิบัติจริงในการท�างาน รวมทั้งหมด 4 รุ่น นอกจากนั้นยังได้จัดท�าคู่มือ OKRs Handbook คลิปวิดีโอ OKRs และพอดแคสต์ OKRs
เพื่อสื่อสารและให้ความรู้เรื่อง OKRs แก่พนักงานผ่านช่องทางอีเมล และแอปพลิเคชัน ONE Krungthai อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ด�าเนินการพัฒนา OKRs
Dashboard ในแอปพลิเคชัน ONE Krungthai ซึ่งผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของแผนงานที่ใช้ OKRs ขับเคลื่อนได้แบบตามเวลาจริง (real time)
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

เป้าหมาย (ตัวชี้วด
ั ) และผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์

เป้าหมาย

การด�าเนินการ

1. Culture Transformation

ขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส. คือสร้างสรรค์ • การขับเคลื่อนโครงการกรุงไทยคุณธรรม
สำาเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี สังคมให้เกิดผลอย่างเป็น • การยกระดับด้านการให้รางวัลและการชืน่ ชม
(Reward & Recognition) ของพนักงาน
รูปธรรมทั่วทั้งองค์กร
• การพัฒนาแอปพลิเคชัน ONE Krungthai

2. Leadership Transformation

หัวหน้างานสามารถผลักดันประสิทธิภาพและ • การพัฒนา Transformative Leadership Skil
ประสิ ทธิผล (Performance และ Productivity) • การส่งเสริมบทบาทการ Coaching & Feedback
ของทีมได้ดียิ่งขึ้น

3. People Skill Transformation

พนักงานมีทกั ษะทีเ่ พียงพอเหมาะสมในการขับเคลือ่ น • การทบทวนสมรรถนะต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ของธนาคาร
• การส่งเสริม E-learning และ KM

4. Potential Transformation

พนักงานสามารถยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล • การผลักดัน OKRs ในองค์กร
(Productivity & Performance) ได้มากขึ้น

ในปี 2564 ธนาคารกรุงไทยมีบุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น 18,937 คน สามารถจ�าแนกตามเพศ ประเภทการจ้าง พื้นที่ และระดับพนักงาน ดังนี้
ข้อมูลจ�านวนของพนักงาน
จ�าแนกตาม
ประเภทการจ้าง

จ�าแนกตามระดับ
พนักงาน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

56

27

1,446

พนักงาน
รวม

พนักงานจ้างเต็มเวลา (Full-time)

ปี 2563
ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

83

59

33

1,643

3,089

1,427

4,774

13,025

17,799

6,276

14,695

ลูกจ้างบริการ*

77

Outbound**
รวม

ผูบ้ ริหารระดับสูง
พนักงาน ผูบ้ ริหารระดับต้นประจ�า กลาง

พนักงาน
ชั่วคราว

ปี 2562

รวมทั้งหมด

ปี 2564
ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

92

54

32

86

1,657

3,084

1,316

1,567

2,883

4,439

12,495

16,934

4,083

11,753

15,836

20,971

5,925

14,185

20,110

5,453

13,352

18,805

33

110

75

30

105

70

19

89

26

26

52

24

23

47

22

21

43

103

59

162

99

53

152

92

40

132

6,379

14,754

21,133

6,024

14,238

20,262

5,545

13,392

18,937

รวม

รวม

รวม

* ลูกจ้างบริการ: ลูกจ้างทัง้ หมด ยกเว้นลูกจ้างท�าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์
** Outbound: ลูกจ้างท�าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ ลูกจ้างท�าหน้าทีต่ รวจสอบกิจการและทีพ่ กั อาศัยลูกค้า และลูกจ้างท�าหน้าทีต่ ดิ ตามหนีร้ ายย่อยภาคสนาม

GRI 102 -7, 102-8, 405-1
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การพั ฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Capital Development) เพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นธนาคารดิจท
ิ ัล
(Digital Banking)

ธนาคารก�าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาถึงแผนยุทธศาสตร์และปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ธนาคาร กลยุทธ์สายงาน การพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงาน (Competency) การก�าหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Job Description) การก�าหนดเส้นทางการท�างาน (Career Path) การระบุความต้องการ
ในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment) การก�าหนดเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงาน (Training Road Map) และการฝึกอบรมเรือ่ งแนวโน้มในอนาคต
(Future Trends) โดยแบ่งกลุม่ พนักงานออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผูบ้ ริหาร และระดับพนักงาน ธนาคารได้ดา� เนินการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ งทุกปี
เพือ่ ให้สอดคล้องและเชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยจัดการพัฒนาทักษะพนักงานใน 4 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก
ขององค์กร (Core Competency) สมรรถนะด้านดิจทิ ลั (Digital Competency) สมรรถนะด้านการเป็นผูน้ า� (Leadership Competency) และสมรรถนะ
ประจ�าต�าแหน่งงาน (Functional Competency)

ทัง้ นี้ ในปี 2564 เพือ่ มุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ 2-Banking Model ทีแ่ บ่งการด�าเนินงานออกเป็น 2 ด้าน คือ
เรือบรรทุกเครือ่ งบิน (Carrier) มุง่ เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การด�าเนินงานของหน่วยงานหลัก และเรือเร็ว (Speed Boat) มุง่ ท�าธุรกิจ
ในรูปแบบ Agile มีความคล่องตัวและรวดเร็ว รวมถึงมุง่ สูก่ ารเป็นธนาคารดิจทิ ลั
(Digital Banking) ภายใต้แนวคิด “เก่งงาน เก่งคน เก่งเทคโนโลยี”
ธนาคารได้ทา� การวิเคราะห์ทบทวนสมรรถนะของแต่ละสายงาน โดยเพิม่
สมรรถนะทางดิจทิ ลั (Digital Competency) ส�าหรับประเมินและพัฒนาทักษะ
ความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ของบุคลากรทัว่ ทัง้ องค์กร พร้อมทัง้ ปรับเปลีย่ นสมรรถนะ
เชิงเทคนิค (Technical Competency) เป็นสมรรถนะประจ�าต�าแหน่งงาน
(Functional Competency) ซึง่ เป็นสมรรถนะทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงในระดับ
การปฏิบตั งิ าน ท�าให้สามารถประเมิน บริหารจัดการ และออกแบบแนวทาง
พัฒนาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของพนักงานรายบุคคล ช่วยสนับสนุน
ในการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP)
ได้ดยี งิ่ ขึน้ ส�าหรับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการเป็นผูน้ า� นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังได้ทา� การทบทวนปรับปรุงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อสมรรถนะให้สอดคล้อง
กับบริบททางธุรกิจและนโยบายการด�าเนินงานของธนาคารในปัจจุบนั เพือ่ ให้
พนักงานและหัวหน้างานในทุกระดับมีทักษะความรู้ความสามารถที่พร้อม
ขับเคลือ่ นการด�าเนินธุรกิจของธนาคารให้สา� เร็จลุลว่ งตามเป้าหมาย ซึง่ สมรรถนะ
บุคลากรทัง้ 4 ด้านข้างต้นจะถูกน�ามาใช้วเิ คราะห์วางแผนการบริหารจัดการ
พนักงาน (Workforce Landscape) เพือ่ ด�าเนินการจัดสรรบุคลากรและอัตรา
ก�าลังภายในองค์กรอย่างเหมาะสม

ธนาคารพัฒนาพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง ทัง้ การฝึกอบรมแบบ
ในห้องเรียน (Classroom Training) และแบบออนไลน์ (Online Training) ทัง้ ภายใน
และภายนอกธนาคาร เพือ่ ให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรและผูน้ า� เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากรูปแบบการอบรมข้างต้นแล้ว ธนาคารยังได้ออกแบบ
หลักสูตรและเนือ้ หาทีเ่ น้นการเรียนรูอ้ ย่างมีปฏิสมั พันธ์ โดยสอดแทรกเนือ้ หา
การอบรมเข้ากับกิจกรรมสันทนาการ หรือการจ�าลองเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้
พนักงานรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ และได้ทดลองฝึกฝนในสถานการณ์จริง
ธนาคารยังมุ่งเน้นบทบาทของหัวหน้างานในการพัฒนาพนักงานผ่าน
การเรียนรู้แบบไม่เข้าต้องเรียน Non-classroom Training อาทิ การโค้ชโดย
หัวหน้างาน การมอบหมายให้ทา� งานโครงการ การฝึกปฏิบตั งิ านพร้อมท�างานจริง
(OJT) และเริม่ ติดตามผลของการฝึกอบรมแบบไม่เข้าห้องเรียน (Non-classroom
Training) นอกจากนี้ธนาคารยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรผ่าน
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายในธนาคาร (Experience Based
Training) ซึ่งผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน
องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง โดยท�าหน้าทีว่ ทิ ยากรภายใน (Internal Trainer) ถ่ายทอด
ความรูใ้ ห้พนักงานโดยตรงเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในการพัฒนาบุคลากร อีกทัง้
ยังมีการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture) ซึง่ มุง่ เน้นการพัฒนา
ทักษะการโค้ชระดับมืออาชีพตามมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถใช้
ทักษะการโค้ชในการดึงศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการท�างาน นอกจากนี้
เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์แห่งการเรียนรู้ ธนาคารยังเปิดโอกาสให้
พนักงานจากบริษัทในเครือเข้ารับการอบรมไปพร้อมกับพนักงานภายใน
ธนาคารอีกด้วย
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ท�าให้การประเมิน บริหารจัดการ และออกแบบแนวทางพัฒนาบุคลากร
ท่ า มกลางความท้ า ทายทางเทคโนโลยี แ ละการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง มีความเฉพาะเจาะจง ตรงตามวัตถุประสงค์ของประเภทของงานที่มีอยู่
จากคูแ่ ข่ง (Bank และ Non-Bank) ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบ เป็นจ�านวนมากในธนาคาร และมีความเหมาะสมตามความต้องการของพนักงาน
จากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี (Disruption) ในธุรกิจ ธนาคารจึงมุง่ พัฒนา แต่ละราย ท�าให้สามารถชีว้ ดั ทักษะความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล
ตามความสามารถของพนักงาน ทัง้ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางดิจทิ ลั และ และสอดคล้องกับความรูท้ กั ษะทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละสายงาน โดยในการก�าหนด
สมรรถนะเฉพาะสายงาน (Core Competency, Digital Competency, สมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functioal Competency) ทุกสายงานในธนาคาร
Functional Competency) และความสามารถของผูบ้ ริหาร (Leadership จะมีสว่ นร่วมในการทบทวน และร่วมพิจารณาเพิม่ /ลด สมรรถนะเฉพาะของ
Competency) โดยท�าการวิเคราะห์และระบุสว่ นทีต่ อ้ งพัฒนา (Development สายงานที่สอดคล้องกับการท�างานของตนเอง รวมถึงให้ทุกสายงานได้ร่วม
Areas) เพือ่ น�ามาใช้วางแผนการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ปิดช่องว่างทางสมรรถนะ เขียนรายละเอียด ศัพท์เฉพาะสายงาน (Competency Dictionary) เพือ่ ชีว้ ดั
(Competency Gap) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคาร พฤติกรรมได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
• ทักษะทางสังคมหรือทักษะทีใ่ ช้ในการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ (Soft Skills):
ดิจทิ ลั (Digital Banking) ทีม่ กี ารด�าเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์
ธนาคารมุง่ เน้นการพัฒนา สมรรถนะในการเป็นผูน้ า� (Leadership Competency)
และกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ
ประกอบกับ ในปี 2564 ธนาคารได้ดา� เนินโครงการ People Transformation ให้ผบู้ ริหารและหัวหน้างานมีทกั ษะการบริหาร เพือ่ ผลักดันผลงาน (Performance)
เพือ่ วางรากฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับ และสร้างความผูกพัน (Engagement) ให้พนักงานในองค์กร ในขณะเดียวกัน
สภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ซึ่งการบริหารจัดการ ยังคงให้ความส�าคัญกับความสมดุลในชีวิต (Life Balance) และความแกร่ง
สมรรถนะบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหนึง่ ในเสาหลักส�าคัญ ทางอารมณ์ (Emotional Resilience) เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวได้ดี
ของโครงการ People Transformation โดยฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้า ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและสภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ธนาคาร
และสรรหาบุคลากร ได้ดา� เนินการทบทวนและประเมิน Competency ดังนี้ ได้พิจารณาปรับเพิ่มระดับสเกลในการประเมิน (Proficiency Level)
จากเดิมมี 3 ระดับ เพิม่ เป็น 5 ระดับ เพือ่ ให้การชีว้ ดั พฤติกรรมมีความละเอียด
Competency Review
การวิเคราะห์ทบทวน Competency Model ธนาคารได้พิจารณา และเหมาะสมกับโครงสร้างต�าแหน่งงานของธนาคาร รวมถึงมีการเพิ่ม
ปัจจัยน�าเข้าที่ส�าคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ รายละเอียดการบันทึกเหตุส�าคัญ (Critical Incident) ลงในคู่มือสมรรถนะ
แผนยุทธศาสตร์ แผนระดับสายงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจน Competency Dictionary เพือ่ ให้การประเมินมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกองค์กร มากขึน้
ได้แก่ สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการเงินการธนาคาร การเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์
การก�ากับดูแลธุรกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และ
ธนาคารประเมินสมรรถนะในรูปแบบ 360 องศา เพือ่ ให้ได้มมุ มองการประเมิน
วิกฤตทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ก�าลังเผชิญ ในหลากหลายมิติ โดยผูป้ ระเมินส�าหรับพนักงาน 1 ราย จะประกอบด้วย
อยู่ในปัจจุบัน ในปี 2564 ธนาคารได้ปรับ Competency Model โดยให้ ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพนักงานประเมินตนเอง
สายงานต่าง ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการก�าหนด ผ่านการท�ากิจกรรมเวิรก์ ช็อป ท�าการประเมินผ่านระบบ HRMS โดยท�าการประเมินและสรุปผลเป็นประจ�า
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการสมรรถนะ และสร้าง ในแต่ละปี นอกจากนี้ในขั้นตอนการประเมิน ธนาคารได้เพิ่มการก�าหนด
ความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่หน่วยงานในทุกระดับ โดยมีการปรับปรุงพัฒนา แนวทางพัฒนาแบบ Non-Classroom Training โดยให้ผบู้ งั คับบัญชาก�าหนด
Competency Model ทั้งในส่วน Hard Skill และ Soft Skill ดังนี้
แนวทางพัฒนาทักษะทีส่ า� คัญ 2 ประการ คือ “ทักษะทีต่ อ้ งการพัฒนาอย่าง
• ทักษะ และความสามารถทีใ่ ช้ในการท�างาน (Hard Skills): ด้วยสภาวะ เร่งด่วน (Gap)” และ “ทักษะทีต่ อ้ งการพัฒนาเพือ่ เสริมจุดแข็ง (Strength)”
วิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พนักงาน เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันบทบาทการเป็นผู้น�า และให้ผู้บริหารมีบทบาท
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ธนาคารตระหนักถึง ในการผลักดันผลการปฏิบตั งิ าน และสร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน
ความส�าคัญในการพัฒนาความรูท้ กั ษะด้านดิจทิ ลั ให้แก่พนักงาน จึงมีการปรับ
เพิ่มหมวดสมรรถนะด้านดิจิทัล โดยยกระดับจากหัวข้อสมรรถนะด้านดิจทิ ลั การวิเคราะห์ช่องว่างด้านสมรรถนะของพนักงาน
เดิม ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหมวดสมรรถนะหลัก (Core Competency) (Competency Gap Analysis)
ขึ้นมาเป็นหมวดสมรรถนะทางดิจิทัล (Digital Competency) ส�าหรับ
ภายหลังท�าการประเมินสมรรถนะประจ�าปี ธนาคารจะท�าการประมวลผล
ใช้ประเมินทักษะความรู้ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ เพื่อให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กร การประเมินเพือ่ วิเคราะห์ทกั ษะทีต่ อ้ งการพัฒนา (Competency Gap) ของ
สามารถปฏิบตั งิ านภายใต้บริบทองค์กรดิจทิ ลั (Digital Organization) อย่าง พนักงานรายบุคคล และน�าผลการวิเคราะห์มาใช้จดั ท�าแผนพัฒนารายบุคคล
เหมาะสม รวมถึงสามารถประยุกต์ทกั ษะความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ในการปฏิบตั งิ าน (Individual Development Plan) และแผนพัฒนาศักยภาพในระยะสั้น
ภายใต้บริบทการท�างานรูปแบบใหม่ รวมถึงปรับเปลี่ยน Technical และระยะยาว (Training Plan) รวมถึงน�าผลการประเมินสมรรถนะมาใช้ใน
Competency ซึ่งเดิมเป็นการใช้สมรรถนะเพียงชุดเดียวในการประเมิน การวิเคราะห์เพือ่ วางแผนการบริหารจัดการพนักงาน (Workforce Landscape)
พนักงานทุกหน่วยงานทัว่ ทัง้ องค์กร เปลีย่ นเป็นการใช้สมรรถนะเฉพาะสายงาน เพือ่ ให้ธนาคารมีการใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพ และเหมาะสมกับ
(Functional Competency) ซึง่ มีความเฉพาะเจาะจงส�าหรับแต่ละสายงาน บริบททางธุรกิจของธนาคาร ทัง้ ในระดับภาพรวมและระดับหน่วยงาน
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การฝึกอบรม และการพั ฒนาพนักงาน (Training and Development)

ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรและผูน้ า� ได้พจิ ารณาปัจจัยต่าง ๆ โดยเริม่ จากรวบรวมข้อมูลความต้องการ
พัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผูบ้ ริหาร นโยบายของสายงาน รวมถึงความต้องการระดับบุคลากร
เพือ่ น�ามาใช้วเิ คราะห์รว่ มกับปัจจัยอืน่ ๆ อาทิ กรอบสมรรถนะ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนปฏิบตั กิ ารขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
เพือ่ น�าไปก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของธนาคารอย่างครอบคลุมครบทุกมิตอิ นั จ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ซึง่ เป็นการเสริมสร้างทักษะการท�างาน
ให้แก่พนักงาน เพือ่ ให้รองรับกับการด�าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง ตลอดจนการให้ความรูใ้ หม่แก่พนักงานทีม่ กี ารเปลีย่ นต�าแหน่งงาน (Up-skill
& Re-skill) เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2564 ธนาคารยังมุง่ เน้นการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้
1. การสร้างรากฐานทีแ่ ข็งแกร่ง (Strengthen Foundation)
จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ ไปสูก่ ารยกระดับธนาคารเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรูค้ คู่ ณุ ธรรม พร้อมสนับสนุนธนาคารสูก่ ารสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ธนาคารจึงได้ดา� เนินการสร้างพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส. ทีก่ า� หนดไว้ พร้อมทัง้ พัฒนาความรู้
ความเข้าใจแก่พนักงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน ผ่านการจัดท�า
หลักสูตรการเรียนการสอน อาทิ หลักสูตร “Lesson Learn for กรุงไทยคุณธรรม”
ซึง่ เป็นหลักสูตรการเรียนรูผ้ า่ นช่องทางออนไลน์แก่พนักงานธนาคารทุกระดับ
หลักสูตร “Market Conduct” ผ่านโครงการ 3T Plus Market Conduct
เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) และ
เข้าใจแนวทางการปฏิบตั งิ านตามหลัก Market Conduct สามารถปฏิบตั งิ าน
ด้านการขายแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มาใช้บริการ
ทางการเงิน ยกระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา และหลักสูตร
“Design Thinking” เพือ่ พัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบในการแก้ไขปัญหา
ทีแ่ ท้จริง ปิดช่องโหว่ ข้อตรวจพบทีส่ า� คัญ ปรับปรุงกระบวนการการท�างาน
เพือ่ ป้องกันการทุจริตและความเสียหายแก่ธนาคาร ยกระดับการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มธี รรมาภิบาลทีด่ ี ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน (Zero Tolerance)
และยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินทีช่ ว่ ยสร้างรายได้
และความน่าเชือ่ ถือให้แก่ธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ และทักษะ
พืน้ ฐานทีจ่ า� เป็นต่อการท�างาน เพือ่ รองรับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อาทิ
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial
Reporting Standards: TFRS) ฉบับที่ 9 ซึง่ มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ทีผ่ า่ นมา และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร
ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “IFRS9 Quick-Fix and Model Enhancement”
หลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน”
หลักสูตร “IFRS9 Impairment Model Validation” หลักสูตร “Workshop IFRS9
Impairment Model (Quick Fix + Enhancement)” เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรม
มีความรูค้ วามเข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานทางการเงิน และมีการปฏิบตั ิ
งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตร
“ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR” วัตถุประสงค์เพื่อให้
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการก�าหนดเงินกูอ้ า้ งอิงอัตราดอกเบีย้
THOR เข้าใจในธุรกรรม IRS เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งอัตราดอกเบีย้ THOR ทัง้ นี้
ธนาคารยังจัดการให้ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Act) เพือ่ เตรียมความพร้อมส�าหรับการประกาศ
บังคับใช้แก่พนักงานทุกระดับทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง

2. การพัฒนาผูน้ า� (Leadership)
ธนาคารมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะการโค้ชและติดตามงาน (Coaching &
Monitoring Skill) ให้แก่ผบู้ ริหารในแต่ละระดับ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจและ
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture) ซึง่ เป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการยกระดับความผูกพัน (Engagement) และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
(Performance) ผ่านการจัดหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กรให้แก่ผบู้ ริหาร
ของธนาคาร อาทิ หลักสูตร “Essential Coaching Tools for Leader” หลักสูตร
“Coaching for Leader Success” หลักสูตร “Effective Coaching for Leaders”
และหลักสูตร “One on One Executive Coaching” รวมทัง้ พัฒนาทักษะให้ผบ้ ู ริหาร
มีกรอบความคิดทีพ่ ร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง สามารถบริหารทีม พัฒนาความสามารถ
และผลักดันศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้เครือ่ งมือ Design Thinking,
OKRs และการท�างานในรูปแบบคล่องตัว (Agile) มาประยุกต์ใช้ขบั เคลือ่ นทีม
และงานส�าคัญ เพือ่ ให้เป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้สมั ฤทธิผ์ ล อาทิ หลักสูตร “Krungthai
Transformative Leadership” โดยนอกเหนือจากการฝึกอบรมยังมีการจัดท�าคูม่ อื
Leader Guidebook เพือ่ ให้ผบู้ ริหารได้ศกึ ษาและน�าไปเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ในการบริหารงานและบริหารทีมให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างทักษะเดิมทีม่ อี ยู่ (Upskil ) และการเพิม่ พูนทักษะใหม่
(Reskill)
ธนาคารมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงาน โดยการเรียนรูว้ ธิ ี
การท�างานรูปแบบใหม่เพือ่ ให้สามารถด�าเนินงานได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ กว่าเดิม
รวมถึงการพัฒนาทักษะให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้สามารถท�างานในบทบาทใหม่ ๆ ได้ น�าไปสู่
การสร้างผลการด�าเนินงานทีด่ ขี นึ้ ขององค์กร ตามบริบทของธนาคารทีม่ ง่ ุ ก้าวไปสู่
การเป็นธนาคารดิจทิ ลั (Digital Banking) ธนาคารได้กา� หนดทักษะทีจ่ า� เป็นต่อ
การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามนโยบายของธนาคาร แบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้
1) การเป็นธนาคารแห่งอนาคต (Future Banking) โดยการพัฒนาพนักงาน
ให้มคี วามรูด้ า้ นการเขียนโปรแกรม และภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เพือ่ ยกระดับทักษะ
ให้สามารถสร้าง และเขียนระบบ รวมถึงการเขียนแอปพลิเคชัน เพือ่ ตอบโจทย์
ทุกแพลตฟอร์ม โดยเน้นการฝึกอบรมแบบลงมือท�า และให้สามารถปรับใช้กบั
การท�างานได้ ควบคูก่ บั การสร้างความเข้าใจพืน้ ฐาน และการพัฒนาทักษะอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ UX, UI, Cloud Native
Application, Docker และการทดลองปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ (Deploying
Sample Application) บนแพลตฟอร์ม Kubernetes พร้อมยกระดับความรู้
ความเข้าใจการน�าเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) มาใช้
ในธนาคาร อาทิ หลักสูตร “DevOps CI/CD with Jenkins & Docker” หลักสูตร
“Test-Driven Development with Spring Boot” หลักสูตร “Business Session
Training” หลักสูตร “Application Session Training” หลักสูตร “Process
Discovery Workshop” และหลักสูตร “RPA Hackathon” เป็นต้น
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2) ธนาคารเพือ่ ลูกค้ารายย่อย (Retail) เพือ่ เสริมสร้างความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์
การตลาด และการขายทีส่ อดคล้องกับการเป็นธนาคารดิจทิ ลั อาทิ หลักสูตร
“การน�าลูกค้าในระบบ Lead and Sales มาสร้างความสัมพันธ์เพือ่ ต่อยอด
การขาย” หลักสูตร “ILP Refresh & Need Base Selling” หลักสูตร “CPD for FP
Module 3: After Sales Service” หลักสูตร “Training for FP&FPE (ผลิตภัณฑ์
กองทุน) Intermediate” หลักสูตร “Training for FP&FPE (ผลิตภัณฑ์กองทุน)
Advance” หลักสูตร “Wealth Management Basic” หลักสูตร “Wealth
Management Intermediate” หลักสูตร “Financial Credit Master e-Solutions
e-TDR” ส�าหรับการยืน่ ค�าขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หลักสูตร “การเตรียม
ความพร้อมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ านด้านการขาย” ส�าหรับพนักงานสาขา
หลักสูตร “ความรูเ้ กีย่ วกับข้อมูลเครดิต” โครงการ “Milestone เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ด้านการฟอกเงินของธนาคาร” หลักสูตร “Protection Certified: Mastery of
Protection 01” หลักสูตร “Protection Certified: Mastery of Protection 02”
หลักสูตร “CPD Module 2: Protection, Retirement, Health & Rider” และหลักสูตร
“พัฒนานักการตลาดดิจทิ ลั ยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program DMP)” เป็นต้น
3) การให้เครดิต และการท�าธุรกิจหลัก (Credit & Core Business) เพือ่ เตรียม
ความพร้อมพนักงานในการบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการ
ทีเ่ หนือความคาดหมาย และสร้างความผูกพันให้มปี ระสิทธิภาพในยุคดิจทิ ลั
ธนาคารได้จดั การฝึกอบรมแก่พนักงาน อาทิ หลักสูตร “Financial Analysis”
หลักสูตร “Credit Assessment” หลักสูตร “Retail Lending I Principles and
Practical Guidelines” หลักสูตร “Retail Lending I Retail Lending Solutions”
หลักสูตร “Commercial Loans Business (CLB)” หลักสูตร “Financial Accounting
for Lenders (FAL) หลักสูตร “แนวทางการน�าเสนอข้อมูล เพือ่ ขออนุมตั ิ
ตามมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน (Bulk)” หลักสูตร NPL Knowledge
Sharing หลักสูตร “แกะรอยธุรกิจผ่านงบการเงิน” หลักสูตร “How to Read
Financial Statements” และหลักสูตร “The Evolution of Money and Banking”
เป็นต้น
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4) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Cyber Security &
Data Privacy) เพือ่ รองรับการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของการท�าธุรกรรมผ่านระบบ
ดิจิทัล ธนาคารจึงจัดให้มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตัง้ แต่ขอ้ ก�าหนด
กฎระเบียบ กฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้อง จนถึงการทดสอบการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
พร้อมกับส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกเพือ่ สอบรับใบประกาศรับรอง
ในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น Mobile Application/Secure Coding, Application
Programming Interface, Information Security, Cloud Security
Professional ธนาคารยังให้ความรูพ้ นักงานในเรือ่ ง พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (PDPA) รวมถึงการสร้างความช�านาญการ โดยร่วมกับสายงาน
เทคโนโลยีบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคารสร้าง
ความตระหนักในเรือ่ งความปลอดภัย (Security Awareness) และส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กฎหมายใหม่ทเี่ กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ให้แก่พนักงานทัว่ ทัง้
ธนาคาร รวมถึงด�าเนินการวางแผนการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการข้อมูล
พนักงานแก่พนักงานในสายงานทรัพยากรบุคคลฯ ผ่านวิธกี ารให้ความรูใ้ น
รูปแบบต่าง ๆ ทัง้ Classroom Training, E-learning และการอบรมภายนอก เพือ่ ให้
ตระหนักถึงความส�าคัญและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ หลักสูตร
“กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้องตามกฎหมาย” หลักสูตร “Annually
Security Awareness for All SWIFT Personal” โครงการ “อบรมป้องกันความปลอดภัย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หลักสูตร “การฝึกระแวดระวังความปลอดภัย (Security
Awareness Training)” หลักสูตร “ความรูเ้ รือ่ งระบบบริหารจัดการ (ISMS)”
หลักสูตร “ความเสีย่ งทางไซเบอร์ (Cyber Risk) กับการเปลีย่ นแปลงยุค 4.0”
หลักสูตร “ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมลหลอกลวงฟิชชิงเมล
(Phishing E-mail)” หลักสูตร “การรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและ
ระบบภายในธนาคาร” และหลักสูตร “ข้อระวังเรือ่ งความปลอดภัย (Security
Awareness) ส�าหรับผูใ้ ช้งานระบบ SWIFT” เป็นต้น
5) การจัดการทีข่ บั เคลือ่ นด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถบุคลากรในการวิเคราะห์ น�าข้อมูลมาช่วย
ในกระบวนการตัดสินใจ เพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ และประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
สร้างคุณค่าให้ลูกค้า สร้างรายได้ หรือลดต้นทุน ซึ่งนอกจากการให้ความรู้
ในการใช้เครือ่ งมือเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานแล้ว ยังมีหลักสูตรส�าหรับ
พนักงานทีม่ ใี บอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์วเิ คราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Tableau
License) อาทิ หลักสูตร “Tableau Desktop Advanced” หลักสูตร “Tableau
Preparation” หลักสูตร “Tableau for Implementation” หลักสูตร “Tableau
Server for Explorer” หลักสูตร “การสร้าง Excel Macro เพือ่ การตรวจสอบข้อมูล
เบือ้ งต้น” หลักสูตร “SQL for Data Analytics เขียน SQL เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางธุรกิจ” หลักสูตร “Data Engineer for Big Data in Financial Sector (วิศวกร
ข้อมูลกับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร)” เป็นต้น
ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายในการขับเคลือ่ นองค์กรด้วยข้อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการพัฒนาพนักงานให้สามารถน�าข้อมูลธนาคารทีม่ อี ยูไ่ ปต่อยอดเพือ่ สร้าง
ประโยชน์ในการจัดท�ากลยุทธ์และประกอบการตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
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4. การเป็นธนาคารดิจทิ ลั (Digital Banking)
ธนาคารมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะพนักงานทางดิจทิ ลั ให้ครบทุกด้าน ทัง้ ใน
ด้านความคิด ความเชือ่ ทักษะความเข้าใจในการใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ และ
ทักษะโดยทัว่ ไป (Digital Mindset & Digital Literacy Skill และ Digital Skill)
ซึง่ จ�าเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน รวมไปถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้แก่องค์กรได้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุม่
ในยุคดิจทิ ลั ได้มากขึน้ โดยมีการจัดท�าโครงการ “Krungthai Hackathon”
ในรูปแบบ Virtual Event ซึง่ จัดกิจกรรมน�าเสนอไอเดียใหม่ ๆ จาก 37 ทีม
และมี Mentor จากองค์กรชัน้ น�าทัว่ ประเทศมาร่วมตัดสิน น�าไปสูก่ ารระดม
ความคิดและการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
พร้อมพัฒนาทักษะการท�างานเป็นทีมภายใต้ระยะเวลาทีจ่ า� กัด
ในส่วนของความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ธนาคารได้จดั หลักสูตรเพือ่ พัฒนาทักษะ
การใช้เครือ่ งมือ รวมถึงสนับสนุนพฤติกรรมการท�างานให้เป็นดิจทิ ลั มากยิง่ ขึน้
นอกจากนีย้ งั จัดท�าสือ่ เผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่พนักงานทุกระดับ ทัง้ ในหน่วยงาน
ที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) และหน่วยงานที่เป็นเรือเร็ว (Speed

Boat) ธนาคารเสริมสร้างความรูพ้ นื้ ฐานเพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ าน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารดิจิทัล
โดยผ่านเนือ้ หาของหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ (KM Content) ซึง่ เป็นการน�า
องค์ความรูภ้ ายในองค์กรด้านกลยุทธ์ทางดิจทิ ลั และธนาคารอนาคต Future
Banking มาเผยแพร่ผา่ นแพลตฟอร์มแลกเปลีย่ นความรูท้ างดิจทิ ลั (Digital
Knowledge Sharing) อาทิ หลักสูตรด้าน Cryptocurrency, RPA, A/B Testing,
Universal Basic Income (UBI), Zopa Peer-to-Peer Lending Platform และ
Text Analytics in Business รวมถึงสร้างความตระหนักรูท้ างด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้แก่พนักงานซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยี
มีความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บ รวบรวม ใช้
และเผยแพร่ขอ้ มูล อาทิ หลักสูตรภัยคุกคามไซเบอร์ทม่ี าในรูปแบบอีเมลหลอกลวง
(Phishing E-mail) อีกทัง้ ยังมีการจัดกิจกรรมและหลักสูตรทีส่ ง่ เสริมการท�างานร่วมกัน
(Synergy) ระหว่างเรือบรรทุกเครือ่ งบิน และเรือเร็ว เช่น การให้ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
X2G2X จ�านวน 22 เรือ่ งเพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันแก่พนักงานทัง้ องค์กร

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมผ่านระบบ E-Learning หรือระบบออนไลน์ ทีไ่ ด้ดา� เนินการในปี 2564 เสร็จสิน้ เรียบร้อย โดยแยกตามระบบ

หรือแพลตฟอร์มของธนาคาร ดังนี้
ล�าดับ

ชื่อหลักสูตร

จ�านวนผู้อบรม
(คน)

เครื่องมือ

VDO Conference

18,795

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�าความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR

7.

Situational Leadership Virtual Class

1.

แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ

2.

Zoom

277

Microsoft Teams

268

GRI 103-2, 103-3, 404-2
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หลังจากการเปลีย่ นการอบรมมาเป็น E-Learning ตัง้ แต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปี 2564 ทีผ่ า่ นมา เมือ่ เปรียบเทียบต่อหลักสูตรทัง้ หมด คิดเป็น 88.73%
ของจ�านวนหลักสูตรทัง้ หมด
ล�าดับ

รูปแบบการอบรม

จ�านวนหลักสูตร

% เทียบการจัด
หลักสูตร

1.

E-Learning

1,016

88.73%

2.

Classroom

129

11.27%

1,145

100.00%

ผลรวม
การส่งต่อองค์ความรูข
้ องธนาคารสู่สังคม

ธนาคารกรุงไทยเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา รวมทัง้ ผูฝ้ กึ งานเข้ารับการฝึกงานทีธ่ นาคารอย่างสม�า่ เสมอ ในช่วงก่อนการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ธนาคารได้เปิดรับนักศึกษาและผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 70-140 คนต่อปี จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
นักศึกษาจากคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถสมัครฝึกงานและเลือกท�างานทีส่ า� นักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร นอกจากนีย้ งั ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ในการริเริม่ โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ สร้างความร่วมมือและแสวงหาบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถเพือ่ ร่วมงานกับธนาคารในอนาคต เนือ่ งจากปัจจุบนั ธนาคารมีเป้าหมายทีจ่ ะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจธนาคารดิจทิ ลั (Digital
Banking) และสนับสนุนบทบาทของธนาคารในฐานะเสาหลักของเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีโครงการความร่วมมือ 2 โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
และนวัตกรรมเป็นหลัก ดังนี้
2. Krungthai Innovation and Digital Talent Resources
1. Krungthai - CITU Digital Co-Creation Initiative
ธนาคารกรุงไทยได้รเิ ริม่ Krungthai Innovation and Digital Talent
ธนาคารร่วมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU)
ผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นพันธมิตรด้านนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุน Resources โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านไอทีผา่ นการ
ความรู้ทางวิชาการและการฝึกอบรมงานด้วยการเรียนรู้ตามโครงการและ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับโครงการนักศึกษาฝึกงาน (Student
การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ตลอดจนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ธนาคารจะเปิด Edge) จากมหาวิทยาลัยชัน้ น�าต่าง ๆ ซึง่ ธนาคารมีเป้าหมายในการร่วมมือ
โอกาสให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีจาก CITU ได้ทา� งานและเข้าร่วมในโครงการ กับมหาวิทยาลัยชัน้ น�าเกือบ 20 แห่งทัว่ ประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงทางดิจทิ ลั และนวัตกรรมทางธุรกิจของธนาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
โดยมีนกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�านวน 40 คนเพือ่ ฝึกงานใน 3 หน่วยธุรกิจ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น โดยมี
ได้แก่ นวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประมาณ 100 คน จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 3 และ
(IT Innovation) และกลุม่ ธนาคารธุรกรรมการเงินโลก (Global Transaction 4 ทีก่ า� ลังศึกษาอยูใ่ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ไอที
Banking Group) เป็นเวลา 70 วัน ทัง้ นี้ ธนาคารได้มอบหมายให้พเี่ ลีย้ งและ เทคโนโลยีนวัตกรรม เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การวิเคราะห์ธรุ กิจและวิทยาศาสตร์
ข้อมูล และสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้โครงการ Krungthai Innovation and
ทีป่ รึกษาเป็นผูแ้ นะน�าและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดโครงการ
Digital Talent Resources แบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย ดังนี้
1) Successful Universities Partnerships: โดยการสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชัน้ น�าในกรุงเทพฯ
และภูมภิ าคอืน่ ๆ ซึง่ ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ น
ความรูแ้ ละพัฒนาหลักสูตรเกีย่ วกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) Project Based Internship: เพือ่ คัดเลือกนักศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพเข้าร่วม
ฝึกงานกับธนาคารกรุงไทยและบริษทั ในเครือในแง่ของการฝึกงานตามโครงการ
โดยเฉพาะในด้าน Agile & Scrum, Product Discovery and Design
thinking, UI/UX, DevSecOps, Blockchain เป็นต้น
3) ทุนนวัตกรรมกรุงไทย: ธนาคารมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาทีม่ ี
คุณสมบัตแิ ละมีศกั ยภาพ

GRI 103-3
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ในปี 2564 พนักงานและผู้บริหารของธนาคารได้รบ
ั การฝึกอบรม โดยจ�าแนกตามเพศ และตามระดับพนักงาน ดังนี้
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน

2562

2563

2564

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)

73.30

109.81

105.46

จ�านวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง)

1,507,459

2,322,766

2,102,850

เพศชาย

77.41

94.38

78.61

เพศหญิง

71.55

116.49

116.65

กลุ่มพนักงาน

97.38

104.76

107

กลุ่มผู้บริหาร

65.36

136.69

97.96

จ�าแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

จ�าแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)

จ�านวนหลักสูตร
(หลักสูตร)

รูปแบบการจัดอบรม

จ�านวนรุน
่
(รุน
่ )

จ�านวนพนักงาน
ที่เข้ารับการอบรม (คน)

2562

2563

2564

2562

2563

2564

2562

2563

2564

การเรียนรู้ภายในธนาคาร

399

213

51

1,097

485

167

74,479

30,635

12,549

การเรียนรูภ้ ายนอกธนาคาร

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

นอกจากนี้ เพื่อสุขภาพและอาชีวอนามัยที่ดีของพนักงานโดยรวม ธนาคารให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมผ่านการจัดอบรมหลักสูตร
“คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน” และหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน”
ธนาคารยังสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมในการใช้เครือ่ งมือดิจทิ ลั โดยร่วมกับผูใ้ ห้บริการ (Provider) ต่าง ๆ ทัง้ ภายนอกและภายใน ในการให้ความรูผ้ า่ นระบบ
App One เพือ่ ให้พนักงานสามารถอบรมได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา อาทิ สมาคมธนาคารไทย (TBAC), BrighterBee, SkillLane, YourNextU (SEAC), Voxy และ Slingshot
รวมถึงมีการแนะน�าช่องทางการเรียนรูจ้ ากสถาบันการศึกษาชัน้ น�า ส�าหรับพนักงานเลือกเข้าศึกษาเพิม่ เติม โดยเชือ่ มโยงจากแอปพลิเคชัน ONE Krungthai
ไปยังแพลตฟอร์มการเรียนรูต้ า่ ง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Mux) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula MOOC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(PSU MOOC) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MOOC) และเครือ่ งมือสารสนเทศอืน่ ๆ ส่งผลให้ธนาคารสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพือ่ รองรับ
การเติบโตในอนาคต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการด�าเนินงานด้านการสร้างความผูกพั นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement)
ของธนาคาร

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการดูแลพนักงาน มุง่ เน้นการสร้างความมีสว่ นร่วมระหว่างพนักงานกับธนาคารอย่างจริงจัง จึงด�าเนินการส�ารวจเรือ่ งความผูกพัน
ของพนักงานทีม่ ตี อ่ ธนาคารอย่างต่อเนือ่ งปีละ 2 ครัง้ พร้อมน�าผลจากการส�ารวจไปประมวล วิเคราะห์ เชือ่ มโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ และน�าไปสูก่ ารก�าหนดแผน
เพือ่ เสริมสร้างและยกระดับการมีสว่ นร่วม ทัง้ ในภาพรวมธนาคาร ในหน่วยงาน และจ�าแนกไปถึงกลุม่ พนักงานทีแ่ ตกต่าง เพือ่ ให้การพัฒนาคุณภาพชีวติ
การท�างานของพนักงานดียงิ่ ขึน้ อย่างตรงจุด
ในปี 2564 ธนาคารได้พฒั นาช่องทางการสือ่ สาร แอปพลิเคชัน ONE Krungthai โฉมใหม่ เพือ่ เป็นช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของธนาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมเป็นเครือ่ งมือช่วยสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้พนักงานมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ และสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างพนักงานกับธนาคาร ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางแอปพลิเคชัน
ONE Krungthai โดยมุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์มหลักในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีทันสมัยของธนาคาร สะท้อนความเป็น Invisible Banking และที่ส�าคัญ
ในแอปพลิเคชัน ONE Krungthai โฉมใหม่นี้ ได้เพิม่ เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับการให้รางวัลและการชืน่ ชม (Reward & Recognition) เช่น การมอบตราและเหรียญ
(Badge & Coins) ให้พนักงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารและมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างต่อเนือ่ ง การส่งหัวใจชืน่ ชมกันของหัวหน้างาน
และเพือ่ นร่วมงาน การชืน่ ชมกันผ่าน Leaderboard และ Hall of Fame โดยพนักงานสามารถน�าเหรียญทีไ่ ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน
ONE Krungthai ของธนาคาร ไปแลกของรางวัลทีต่ อ้ งการได้
ในปี 2564 มีพนักงานให้ความร่วมมือตอบแบบส�ารวจมากถึง 98.96%* มีผลส�ารวจในภาพรวมธนาคารเท่ากับ 90.80%* ซึง่ คะแนนระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
ในปี 2564 และย้อนหลังไปอีก 4 ปี ไม่มคี วามแตกต่างกัน และเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแม้ธนาคารจะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พนักงานธนาคารกรุงไทยทุกคน ก็ไม่ยอมแพ้ พร้อมมุง่ มัน่ ทุม่ เทก�าลังกายใจก้าวสูเ่ ป้าหมายของธนาคารอย่างเต็มที่
สวัสดิการส�าหรับพนักงาน

ธนาคารจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านทีส่ า� คัญของธนาคาร ทัง้ อาคารส�านักงานใหญ่ ส�านักงานธุรกิจ ส�านักงานเขต สาขา
รวมถึงพืน้ ทีท่ า� การของธนาคาร ทัง้ ในนครหลวงและภูมภิ าค โดยมีรายละเอียดสวัสดิการตามข้อทีเ่ กีย่ วข้อง
พนักงาน
ประจ�า

พนักงาน
สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ชัว่ คราว

Outbound

เงินเดือน

•

•

•

•

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

•

•

•

•

เงินค่าล่วงเวลา

•

•

เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์

•

•

•

เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

•

•

•

เงินสมทบเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

•

•

•

เงินกูส้ วัสดิการเพือ่ ซือ้ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

•

•

เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

•

•

•

เงินกู้เพื่อสวัสดิการพิเศษ

•

•

•

•

•

เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรมจากการท�างาน

•

•

•

•

เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ถึงแก่กรรมเนือ่ งจากท�างาน

•

•

•

•

เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากท�างาน

•

•

•

•

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทยแบ่งตามประเภท

ด้านเศรษฐกิจ

เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่ตั้งอยู่บนเกาะ
ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต

GRI 103-2, 201-3, 401-2
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พนักงาน
ประจ�า

พนักงาน
สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ชัว่ คราว

Outbound

เงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจ

•

•

•

•

การฌาปนกิจสงเคราะห์

•

•

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

•

•

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

•

•

•

•

เงินช่วยเหลือบุตร

•

•

•

•

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย

•

•

•

•

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
ด้านการจูงใจ

•

•

•

•

รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง

•

•

เงินประจ�าหน่วยงาน

•

•

เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน

•

•

เงินตอบแทนพิเศษในการท�างานกับธนาคารนาน

•

•

เงินตอบแทนพิเศษพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง

•

•

•

•

เงินตอบแทนสาขาที่เปิดท�าการทุกวัน

•

•

เครื่องแบบพนักงาน
ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

•

•

สวัสดิการรักษาพยาบาล และทันตกรรม

•

•

•

การตรวจร่างกายประจ�าปี

•

•

•

KTB Fitness Center
ด้านนันทนาการ สันทนาการ

•

•

•

•

บ้านพักสวัสดิการพนักงาน

•

•

•

•

วิปัสสนากรรมฐาน

•

•

•

•

กีฬาและนันทนาการ
ด้านการอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ

•

•

•

•

ร้านสหกรณ์พนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ากัด

•

•

•

•

บริการพนักงานต่าง ๆ อาทิ บริการขอรับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์,
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การอ�านวยความสะดวกด้านการพนักงาน

•

•

•

•

ร้านอาหารสวัสดิการ

•

•

•

•

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทยแบ่งตามประเภท

หมายเหตุ: -

พนักงานประจ�า คือ พนักงานทีบ่ รรจุตา� แหน่งเป็นพนักงานธนาคาร
พนักงานสัญญาจ้าง คือ พนักงานทีธ่ นาคารท�าการว่าจ้างโดยมีกา� หนดระยะเวลาแน่นอน
ลูกจ้างชัว่ คราว คือ ลูกจ้างทีจ่ า้ งไว้ปฏิบตั งิ านทีม่ ลี กั ษณะชัว่ คราวหรือมีกา� หนดเวลาจ้าง
Outbound คือ พนักงานส�าหรับให้บริการทางโทรศัพท์/Telesales

GRI 201-3, 401-2
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ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ท�าให้ธนาคารเป็นเสมือนบ้านหลังทีส่ องของพนักงาน โดยในปี 2564 ธนาคารมีอตั ราการกลับเข้าท�างาน
และอัตราการคงอยูข่ องบุคลากร หลังการใช้สทิ ธิลากิจเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร (จ�าแนกตามเพศ) ดังนี้
กรณีของการลา

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

5,545

13,392

18,937

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

56

19

75

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�างาน

55

17

72

98.21%

89.47%

96.00%

64*

18**

82

อัตรากลับมาท�างานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาหลังจากระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว
จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร
และยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี (เปรียบเทียบปี 2563 กับ 2564)

* ปี 2563 มีพนักงานเพศชายลาช่วยภรรยาเลีย้ งดูบตุ รแล้วกลับมาท�างาน จ�านวน 67 ราย และท�างานถึง 31/12/2564 จ�านวน 64 ราย (ออก 3 ราย)
** ปี 2563 มีพนักงานเพศหญิงลาเลีย้ งดูบตุ ร แล้วกลับมาท�างาน 21 ราย และท�างานถึง 31/12/2564 จ�านวน 18 ราย (ออก 3 ราย)
หมายเหตุ: - ลาเลีย้ งดูบตุ ร คือ เพศหญิงลาเลีย้ งดูบตุ รต่อ หลังจากลาคลอดแล้ว
- ลาช่วยภรรยาเลีย้ งดูบตุ ร คือ เพศชายลาช่วยภรรยาเลีย้ งดูบตุ ร
- ลาเลีย้ งดูบตุ ร คือ เพศหญิงลาเลีย้ งดูบตุ รต่อ หลังจากลาคลอดแล้ว
- ลาช่วยภรรยาเลีย้ งดูบตุ ร คือ เพศชายลาช่วยภรรยาเลีย้ งดูบตุ ร

การด� า เนิ น งานด้ า นการดึ ง ดู ด และรัก ษาบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถ (Talent Attraction and Retention)

ธนาคารมีการวางแผนอัตราก�าลังและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพือ่
ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ คูข่ นานแบบเรือบรรทุกเครือ่ งบินและเรือเร็ว
(2-Banking Model) เพือ่ ขับเคลือ่ นสูค่ วามยัง่ ยืน โดยธนาคารมุง่ สรรหาและ
รักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ของพนักงาน ผ่านนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยเริม่ จาก
การเข้าไปสร้างแรงดึงดูดและความผูกพัน (Interaction and Engagement)
กับพนักงานตัง้ แต่อยูใ่ นหมาวิทยาลัย เพือ่ สร้างโอกาสในการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรกลุม่ ศักยภาพในสาขาวิชาทีจ่ า� เป็นต่อการขับเคลือ่ นธุรกิจในอนาคต
อีกทัง้ ยังมุง่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์กร เพือ่ ดึงดูดพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ
เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร และมุง่ เน้นการดูแลรักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง
เพือ่ ให้พนักงานเป็นก�าลังส�าคัญของธนาคารในการทีจ่ ะขับเคลือ่ นไปสูก่ ารเป็น
ธนาคารดิจทิ ลั และเป็นการเตรียมพนักงานกลุม่ ศักยภาพสูงให้มคี วามพร้อม
ส�าหรับการทดแทนต�าแหน่งทีส่ งู ขึน้ (Successor) ต่อไป

GRI 103-3, 401-3

โดยในปี 2564 ธนาคารดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน
กับธนาคารตัง้ แต่แหล่งต้นก�าเนิดในรูปแบบเชิงรุกและได้ดา� เนินการเพิม่ ช่องทาง
การสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถโดดเด่น ในด้าน Data Scientist/Data
Analytics/Business Analyst/Developer/System Analyst/Programmer/Tester/
Security/Application Programming/Mobile Application/Big Data/Blockchain
ผ่านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ การสรรหาบุคลากร
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงทีไ่ ด้รบั ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นักเรียนทุนโครงการพัฒนา
และส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
และโครงการทุนส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
การเข้าร่วมโครงการ Tech Career Coaching 2021 ซึง่ เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตามตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) องค์กรธุรกิจ และสถาบันการเงินไทย การสร้างความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชัน้ น�าของประเทศเพือ่ เตรียมความพร้อมและพัฒนาเครือข่าย
บุคลากรทีม่ สี มรรถนะและศักยภาพ ภายใต้โครงการสรรหาบุคลากรทางดิจทิ ลั
และนวัตกรรม (Krungthai Innovation and Digital Talent Resources)
และโครงการ KrungThai - CITU Digital Co-Creation Initiative เป็นต้น ส่งผลให้
ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายการสรรหาบุคลากรได้ตามแผนยุทธศาสตร์
ที่ก�าหนด

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564
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ส�าหรับการดูแลและรักษาพนักงานกลุม่ ศักยภาพสูง ธนาคารได้ศกึ ษาเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ จากข้อปฏิบตั ใิ นองค์กรชัน้ น�าทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ สร้าง
โมเดลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพนักงานและเป็นแนวทางการดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม ทัง้ ในด้านการเงิน (Financial) และทีไ่ ม่ใช่การเงิน (Non-Financial) ธนาคาร
ได้จดั ท�า Talent Dashboard เพือ่ เป็นเครือ่ งมือการติดตามความคืบหน้าพนักงานกลุม่ ศักยภาพในมิตติ า่ ง ๆ ได้แก่ ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ ข้อมูลการ
หมุนเวียนเปลีย่ นงาน (Rotation) ผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน ข้อมูลด้านเส้นทางอาชีพ (Career Path) และผลตอบแทน เป็นต้น ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นปัจจัย
ในการก�าหนดแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลทีเ่ หมาะสมกับพนักงานแต่ละคน รวมถึงน�าไปสือ่ สารและหารือกับผูบ้ ริหารหน่วยงานในระดับต่าง ๆ เพือ่ เตรียมก�าหนดแนวทาง
การเก็บรักษา (Retain) และสร้างความผูกพันของพนักงานในแต่ละรายต่อไป โดยตัง้ แต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ธนาคารได้พฒั นาปรับปรุงกระบวนการเก็บรักษา
พนักงานกลุม่ ศักยภาพสูง โดยพิจารณาจากมิตติ า่ ง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อความร่วมมือร่วมใจของพนักงานกลุม่ ดังกล่าวใน 6 มิติ ได้แก่
1. ความเป็นผูน้ า� (Leadership) ธนาคารมุง่ เน้นการสร้างกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้พนักงานกลุม่ ศักยภาพสูงได้เข้าไป
มีสว่ นร่วมในงานหรือกิจกรรมส�าคัญต่าง ๆ ของธนาคารร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้พนักงานได้เรียนรูง้ านและ
รับนโยบายโดยตรงจากผูบ้ ริหาร เช่น การมอบหมายให้ทา� งานเป็นผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหาร (Job Shadowing) เพือ่ ให้สามารถท�างาน
แทนผู้บริหารได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และความรู้สึกได้รับการชื่นชมแก่พนักงานศักยภาพสูง
ของธนาคาร
2. การสือ่ สาร (Communication) ธนาคารมีการด�าเนินกิจกรรมเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการสือ่ สารแบบสองทาง ระหว่าง
พนักงานศักยภาพสูง และผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร ได้แก่ กิจกรรม Executive Inspiring Talk เพือ่ ให้ผบู้ ริหารถ่ายทอด
นโยบายในลักษณะจากบนสูล่ า่ ง (Top Down) และพนักงานกลุม่ ศักยภาพสูงได้นา� เสนอความคิดริเริม่ ต่าง ๆ ในลักษณะ
จากล่างสูบ่ น (Bottom Up)
3. สร้างบรรยากาศการท�างาน (Atmosphere) ธนาคารมุง่ เน้นการสร้างรูปแบบการท�างานแบบข้ามสายงาน (Cross
Function) ทีจ่ ะท�าให้เกิดวัฒนธรรมยืดหยุน่ คล่องตัว (Aglie Culture) โดยก�าหนดแผนการหมุนเวียนต�าแหน่งงาน (Rotation
Plan) เพือ่ ให้พนักงานกลุม่ ศักยภาพสูงได้มโี อกาสเรียนรู้ และหมุนเวียนการปฏิบตั งิ านในแต่ละหน่วยงานของธนาคาร
รวมถึงมีการย้ายงานชัว่ คราว (Secondment) ไปยังบริษทั ในเครือเพือ่ เสริมศักยภาพ ช่วยให้พนักงานเกิดทักษะรอบด้าน
(Well-Rounded Skill) และขยายความรับผิดชอบได้มากขึน้ (Job Enlargement) เช่น มีการย้ายพนักงานศักยภาพสูง
ไปท�างานชัว่ คราวทีบ่ ริษทั Infinitas ในเครือกรุงไทย หรือส่งเสริมพนักงานกลุม่ ศักยภาพสูงให้เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon
เพือ่ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ในการระดมสมองเพือ่ สร้างสรรค์ไอเดียและนวัตกรรมใหม่
4. ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม (Total Reward) ธนาคารมีการดูแลเงินเดือน และกระบอกเงินเดือนของกลุม่ ศักยภาพสูง
แต่ละรายให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับตลาด อีกทัง้ มีการติดตามความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Monitor Career
Path) ของกลุม่ ศักยภาพสูง เพือ่ ให้มเี ส้นทางความก้าวหน้าทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ าน
5. ให้โอกาส (Opportunities) ธนาคารมีการมอบหมายงาน หรือโครงการทีท่ า้ ทายและเป็นโครงการทีส่ า� คัญของธนาคาร
ให้แก่พนักงานกลุม่ ศักยภาพสูงเพือ่ พัฒนาศักยภาพพนักงานอยูเ่ สมอ และมีการจัดท�าแผนการหมุนเวียนต�าแหน่งงาน
(Rotation Plan) เพือ่ ให้พนักงานกลุม่ ศักยภาพสูงได้เรียนรูแ้ ละช่วยงานในสายงานต่าง ๆ ของธนาคาร รวมทัง้ การจัดอบรม
คอร์สสัน้ ๆ ทางดิจทิ ลั (Digital Short Course) ให้แก่กลุม่ ศักยภาพสูง โดยสถาบันการศึกษาชัน้ น�าระดับโลก เพือ่ สร้างเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในด้านดิจทิ ลั
6. ความภาคภูมใิ จ (Pride) ส่งเสริมการขยายขอบเขตความรับผิดชอบ (Job Enlargement) และการเพิม่ คุณค่า
ในงาน (Job Enrichment) ให้แก่พนักงานกลุม่ ศักยภาพสูง (Talent) โดยให้พนักงานกลุม่ ดังกล่าวรวบรวมองค์ความรู้
ผ่านการท�าพอดแคสท์ และการแลกเปลีย่ นความรู้ (Knowledge Sharing) เพือ่ ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานในรูปแบบ
การท�างานและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ หรือความรูท้ างด้านดิจทิ ลั ใหม่ ๆ ให้แก่พนักงานทัง้ ธนาคาร ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ในการช่วยผลักดันการเปลีย่ นแปลงขององค์กร รวมถึงสร้างความชืน่ ชมทีน่ า่ ภูมใิ จ เพือ่ รักษาพนักงานกลุม่ ดังกล่าวไว้ตอ่ ไป
นอกจากนี้ ธนาคารมีการส่งมอบการ์ดแสดงความยินดีอเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Congratulations Card) ในโอกาสต่าง ๆ แก่พนักงาน
กลุม่ ศักยภาพสูง เพือ่ เป็นการยกย่องชมเชย
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

นอกจากการสรรหาและรักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูงแล้ว ธนาคารยังมุง่ ส่งเสริมให้พนักงานภายในธนาคารพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจทิ ลั และนวัตกรรม
รวมถึงการประยุกต์นา� ความรูด้ า้ นดิจทิ ลั และนวัตกรรม มาใช้กบั การท�างานทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่ ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่อธนาคารมากยิง่ ขึน้ ดังจะเห็นได้
จากโครงการ Krungthai Hackathon ทีธ่ นาคารมุง่ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนากรอบความคิดแบบ Outward Mindset และ Design Thinking เพือ่ ประยุกต์
กับการคิดสร้างสรรค์และน�าเสนอผลงานต่อยอดทางธุรกิจทีน่ า่ สนใจและสามารถท�าได้จริง โครงการทุน Harbour.Space@UTCC เพือ่ การศึกษาต่อในสาขาวิชา
ทางด้าน Digital Banking ซึง่ เป็นการพัฒนาทักษะด้าน Digital Banking ให้เกิดขึน้ พร้อมต่อการขับเคลือ่ นขององค์กรควบคูไ่ ปกับการสร้างโอกาสในการเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้แก่พนักงาน
จ�านวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
ข้อมูลพนักงาน

ปี 2562
เข้าใหม่
พ้ นสภาพ
(คน)
(คน)

ปี 2563
เข้าใหม่
พ้ นสภาพ
(คน)
(คน)

ปี 2564
เข้าใหม่
พ้ นสภาพ
(คน)
(คน)

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามเพศ
- ชาย

386

417

128

296

202

519

6.05

6.54

2.12

4.91

3.64

9.36

456

678

115

421

199

854

3.09

4.60

0.81

2.96

1.49

6.38

842

1,095

243

717

401

1,373

- อายุ < 30

294

162

45

70

110

126

ร้อยละ

12.17

6.71

3.25

5.05

12.56

14.38

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

842

1,095

243

717

401

1,373

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

ร้อยละ
- หญิง
ร้อยละ
รวม
จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามช่วงอายุ

- อายุ 30 - 50

รวม
จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามพื้นที่
- กลาง (กทม. และปริมณฑล)

GRI 102-7, 102-8, 401-1
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

การก�าหนดและการบริหารค่าตอบแทน

นโยบายการบริหารค่าตอบแทนของผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาและน�าเสนอ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้บริหารระดับสูงรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่
ต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนตามนโยบายขับเคลือ่ น
ความส�าเร็จขององค์กรด้วยผลการปฏิบตั งิ านเป็นส�าคัญ (Performance Driven
Organization หรือ PDO)
PDO เน้นให้องค์กรขับเคลือ่ นด้วยผลการปฏิบตั งิ านเป็นส�าคัญ และตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร รวมถึง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะเชือ่ มโยงกับผลการด�าเนินงานของธนาคารทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน โดยผูบ้ ริหาร
ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและอยูใ่ นระดับทีเ่ หนือกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สะท้อนการเป็นธนาคารแห่งความยัง่ ยืน ผ่านการเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ผล
การปฏิบตั งิ านทีก่ า� หนดใน Balanced Scorecard รวมถึงผลการด�าเนินงาน
ของธนาคารเมื่อเทียบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทที่อยู่ในระดับเดียวกัน
ในทุกมิติ เพือ่ น�าไปสูค่ วามส�าเร็จทีย่ งั่ ยืนในระยะยาว ภายใต้หลักเกณฑ์ทโี่ ปร่งใส
และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต�าแหน่งงาน ซึง่ สะท้อนความสามารถ
ในการแข่งขันของธนาคารเมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินชัน้ น�าในประเทศไทยด้วย
โดยค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และ
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพในส่วนของธนาคาร
รวมถึงผลประโยชน์และสวัสดิการอืน่ ๆ ตามระเบียบของธนาคาร เช่นเดียวกัน
กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างแรงจูงใจในการท�างาน
โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งนี้ ในปี 2564 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารตามนิยามของ ก.ล.ต. ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส รวม 25 คน เป็นจ�านวนเงินรวม 327,748,412 บาท

การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน

การจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ธนาคารได้ดา� เนินงานตามนโยบาย
PDO (Performance Driven Organization) คือ “องค์กรทีข่ บั เคลือ่ นด้วย
ผลการปฏิบตั งิ านเป็นส�าคัญ” โดยพนักงานจะได้รบั ผลตอบแทนสอดคล้องตาม
ผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง นอกจากนัน้ ธนาคารยังดูแลให้พนักงานได้รบั เงินเดือน
และสิทธิประโยชน์ทเี่ หมาะสมตามต�าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยูใ่ นอัตรา
ทีเ่ ทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอืน่ ธนาคารจัดให้มสี วัสดิการ
ทีห่ ลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
และยังมีการพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนพิเศษระหว่างปีให้แก่พนักงานที่มี
ศักยภาพสูงของธนาคารด้วย
ธนาคารมีการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษตามผลงาน (โบนัส) เป็นเงินทีจ่ า่ ย
เพือ่ ตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านในรอบปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ช่วยสร้างแรงจูงใจในการท�างาน
ส่งเสริมให้พนักงานมีความมุง่ มัน่ ในการท�างานอย่างต่อเนือ่ ง และรักษาบุคลากร
ทีม่ คี วามสามารถให้ปฏิบตั งิ านกับธนาคาร

GRI 405-1, 406-1
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารมีระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management) ซึง่ เป็นกระบวนการทีด่ า� เนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง เพือ่ ผลักดันให้ผลงาน
ของพนักงานบรรลุเป้าหมายตามทีธ่ นาคาร หน่วยงาน และบุคคลได้กา� หนดไว้ ได้แก่

การวางแผน (Planning)

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน
กับผลตอบแทน

• ขึ้นเงินเดือน
• โบนัส
• เลื่อนตําแหน่ง

• KPI Setting
• Target Setting

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal)

การติดตามผลงาน
(Monitoring & Managing
Performance)

• Coaching &
Feedback
• Review and
Tracking

• การวัดผล
การปฏิบัติงาน
• Performance
Ranking

1. การวางแผนก�าหนดตัววัดผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย และเกณฑ์ทใี่ ช้
ในการประเมินผลจะต้องมีความชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์
ของธนาคาร มีการน�าตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI) มาใช้เป็นเครือ่ งมือก�าหนดเป้าหมาย
การท�างานของพนักงานโดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานในการผลักดันให้พนักงานมีผลงานสูงขึ้น
2. การติดตามผลงาน การให้คา� แนะน�าการปฏิบตั งิ าน และการสอนงาน
(Coaching & Feedback) ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถติดตามผลการปฏิบตั งิ านของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่ามีผลงานคืบหน้าและใกล้บรรลุเป้าหมายตาม KPI เพียงใด
นอกจากนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องหาแนวทางในการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�างานได้ดียิ่งขึ้น มีการสอนงาน และให้
ค�าปรึกษาแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
ข้อมูล

3. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยวัดจากความส�าเร็จของงาน โดยเทียบ
กับเป้าหมายทีก่ า� หนดไว้
4. การเชือ่ มโยงผลทีไ่ ด้จากการประเมินไปใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน
ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินให้แก่พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความมุ่งมั่นในการท�างานตามหลัก
จ่ายตามผลงาน (Pay for Performance) เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยผลการปฏิบตั งิ านเป็นส�าคัญ (Performance Driven Organization)

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด*
2562

2563

2564

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานที่ได้รับการประเมินต่อพนักงานทั้งหมด

จ�าแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
จ�าแนกตามระดับพนักงาน
กลุ่มพนักงาน
กลุ่มผู้บริหาร

GRI 406-1
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แนวทางการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคารในปี 2564
รวมถึงการส่งเสริมความหลากหลาย และความเสมอภาคต่อการจ้างงาน
การส่ ง เสริ ม ความหลากหลาย และความเสมอภาค
ต่อการจ้างงาน

ธนาคารมีนโยบายเรื่องการแต่งตั้งและการว่าจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน และโปร่งใส
โดยมีแนวทางด�าเนินการ ดังนี้
1. ตามระเบียบการพนักงานเรือ่ งการแต่งตัง้ และว่าจ้างพนักงานของธนาคาร
ไม่มรี ะบุหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขทีเ่ ป็นการกีดกันการจ้างงานหรือการเลือกปฏิบตั ิ
แต่เปิดโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมจากความรู้ความสามารถ และ
คุณสมบัตทิ เ่ี ป็นไปตามคุณสมบัตขิ องพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีกระบวนการ
คัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยมีการประกาศรับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ ความมุง่ มัน่ และทัศนคติทดี่ ี มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ท�าหน้าทีพ่ จิ ารณาสรรหาและคัดเลือก
2. การประกาศรับสมัครงานของธนาคารในต�าแหน่งต่าง ๆ เคารพ
สิทธิมนุษยชน ให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างเพศในการสมัครงาน รวมถึง
มีการประกาศรับสมัครต�าแหน่งพิเศษส�าหรับผูพ้ กิ าร เพือ่ เปิดโอกาสในการท�างาน
ให้แก่ผพู้ กิ าร ธนาคารให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ โดยมีการก�าหนดนโยบายและแนวทางด�าเนินการเพือ่ ส่งเสริมคนพิการ
ให้มคี ณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ การจ้างงาน การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์
เพือ่ พัฒนาอาชีพ และการให้ความช่วยเหลืออืน่ ๆ รวมถึงการสนับสนุนเงิน
ตามทีก่ ฎหมายก�าหนด
ปี 2564 ธนาคารปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
พ.ศ. 2560 โดยมาตรา 33 ว่าจ้างผูพ้ กิ ารจ�านวน 1 คน มาตรา 35(3) การจัดจ้าง
เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการกับสภากาชาดไทย จ�านวน 180 คน และ
มาตรา 35(4) การฝึกงาน จ�านวน 22 คน (ตามสัดส่วนจ�านวนพนักงาน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี)
3. การก�าหนดแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการมุง่ สูก่ ารเป็นธนาคารดิจทิ ลั (Digital Banking) โดยปัจจุบนั
ไม่ได้จ�ากัดในเรื่องเพศหรืออายุ เชื้อชาติ ตลอดจนความรู้ความสามารถ
ทีแ่ ตกต่าง ท�าให้เกิดมุมมองทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ องค์กร นอกจากนัน้ ยังรวมถึง
ความหลากหลายของสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้จ�ากัดสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
เพือ่ ให้ได้บคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน มีความหลากหลาย
ทางความสามารถ ทักษะวิชาชีพ จากพืน้ ฐานทีแ่ ตกต่างกัน ท�าให้สามารถ
คัดเลือกบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ทสี่ า� คัญในการขับเคลือ่ นองค์กรในยุคดิจทิ ลั โดยมี
กระบวนการคัดเลือกบุคลากร เพือ่ ให้สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มาร่วมงาน
และเพิม่ ศักยภาพของธนาคารได้มากยิง่ ขึน้ ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ
Management Trainee เป็นต้น

GRI 406-1

096

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

แนวปฏิบัติเพื่ อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท�างาน

ธนาคารจัดท�าคูม่ อื แนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท�างาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรในหน่วยงาน
ทุกคนไม่วา่ อยูใ่ นสถานะใดได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความเคารพในศักดิศ์ รี และ
ปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�างาน รวมถึงตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการขับเคลือ่ นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท�างานให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งทุกคน
ต้องรับผิดชอบในการกระท�าและปฏิบตั ติ าม โดยธนาคารจะสร้างและรักษา
สภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ด้วยการสร้างความตระหนัก สร้างความรูค้ วามเข้าใจ การก�าหนดมาตรการ
ป้องกันและจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และจะด�าเนินการเมือ่ เกิดกรณีการร้องเรียน
เรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัด
สภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะท�าให้เกิดการล่วงละเมิด/
คุกคามทางเพศขึน้
แนวปฏิบัติต่อพนักงาน
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ การกระท�าใด ๆ หรือพฤติกรรมทีส่ อ่ ไป
ธนาคารมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ส่งเสริม
พนักงานให้มคี วามก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในทางเพศทีเ่ ป็นการบังคับ การใช้อา� นาจทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ
ทีป่ ลอดภัย ให้สทิ ธิและสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้พนักงาน ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิง่ ของ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ลามกอนาจารเกีย่ วกับเพศ หรือกระท�าอย่างอืน่ ในท�านองเดียวกัน โดยทีน่ า่ จะ
และจิตใจ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มกันเพื่อ ท�าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร�าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่า
การเจรจาต่อรอง จัดให้มชี อ่ งทางรับเรือ่ งร้องเรียนและค�าแนะน�าทีเ่ ป็นระบบ ถูกเหยียดหยาม และหมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระท�าใด
ส�าหรับพนักงาน โดยมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ตลอดจน ทีก่ อ่ ให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงือ่ นไข
ให้การเยียวยาอย่างเท่าเทียมในกรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย ซึง่ มีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตัง้ หรือผลกระทบอืน่ ใดต่อ
ผูเ้ สียหายทัง้ ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา
และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง

เป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี

ธนาคารและสหภาพแรงงานฯ ร่วมมือกัน
ผลั ก ดั น องค์ ก รให้ ธ นาคารกรุ ง ไทย
เป็ น สถาบั น การเงิ น ชั้ น น� า ในทุ ก มิ ติ
เหนือคู่แข่งขัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของธนาคาร Best
Place to Work และปราศจากข้อขัดแย้ง
(ข้อพิพาทแรงงานเป็นศูนย์)

GRI 103-3

เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

ธนาคารกรุงไทยและสหภาพแรงงานฯ
มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และปราศจากข้อขัดแย้ง
(ข้อพิพาทแรงงานเป็นศูนย์) อันส่งผล
ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในธนาคาร
ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจในการด�าเนินการ
ทุกกิจกรรมของธนาคาร ทัง้ นี้ เพือ่ ขับเคลือ่ น
องค์กรให้มคี วามเติบโตอย่างยัง่ ยืนตลอดไป

ผลการ
ดําเนินงานในปี

ธนาคารได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับ
สหภาพแรงงานฯ ด้วยแรงงานสัมพันธ์อนั ดี
ปราศจากการเกิดข้อพิพาทแรงงานภายใน
ธนาคาร (ข้อพิพาทแรงงานเป็นศูนย์)

097

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

ธนาคารกรุงไทย ให้สทิ ธิเสรีภาพ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วม และมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น โดยให้สหภาพแรงงานฯ เป็นผูแ้ ทน
ในการเจรจาท�าความตกลง ปรึกษาหารือ เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ พนักงานและธนาคาร
โดยปราศจากข้อขัดแย้งภายในองค์กร ตลอดจนมุง่ เน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานกับธนาคาร
ในปี 2564 ธนาคารกรุงไทย มีสหภาพแรงงาน 2 สหภาพแรงงาน คือ สหภาพแรงงานธนาคารกรุงไทย มีจา� นวนสมาชิก 13,542 คน และสหภาพแรงงาน
เครือข่ายธนาคารกรุงไทย มีจ�านวนสมาชิก 4,025 คน รวมจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 17,567 คน คิดเป็นร้อยละ 92.77 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด
โดยธนาคารเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงาน ได้เข้ามามีบทบาทในการเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานที่ดีขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้น
การมีสว่ นร่วมและการแสดงออกทางความคิดเห็นในรูปแบบร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee) ทีเ่ ป็นไปอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทัง้ บริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาจนเสร็จสิน้ ทุกเรือ่ ง โดยค�านึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นส�าคัญ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ ประกอบกับธนาคารยึดมัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ทิ งั้ ทางด้านเชือ้ ชาติ การนับถือศาสนา เพศ และพวกพ้อง ส่งผลให้ธนาคารมีแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ี ปราศจากการขัดแย้ง ไม่มกี ารยืน่
ข้อเรียกร้องจากพนักงาน ดังข้อมูลระหว่างปี 2562-2564 ต่อไปนี้
การยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
(ข้อพิ พาทแรงงาน)

ปี 2562*

ปี 2563*

ปี 2564*

จำานวนข้อเรียกร้อง (ข้อพิพาทแรงงาน)

0

0

0

จำานวนข้อเรียกร้อง (ข้อพิพาทแรงงาน) ได้รับการแก้ไขแล้ว

0

0

0

จำานวนข้อเรียกร้อง (ข้อพิพาทแรงงาน) อยู่ระหว่างดำาเนินการ

0

0

0

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�าคัญในคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน จึงมุง่ เน้นให้พนักงานปฏิบตั งิ านภายใต้สภาพแวดล้อมทีด่ ี ปราศจากข้อกังวลใจ
โดยธนาคารจัดให้มชี อ่ งทางในการรับฟังความคิดเห็นและรับเรือ่ งร้องเรียนของพนักงานหลากหลายช่องทาง ดังนี้
- E-mail : Whistle@krungthai.com/HR.care@krungthai.com
- Hotline : 0-2208-8887/E-Mail: hr_hotline@krungthai.com/App krungthai >> Tools >> Hotline
โดยฝ่ายบริหารงานวินยั และพนักงานสัมพันธ์ เป็นผูร้ บั ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ให้คา� ปรึกษา/แนะน�า และพร้อมทีจ่ ะประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างธนาคารกับพนักงานเพิม่ มากขึน้ ต่อไป
การด�าเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน

เป้าหมายระยะยาวปี

• สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร
(Safety Culture)
• อุบตั เิ หตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)
• ธนาคารคือบ้านหลังทีส่ อง

เป้าหมายปี

• จ�านวนเคส ด้านความปลอดภัยฯ ทีถ่ กู ลงโทษ
หรือถูกปรับจากหน่วยงานราชการ เท่ากับศูนย์
• อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม (Total
Recordable Injuries Rate: TRIR) ≥ 1.00
• อัตราความถีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน
(Lost Time Injuries Frequency Rate: LTIFR)
เท่ากับศูนย์
• อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน เท่ากับศูนย์

ผลการดําเนินงานในปี

เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ า� หนดไว้
• จ�านวนเคสด้านความปลอดภัยฯ ทีถ่ กู ลงโทษ
หรือถูกปรับจากหน่วยงานราชการ เท่ากับศูนย์
• อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม (Total
Recordable Injuries Rate: TRIR) เท่ากับศูนย์
• อัตราความถีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน
(Lost Time Injuries Frequency Rate: LTIFR)
เท่ากับศูนย์
• อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน เท่ากับศูนย์

GRI 102-41, 103-2, 103-3,407-1
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ
สถานประกอบการทีป่ ราศจากอันตรายและความเสีย่ ง ธนาคารจึงได้กา� หนดเป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย นโยบายความปลอดภัย วิสยั ทัศน์ความปลอดภัย
พันธกิจความปลอดภัย เป็นกรอบและแนวทางของกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย โดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
จนน�าไปสูก่ ารสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัย ขององค์กร” และท�าให้พนักงานรูส้ กึ ว่า “ธนาคารคือบ้านหลังทีส่ อง”
Safety Summit
เป้าหมายการดําเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
ของธนาคาร (Safety Summit) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

้ ที่สาม
ขัน
สร้างนวัตกรรม
ความปลอดภัย
ขององค์กร
และพนักงานรูส
้ ึกว่า
“ธนาคาร คือ
บ้านหลังที่สอง”
(2560-2564)

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

• ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยฯ/ไม่ได้รบ
ั การลงโทษ
หรือถูกปรับจากหน่วยงานราชการ
• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร
แสดงให้เห็นว่าธนาคารให้ความสําคัญ
ในเรื่องความปลอดภัยฯ
้ ที่สอง
ขัน
Gap คู่เทียบเพื่ อให้
ธนาคารกรุงไทย
เป็นธนาคาร
ชั้นนําในเรื่อง
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
(2559-2563)

• ผู้บริหาร พนักงาน มีจต
ิ สํานึก
ด้านความปลอดภัยฯ
• ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัย/ไม่เกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน (Zero Accident)

Safety Culture
สอดรับกับนโยบาย Safety Thailand

ทัง้ นี้ เพือ่ บรรลุเป้าหมายบ้านหลังทีส่ อง ธนาคารจึงได้จดั ท�าโครงการ KRUNGTHAI SAFETY TOGETHER ครอบคลุมการด�าเนินงานทัง้ 3 เป้าหมายโดยมีขอบเขต
การด�าเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย (Law) ด้านความรู(้ Knowledge) และด้านสถานทีท่ า� งาน (Workplace) มุง่ เน้นการดูแลสุขภาพของบุคลากร
ทัว่ ทัง้ องค์กร สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสีย่ ง เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน และสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
แก่บคุ ลากรทัว่ ทัง้ องค์กร โดยโครงการนีม้ ภี ารกิจ 4 ประการ ได้แก่
1. ให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัยในการท�างานแก่บคุ ลากรทัว่ ทัง้ องค์กร
2. ประเมินและควบคุมอันตรายต่าง ๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรทัว่ ทัง้ องค์กร และผูม้ าติดต่อกับธนาคาร
3. ดูแลสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสมและปลอดภัย
4. สร้างเสริมให้บคุ ลากรทัว่ ทัง้ องค์กรมีสขุ ภาวะทีด่ ที งั้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
และด�าเนินการภายใต้แนวทาง 6 ประการ (Safety Value) ได้แก่

Sustainability
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

Awareness
ตระหนักถึงความปลอดภัย

First
ปลอดภัยไว้ก่อน

Environment
สภาพแวดล้อมปลอดภัย

You
Together
่ ที่ตัว “คุณ”
ปลอดภัยไปด้วยกัน ความปลอดภัยเริม
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โครงสร้างการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
บุคคล/คณะท�างาน

ความรับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เป็นผูถ้ า่ ยทอดนโยบายความปลอดภัยฯ (Safety Policy) สูพ่ นักงานทุกคน
ให้ร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และเพื่อแสดง
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รับทราบว่าผูบ้ ริหารของธนาคารกรุงไทย
มีความมุ่งมั่นในการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน
โดยเฉพาะการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเป็น
ผู้นำาในเรื่องความปลอดภัยฯ ให้แก่ธนาคารอีกด้วย

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
เพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน 21 คน (0.1%)

มาจากการแต่งตั้งตัวแทนในระดับผู้บริหารจากทุกสายงานของธนาคาร
มีหน้าทีท่ บทวนกระบวนการบริหารจัดการและแผนงานด้านความปลอดภัยฯ
ของธนาคาร รวมทัง้ ทำาหน้าทีเ่ ป็นผูถ้ า่ ยทอดการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
ไปสู่การปฏิบัติของพนักงานทุกคนในสายงาน

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

คือ คณะทำางานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมของทั้งธนาคาร ซึ่งมีฝ่ายงานต่าง ๆ รับผิดชอบ ประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารงานวินัยฯ ฝ่ายอาคารฯ ฝ่ายบริการฯ และฝ่ายสถานพยาบาลฯ
การดำาเนินการจะอยู่บนพื้นฐานของการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน (คปอ.)

ธนาคารได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย ฯ ของแต่ ล ะอาคาร
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ซึ่งเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา
และตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตามสัดส่วนและ
จำานวนที่กฎหมายกำาหนด เพื่อการควบคุมและดูแลความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของพนักงานแต่ละอาคารทัว่ ประเทศอย่างเป็นระบบ (มีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน ในปี 2559-2563 ธนาคารได้ดำาเนินการจัดอบรม และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
(จป.)
ความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร/หัวหน้างาน เพื่อทำาหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการดำาเนินงานเกีย่ วกับความปลอดภัยฯ ให้เป็น
ไปตามแผนงานของ KTB-SSHE และทำาหน้าที่กำากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามข้อบังคับและคูม่ อื ความปลอดภัยฯ อีกทัง้ คอยช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมความปลอดภัยฯ ต่าง ๆ ของธนาคาร
พนักงาน

พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการดำาเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ด้านความปลอดภัยฯ พร้อมทัง้ มีสว่ นช่วยในการดูแล ตรวจสอบสภาพแวดล้อม
และร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานทีป่ ลอดภัย
เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร

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

GRI 403-1

100

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

เพือ่ ความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานและอาชีวอนามัยส่วนรวม ธนาคารด�าเนินการให้ความรูด้ า้ นอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
โดยการจัดอบรมผ่านหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน” หลักสูตร “เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�างาน
ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร” และหลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ ต้น” จ�านวน 6 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรมรวมทัง้ สิน้ 281 คน
การน�าแนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติทั่วทั้งธนาคาร

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่ อสวัสดิภาพของพนักงาน

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทําหน้าที่ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงานความปลอดภัยฯ
โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
กับเป้าหมายที่กําหนดไว้
เพื่ อปรับปรุงการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ
ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหารงานวินัย
และพนักงานสัมพั นธ์

แผนการดําเนินงาน

Internal inspections
โดย จป. วิชาชีพ และ
นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

Safety
Security
Health
Environment

ฝ่ายบริการ
และรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน

ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร

การนําไปปฏิบัติในทุกอาคารทั้ง สนญ. และสาขา

Leading Indicators
- จํานวนข้อมูลเรื่องความปลอดภัยฯ
สุขภาพ (Safety, Health)
- จํานวนการอบรมหลักสูตร
ด้านความปลอดภัยฯ (Safety)
- การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
(Safety)

Lagging Indicators
- คะแนนความพึ งพอใจ
(Safety, Security, Environment)
- ความตระหนักและรับรู้ (Safety)
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
(Safety, Security)
- อัตราการเจ็บป่วยจากการทํางาน
(Health)
บ้านหลังที่สอง

GRI 403-1

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

อาคารทั่วประเทศ

คปอ.
(กรณีพนักงาน
> 50 คน)
จป. บริหาร

ดูแล
ความปลอดภัยฯ
พนักงาน

จป. หัวหน้างาน
ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานในอาคาร/
หน่วยงานให้ปลอดภัย พนักงานมีสุขภาพดี
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ข้อตกลงด้านสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมข้อตกลงของสหภาพแรงงาน

การด�าเนินการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของธนาคาร ยึดถือการปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดของ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน พ.ศ. 2554 ซึ่งธนาคารได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เช่น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี
การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ/เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการท�างาน การดูแลสถานที่ท�างานให้มีความปลอดภัย เป็นต้น
การด�าเนินงาน ปี 2564

ธนาคารได้สง่ เสริมผลักดันนโยบายถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ขิ องฝ่ายต่างๆ โดยมีระบบทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร ทัง้ ส�านักงานใหญ่ ส่วนภูมภิ าค
และสาขา ผ่าน KTB - SSHE (KTB - Safety, Security, Health and Environment) และมีการด�าเนินการที่แตกต่างกันไปตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในแต่ละสถานที่ท�างาน หรือสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง

KTB-SSHE
ทั่วทั้งองค์กร

Safety

- ดําเนินการตามกฎหมายความปลอดภัย
- Fire Prevention and Control Equipment Audit
- Electrical Safety Audit
- ให้ความรูด
้ ้านความปลอดภัย ผ่านการอบรม/Online
- แผนฉุกเฉิน และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
- คปอ./จป.บริหาร/จป.หัวหน้างาน

สํานักงานใหญ่

- Fire Prevention and Control Equipment
สําหรับอาคารขนาดใหญ่
- Building Safety Audit

Security

สํานักงานใหญ่

- ระบบ Access Control & Control Room
- ระบบ Visitor Management
- เครื่องตรวจจับโลหะแบบ Walkthrough
และแบบ Hand Held
- ระบบสัญญาณเตือนภัย Link ไปยังสถานีตํารวจ
- จัดเจ้าหน้าที่รก
ั ษาความปลอดภัยเพื่ อดูแลอาคาร
ตลอด 24 ชม./เจ้าหน้าที่ตํารวจ

- Branch Standard
- แผนรองรับการจี้ ปล้น (BCP)

3 จังหวัดชายแดนใต้

- ประตูเป็นระบบที่เปิดปิดด้วย Remote Control
- อุปกรณ์นิรภัยสําหรับติดรถยนต์ เช่น แผ่นฟิล์มกันกระสุน
แผ่นนิรภัย กระเป๋านิรภัย แผ่นพนักพิ งหลังนิรภัย

3 จังหวัดชายแดนใต้

- แผนรองรับการก่อความไม่สงบ (BCP)

Health

- Annual Health Checking Program
- ตรวจรักษาในโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน (ตามระเบียบ)
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- ให้ความรูด
้ ้านสุขภาพ Online
- แผนรองรับกรณีเกิดโรคระบาด (BCP)
- อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ ป้องกัน COVID-19

สํานักงานใหญ่

- สถานพยาบาลธนาคาร
- Fitness Center
- Thermo Scan

สาขา

- ระบบ CCTV
- จัดเจ้าหน้าที่รก
ั ษาความปลอดภัยเพื่ อดูแลอาคาร

สาขา

สาขา

ทั่วทั้งองค์กร

ทั่วทั้งองค์กร

- มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิป้องกัน COVID-19
- สวมใส่หน้ากากอนามัย/Faceshield ให้บริการลูกค้า
- จัดให้มี Alcohol Gel สําหรับพนักงาน และบริการลูกค้า

ทั่วทั้งองค์กร

Environment

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

สํานักงานใหญ่

- WFH/Flexible Working/จัดทําจุดคัดกรองบุคคลภายนอก

สาขา

- การให้บริการลูกค้าแบบ New Normal เช่น การเว้นระยะห่าง/
การทําฉากกัน
้ /การจํากัดคนเพื่ อใช้บริการ/Application ไทยชนะ
- ฉีดพ่ นฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19
- จัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในการรับซื้อธนบัตรต่างประเทศ
สําหรับสาขาที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ศูนย์บริหารจัดการธนบัตร

- ฉีดพ่ นฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

GRI 403-1

102

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวต
ิ ที่ดี ปี 2564
กิจกรรม/
โครงการ

รายละเอียด

การอบรม/ช่องทางสื่อสาร

การท�างานแบบยืดหยุ่น - ธนาคารนำาแนวทางปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น เป็นรูปแบบการทำางานใหม่ท่ีตอบโจทย์ - Krungthai Intranet
(Flexible Working)
สถานการณ์ปัจจุบันมาใช้ โดยให้พนักงานบางกลุ่มสามารถปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย - E-mail>Hr News

- คูม่ อื Performance Management
หรือ Co-Working Space ได้ตามความเหมาะสม
- ธนาคารปรับเปลีย่ นสูก่ ารทำางานแบบวิถชี วี ติ ใหม่ (New Normal) โดยมีการใช้เทคโนโลยี ภายใต้การทำางานแบบ “Flexible
เพือ่ การรับ-ส่งงาน การประชุมสัมมนาแบบ Video Conference ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ Working”
เช่น Hangouts/Meet

เวลางานที่ยืดหยุ่น
(Flexible Hours)

ธนาคารให้พนักงานทำางานสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมงทำางาน เปิดโอกาสให้พนักงาน - Krungthai Intranet
- ระเบียบการปฏิบัติงาน
เลือกเวลาทำางานใน 3 ช่วงเวลา คือ
- การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
• 7.45 น. - 16.45 น.
• 8.00 น. - 17.00 น.
• 8.30 น. - 17.30 น.

เคล็ดลับดูแลสุขภาพ
(Health tips) :
PILATES พิชิตโรค

การสือ่ สารในรูปแบบ VDO Clips เพือ่ ให้พนักงานออกกำาลังกายเพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ - E-mail>Health Tips
แนวแกนกลางลำาตัว เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลำาตัว แขนและขา และเพิ่มพิสัย
ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อรยางค์แขนและขา

การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำาปี การเอ็กซเรย์ปอด และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

-

ห้องอาหารสวัสดิการ
พนักงาน

ให้บริการอาหารอร่อย ถูกหลักโภชนาการ สะอาดและราคาถูก แก่พนักงาน

- E-mail>Safety Together

ชมรมกีฬา

ธนาคารส่งเสริมให้มีชมรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานออกกำาลังกาย เช่น ชมรมจักรยาน - Krungthai Intranet
ยิงปืน ฟุตบอล เป็นต้น
- E-mail

วิปัสสนาออนไลน์

- ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมวิปัสสนาออนไลน์ - E-mail>HR Hotline ฝ่ายบริหาร
หลักสูตร “Mind Retreat Program” ดูแลการสอนโดยท่านพระอาจารย์ ธนดิตถ์ ธัมมนันโท งานวินัยและพนักงานสัมพันธ์
สำานักปฏิบตั ธิ รรมปิยโปฎกธรรมสถาน จ.ลำาพูน ด้วยวัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงาน
ใช้สทิ ธิลาพักผ่อนประจำาปีและอบรมจิตใจในการฝึกเจริญสติ เพือ่ ใช้ในการดำาเนินชีวติ ประจำาวัน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำานวน 4 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2564
- หลักสูตร ชุบชูใจต้อนรับปีใหม่ออนไลน์ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 ดูแลการสอน
โดยท่านพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ศูนย์วปิ สั สนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เขียงราย

GRI 403-3, 403-4

Krungthai Intranet
E-mail>Hr News
ระเบียบการปฏิบัติงาน
การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

103

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

กิจกรรม/
โครงการ

รายละเอียด

การอบรม/ช่องทางสื่อสาร

วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ธนาคารกำาหนดให้พนักงานซึง่ ทำางานติดต่อกันครบ 1 ปี โดยนับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้าทำางาน - Krungthai Intranet

ให้มสี ทิ ธิหยุดพักผ่อนได้ปลี ะ 15 วันทำางาน โดยวันหยุดพักผ่อนประจำาปี ทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ - ระเบียบการปฏิบัติงาน
ในปีนนั้ ๆ ไม่สามารถสะสมรวมเข้ากับปีตอ่ ๆ ไปได้ แต่ในกรณีทพี่ นักงานมีวนั หยุดพักผ่อน - การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
ประจำาปีคงเหลือในปีนั้น อนุโลมให้ขยายไปใช้ได้แต่ไม่เกินวันสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไป
สำาหรับสิทธิวนั หยุดพักผ่อนคงเหลือทีส่ ะสมอยูเ่ ดิม ยังคงให้มสี ทิ ธิตอ่ ไปแต่ให้พนักงานใช้สทิ ธิ
ลาหยุดพักผ่อนประจำาปีที่สะสมอยู่เดิมให้หมด ภายในระยะเวลา 3 ปี

การลาอุปสมบท
หรือประกอบศาสนกิจ
และวิปัสนา

พนักงานทีม่ อี ายุงานครบ 3 ปีขนึ้ ไป และยังไม่เคยใช้สทิ ธิลาอุปสมบทหรือไม่เคยใช้สทิ ธิไป - Krungthai Intranet
ประกอบพิธฮี จั จ์ ธนาคารให้สทิ ธิลาโดยได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้างเต็มจำานวน โดยมีระยะเวลา - ระเบียบการปฏิบัติงาน
- การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
ดังนี้
• การลาอุปสมบทหรือประกอบศาสนกิจ กรณีทั่วไป ให้ลาได้ 90 วัน (นับรวมวัน
หยุดในระหว่างการลา)
• การลาอุปสมบทเต็มพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจจ์
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 120 วัน (นับรวมวัน
หยุดในระหว่างการลา)
พนักงานมีสิทธิลาเพื่อไปวิปัสนากรรมฐานได้ปีละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 10 วันทำางาน

สิทธิการลาคลอดบุตร

- ธนาคารให้สิทธิการลาคลอดบุตร โดยจะลาในวันที่คลอด ก่อนวันที่คลอด หรือหลังวันที่ - Krungthai Intranet
คลอดบุตรก็ได้ แต่นับรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 98 วัน (นับรวมวันหยุดในระหว่างการลา) - ระเบียบการปฏิบัติงาน
- การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
วันลาคลอดบุตร หมายความรวมถึง วันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย
• กรณีพนักงานทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ธนาคาร
จะจ่ายเงินเดือนค่าจ้างระหว่างลาคลอด เท่ากับค่าจ้างในวันทำางานตลอดระยะเวลาทีล่ า
แต่ไม่เกิน 45 วัน ตามกฎหมาย และให้รบั สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และ/หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ตามแต่กรณี
• กรณีพนักงานทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ าน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 ธนาคารจะจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างสำาหรับการลาคลอดบุตรให้เป็นเวลา 90 วัน เฉพาะในจำานวนเงินส่วนต่างจากจำานวนเงิน
ตามทีพ่ นักงานมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ/หรือกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน กรณีการรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพือ่ การคลอดบุตรเหมาจ่าย
- ธนาคารจะสำารองจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างที่พนักงานมีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และ/หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน กรณีการรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน
เพือ่ การคลอดบุตรเหมาจ่ายไปก่อน โดยจะจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างให้แก่พนักงานเต็มจำานวน
เป็นระยะเวลา 90 วัน และเมือ่ ครบกำาหนดลาคลอดแล้ว ธนาคารจะเฉลีย่ จำานวนเงินส่วนเกิน
ทีพ่ นักงานได้รบั ไป ออกจากงวดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง เป็น 3 งวด เท่า ๆ กันจนกว่าจะครบ
จำานวนเงินคืนให้ธนาคาร
- หากพนักงานที่คลอดบุตร ประสงค์จะขอลาเลี้ยงดูบุตรต่อ ธนาคารให้สิทธิลาต่อเนื่อง
จากการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำางาน โดยไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลา
- สำาหรับพนักงาน/ลูกจ้างชาย ธนาคารให้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทีค่ ลอดบุตรได้ 1 ครัง้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ทีภ่ ริยาคลอดบุตร โดยมีวนั ลา
ติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทำางาน เพือ่ ดูแลบุตรและภรรยา หากใช้สทิ ธิลาภายใน 30 วัน นับแต่
วันทีภ่ ริยาคลอดบุตร ให้ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลา หากใช้สทิ ธิเกินกว่า 30 วัน นับแต่
วันทีภ่ ริยาคลอดบุตร จะไม่ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างการลา เว้นแต่กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่จะพิจารณาให้จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

กิจกรรม/
โครงการ

รายละเอียด

การอบรม/ช่องทางสื่อสาร

ธนาคารจัดสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับปั๊มน้ำานมให้พนักงานที่เป็นมารดา - E-mail>Safety Together

มุมนมแม่

การบริหารจัดการปัญหา ธนาคารมีการดูแลพนักงานโดยอนุญาตให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจากผลกระทบของ - E-mail>Hr News
PM 2.5
- คำาสั่งภายในธนาคาร
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดังนี้

- พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำาตัวที่จำาเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น
สามารถปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้

การจัดเขตปลอดบุหรี่

- E-mail>Safety Together
เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
- ธนาคารได้ดำาเนินการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ทั้งในอาคารสำานักงานใหญ่ สาขา
และตู้ ATM
- ดำาเนินการนำาอุปกรณ์หรือสิง่ อำานวยความสะดวกสำาหรับการสูบบุหรี่ เช่น ทีเ่ ขีย่ บุหรี่ โต๊ะ
และเก้าอี้สำาหรับนั่งสูบบุหรี่ เป็นต้น ออกจากพื้นที่ของธนาคาร
- ควบคุม ดูแล ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ของธนาคาร

กราฟแสดงคะแนนความพึ งพอใจด้านต่าง ๆ ปี 2564
คะแนนความพึ งพอใจโดยรวมทีม
่ ต
ี ่อสภาพแวดล้อมในการทํางานของธนาคาร
5.00

4.41

4.50

4.40

4.34
4.21

เป้าหมาย 4.0

4.00

3.50

3.00
2561

2562

2563

2564

ความปลอดภัย (SAFETY)
คะแนนความพึ งพอใจด้านความปลอดภัย

คะแนนความพึ งพอใจด้านมาตรฐานระบบเตือนและป้องกันอัคคีภัยฯ
5.00

5.00

4.50

4.39

4.30

4.38

4.50

4.24
เป้าหมาย 4.0

4.00

3.50

4.44

4.38

4.44

4.29
เป้าหมาย 4.0

4.00

3.50

3.00

3.00
2561

2562

2563
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2562
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ระบบรักษาความปลอดภัย (SECURITY)

สภาพแวดล้อม (ENVIRONMENT)

คะแนนความพึ งพอใจด้านมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยฯ

คะแนนความพึ งพอใจด้านสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน
5.00

5.00

4.50

4.40

4.32

4.39

4.35

4.29

4.33

4.50

4.23

4.18
เป้าหมาย 4.0

4.00

เป้าหมาย 4.0

4.00

3.50

3.50

3.00

3.00
2561

2562

2563

2564

2561

2562

2563

2564

จ�านวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานของพนักงาน ปี 2564

จ�าแนกตามความแตกต่างของพื้นที่และเพศอัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน ครอบคลุมตั้งแต่อาการบาดเจ็บเบื้องต้น หรือ First-aid จนถึงอาการ
บาดเจ็บที่ถึงขั้นเสียชีวิต

ตัวชี้วด
ั

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

สาขา
ทั่วประเทศ

ศูนย์บริหารและ
พื้ นที่
จัดการธนบัตร
3 จังหวัด
ศูนย์บริหาร
ชายแดนใต้
และจัดการ
และพื้ นที่
เหรียญกษาปณ์ ต่อเนื่อง

รวมทั้ง
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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ธนาคารได้ใช้กฎเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูล รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
้ ตอนรายงานการเกิดอุบต
ขัน
ั ก
ิ ารณ์

x เกิดเหตุก่อนเวลาปฏิบัติงาน ระหว่างพั กหรือหลังเลิกงาน
x เกิดเหตุขณะเดินทางมาปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

2. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

- มีผู้ได้รบ
ั บาดเจ็บ?
- มีทรัพย์สินใด ๆ ชํารุดเสียหาย?

(กรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวต
ิ )
ให้แจ้งผูบ
้ ง
ั คับบัญชา ภายใน 2 ชัว่ โมง
หลังเกิดเหตุ)

เกิดเหตุขณะทํางานล่วงเวลา
เกิดเหตุในเวลาทํางาน แต่เป็นเหตุที่ไม่ได้มาจากการทํางาน
เกิดเหตุในสถานที่ทํางาน อันเนื่องมาจากสถานที่ทํางาน
ไม่ปลอดภัย
เกิดเหตุนอกสถานที่ทํางาน แต่เป็นเหตุที่มาจากการทํางาน

ภายใน 24 ชัว่ โมง
(หลังเกิดเหตุ)

Krungthai
Intranet

หากพนักงานทีป
่ ระสบเหตุ
ไม่สามารถเขียนรายงานได้
ให้เพื่ อนร่วมงาน/ผูบ
้ ง
ั คับบัญชา
เป็นผูเ้ ขียนรายงานแทน

เกิดเหตุนอกเวลาทํางาน แต่เป็นเหตุที่มาจากการทํางาน
เช่น กรณีทํางานที่ได้รบ
ั มอบหมายให้ทํางาน

3. เขียนรายงาน
การเกิดอุบต
ั ก
ิ ารณ์

จนแล้วเสร็จภายในวันนั้น

ผลการด�าเนินงาน
ตัวชี้วด
ั

2560

2561

2562

2563

2564

0

0

0

0

0

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�านวนสื่อด้านความปลอดภัย (เรื่อง)

35

35

38

54

37

จ�านวนสื่อสุขภาพ (เรื่อง)

44

44

44

42

29

จ�านวนการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ (รุ่น)

37

22

25

6

6

จ�านวนเคสด้านความปลอดภัยที่ถูกลงโทษ/ปรับ
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ)
Absentee Rate

ผ่านมาตรฐาน
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
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร และเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องเกิดจากการสร้างผลประโยชน์ร่วมที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยที่
ผ่านมาธนาคารได้ด�าเนินการ ดังนี้
กระบวนการที่ใช้

ความถี่

ความต้องการ

แนวทางการปฏิบัติ

- ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และ
สวัสดิการ
- แรงบันดาลใจในการท�างาน
- งานที่น่าสนใจและมีคุณค่า
- ความสมดุ ล ในการท� า งานและ
ชีวิตส่วนตัว
- โอกาสในการเรียนรูแ้ ละความก้าวหน้า
- การยอมรับหรือเห็นคุณค่า
- สภาพแวดล้ อ มและสิ่ ง อ� า นวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการท�างาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม
- สร้ า งบรรยากาศให้ พ นั ก งานมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น
ทีเ่ ป็นประโยชน์
- จั ด กิ จ กรรมสร้ า งความผู ก พั น
ของพนักงาน
- ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่
ทีด่ ใี ห้แก่พนักงาน
โดยจัดเตรียมสิง่ อ�านวยความสะดวก
และกิจกรรมต่าง ๆ
- มีแผนการจัดอบรมพนักงาน และ
พั ฒ นาพนั ก งานให้ มี ก ารเติ บ โต
ในสายอาชีพ
- จัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
และเอือ้ ต่อการท�างาน

พนักงาน

- รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียน
ของพนักงานจ�านวน 3 ช่องทาง เช่น
E-mail โดยตรงต่อผู้บริหารผ่าน
HR Care และโทรศัพท์สายด่วน HR
- การส�ารวจความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
- การประชุมและการจัดสัมมนา
ร่วมกับพนักงาน
- แจ้งเบาะแสการทุจริตผ่าน Whistle
Blowing

- รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทั้งปี
- ส�ารวจความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน
2 ครั้ง/ปี
- การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
1 ครั้ง/ปี

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44
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กระบวนการที่ใช้

ความถี่

ความต้องการ

แนวทางการปฏิบัติ

- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารการเงิ น
ทีเ่ หมาะสมตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- ได้รับความสะดวกรวดเร็วจาก
การบริการและได้รับวงเงินสินเชื่อ
ที่เหมาะสม
- ได้ รั บ การบริ ก ารที่ เ หมาะสม
และแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม/ข่าวสาร
ต่าง ๆ ทัง้ ความรูแ้ ละผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารอย่างสม่�าเสมอ
- ข้อมูลทีถ่ กู ต้องเป็นประโยชน์ และ
รับฟังข้อเสนอแนะ

- พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- ปรับปรุงกระบวนต่าง ๆ ให้รวดเร็ว
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- แก้ไขเรื่องร้องเรียนตาม SLA ที่
ก�าหนด
- น� า ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารตลอดจน
ผลิ ต ภั ณฑ์ ใ ห้ แก่ ลู ก ค้ า ผ่ า น SMS/
Email
- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ผ่าน
โฆษณาออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- รั บ ลงทะเบี ย นส� า หรั บ ผู้ ส นใจ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://
krungthai.com/th/content/sme
- ให้บริการด้วยความเต็มใจ และให้
ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
แก่ลูกค้า ทันต่อสถานการณ์ และ
ง่ายในการติดต่อธนาคาร และเปิด
โอกาสให้ลูกค้าประเมินการบริการ
ของพนักงาน

ลูกค้า

- การส� า รวจความพึ ง พอใจและ
ส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร
- การลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อ
หาปัญหา (Pain Point) หรือโอกาส
(Opportunity) เพื่อน�ามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกระบวนการ
- ส� า รวจความผู ก พั น ของลู ก ค้ า
Customer Engagement
- เปิดช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียนลูกค้า
- การพบปะกับลูกค้าในการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
- การจัดสัมมนาให้ความรูท้ างการเงิน
และธุรกิจแก่ลูกค้า

- ส�ารวจความพึงพอใจและส�ารวจ
ภาพลักษณ์องค์กรปีละ 2 ครั้ง
- การลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าปีละ
1-2 ครั้ง
- ส� า รวจความผู ก พั น ของลู ก ค้ า
Customer Engagementตลอดทัง้ ปี
- ส�ารวจการให้บริการรับเรือ่ งร้องเรียน
ลูกค้าตลอดทั้งปี ออกเยี่ยมลูกค้า
2-4 ครั้งต่อปี
- ส่ง Email Marketing ไปยังลูกค้า
ทีส่ นใจรับความรูธ้ รุ กิจ ข้อมูลข่าวสาร/
กิจกรรม เดือนละ 1 ครัง้
- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ผ่านโฆษณาออนไลน์ตลอดทั้งปี
- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เมื่อมี
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

ผู้ถือหุ้น

- จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี
เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เข้ า ใจนโยบายของ
ธนาคาร และตอบข้อสงสัยในทีป่ ระชุม
- การพบปะนักลงทุนแบบตัวต่อตัว
และพูดคุยทางโทรศัพท์ (One-onOne Meeting & Conference Call)
- การเดินทางไปพบผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน
(Road Show)
- การประชุมนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การ
กองทุนสถาบันในประเทศ
- การเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ ข่าว
และข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์
ธนาคาร
- การประชุมนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การ
กองทุน สถาบันในประเทศ
- การพบผู้ลงทุนในรูปแบบ Road
Show

- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี - ผลตอบแทนที่ ดี แ ละยั่ ง ยื น
- การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส
1 ครั้ง/ปี
- สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอดทั้งปี
- เดิ น ทางไปพบปะผู้ ถื อ หุ้ น และ
นักลงทุนตลอดทั้งปี
- การประชุมนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การ
กองทุนทุกไตรมาส

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

- จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
- ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ และข้อมูล
ทางการเงินอย่างสม�่าเสมอผ่านช่อง
ทางต่าง ๆ อาทิ การพบปะ ประชุม
ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร
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กระบวนการที่ใช้

ความถี่

ความต้องการ

แนวทางการปฏิบัติ

- การประกอบธุ ร กิ จ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความมัน่ คงของระบบงานธนาคาร
- ความโปร่งใสขององค์กรและระบบงาน
- ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

- ยึ ด หลั ก การประเมิ น ธนาคาร
ทั้งรูปแบบการประเมินตนเองและ
เกณฑ์การประเมินรางวัลด้านต่าง เพือ่
ปรับปรุงกระบวนการให้มปี ระสิทธิภาพ
- มีหลักจรรยาบรรณเพือ่ ด�าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
- น�าข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และ
Feedback จากหน่วยงานก�ากับ
มาแก้ไข ปรับปรุง กระบวนการ
ท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานก�ากับ

- ประชุม รับฟังแนวนโยบาย และ ตลอดทั้ ง ปี ต ามกรอบเวลาของ
แต่ละหน่วยงาน
แนวทางการก�ากับดูแล
- รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ก�ากับต่าง ๆ
- จัดท�ารายงานส่งหน่วยงานก�ากับ
พร้อมทั้งรับ Feedback

คู่ค้า

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

- นโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างทีช่ ดั เจน
จากธนาคาร
- การร่วมมือและประสานงานกัน
เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จร่วมกันตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้

- ออกระเบี ย บปฏิ บั ติ นโยบาย
การจัดซือ้ จัดจ้างทีช่ ดั เจนและให้ขอ้ มูล
อย่างครบถ้วน
- ด� า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า ง
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและ
ปฏิบัติตามสัญญา
- ไม่รบั ของก�านัลสินน�า้ ใจ การรับเชิญเป็น
การส่วนตัว หรือหมูค่ ณะอย่างเฉพาะเจาะจง
ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

สังคม

รับฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่าน รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนทุกครัง้
การด�าเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมต่าง ๆ ทีจ่ ัดกิจกรรมตลอดทั้งปี
ทีธ่ นาคารด�าเนินการ รวมถึงการประเมิน
ผลการด�าเนินงาน

มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยชุ ม ชน
มี ก ารบริ ห ารจั ด การ มี ค วามรู้
ทางด้านการเงิน และมีสินค้าและ
บริการได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ธนาคารได้ลงพืน้ ทีช่ มุ ชน เพือ่ ทราบถึง
ความต้องการ ดังนี้
1. อบรมให้ความรู้
2. ศึกษาดูงาน
3. ลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ท�า
แผนพัฒนา
4. จัดกิจกรรมเพือ่ ด�าเนินการพัฒนา
และลงมือปฏิบัติจริง
5. ประเมินผลการด�าเนินงาน

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

ความยั่งยืน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้น�าวัสดุในท้องถิ่นมาพั ฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่ มรายได้ให้กับชาวบ้าน ยกระดับแนวทาง
การจัดสรรเงินทุน ตอบสนองความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และค�านึงถึงผลกระทบ
ต่อผู้บริโภคในระยะยาว ด้วยการยกระดับการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิ จารณาสินเชื่อแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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การธนาคารเพื่ อความยั่งยืน
กล้าที่จะเปลี่ยน สนับสนุนธุรกิจคาร์บอนต�า เพื่ อการพั ฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาธิบาล ESG (Environment Social & Governance) แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านนโยบาย: ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายการให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ เพือ่ มุง่ เน้นการให้สนิ เชือ่ กับธุรกิจทีใ่ ห้ความส�าคัญกับการรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงก�าหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพือ่ รักษาความเชือ่ มัน่ ของสาธารณชนทีม่ ตี อ่ ธนาคาร และเป็นแนวทางให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในธนาคารน�าไปปฏิบตั ใิ นการด�าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ การควบคุมหรือป้องกันความเสีย่ งจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ
2. ด้านการปฏิบตั :ิ ธนาคารปฏิบตั ติ ามนโยบายสินเชือ่ และกระบวนการให้สนิ เชือ่ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด (Responsible Lending Strategy)
3. ด้านการเปิดเผยข้อมูล: ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะไว้ในรายงานประจ�าปี รายงานความยั่งยืนหรือเว็บไซต์ของธนาคาร
แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

ธนาคารได้น�ากรอบและแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development) ในระดับสากล ร่วมกับความเป็นอัตลักษณ์ของธนาคาร
มาประกอบการพิจารณาร่วมกัน โดยบูรณาการการด�าเนินงานตามหลักการ
ESG เพื่อด�าเนินธุรกิจและให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม (Responsible Banking Services and Operations) โดยจัดให้มี
กระบวนการพิจารณาอนุมตั กิ ารให้สนิ เชือ่ และมีแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดกรองลูกค้า กระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อที่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล และกระบวนการประเมิน ควบคุม ติดตามความเสี่ยง
ธนาคารสนับสนุนการให้สนิ เชือ่ แก่ธรุ กิจหรืออุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ
ตามที่ธนาคารก�าหนดและสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (Inclusion List) และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) เช่น ผลิตภัณฑ์
สินเชือ่ ทีค่ า� นึงถึงหรือเพือ่ การรักษาสิง่ แวดล้อม (Green Lending) สินเชือ่ เพือ่
การอนุรักษ์พลังงาน สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาล และสินเชื่อ
ทีช่ ว่ ยให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวม สินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการรายย่อย (SME) สินเชือ่ เพือ่ การวิจยั และ

ธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย

ธุรกิจ Recycling
และ Upcycling

นวัตกรรม และสินเชือ่ เพือ่ การจ้างงาน เป็นต้น และไม่สนับสนุนสินเชือ่ ให้แก่
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ หรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มไม่พึงประสงค์ ตามที่ธนาคาร
ก�าหนด (Exclusion List) ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะต้องมีการระบุ ประเมิน
ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อธนาคารในอนาคต
ปัจจุบนั สถาบันการเงินมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนายัง่ ยืนในมิตติ า่ ง ๆ
ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) และอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรม
พลังงานฟอสซิลไปสูพ่ ลังงานสะอาด สถาบันการเงินสามารถมีบทบาทส�าคัญ
ในการสนับสนุนเงินให้แก่ธรุ กิจทีด่ า� เนินงานเกีย่ วกับพลังงานสะอาด รวมถึง
ธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนผ่านธุรกิจของตัวเอง เช่น ธุรกิจพลังงานสะอาด
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นขนส่ ง มวลชน เทคโนโลยี บ� า บั ด น�้า เสี ย ธุ ร กิ จ
Recycling และ Upcycling ธุรกิจอาหารออร์แกนิค หรือหลายธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 และต้องการสภาพคล่อง เพื่อรักษา
การจ้างงานต่อไป
โดยในปี 2564 ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนไปทั้งสิ้นกว่า 1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนได้ ดังนี้

ธุรกิจพลังงานกาซชีวภาพ
ชีวมวล และไบโอดีเซล

ธุรกิจอาหาร
ออรแกนิค

โครงสรางพื้นฐาน
ดานขนสงมวลชน (รถไฟฟา)

ธุรกิจพลังงานนํ้า
และบําบัดนํ้าเสีย

สนับสนุนธุรกิจ
เพื่อรักษาการจางงาน
และสนับสนุนการศึกษา

GRI 103-3, 203-1, 203-2, FS8
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นอกจากนี้ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ยังได้นำ� เสนอขายกองทุน 4 กองทีม่ นี โยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
ของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน�้ำหนัก
ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย เพื่อให้สามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index: TR) โดยในปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
ณ วันที่ 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

รวมถึงน�ำเสนอขายกองทุน 3 กอง ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder ISF Global Climate Change Equity (กองทุนหลัก)
เพียงกองเดียว ในสกุลเงิน USD มีวตั ถุประสงค์การลงทุนมุง่ เน้นการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมในการส่งเสริมเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิอากาศ (Climate Change) หรือจ�ำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ โดยในปี 2564 มีผลการด�ำเนินงานรายละเอียด ดังนี้
กองทุน

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

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

ทัง้ นี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์และบริการทีน่ ำ� หลักการของ ESG เข้ามาใช้เพือ่ น�ำเสนอต่อประชาชน ได้แก่
หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงรุ่นใหม่ “iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND Index Linked Note”
เป็นหุน้ กูท้ อี่ อกโดยธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สกุลเงินบาท ระยะเวลา 5 ปี คุม้ ครองเงินต้นโดยธนาคารกรุงไทยเมือ่ ถือจนครบก�ำหนด ลงทุนขัน้ ต�ำ่ 5 ล้านบาท
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ผลตอบแทนอ้างอิงค่าเฉลี่ยทุก ๆ รอบปี ดัชนี Krungthai iSTOXX@ Global Transformation Select
30NR Decrement 4.5% Index เป็นดัชนีหุ้นที่พัฒนาโดย iSTOXX ของประเทศเยอรมนี ซึ่งท�ำการคัดเลือกหุ้นในกลุ่ม 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�ำวันของทุกคน เช่น การใช้งาน AI (Artificial
Intelligence) ในอุปกรณ์ต่าง ๆ แอปพลิเคชัน หรือโลกโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
3. กระแสแห่งการเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable Growth) เช่น การใช้พลังงานทดแทนรถยนต์ไฟฟ้า
4. กระแสการดูแลรักษาสุขภาพ (Better Healthcare) ที่ทุกคนในโลกให้ความส�ำคัญมากขึ้น หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยน�ำเทคโนโลยีมา
ช่วยในการคิดค้นวัคซีน การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรคเพื่อให้ประชากรโลกมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech)
และการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery)
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

ธุรกิจหรือโครงการที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่ธนาคารจะไม่ประสงค์ให้สินเชื่อ
หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน (Exclusion List)

ธนาคารให้ความส�าคัญต่อเรือ่ งสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยระมัดระวังการให้สนิ เชือ่ หรือการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ธรุ กิจทีม่ คี วามเสีย่ ง
ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างมีนยั ส�าคัญ โดยธนาคารไม่ประสงค์ให้สนิ เชือ่ หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน
กับธุรกิจดังต่อไปนี้ (Exclusion list)
1. ธุรกิจหรือโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการท�าลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
- โครงการต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบในการท�าลายสภาพแวดล้อม หรือเป็นโครงการทีบ่ กุ รุกท�าลายพืน้ ทีใ่ นเขตป่าชายเลน
หรือโครงการที่จะเปลี่ยนสภาพป่าชายเลน
- ธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมอย่างมีนยั ส�าคัญ อาทิ การผลิตสารเคมีกา� จัดศัตรูพชื และวัชพืช
การผลิตวัสดุกมั มันตรังสีการผลิตสารทีท่ า� ลายชัน้ บรรยากาศทีข่ ดั ต่อกฎหมายหรืออนุสญั ญา/ข้อตกลงในระดับสากล
2. ธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม ได้แก่
- ธุรกิจทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรม หรือธุรกิจทีข่ ดั ต่อหลักธรรมาภิบาลหรือการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี
เช่น ธุรกิจการพนัน/คาสิโน ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร เป็นต้น
- ธุรกิจที่เป็นการกักตุนสินค้าเพื่อการเก็งก�าไร หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งก�าไร
(Corner Market) ทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ หรือทีข่ ดั ต่อประกาศข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง
- ธุรกิจค้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ และทีเ่ กีย่ วข้องกับอาวุธสงคราม (ยกเว้นหน่วยงานราชการไทยหรือเพือ่ จ�าหน่าย
ให้หน่วยงานราชการไทย)
- สินเชือ่ แก่บคุ คล ทีส่ า� นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชีม้ ลู ความผิด
หรือผู้มีอิทธิพลมืด หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถหรือบุคคล
ที่สังคมพึงรังเกียจ
การก�าหนดปริมาณการท�าธุรกรรม (Sector Limit) ตามประเภทอุตสาหกรรม

ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อลงทุนก่อภาระผูกพัน หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และกลุม่ ลูกหนี้ ตามหลักเกณฑ์การก�ากับลูกค้ารายใหญ่ทที่ างการก�าหนด นอกจากนี้ ธนาคารมีการก�าหนดปริมาณการท�าธุรกรรมสูงสุดส�าหรับธุรกิจแต่ละประเภท
(Sector Limit) และปริมาณการท�าธุรกรรมสูงสุดในแต่ละประเทศ (Country Limit) เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงและควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัว
ด้านเครดิตอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและทบทวนเป็นประจ�าทุกปี
นอกจากนี้ ธนาคารดูแลความเสีย่ งของประเทศคูส่ ญั ญาโดยก�าหนดวงเงินหรือเพดานสูงสุด เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งในการท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับ
ธนาคารต่างประเทศ และธุรกรรมการให้สนิ เชือ่ ลงทุน และภาระผูกพัน ส�าหรับลูกค้าหรือคูส่ ญั ญาทีม่ ภี มู ลิ า� เนาอยูใ่ นประเทศต่างๆ และยังควบคุมความเสีย่ ง
โดยธนาคารก�าหนดให้มีการรายงานการใช้วงเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกสิ้นเดือน เพื่อดูแลให้อยู่ภายในกรอบวงเงินสูงสุดทีก่ า� หนดไว้ ทัง้ ธนาคารยังมี
กระบวนการประเมินความน่าเชือ่ ถือด้านเครดิตของประเทศคูส่ ญั ญา โดยใช้อนั ดับความน่าเชือ่ ถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือภายนอกชัน้ น�าระดับสากล
การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ธนาคารมีการประเมินผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) หรือภัยธรรมชาติตา่ ง ๆ โดยพิจารณาได้ 2 มิติ คือ ความเสีย่ ง
ในการปฏิบัติงานและด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและการช�าระหนี้ของลูกค้า ดังนี้
ธนาคารประเมินผลกระทบทางธุรกิจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินกรณีเกิดภัยพิบัติที่ส่งผลให้ธุรกรรมงานหลักของธนาคารไม่สามารถด�าเนินธุรกิจ
ได้ตามปกติ โดยมีการก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงได้จัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ตลอดจนทบทวนและทดสอบเป็นประจ�าตามรอบระยะเวลาที่ก�าหนด เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพร้อมรับมือ
กับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ และสามารถด�าเนินธุรกิจได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ธนาคารมีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ ภัยพิบัติต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือและจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที
ด้านความเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและการช�าระหนีข้ องลูกค้า ธนาคารมีการติดตามสถานการณ์และประเมินความเสีย่ ง
จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นประจ�า เช่น ในกรณีทเี่ กิดภัยธรรมชาติ ธนาคารจะประเมินผลกระทบทัง้ ในระดับภูมภิ าค ระดับอุตสาหกรรม และรายลูกค้า
โดยมีการแจ้งไปยังหน่วยงานทีด่ แู ลลูกค้ากลุม่ ดังกล่าวให้ตดิ ตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ มีการเฝ้าระวังและรายงานผลกระทบ รวมถึงส�ารวจความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ พิจารณาให้มาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้า หรือปรับระดับความเสีย่ งของลูกค้าหรืออุตสาหกรรมหรือภูมภิ าค และให้มกี ารติดตามและเฝ้าระวัง
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป
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การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) ความเสี่ยงทางการเงิน (พอร์ตสินเชื่อ) และความเสี่ยง
ของธนาคารจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change)

การเปลีย่ นแปลงด้านสภาพภูมอิ ากาศ หรือ Climate Change ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทัว่ โลก แต่กย็ งั สร้างโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจการเงินของธนาคาร
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตลาดแหล่งใหม่ และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคธุรกิจ ภาคการเงิน ภาครัฐ และภาคประชาชน ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยธนาคารได้ค�านึงถึงการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความเสี่ยงและโอกาส เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อเทียบกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
2. ความเสี่ยงและโอกาส จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าของธนาคาร
3. การก�าหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุแนวทางการปฏิบัติงาน และ/หรือการลงทุนที่จ�าเป็นของธนาคารต่อการปรับตัวให้เข้ากับ
การสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. การก�าหนดแนวทางบริหารพอร์ตสินเชื่อ ส�าหรับลูกค้าตามภาคอุตสาหกรรม/ภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง หรือก�าลังอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ผ่านทางนโยบายของธนาคาร/นโยบายการเงิน
ของทางการ เพือ่ การดูแลหรือมีมาตรการช่วยเหลือทางด้านสินเชือ่ เป็นการเฉพาะ
5. การวางแนวทางการก�ากับดูแลภาคธนาคาร ในการบริหารจัดการความเสีย่ ง และเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศและสิง่ แวดล้อม
6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโอกาส รวมถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่เกิดจาก 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงทางกายภาพ
(Physical Risk) และความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Risk) โดยปัจจัยเสี่ยงที่พิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และนโยบายรัฐ
(Legal & Compliance Risk) ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี (IT Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่คาดคิด เป็นต้น
โครงการเพื่ อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” (Growing Together for Sustainability) ที่ธนาคารต้องการเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วน
ของสังคมอย่างยัง่ ยืน และธนาคารได้เชือ่ มโยงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental Social and Governance)
เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเชื่อมกรอบการด�าเนินธุรกิจเพื่อจะช่วยลดปัญหาความยากจน
พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ท�าให้ชุมชน สังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ
โครงการกรุงไทยรักชุมชน

เป้าหมายงไทยรักชุมชน
โครงการกรุ

การดําเนินงานระยะยาวปี
40% ของชุมชน จากจ�านวนชุมชนทัง้ หมดได้รบั รางวัลหรือ Recognition

เป้าหมายการ
ดําเนินงานในปี
40% ของชุมชนจากจ�านวน 10 ชุมชนได้รับรางวัลหรือ Recognition

ผลการดําเนินงานในปี
• ชุมชนได้รบั รางวัลมาตรฐานการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของประเทศไทย
หรือ CBT Thailand Standard จ�านวน 7 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบ้านแม่กา� ปอง จังหวัดเชียงใหม่
2. ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา
3. ชุมชนต�าบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี
4. ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรรี มั ย์
5. ชุมชนท่ามะโอ จังหวัดล�าปาง
6. ชุมชนบ้านเดือ่ จังหวัดหนองคาย
7. ชุมชนตะเคียนเตีย้ จังหวัดชลบุรี

GRI 103-2, 103-3

• รางวัลกินรี จ�านวน 3 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนตะเคียนเตีย้ จังหวัดชลบุรี
2. ชุมชนต�าบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรรี มั ย์
ผลการด�าเนินงาน ในปี 2564 ท�าให้ได้รบั รางวัล 70% ของชุมชนจากจ�านวน
10 ชุมชน ได้รบั รางวัลหรือ Recognition
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ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด
ร่วมก�าหนดแนวทาง และกิจกรรม โดยยึดหลักการพึง่ พาตนเอง ลดการพึง่ พิง
ภายนอก ด้วยการค�านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมปิ ญั ญา วิถชี วี ติ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก ตามภารกิจของธนาคาร คือ การสร้าง
สังคมยั่งยืน หรือ Sustainability Society ตามแนวทางการด�าเนินงาน
ด้าน CSR ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก อันประกอบด้วย 3Cs STRATEGY
1) COMMUNITY ACADEMY สร้างและดึงเอาผลิตภัณฑ์และบริการ
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ในชุมชน มาปรับให้มคี วามทันสมัย ปรับปรุงการท�าแพ็กเกจ
หีบห่อ ให้ความรู้ที่เป็นรากเหง้าของชุมชน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์
2) CONTENT MULTIMEDIA สร้างเรื่องราวประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์
และบริการที่เปี่ยมไปด้วยความจริงใจ สัมผัสถึงความดั้งเดิม เล่าเรื่อง
ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านดัง้ เดิม ความรูจ้ ากรุน่ สูร่ นุ่ เพือ่ ท�าเป็นเรือ่ งในการสือ่ สาร
ให้กับกลุ่มลูกค้า
3) COMMERCE OMNICHANNEL สรรหาช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยการจัดการด้านร้านค้าและการเงินโดยการใช้แพลตฟอร์ม
หรือเครือข่ายคู่ค้าที่มีของทางธนาคารในการจัดจ�าหน่ายสินค้า

Customer Prosperity

PRODUCT

TRAVEL

Supports
Financial & Marketing

ทั้งนี้ ธนาคารได้ด�าเนินการการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นด้านสินค้า และด้านบริการ/ท่องเที่ยวของชุมชน โดยธนาคารส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้
ชุมชนเกิดความยั่งยืน โดยในปี 2564 ธนาคารพัฒนาชุมชนและสนับสนุนไปแล้ว 10 ชุมชน ดังต่อไปนี้
ชุมชนต�าบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนต�าบลบ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จ�านวนประชากร
4,800 คน (1,297 ครัวเรือน) เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ริมแม่น�้า
สุพรรณ (ท่าจีน) มีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.5
มีประเพณีเด่นหนึ่งเดียวในภาคกลางฝั่งตะวันตก คือ ชักพระเล่นเพลง
ตักบาตรกลางน�้า กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ล่องเรือไหว้พระวัดริมแม่น้�า
สุพรรณ เที่ยวชมไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียงล่องเรือเรียนรู้วิถีชุมชน
ริมแม่น�้า เรียนรู้การท�าขนมไทยโบราณและอาหารคาวพื้นถิ่น และจักสาน
ปลาตะเพียน จากผักตบชวา เป็นต้น
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Service)
• จัดท�าฉลาก/โลโก้ สินค้าชุมชน
• ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
• น�าผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีธ่ นาคารพัฒนามาออกบูธจัดแสดงในงาน OTOP
ไทยสู้ภัยโควิด-19 ณ เมืองทองธานี วันที่ 18-26 ธันวาคม 2564

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเที่ยว
• ปรับปรุงภูมิทัศน์ (Visibility)
• ปรับปรุงห้องน�้าศูนย์ชุมชน เพื่อส�าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
• แต่งเพลงพื้นบ้าน และสอนร้อง ชุดพื้นเมือง เครื่องดนตรี
• อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีใ่ ช้ในการท่องเทีย่ ว อาทิ เสือ้ ชูชพี เครือ่ งขยายเสียง ฯลฯ
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน
• จัดท�าคลิปภาพยนตร์สั้น ฉ่อยพาทัวร์...สนุกชัวร์ที่ต�าบลบ้านแหลม
ยอดวิว 9.3 ล้าน
รางวัลที่ชุมชนได้รับ
• รางวัลกินรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2564
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
• รางวัลกินรี ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ครั้งที่ 12 ประจ�าปี 2562
• รางวัลการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานไทย (CBT)
• รางวัลการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานอาเซียน
• รางวั ล โฮมสเตย์ ม าตรฐานอาเซี ย น มาตรฐานความปลอดภั ย
ด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว (SHA)

GRI 103-2, 203-1, 203-2, 413-1, FS16
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ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรรี ม
ั ย์

เป็นชุมชนเขมรท้องถิ่น จ�านวนประชากร 618 คน (155 ครัวเรือน)
ชุมชนที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีชื่อเสียง ด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสืบทอดเอกลักษณ์การทอผ้ามาตั้งแต่รุ่นปู่ทวดย่าทวด
ต่อมาในปี 2556 หน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนให้เปิดหมู่บ้านเป็น
“หมูบ่ า้ นท่องเทีย่ วไหม” ท�าให้ชมุ ชนแข็งแรงขึน้ มีรายได้เพิม่ ขึน้ จากนักท่องเทีย่ ว
หลายรูปแบบทั้งการศึกษาดูงาน โฮมสเตย์ และซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
• ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า (Packaging)
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Service)
• ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
• น�าผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีธ่ นาคารพัฒนามาออกบูธจัดแสดงในงาน OTOP
ไทยสู้ภัยโควิด-19 ณ เมืองทองธานี วันที่ 18-26 ธันวาคม 2564
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเที่ยว
• ส่งเสริมให้ชุมชนได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว
• จัดท�าคลิปภาพยนตร์สนั้ ทอรัก....ทีบ่ า้ นสนวนนอก ยอดวิว 6.2 ล้าน

ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง จังหวัดเชียงใหม่

หมูบ่ า้ นแม่กา� ปอง หมูท่ ี่3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีจา� นวนประชากร
354 คน (154 ครัวเรือน) เป็นหมู่บ้านที่รายล้อมด้วยต้นทุนธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีชื่อเสียง
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่บริการที่พักโฮมสเตย์

รางวัลที่ชุมชนได้รับ
• รางวัล CBT Thailand 2563
• ชุ ม ชนต้ น แบบการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น
ของประเทศไทย (อพท.) ปี 2562
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
• รางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย (รางวัลกินรี) ครัง้ ที่ 13 ประจ�าปี 2564
• พัฒนาสินค้าให้ผ่านมาตรฐาน อย.
ประเภทแหล่งท่องเทีย่ ว สาขาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน รางวัลยอดเยีย่ ม
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Service)
• ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว
• ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า (Packaging)
โดยนักท่องเที่ยว SHA ปี 2563
• น�าผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีธ่ นาคารพัฒนามาออกบูธจัดแสดงในงาน OTOP
• รางวัลวิสาหกิจกลุ่มทอผ้า รางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับจังหวัด
ไทยสู้ภัยโควิด-19 ณ เมืองทองธานี วันที่ 18-26 ธันวาคม 2564
• รางวัลวิสาหกิจกลุ่มทอผ้า รางวัลชนะเลิศที่ 2 ระดับเขต
• รางวัลมาตรฐานผ้าไหม 5 ดาว ระดับจังหวัด
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเที่ยว
• รางวัลสาวไหมดีเด่นระดับประเทศ
• ปรับปรุงภูมิทัศน์ (Visibility)
• ได้รบั ตรานกยูงพระราชทานรับรองคุณภาพผ้าไหม ระดับนกยูงสีทอง
• พัฒนาให้ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และนกยูงสีเงิน โดยสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
• ธนาคารผลักดันให้ชมุ ชนบ้านแม่กา� ปอง ผ่านการคัดเลือกในโครงการ
• ได้รบั มาตรฐานสินค้าผ้าไหม OTOP ระดับ 5 ดาว โดยกรมการพัฒนา
Global OTOP และร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
ชุมชน
• จัดท�าคลิปภาพยนตร์สั้น คิดถึงเขาก็ต้องไปหาเขา ยอดวิว 6 ล้าน
• ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว
โดยนักท่องเที่ยว SHA ปี 2563
รางวัลที่ชุมชนได้รับ
• มาตรฐาน CIV โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
• CBT Thailand
• ชุมชมต้นแบบท่องเทีย่ วโดยชุมชนของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
• มาตรฐาน อย.
1 ใน 10 ของภาคอีสานโครงการ Village Tourism 4.0
• มาตรฐาน Homestay
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพั งงา

ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย

ชุ ม ชนบ้ า นโคกไคร จ�า นวนประชากร 1,354 คน (320 ครั วเรื อ น)
เป็นชุมชนชายฝัง่ ทะเลและติดคลองมะรุย่ มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าชายเลน มีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทหี่ ลากหลาย เช่น หาดทรายร้อน
ดอนหอยตลับ ฝูงปูมดแดง และแหล่งชุมชนคนโบราณ ทัง้ ยังเป็นแหล่งอาหารทะเล
มีภมู ปิ ญั ญาทีโ่ ดดเด่น เป็นแหล่งเพาะเลีย้ งหอยนางรมทีใ่ หญ่ระดับต้น ๆ ของภาคใต้
ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงา

ชุมชนริมแม่นา�้ โขง จ�านวนประชากร 680 คน (120 ครัวเรือน) เป็นชุมชน
ทีค่ งไว้ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน สถานทีจ่ ดั งาน “เบิง่ โขง ชมจันทร์ บ้านเดือ่ พาแลง
แงงวัฒนธรรมริมฝัง่ โขง” นกจากใบลาน นัง่ รถสามล้อรอบบ้าน ล่องเรือไหว้พระ

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Service)
• ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า (Packaging)
• ปรับปรุงศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
• ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
• อบรมและสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ (โลชั่น
เปลือกหอยนางรมและกันแดดเปลือกหอยนางรม)
• น�าผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีธ่ นาคารพัฒนามาออกบูธจัดแสดงในงาน OTOP
ไทยสู้ภัยโควิด-19 ณ เมืองทองธานี วันที่ 18-26 ธันวาคม 2564
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเที่ยว
• ปรับปรุงภูมิทัศน์ (Visibility)
• ปรับปรุงศูนย์การเรียนรูป้ ระมงพืน้ บ้าน (ฟาร์มหอยนางรม, ธนาคารปู)
• สร้างห้องน�้า
• ปรับปรุงเรือน�าเที่ยว
• จัดท�าคลิปภาพยนตร์สั้น ท่องเที่ยวเชิงอกหักที่บ้านโคกไคร ยอดวิว
14.8 ล้าน
รางวัลที่ชุมชนได้รับ
• รางวัล DASTA AWARDS สาขาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนประจ�าปี 2562
ระดับการพัฒนายอดเยี่ยมอันดับ 2
• รางวัล DASTA AWARDS สาขาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนประจ�าปี 2562
ระดับการพัฒนาดีเด่น
• รางวัล CBT THAILAND ปี 2563
• หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว
• หมู่บ้าน CIV (Creative Industry Village)

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
• ช่องทางการจัดจ�าหน่าย Online
• น�าผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีธ่ นาคารพัฒนามาออกบูธจัดแสดงในงาน OTOP
ไทยสู้ภัยโควิด-19 ณ เมืองทองธานี วันที่ 18-26 ธันวาคม 2564
• ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป สอนตัดเย็บผ้าย้อมสี
จากมะเดื่อ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเดื่อ
• ร่วมกับมหาวิทยาราชภัฏอุดรธานีพัฒนาและสอนตัดเย็บผ้าย้อมสี
มะเดื่อ
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Service)
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเที่ยว
• ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชน
• ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว
โดยนักท่องเที่ยว SHA ปี 2564 และได้รับรางวัล CBT ปี 2564
• ปรับปรุงภูมิทัศน์ (Visibility)/ปรับปรุงจุดเช็กอิน (Check in)
• จัดอบรมให้ความรู้โดยกรมการท่องเที่ยว
• จัดอบรมให้ความรู้โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
• จัดท�าสมุดเยี่ยมชม
• ปรับปรุงร้านค้าชุมชน ปรับปรุงสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อ
ยกระดับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว
รางวัลที่ชุมชนได้รับ
• ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว
โดยนักท่องเที่ยว SHA ปี 2564
• รางวัล CBT ปี 2564
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

ชุมชนท่ามะโอ จังหวัดล�าปาง

ชุมชนท่ามะโอ จ.ล�าปาง จ�านวนประชากร 903 คน (419 ครัวเรือน)
เป็นชุมชนเก่าแก่ของล�าปางนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเขลางค์นครที่มีผู้คน
หลากหลายเชือ้ ชาติมาอยูร่ วมกัน ท�าให้มกี ารผสมผสานวัฒนธรรมไว้อย่างลงตัว
และมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่าง
มากมาย เช่น วัดประตูป่อง ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ก�าแพงเมือง
โบราณ กูเ่ จ้าย่าสุตา ฯลฯ พร้อมทัง้ ยังมีอาหารการกินทีเ่ ป็นเอกลักษณ์อย่าง
แกงฮังเล ขนมข้าวปัน้ และขนมวง รวมทัง้ มีกจิ กรรมนัง่ รถรางและปัน่ จักรยาน
เที่ยวชมวิถีชิวิตเมืองเก่า เรียนรู้วิธีการท�าแกงฮังเลจากเชฟชุมชน และการ
ตัดตุงพญายอ นอกจากนีย้ งั มีผลิตภัณฑ์สนิ ค้าจากชุมชน เช่น น�า้ พริกคัว่ กุง้
บาลาฉ่อง และสมุนไพรแปรรูปต่าง ๆ
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Service)
• ประชาสัมพันธ์สินค้าตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
• การอบรมการตลาดออนไลน์
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเที่ยว
• การจัดอบรมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
• การจัดท�าคลิปแนะน�าสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�าคัญของชุมชน จ�านวน 3 ภาษา
• ปรับปรุงภูมิทัศน์ (Visibility)
รางวัลที่ชุมชนได้รับ
• รางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของล้านนา
สู่เยาวชน
• 1 ใน 7 ตลาดต้องชม ถนนสายวัฒนธรรมของกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
• Design Excellence Award 2020 (กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์)
• รางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ
จากกระทรวงวัฒนธรรม
• รางวัลมาตรฐานการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ระดับดีเยีย่ ม CBT Thailand
ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

เป็นชุมชนเข้มแข็งทีม่ คี วามรักสามัคคี และทีส่ า� คัญชาวบ้านพยายามรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชุมชนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยยังคงไว้ซึ่ง
“สวนมะพร้าว” แหล่งสุดท้ายของภาคตะวันออก “มะพร้าว” เคยเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
ของคนภาคตะวันออก แต่เมือ่ ความเจริญมาเยือน สวนมะพร้าวก็เริม่ เลือนหายไป
จากพืน้ ที่ ปัจจุบนั คงเหลือชุมชนตะเคียนเตีย้ แห่งนีเ้ ท่านัน้ ทีเ่ ป็นแหล่งปลูกมะพร้าว
แห่งสุดท้ายของภาคตะวันออก
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
• ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า (Packaging)
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับเลขที่จดแจ้ง
• ประชาสัมพันธ์สินค้าตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Service)
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ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเที่ยว
• ส่งเสริมให้ชุมชนได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว
• สนับสนุนเต็นท์ 14 หลัง และร่มสนาม 15 คัน
รางวัลที่ชุมชนได้รับ
• รางวัล CBT Thailand 2020-2022
• ชุมชนต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
ของประเทศไทย (อพท.) ปี 2562
• Rural Tourism Award 2020
• Friendly Design Awards 2019
• รางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย (รางวัลกินรี) ครัง้ ที่ 13 ประจ�าปี 2564
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รางวัลดีเด่น
• ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว
โดยนักท่องเที่ยว SHA ปี 2563
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา

ชุมชนต�าบลนางแล จังหวัดเชียงราย

บ้านสวนทุเรียน เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
พื้นที่ต�าบลนางแล จ�านวนประชากร 11,377 คน (5,419 ครัวเรือน)
อยูต่ ดิ กับทะเลสาบสงขลา อาหารทะเลจึงเป็นทีข่ นึ้ ชือ่ มาก เช่น ปลาหมึกแห้ง เป็นชุมชนทีม่ ชี อื่ เสียงคือ สับปะรดนางแลและภูแล น�ามาแปรรูป นอกจากนี้
ทีม่ คี วามเหนียวนุม่ รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ทีช่ าวบ้านสามารถหาได้จากทะเลสาบ จัดให้มกี จิ กรรมท่องเทีย่ วโปรแกรมทัวร์ทอ่ งเทีย่ วต�าบลนางแล 1 วัน คือ One
สงขลา ใช้กนิ กับข้าว และกินเล่นได้ รวมถึงผ้าทอเกาะยอเป็นสินค้าพืน้ บ้านทีข่ นึ้ ชือ่ Day Trip บ�าบัดร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์พนื้ บ้าน ณ โฮงฮอมผญ๋าโฮงยา
มีชื่อเสียงมายาวนาน สีสันสวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์หัตถกรรมพื้นบ้าน หมอเมืองล้านนา เทีย่ วชมนาขัน้ บันได พิพธิ ภัณฑ์บา้ นด�า อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
ของภาคใต้และยังเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถหาใช้สอยได้ในโอกาสต่าง ๆ ชมศิลปะดอยดินแดงเครื่องปั้นดินเผา อาจารย์สมรักษ์ น�้าตกนางแลใน
เรียนรู้โยคะจากอาจารย์ผู้สอนประเทศอินเดีย ทุ่งเคียงดอยคาเฟ่ รวมทั้ง
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ดนตรีพื้นเมือง ฟ้อนร�า
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Service)
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านสินค้า
• ประชาสัมพันธ์สินค้าตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
• จัดท�าฉลาก/โลโก้ สินค้าชุมชน
• ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า (Packaging)
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเที่ยว
• ประชาสัมพันธ์สินค้าตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
• จัดอบรมให้ความรู้โดยกรมการท่องเที่ยว
• พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปจากสับปะรด
• จัดท�าสมุดบัญชี
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Service)
• จัดอบรมให้ความรู้โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
• จัดท�าสมุดเยี่ยมชม
ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการ/ท่องเที่ยว
• ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โฮงฮอมผญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนา
• พัฒนาจุดเช็กอินแหล่งท่องเที่ยว จุด Highlight นาขั้นบันได
รางวัลที่ชุมชนได้รับ
• พัฒนาจุดเช็กอินแหล่งท่องเทีย่ ว จุด Highlight ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
• การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ของกรมการท่องเที่ยว
• ปรับปรุงป้ายข้อมูลแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนต�าบลนางแล
• ปรับปรุงป้ายร้านค้าชุมชน
• ปรับปรุงป้ายข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน
รางวัลที่ชุมชนได้รับ
• มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี 2564 (อพท.)

GRI 413-1, FS16
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

โครงการ Koh Tao, Better Together (ชุมชนเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี)

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UNDP ประเทศไทย มูลนิธริ กั ษ์ไทย ร่วมกันจัดโครงการ Koh Tao, Better Together โดยการร่วมระดมทุน ผ่าน QR e-Donation
“มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า” เพื่อสร้างอาชีพช่วยเหลือคนในชุมชนเกาะเต่าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยจ้างชาวเรือ
ท�าความสะอาดชายหาดและปลูกจิตส�านึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564
โดยสามารถจัดเก็บขยะในทะเลได้มากถึง 40 ตัน นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการเตรียมความพร้อม รองรับการท่องเทีย่ วและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
ในเกาะเต่าให้กลับมาคึกคักอีกครั้งรวมถึงมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและปลูกจิตส�านึกให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะเต่าด้วยการให้ความรู้ด้านการเงิน
และทางธนาคารได้ลงพืน้ ทีแ่ นะน�าผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพือ่ ให้ชมุ ชนคุน้ เคยกับการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การเปิดบัญชีออมทรัพย์ (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
ในเวทีGlobal Corporate Sustainability Awards: GCSA 2021 ประเทศไต้หวัน ถือเป็นรางวัลระดับสากลจากการประชุมด้านความยัง่ ยืนทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Benefit)

ผลประโยชน์ทางสังคมและสิง
่ แวดล้อม
(Social and Environmental Benefit)

• เพิม่ ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างชุมชนและบริษทั ผ่านกิจกรรมของโครงการ • สร้างรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ
• ได้รบั ผลตอบแทนในเชิงบวกจากสือ่ มวลชน ชุมชน และสังคม โดยวัดผล ของธนาคาร โดยมีผู้รับผลประโยขน์สูงถึง 104,000 คน
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในชุมชนผ่านการจัดท�าคลิปภาพยนตร์
จากมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Service) และน�าเสนอ โปรโมทการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมียอดวิวสูงถึง 36.3 ล้านวิว
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
โครงการกรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม

ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2563 ภายใต้แคมเปญ “กรุงไทย RELIFE
เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต” สิ่งส�าคัญคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน
ในการซื้อแต่น้อยสั่งแต่พอดี เพื่อลดปริมาณเศษอาหาร แต่หากเมื่อมี
เศษอาหารที่เหลือจะต้องมีกรรมวิธีก�าจัดที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจึงน�า
นวัตกรรมเครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นดิน (Inno Waste) มาแปรรูป
เศษอาหารทีเ่ หลือจากห้องอาหารวายุภกั ษ์ อาคารส�านักงานใหญ่ ในปี 2564
สามารถก�าจัดเศษอาหารได้ 100% ของปริมาณเศษอาหารที่เกิดขึ้นจริง
1,470 กิโลกรัม โดยน�าดินทีไ่ ด้จา� นวน 441 กิโลกรัม ไปแจกจ่ายให้กบั พนักงาน
และชุมชน เพื่อน�าไปปลูกผักและต้นไม้ อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 3,719.10 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า (kgCO2e.)

GRI 103-2, 413-1, FS16

โครงการกรุงไทยรัก Smart University

เป็นโครงการให้ความรูท้ างด้านการเงิน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริม
ให้เยาวชนเห็นความส�าคัญเกีย่ วกับการออม และมีวนิ ยั ทางการเงิน มีทกั ษะ
ความรูท้ างการเงินจะช่วยให้มภี มู คิ มุ้ กันในการใช้จา่ ย และยังสามารถป้องกัน
ปัญหาหนี้สิน ภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้โดยเน้น
การถ่ายทอดความรูท้ างการเงินไปสูน่ สิ ติ นักศึกษา ในรัว้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ทัง้ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพือ่ ปลูกฝังและวางรากฐานความรูค้ วามเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเงินส�าหรับเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงิน
ในอนาคตของวัยเริม่ ต้นท�างานลงพืน้ ทีใ่ ห้ความรูด้ า้ นการเงินให้กบั นิสติ และ
นักศึกษา จ�านวน 20 มหาวิทยาลัย จ�านวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ หมด 2,795 คน
โดยมีพนักงานธนาคาร 37 คนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรูท้ างการเงินกับนิสติ
นักศึกษา จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวท�าให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้
ทางด้านการเงินจากโครงการ 79.20%
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

การสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธอ
ิ าสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย

ธนาคารได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 และทางมูลนิธิฯ
ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 000-0-60128-4 ชื่อบัญชี
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ธนาคารได้สนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย ในหลากหลายด้าน อาทิ จิตอาสาการบรรจุถงุ ยังชีพ
จิตอาสาการรับบริจาคและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิฯ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร โดยในปี 2564 ธนาคารกรุงไทยร่วมสนับสนุนงาน
“มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ดังนี้
• โครงการเพือ่ นพึง่ พา เพราะเพือ่ นไม่ทงิ้ กัน ทีธ่ นาคารให้การสนับสนุน
จ�านวนเงิน 100,000 บาท มีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 131,700 คน
• โครงการเตือนภัยพิบัติชุมชน ที่ธนาคารให้การสนับสนุนจ�านวนเงิน
1,082,850 บาท ให้กับชุมชนต�าบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ทั้งสิ้น 9,284 คน
• สนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564
สนับสนุนจ�านวนเงิน 500,000 บาท
• ร่วมเป็นคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564
• จัดส่งเนื้อหาผลิตภัณฑ์ของธนาคารและคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์
แก่ประชาชน เพื่อเผยแพร่ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564
โครงการกรุงไทยรักการศึกษา : สนับสนุนทุนการศึกษา
กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นโครงการที่ธนาคารให้ทุนการศึกษากับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน
โรงเรียนดีใกล้บ้านที่มีความประพฤติเรียบร้อย ที่มีคะแนนสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน และสามารถสอบเข้า
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยชัน้ น�าของรัฐตามทีธ่ นาคารก�าหนด
ให้จนจบปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) โรงเรียนละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท
ต่อปีจนจบปริญญาตรี โดยในปี 2564 ธนาคารได้ให้ทุนการศึกษาทั้งหมด
83 ทุน เป็นเงิน 4,150,000 บาท จากการด�าเนินโครงการดังกล่าว จะเห็นได้วา่
ธนาคารให้ความส�าคัญด้านการศึกษาโดยสนับสนุนการศึกษา ตัง้ แต่ปี 2552
ถึง 2564 จ�านวนทุน 2,906 ทุน เป็นเงินจ�านวนกว่า 145 ล้านบาท

โครงการกรุงไทยรักคนพิ การ

เป็นโครงการเกี่ยวกับจ้างงานคนพิการท�างานที่องค์กร (มาตรา 33),
น�าส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามจ�านวน
คนพิการที่ไม่ได้จ้างงาน (มาตรา 34), ให้สัมปทาน สามารถด�าเนินการได้
7 วิธี (มาตรา 35) ดังนี้ (1) การให้สัมปทาน (2) การจัดสถานที่จ�าหน่าย
สินค้าหรือบริการ (3) การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ (4)
การฝึกงาน (5) การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก (6) การจัด
ให้มีล่ามภาษามือ (7) การช่วยเหลืออื่นใด ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้สถานประกอบการด�าเนินการ
รับคนพิการเข้าท�างานในอัตราร้อยละหนึ่งของจ�านวนพนักงาน ณ วันที่
1 ตุลาคมของทุกปี โดยในปี 2564 ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสมาคมธนาคาร
ไทยในการจ้างเหมาบริการให้ทา� งานงานกับสภากาชาดไทย จ�านวน 180 คน
รวมเป็นเงิน 20,564,100 บาท และธนาคารร่วมกับหอการค้าไทย มูลนิธิ
หอการค้าไทย และมูลนิธโิ คเออร์ ในการฝึกอบรม เพือ่ สร้างอาชีพเพือ่ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้คนพิการ จ�านวน 22 คน รวมเป็นเงิน 2,513,390 บาท
โครงการกรุงไทยรักเยาวราช

เป็นโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะ นิทรรศการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยเปิดพื้นที่หอศิลป์
กรุงไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมให้คน
ในชุมชนและประชาชนทัว่ ไปได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยธนาคาร
จะร่ ว มมื อ กั บ ส� า นั ก งานเขตพระนคร และส� า นั ก งานเขตสั ม พั น ธวงศ์
ในการพัฒนาถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างให้เป็นเมืองต้นแบบในด้านต่าง ๆ
เพิม่ เติม เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรมทีส่ อดคล้องระหว่างภูมทิ ศั น์
ของเมืองกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต โดยในส่วนของธนาคารจะด�าเนินการ
ปรับปรุง Visibility ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนถนนคนเดิน
คลองโอ่งอ่าง และสอดคล้องกับ Corporate Identity ของธนาคาร
เช่น ผ้าใบกันสาด ส�าหรับร้านค้า ป้ายทางเข้า-ออก ป้ายบอกทาง จุดเช็กอิน
ผ้ากันเปื้อนส�าหรับพ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น อันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ให้แก่ธนาคาร รวมถึงธนาคารสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน
ทางราชการ คือ ส�านักงานเขตพระนคร และส�านักงานเขตสัมพันธวงศ์
รวมถึงคนในชุมชนคลองโอ่งอ่าง ซึ่งถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ได้รับรางวัล
2020 ASIAN TOWNSCAPE AWARD จาก UN-Habitat Fukuoka
ซึง่ เป็น 1 ใน 6 ประเทศ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
(Landscape Improvement Project) อีกด้วย
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

การให้ความรูท
้ างการเงินแก่สังคม (Financial Literacy)

ในปี 2564 ธนาคารมุง่ ส่งเสริมให้ลกู ค้าธนาคาร ประชาชนทัว่ ไป และพนักงาน มีความรูแ้ ละทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินส�าหรับ
การด�าเนินธุรกิจหรือการด�าเนินชีวิต ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์โควิด ซึ่งมีจ�านวนผู้เข้าร่วม
กว่า 35,000 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเอสเอ็มอี
กลุ่มลูกค้า
และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม

456 คน
สัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “เปิดประเทศ เปิดโอกาส เคียงข้างธุรกิจคุณ”
เพือ่ เติมความรู้เสริมความแข็งแกร่งให้ลูกค้าและผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี ในการขับเคลื่อน
สังคมไทยและช่วยกันปลดล็อกให้เศรษฐกิจกลับมาแข็งแกร่ง โดยมีผู้บริหารของธนาคาร
และสมาชิก เครือข่ายนักธุรกิจ เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์การทำาธุรกิจ
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
• วิเคราะห์โอกาส SME ปี 2022
• การตลาดแบบ Mind X Change
• การก้าวข้ามวิกฤตให้ทันโอกาสใหม่
นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมดิจิทัลที่เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ช่วยให้
ผู้ประกอบการรับเงินง่าย สะดวก ปลอดภัย สร้างโอกาสทางธุรกิจจากโครงการภาครัฐ
ทัง้ โครงการคนละครึง่ เราเทีย่ วด้วยกัน และยิง่ ใช้ยงิ่ ได้ รวมถึงโอกาสเพิม่ ช่องทางการขาย
จากความร่วมมือกับพันธมิตรของธนาคาร
100 คน
การบริหารการเงินและการลงทุน การแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคประชาชน
เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารการเงินและการลงทุน รวมทัง้ แก้ปญั หาหนีส้ นิ
ความรูเ้ รือ่ งการออมและการลงทุน การสร้างวินยั ทางการเงิน การวางแผนการเงินในอนาคต 200 คน
การบริหารหนี้สิน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลงทุนการวางแผนการเงิน รวมทั้งแก้ปัญหา
หนี้สิน
2,334 คนจากการจัดงานสัมมนา
ไขรหัสสุขภาพกายมั่นคง สุขภาพการเงินมั่งคั่ง
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 10 พื้นที่ทั่วประเทศ
ในชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนแนะน�าแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์
การใช้เงินในอนาคตของลูกค้า
50-100 คน
สัมมนา Online “Krungthai iSTOXX Index Linked Note Roadshow”
เพือ่ ให้ความรูใ้ นผลิตภัณฑ์ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า รวมถึงสร้างรายได้ให้ธนาคาร
โดยจัดให้แก่กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงของธนาคาร
สัมมนา Online จับกระแส กนง.
เพื่อให้ความรู้ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2564จัดให้แก่กลุ่มลูกค้าสถาบัน (FI)

100-200 คน

สัมมนาออนไลน์ Global Economic Outlook & FX Hedging Tools For Exporter
100 คน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย รวมถึงข้อมูลด้าน FX Hedging Tools ส�าหรับ
ลูกค้าที่ท�าธุรกิจส่งออก และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
สัมมนาออนไลน์ Global Economic Outlook & FX Hedging Tools For Importer
100 คน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย รวมถึงข้อมูลด้าน FX Hedging Tools ส�าหรับ
ลูกค้าที่ท�าธุรกิจน�าเข้า และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
สัมมนาออนไลน์ “จับทิศทางประชุม กนง. Cut or Hold” by Krungthai
15 คน
เพือ่ สร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า และให้ความรูเ้ กีย่ วกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก
รวมถึงการคาดการณ์นโยบายการเงิน และนโยบายดอกเบีย้ จากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และ FED
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มนิสิต นักศึกษา

รายละเอียดโครงการ

จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม

โครงการกรุงไทยรัก Smart University
เป็นโครงการให้ความรู้ทางด้านการเงินผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
เห็นความส�าคัญเกีย่ วกับการออม และมีวนิ ยั ทางการเงิน มีทกั ษะความรูท้ างการเงิน อันจะ
ช่วยให้มภี มู คิ มุ้ กันในการใช้จา่ ย และยังสามารถป้องกันปัญหาหนีส้ นิ ภัยคุกคามทางการเงิน
ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินไปสู่นิสิต นักศึกษา ในรั้ว
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัง้ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพือ่ ปลูกฝังและวางรากฐานความรูค้ วามเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเงินส�าหรับเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงิน

• จ�านวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ หมด
2,795 คน จาก 20 มหาวิทยาลัย
• พนักงานธนาคาร 37 คนร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้ทางการเงินแก่
นิสิต นักศึกษา
• นิสติ นักศึกษาได้รบั ความรูท้ างด้าน
การเงินจากโครงการ 79.20%

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

4,000 คน

100 คน
มหาวิทยาลัยบูรพา “การอบรมทางการเงินแก่บุคลากร”
เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นการเงิน การลงทุน เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความสามารถในการลงทุน
ทางการเงิน ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
หน่วยงานราชการ

หน่วยงาน : กองทัพบก สัมมนา หัวข้อ “กองทัพบก กับการใช้งาน Krungthai Corporate 80 คน
Online” กับธนาคารกรุงไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่
1. เพื่อรายงานผลการใช้งานให้ผู้บริหารกรมการเงินทหารบกรับทราบ
2. การร่วมกับหน่วยงานระดมความเห็นในการปรับเปลีย่ นธุรกรรมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นกรุงไทย
หน่วยงาน : กองทัพบก อบรมให้ความรู้ฟังก์ชันใหม่บนระบบ PTM (รวม 3 รอบ)
ให้ความรู้เรื่องระบบ ตอบค�าถามเรื่องการใช้งานผ่านระบบ Zoom

500 คน

หน่วยงาน : กองทัพบก อบรมให้ความรูก้ ารใช้ถงุ เงินส�าหรับการแจก ATK ผ่านระบบออนไลน์ รอบละประมาณ 100 คน
(รวมประมาณ 2,700 คน)
(27 รอบ)
สอนการใช้งาน และอธิบายภาพรวมของโปรเจกต์
หน่วยงาน : กองทัพบก อบรมให้ความรูก้ ารใช้งาน กระบวนการให้วคั ซีนผ่านระบบออนไลน์ 70-100 คน
(3 รอบ)
ให้ความรู้เรื่องการใช้งานระบบวัคซีนโควิด
หน่วยงาน : กองทัพเรือสัมมนาวิชาการ “การใช้งานระบบ New GFMIS ส�าหรับกองทัพเรือ” 80 คน
ณ ศูนย์ฝกึ อบรมเขาใหญ่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และโอกาสต่อยอดบริการกับหน่วยงาน
โดยหน่วยงานเตรียมความพร้อมการใช้งานบน New GFMIS
หน่วยงาน : กรมการเงินกลาโหม สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “Digital K Corp Management” 65 คน
เป็นการอบรมให้ความรูผ้ บู้ ริหารหน่วยงาน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับหน่วยงาน
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สัมมนาโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ส�าหรับ 150 คน
ผู้ประกอบการโรงแรม
เป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องรายละเอียดโครงการ และการใช้เครื่องมือของธนาคาร
ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สัมมนาเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 200 คน
กลุ่มร้านอาหาร ตามโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นการน�าเสนอมาตรการ การให้ความช่วยเหลือของธนาคารในรูปแบบ Krungthai Happy
Franchise Package แก่กลุ่มลูกค้า Franchise ทั้งที่เป็น Franchisor และ Franchisee

FS16
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มพนักงาน

รายละเอียดโครงการ

จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม

โครงการกรุงไทยคุณธรรม: Solution Package การสร้างวินัยทางการเงินส�าหรับพนักงาน 21,069 คน
เพื่อเน้นการแก้ปัญหาทางการเงินของพนักงานเป็นหลัก และส่งเสริมพฤติกรรมการเงิน
ที่ดีให้แก่พนักงาน ให้สามารถวางแผนทางการเงิน สร้างความมั่นคงในอนาคตจนถึง
วัยเกษียณได้
โดยจัดท�า Solution Package ประกอบด้วย
• Loan Package เพือ่ จัดหาสวัสดิการสินเชือ่ ช่วยเหลือพนักงานทีม่ ภี าระหนีส้ นิ จากภายนอก
• Financial Literacy เพือ่ ปลูกฝังความรูแ้ ละเสริมทักษะทางการเงิน โดยจัดหลักสูตรเสริม
ทักษะทางการเงิน โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านโครงการ Happy
Money @Workplace
• Communication & Activity เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ
การจัดการทางการเงิน รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างวินัยทางการเงินผ่าน ONE Krungthai
Application

นอกจากนีธ้ นาคารยังมีการให้ความรูท้ างการเงิน (Financial Literacy) แก่ลกู ค้าทุกกลุม่ และบุคคลทัว่ ไป ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com)
ในหัวข้อคูค่ ดิ การเงิน ซึง่ ให้ความรูท้ างการเงิน เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจง่าย โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมูต่ า่ ง ๆ ได้แก่ ไลฟ์สไตล์ การออม เรือ่ งบ้าน ประกัน สินเชือ่
วางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ รอบรู้ภาษี และการให้ความรู้ทางการเงินผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก Krungthai CARE อย่างต่อเนื่อง
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินธุรกิจในภาคการเงินอาจจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอันอาจเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร จึงผลักดันให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิง่ แวดล้อม
ผ่านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และมีส่วนร่วมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยก�าหนดให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�าเนินงานขององค์กรและถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือ
ในการด�าเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม ทัง้ นีธ้ นาคารยังเล็งเห็นว่าการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมที่ดจี ะช่วยลดค่าใช้จา่ ยและความเสีย่ งด้านการเงิน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการละเมิดกฎหมาย และ/หรือข้อก�าหนดด้านสิง่ แวดล้อม ตลอดจนช่วยพัฒนาการด�าเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระดับองค์กรและประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย

เป้าหมาย
การดําเนินงานระยะยาวปี

ธนาคารก�าหนดเป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อม
โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้นา�้
ปริมาณเศษอาหาร การเดินทางของพนักงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 7 ภายในปี
2567 โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปีฐาน 2563

เป้าหมาย
การดําเนินงานในปี

ธนาคารก�าหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้นา�้
ปริมาณเศษอาหาร การเดินทางของพนักงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 5 ภายในปี
2564 โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปีฐาน 2563

ผลการ
ดําเนินงานในปี

ธนาคารสามารถลด
• ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ได้รอ้ ยละ 11.09
• ปริมาณการใช้นา�้ ได้รอ้ ยละ 14.78
• ปริมาณเศษอาหาร ได้รอ้ ยละ 193.79%
• การเดินทางของพนักงาน ได้รอ้ ยละ 41.48
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้รอ้ ยละ 8.59
โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปีฐาน 2563

หมายเหตุ: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และธนาคารด�าเนินนโยบาย Work From Home (WFH) ส่งผลให้การใช้พลังงานและทรัพยากรของธนาคารลดลง
อย่างมีนยั ส�าคัญ

GRI 103-2, 103-3, 203-1, 203-2, FS16
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคธุรกิจการเงินเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรในการด�าเนินธุรกิจเป็นจ�านวนมาก อาทิ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ปริมาณน�้าประปา
การเดินทางของพนักงานเพื่อธุรกิจ ปริมาณขยะหรือของเสีย การใช้กระดาษ เป็นต้น โดยธนาคารมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนิน
การจัดการพลังงานภายในองค์กรเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด�าเนินการและเกิดประสิทธิผลในการ ซึง่ จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สู่ชั้นบรรยากาศ อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของธนาคาร

แนวทางการบริหารจัดการ

• ก�าหนดนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานเพือ่ ให้พนักงานทุกคนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการด�าเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการด�าเนินการและเกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
• จัดตั้ง “คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี” เพื่อมาเป็น
คณะท�างานในการส่งเสริมควบคุมและดูแลการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงาน
และน�าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
• อาคารของธนาคารมีการจัดการพลังงานในอาคาร 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 หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดการพลังงาน พ.ศ. 2552
• ก�าหนดแนวทางและเป้าหมายการจัดการพลังงาน ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
• มุง่ มัน่ ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
คุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ลดการเกิดของเสีย รวมถึงลดการปล่อยมลพิษ
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และบรรเทาความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• มุง่ ลดการใช้สารเคมี และจัดให้มรี ะบบการจัดการของเสียตามแนวคิด
“การจัดการขยะเป็นศูนย์” (Zero Waste) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• สือ่ สารประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้าง
จิตส�านึกและความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
• ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมรับผิดชอบและให้
ความร่วมมือในการส่งเสริมและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

GRI 103-2, 203-1
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สรุปผลการด�าเนินงานปี 2564
การใช้ไฟฟ้า/พลังงาน
การใช้พลังงานในองค์กรอยูท
่ ี่

จากเป้าหมายปี 2564 ซึ่งกําหนดไว้ที่

ลดลง

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

จากปี 2563

ตารางปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2562-2564
2562
หน่วย

ปริมาณการใช้ไฟ
GHG Emissions : (TonCo2eq)

2563

2564

กิโลวัตต์ชั่วโมง
(kWh)

จิกะจูล (GJ)

กิโลวัตต์ชั่วโมง
(kWh)

จิกะจูล (GJ)

กิโลวัตต์ชั่วโมง
(kWh)

จิกะจูล (GJ)

103,310,040

301,916.14

103,755,002.40

373,518.01

92,849,777.32

334,259.20

60,136.77

60,395.79

55,579.68

หมายเหตุ: 1 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง (kWh) เท่ากับ 0.0036 จิกะจูล (GJ) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง (kWh) เท่ากับค่า Emission Factor 0.5986
ทีม่ า: ค่า Emission Factor จาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th

ธนาคารด�าเนินโครงการเพือ่ สานต่อการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในการเป็นส่วนหนึง่ ของการลดใช้ไฟฟ้า/พลังงานผ่านโครงการดังนี้
1. โครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟ LED และเครื่องปรับอากาศ”
เป็นโครงการที่ด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายในธนาคาร
1.1 เปลีย่ นหลอดไฟ LED เป็นการด�าเนินงานทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพ ในกรลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในปี 2564 ธนาคารได้ทา� การเปลีย่ นเป็นหลอดไฟ LED
เป็นจ�านวน 2,001 หลอด 23 สาขา ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดผลกระทบในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยทางด้านไฟฟ้า
1.2 เลือกใช้เครือ่ งปรับอากาศเบอร์ 5 และเลือกใช้นา�้ ยาเครือ่ งปรับอากาศ R32 ซึง่ เป็นน�า้ ยาท�าความเย็นทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและลดการท�าลาย
ก๊าซเรือนกระจก ในปี 2564 ธนาคารเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 เปลี่ยนน�้ายาเป็น R32 จ�านวน 77 เครื่อง 45 สาขา ส่งผลให้ธนาคาร
สามารถลดผลกระทบในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้า
2. โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2021)
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และองค์กร WWF ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อ
ลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2021) โดยธนาคารได้สง่ ตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเพือ่ รับทราบนโยบายท�าการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและขอความร่วมมือ
ในการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงตามวันและเวลาที่ก�าหนดในปีนั้น ๆ โดยในปี 2564 ได้ก�าหนดเป็นวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 20.30-21.30 น.
นอกจากนี้ธนาคารยังเชิญชวนลูกค้า กลุ่มประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ผ่านทาง Facebook : Krungthai Care เพื่อช่วยลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
3. ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25-26 C�
• ปรับลดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง หรือ
เท่าที่จ�าเป็นในการบริการลูกค้า และการปฏิบัติงาน
• น�าอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อน เช่น เครื่องต้มน�้าร้อน ตู้เย็น ฯลฯ
ติดตั้งการใช้งานนอกห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
• ตรวจสอบตารางการดูแลบ�ารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศประจ�าปีให้ครบถ้วน
• เปิดไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน และปิดไฟฟ้า
ส่องสว่างทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
• ปิดอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าพร้อมทัง้ ถอดปลัก๊ ออกเวลาทีไ่ ม่ได้ใช้งาน เช่น
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

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

• ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ตั้งค่าพักหน้าจออัตโนมัติ
เมื่อไม่มีการใช้งาน 15 นาที
• มีการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานในแต่ละหน่วยงาน ท�าหน้าที่ดูแล
การใช้พลังงานภายในหน่วยงาน
• หากต้องการขึน้ ลิฟต์ให้กดขึน้ ต้องการลงให้กดลง ไม่ควรกดทัง้ 2 ปุม่
พร้อมกัน
• ใช้บันไดขึ้น-ลง กรณีขึ้นลงชั้นเดียว และส่งเสริมการใช้บันไดแทน
การใช้ลิฟต์
• พิจารณาการปิดใช้ลิฟต์ หลังเลิกงานหรือในช่วงวันหยุด
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ปี 2564

การจัดการของเสียทั่วไป
ปริมาณของเสียไม่อน
ั ตรายที่นําไป
กําจัดโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

จากเป้าหมายปี 2564 ซึ่งกําหนดไว้ที่

ลดลง

กิโลกรัม (Kg)

จากปี 2563

กิโลกรัม (Kg)
(แปรรูปเศษอาหารกลายเป็นดินคุณภาพ)

ตารางปริมาณเศษอาหาร ปี 2563-2564
หน่วย

ปริมาณเศษอาหาร
กิโลกรัม (Kg)

2563

2564

3,690

441

หมายเหตุ: ปริมาณเศษอาหารจากห้องอาหารของธนาคารกรุงไทยเท่านัน้

ธนาคารด�าเนินโครงการเพื่อสานต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณการจัดการ
ของเสียทั่วไปผ่านโครงการ ดังนี้
1. โครงการกรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แคมเปญ “กรุงไทย RELIFE เปลีย่ นคืน ฟืน้ ชีวติ ” สิง่ ส�าคัญคือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของพนักงานในการซือ้ แต่นอ้ ยสัง่ แต่พอดี เพือ่ ลดปริมาณ
เศษอาหาร แต่หากเมื่อมีเศษอาหารที่เหลือจะต้องมีกรรมวิธีก�าจัดที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงน�านวัตกรรมเครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นดิน (Inno Waste)
มาแปรรูปเศษอาหารที่เหลือจากห้องอาหารวายุภักษ์ อาคารส�านักงานใหญ่ ในปี 2564 สามารถก�าจัดเศษอาหารได้ 100% ของปริมาณเศษอาหารที่เกิดขึ้น
จริง 1,470 กิโลกรัม โดยน�าดินที่ได้จ�านวน 441 กิโลกรัม ไปแจกจ่ายให้กับพนักงาน และชุมชน เพื่อน�าไปปลูกผักและต้นไม้ อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก 3,719.10 kgCO2e. (กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า)
2. ติดตั้งถังขยะแยกประเภท
ณ อาคารส�านักงานใหญ่และส�านักงานหลัก เพือ่ คัดแยกขยะตามแนวทาง 3R ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) น�ากลับมาใช้ซา�้ (Reuse) และน�ากลับมาใช้ใหม่
(Recycle)
3. สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ธนาคารพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่รณรงค์ให้พนักงานลด ละ เลิก
การใช้พลาสติกแบบครัง้ เดียวทิง้ การใช้วสั ดุอนื่ ทดแทน โดยในปี 2564 ธนาคารใช้พลาสติกชีวภาพพอลิเอทิลนี เทเรฟทาเลต (Bio-Polyethylene terephthalate : Bio-PET)
ในการน�ามาผลิตขวดน�า้ ธนาคารเป็นจ�านวน 110,000 ขวด ซึง่ ไบโอพลาสติกเป็นพลาสติกทีม่ กี ารผสมส่วนประกอบจากธรรมชาติ เพือ่ เป็นการลดการใช้ PET
ลงในการผลิตขวดพลาสติกและสามารถน�าไป recycle ได้ 100%

GRI 306-2

ตารางปริมาณการใช้น้�ำปี 2562-2564
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บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

ปริมาณการใช้น้�ำ

การใช้น�าภายในองค์กรอยู่ที่

จากเป้าหมายปี 2564 ซึ่งกําหนดไว้ที่

ลดลง

ลูกบาศก์เมตร (m3)

ลูกบาศก์เมตร (m3)

จากปี 2563

ตารางปริมาณการใช้น้�ำปี 2562-2564
หน่วย

ปริมาณการใช้นํ้า
ลูกบาศก์เมตร (m3)

2562

2563

2564

116,394

487,029

419,961

จากตารางปริมาณการใช้นำ�้ ประปา ในปี 2562-2564 จะเห็นได้วา่ ปี 2562 เป็นข้อมูลการใช้นำ�้ ของอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทัง้ 2 อาคาร (อาคารนานาเหนือ
และอาคารสุขุมวิท) เท่านั้น ส�ำหรับปี 2563-2564 เป็นตัวเลขปริมาณการใช้น�้ำของทั่วประเทศ และมีแนวโน้มลดลงตามล�ำดับ
ธนาคารด�ำเนินโครงการเพื่อสานต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณการใช้น�้ำ
ผ่านกิจกรรม ดังนี้
1. ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
• เปิดใช้น�้ำให้เหมาะสมกับการใช้ และปิดก๊อกน�้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น�้ำ
• ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน�้ำประปา
• ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันใช้นำ�้ อย่างประหยัดบริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูดา้ นในห้องน�ำ้ และห้องครัว ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานหลัก
2. ท�ำการปรับปรุงบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียและท่อน�้ำทิ้ง
ของสาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม และได้ท�ำการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (โครงสร้างมีเดีย) ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ เพื่อป้องกันและลดมลพิษ
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ ในปี 2564 ธนาคารได้ออกแบบ conceptual design ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของอาคาร
นานาเหนือให้ได้มาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ เพื่อให้ได้มาตรฐานน�้ำทิ้งของทางราชการต่อไป

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

ตารางปริมาณการใช้น้�ำปี 2562-2564
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร

จากเป้าหมายปี 2564 ซึ่งกําหนดไว้ที่

ลดลง

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

จากปี 2563

ตารางปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ล�ำดับ

รายการ

หน่วย

ค่า
Emission
Factor

ปริมาณ
การใช้
เกิดจริง
ปี 2564

ปี 2564
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์)

0.3522

63,229.44

22.26

ประเภทที่ 1 (Scope 1)
1

การเดินทางของพนักงาน เกิดจากการใช้พลังงานในการเดินทาง กิโลกรัม (Kg)
ทางถนนเพือ่ ธุรกิจของธนาคารเท่านัน้ (นํา้ มันดีเซล/เบนซิน)

ประเภทที่ 2 (Scope 2)
2

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธนาคาร

กิโลวัตต์ชั่วโมง
(kWh)

0.5986

55,579.68

ประเภทที่ 3 (Scope 3)
0.7948

196,970.00

156.55

ปริมาณการใช้นํ้าประปาส่วนภูมิภาค

ลูกบาศก์เมตร
(m3)
ลูกบาศก์เมตร
(m3)

0.2843

222,991.00

63.39

5

ปริมาณการใช้กระดาษ (สลิป)

กิโลกรัม (Kg)

2.93

148,109.56

433.96

6

ปริมาณเศษอาหาร

กิโลกรัม (Kg)

2.53

441

1.11

3

ปริมาณการใช้นํ้าประปานครหลวง

4

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 + Scope 2+ Scope 3)

56,256.95

หมายเหตุ: การเดินทางของพนักงาน ค�ำนวณเฉพาะการเดินทางทางถนนเพือ่ ธุรกิจของธนาคารเท่านัน้ โดยในปี 2564 มีปริมาณการใช้นำ�้ มันดีเซล/โซลาร์ จ�ำนวน 76,180.05 ลิตร
		 เทียบเท่า 63,229.44 กิโลกรัม (โดยเทียบเท่าจากปริมาณนำ�้ มันดีเซล/เบนซิน 1 ลิตร นำ�้ หนัก 0.83 กิโลกรัม)
ทีม่ า:			 ค่า Emission Factor จาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th

GRI 103-3, 203-2, 305-2, 305-3
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ธนาคารด�าเนินกิจกรรมเพื่อสานต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ดังนี้
1. ก�าหนดแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้ความเร็วสม�่าเสมอในขณะขับขี่ และไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
• ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
• ร่วมเดินทางไปด้วยกัน หากไปในเส้นทางเดียวกัน และศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเสมอ
2. ลดคาร์บอนจาก Work From Home
ธนาคารประกาศใช้นโยบายท�างานแบบ Work From Home ซึ่งมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเกิดจากการเดินทางเมื่อเทียบกับ
การท�างานในรูปแบบปกติ โดยปี 2564 การเดินทางของพนักงานในการเดินทางทางถนนเพื่อธุรกิจของธนาคาร
• ปล่อยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 22.26 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
• จากเป้าหมายปี 2564 ซึ่งก�าหนดไว้ที่ 32.21 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
• ลดลง 41.48% จากปี 2563
3. โครงการ “Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม”
เป็นโครงการท�าลายเอกสารด้วยวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “Shred2Share” ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับ
พันธมิตรกว่า 64 หน่วยงานในการรณรงค์ให้พนักงานน�าเอกสารทีไ่ ม่ใช้แล้วมาย่อยท�าลายอย่างปลอดภัย และน�าไปรีไซเคิลตามกระบวนการมาตรฐานสากล
โดยในปี 2564 มีปริมาณเอกสารท�าลายด้วยวิธกี ารรักษาสิง่ แวดล้อม 12.29 ตัน ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 3.19 ตัน ลดการใช้ถา่ นหิน
1.35 ตัน และลดการใช้น�้า 614.35 ลบ.เมตร
รวมการด�าเนินการตัง้ แต่ปี 2553-2564 ธนาคารมีปริมาณเอกสารท�าลายด้วยวิธกี ารรักษาสิง่ แวดล้อม 785.93 ตัน ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
มากถึง 205.36 ตัน ลดการใช้ถ่านหิน 86.46 ตัน และลดการใช้น�้า 37,385.99 ลบ.เมตร

ตารางข้อมูลการส่งท�าลายเอกสารด้วยวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ Shred2Share ของธนาคารกรุงไทยส�านักงานใหญ่
ปี พ.ศ.

ปริมาณเอกสาร
(ตัน)

2553

54.72

2554

ลด CO2
(ตัน)

ลดการใช้ถา่ นหิน
(ตัน)

ลดการใช้นา�
(ลบ.เมตร)

55.86

14.23
15.34

6.02
6.12

2,737
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

รวม

785.93

3.19
205.36

1.35
86.46

614.35
37,385.99
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จากการที่ธนาคารร่วมด�าเนินโครงการ Shred2Share มาอย่างต่อเนื่อง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับการท�าประโยชน์เพื่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมโดยการรวบรวมเอกสารทีไ่ ม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลายและน�ากลับ
มารีไซเคิลเพือ่ ผลิตกระดาษใหม่ เมือ่ พิจารณาข้อมูลการท�าลายเอกสารของ
ธนาคารกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการใช้ถา่ นหิน
และการใช้ทรัพยากรน�า้ ไปพร้อมกัน พบว่าสามารถลดมลภาวะซึง่ เป็นสาเหตุ
ของการเกิดภาวะโลกร้อน และกระดาษบางส่วนยังสามารถน�ากลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ธนาคารมีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่

• ทบทวนแผนความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity
Policy) เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ (น�้าท่วม) โดยธนาคารได้แบ่งความรุนแรงของสภานการณ์
และก�าหนดแผนรองรับเหตุอุทกภัยออกเป็น 3 เฟส ตามระดับความรุนแรง
และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน
• ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting ตั้งแต่ปี
2550 ซึ่งจัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business
Council for Sustainable Development) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ในการเป็นองค์กรที่น�าแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green
Meetings) ไปประยุกต์ใช้

4. โครงการ Internal Digitization-Paperless Branch
ธนาคารมุง่ บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ผ่านโครงการ Internal Digitization-Paperless Branch ในการบริหารจัดการวัสดุ
ของธนาคารที่มีนโยบายการลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยธนาคารตั้งเป้าลดปริมาณการใช้กระดาษลดลง 50% ระหว่างปี 2561-2565

ตารางปริมาณใช้กระดาษ (สลิป) ระหว่างปี 2561-2564
ปริมาณ
ใช้กระดาษ (สลิป)

(กิโลกรัม)

2561

2562

2563

2563

461,302.19

300,471.57

231,374.04

148,109.56

จากตารางปริมาณใช้กระดาษ (สลิป) ระหว่างปี 2561-2564 จะเห็นได้วา่ มีแนวโน้มปริมาณการใช้กระดาษ (สลิป) ลดลง หลังจากได้ดา� เนินโครงการดังกล่าว
การสร้างความตระหนักรูแ
้ ก่พนักงาน

ธนาคารมุ่งมั่นสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับพนักงานถึงแนวทางการด�าเนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
หรือ ESG เพื่อการเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ Green Pass ใบผ่านทางสู่ความยั่งยืน โดยน�าเสนอความรู้เรื่อง CSR CSV และการเข้าไป
มีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจที่ดูแลสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างความเข้าใจกับพนักงานผ่านช่องทางการสือ่ สารภายใน นอกจากนีย้ งั ได้สร้างการมีสว่ นร่วมกับพนักงาน
โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมสนุกตอบค�าถาม เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ ผ่านแอปพลิเคชัน ONE Krungthai ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564
ภายหลังเสร็จสิน้ โครงการ พบว่ามีพนักงานเข้าร่วมตอบค�าถามกว่า 1 หมืน่ ราย โดยมีจา� นวนผูต้ อบค�าถามถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 88.58 สะท้อนให้เห็นว่าพนักงาน
มีความเข้าใจถึงแนวทางการด�าเนินธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมรณรงค์อนื่ ๆ
เพื่อสร้างการรับรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

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

132

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

เกี่ ย วกั บ รายงานฉบั บ นี้
ธนาคารได้จัดท�ารายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยแนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี 2549
จนถึงฉบับล่าสุด คือฉบับปี 2563 โดยในปีนธี้ นาคารได้ใช้มาตรฐาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน
ของธนาคารในระดับที่เป็นสาระส�าคัญ (Core) ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2564
กระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนตามเป้าหมายความยั่งยืน (Materiality Analysis)

ธนาคารมีกระบวนการก�าหนดประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน เพื่อน�าไปก�าหนดแผนการพัฒนาความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบการส�ารวจความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกีย่ วกับผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ความยัง่ ยืนของธนาคาร
ในแต่ละมิติ
ขั้นตอนที่ 2 การท�าแบบส�ารวจผ่านช่องทางต่าง ๆ เพือ่ ให้เข้าถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียครบทุกประเภท ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors)
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนการพัฒนาความยั่งยืนผ่านการก�าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งจัดท�าขึ้นตามผลการส�ารวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนนี้
ขั้นตอนที่ 3 การใช้ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจท�าการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis)
ขั้นตอนที่ 4 จัดท�า Materiality Matrix ซึ่งสามารถน�าไปจัดอันดับประเด็นส�าคัญความยั่งยืนส�าหรับธนาคาร
ขั้นตอนที่ 5 ก�าหนดประเด็นส�าคัญความยั่งยืนของธนาคารตามอันดับที่ได้จาก Materiality Matrix
ขั้นตอนที่ 6 ใช้ผลจากขั้นตอนที่ 5 ในการวางแผนพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร
กระบวนการก�าหนดสาระส�าคัญและก�าหนดกลยุทธ์เพื่ อความยั่งยืน
(Process of Material Issue Identification and Sustainability Strategic Planning)

Survey Design
(Stakeholder Identiﬁcation,
Questionnaire Design)

Survey

Impact Analysis

Setting Sustainbility Stategis
objecttive/Goals

Material Issue
Identication

Material Matrix
and Ranking

ผลการส�ารวจสามารถจัดแบ่งตามประเภทประเด็นความยั่งยืนได้ตามมิติความยั่งยืนทั้ง 3 ของธนาคาร ดังนี้
Impacts

Internal

Bank

External

Economy
Environment
Society

Dimensions

Economic Sustainability
Operational Sustainability
Environmental & Social Issues

การจัดล�าดับความส�าคัญด้านความยัง่ ยืนจะถูกจัดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับทีม่ คี วามส�าคัญมากทีส่ ดุ ได้แก่ ประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ ผี ลต่อธนาคาร และมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมมากกว่าประเด็นอืน่ ๆ
อย่างมีนยั ส�าคัญ
2. ระดับที่มีความส�าคัญมาก ได้แก่ ประเด็นความยั่งยืนที่มีผลต่อธนาคาร หรือมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากในระดับปานกลาง
3. ระดับทีม่ คี วามส�าคัญ ได้แก่ ประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ ผี ลต่อธนาคาร หรือมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม แต่มผี ลน้อยกว่าประเด็นอืน่ ๆ
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ทัง้ นี้ กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียถูกจัดแบ่งตามความสนใจในนโยบายของธนาคาร และตามความสามารถในการชีน้ า� นโยบายการด�าเนินงานของธนาคาร ดังนี้
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภายในธนาคารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายของธนาคาร มีความสนใจและเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายของธนาคาร
ได้แก่ พนักงาน และบริษทั ลูกของธนาคาร
2. ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ ยูภ่ ายนอกธนาคารทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับนโยบายของธนาคาร มีความสนใจและได้รบั ผลกระทบทัง้ เชิงบวกเชิงลบจากนโยบายของธนาคาร
ได้แก่ คูค่ า้ ลูกค้า และคูแ่ ข่ง
3. ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ ยูภ่ ายในธนาคารทีส่ ามารถชีน้ า� นโยบายการด�าเนินงานของธนาคารโดยตรง ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
4. ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ ยูภ่ ายนอกธนาคารทีส่ ามารถชีน้ า� นโยบายการด�าเนินงานของธนาคารโดยอ้อม ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ หน่วยงานก�ากับดูแลสถาบันการเงิน
ผลการจัดอันดับประเด็นส�าคัญที่มีผลต่อความยั่งยืนของธนาคารตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจัยความยัง่ ยืนทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับทีม่ คี วามส�าคัญมากทีส่ ดุ ได้แก่ การเติบโตและการท�าก�าไรได้อย่างยัง่ ยืน การบริหารความเสีย่ ง และการบริหารจัดการอย่าง
มีธรรมาภิบาล ตามล�าดับ
ปัจจัยความยัง่ ยืนทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับทีม่ คี วามส�าคัญมาก ได้แก่ นวัตกรรมของบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การเปลีย่ นมาใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั กิ าร
และด�าเนินงานของธนาคาร การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและลูกค้าให้ความไว้วางใจ การปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎเกณฑ์
ชือ่ เสียงของธนาคาร การให้บริการทีม่ คี วามโปร่งใสและเป็นธรรม การให้สนิ เชือ่ และลงทุนทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และส่งเสริมการเป็น
บรรษัทภิบาล การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม การมีกจิ กรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม การบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสภาพภูมอิ ากาศ
การด�าเนินงานทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการท�าลายสิง่ แวดล้อม ตามล�าดับ
ปัจจัยความยัง่ ยืนทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับทีส่ า� คัญ ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทักษะ การไม่ให้สนิ เชือ่ และลงทุนทีข่ าดความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม การบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ตามล�าดับ
ผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อความยั่งยืนของธนาคาร

Materiality Matrix
21%

Sustainable growth & profit

Impacts to Krungthai Bank

18%

15%

Financial risk management

12%
Innovation

9%
Good governance

Digitization of operation

6%

Customer relation management
Reputation/Branding
Compliance
HR management
Business Ethics and customer trust
Transparency and fairness
& Development
Operational risk management
Responsible Services
Climate risk management
Research-driven strategy
Stakeholder engagement
Financing ESG
Eco-efficiency External Envi &
Non
Support SDGs
Financing ESG operation
Soc. Activities

3%

0%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

Impacts to Economy, Environment and Society

ทัง้ นี้ ได้กา� หนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละประเด็นตามบริเวณทีเ่ กิดผลกระทบ (หรือคาดว่าจะเกิดดังนี)้
- ขอบเขตภายในองค์กร (Within Organization) ประกอบด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทย และบริษทั ในเครือของธนาคารกรุงไทย (KTB Group) จ�านวน 6 บริษทั
ได้แก่ บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด บริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษทั กรุงไทย คอมพิวเตอร์
เซอร์วสิ เซส จ�ากัด บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ จ�ากัด และบริษทั กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จ�ากัด
- ขอบเขตภายนอกองค์กร (Outside Organization) ประกอบไปด้วย ลูกค้า สังคม ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ และหน่วยงานก�ากับ

GRI 102-46, 103-1
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ขอบข่ายของการรายงาน (Aspect Boundary)
ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI
(102-47)

Within Organization (103-1)

Outside Organization (103-1)
หัวข้อที่น�าเสนอในรายงาน

(KTB/KTB Group)
KTB
LAW

KTBGS

KTAM

KTBCS

ความยั่งยืนของผลประกอบการ (Economic Sustainability)
การเติบโตและก�าไรทีต่ อ่ เนือ่ ง • • • •
(Sustainable Growth & Profit)
ความพร้อมในการปรับตัว
• • • •
และการจัดการความเสีย่ ง
ทางการเงิน (Resilience/
Financial Risk Management)
การบริหารด้านความสัมพันธ์ • • • •
กับลูกค้า (Customer Relation
Management)
นวัตกรรม และกลยุทธ์ทม่ี า
• • • •
จากการศึกษาวิจยั (Innovation
and Research-driven
Strategy)
ความยัง่ ยืนในการด�าเนินการปฏิบตั งิ าน (Operational Sustainability)
การมีธรรมาภิบาล
• • • •
(Governance)
การก�ากับดูแล
• • • •
(Regulation Compliance)
การบริหารความเสี่ยง
• • • •
(Operational Risk
Management)
การด�าเนินงานด้วยความใส่ใจ • • • •
ในสิง่ แวดล้อม (Eco-Efficiency
Operation)

KTBL

KTBA

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า

สังคม

หน่วยงาน
ก�ากับ

• • • • • • •
• • • • •

•

• • • •
• • • •

การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

• •

การวิจัยและนวัตกรรม

• • • • • • •

การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

• • • • • • •

การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

• • • • •

การบริหารความเสี่ยง

• • • •

•
• •

การพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(HR Management &
Development)
ความผูกพันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder
Engagement)

• • • •

• •

• • • •

• • • • • • •

ความผูกพันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder
Engagement)

• • • •

• • • • • • •

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

การเติบโตของผลประกอบการ
อย่างยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยง

•

- การจัดการด้านพลังงาน
- การบริหารผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
- การบริหารจัดการวัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

- การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน
- การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน
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ขอบข่ายของการรายงาน (Aspect Boundary)
ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI
(102-47)

Within Organization (103-1)

Outside Organization (103-1)
หัวข้อที่น�าเสนอในรายงาน

(KTB/KTB Group)
KTB
LAW

KTBGS

KTAM

KTBCS

KTBL

KTBA

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า

ความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Sustainability)
กิจกรรมนอกองค์กร เพือ่ สังคม • • • •
• •
และสิ่งแวดล้อม (External
Environmental & Social
Activities)
การเงินที่ยั่งยืน (Sustainable
Finance)
ความโปร่งใสและความยุตธิ รรม
(Transparency and Fairness)
ความมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และความไว้วางใจจากลูกค้า
(Business Ethics and Customer
Trust)

สังคม

หน่วยงาน
ก�ากับ

• •

• • • •

• • • • •

•

• • • •

• • • • •

•

- โครงการกรุงไทยรักชุมชน
- โครงการเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
- การให้ความรู้ทางการเงิน
แก่สังคม
การสนับสนุนทางการเงินต่อ
ธุรกิจที่เป็น ESG
การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

• • • •

• • • • •

•

การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีขอ้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ทีม Marketing
Activation (งานกิจการเพือ่ สังคม) สายงานสือ่ สารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ส�านักงานใหญ่ อาคาร 1 ชัน้ 14 เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-208-4461-2

GRI 102-45, 102-46, 102-47, 102-53, 103-1
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วด
ั GRI
GENERAL STANDARD
DISCLOSURES

PAGE NUMBER
AR

STRATEGY AND ANALYSIS
102-14
102-15
ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1
102-2
21-29,
51-57
102-3
102-4
102-5
102-6
51-57
102-7

102-8
102-9
102-10
102-11

SR

EXTERNAL
ASSURANCE

DIRECT ANSWER

SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

5-9
5-9,
17-18, 26,
38-41
14
16, 27-29,
44-57
14
16
14
14, 16,
27-29,
44-57
14, 16,
27-29,
33-34,
44-57,
80, 92
80, 92

Goal 8 good job and economic growth
- Employment

76-77

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
102-49
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40
107-109
102-42
107-109
102-43
107-109
102-44
107-109
REPORT PROFILE
102-50
132

No Significant Changes

No any restatement
No significant change
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PAGE NUMBER

GENERAL STANDARD
DISCLOSURES

102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56
GOVERNANCE
102-18
ETHICS AND INTEGRITY
102-16

AR

SR

EXTERNAL
ASSURANCE

DIRECT ANSWER

SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

132
132
135
132
136-139
No Assurance Statement
134-150

68-69
15, 67-70

Goal 16 peace and justice
- Ethic and lawful behave

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
PAGE NUMBER

DMA
AND INDICATORS

AR

SR

OMISSIONS

EXTERNAL ASSURANCE

SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

GRI 103 MANAGEMENT APPROACH
103-1
103-2

103-3

132-135
19-20,
35-36,
42-43,
58-59,
62-63, 67,
70, 76, 81,
83-85,
88, 97,
114-115,
120,
124-125
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
201-3
201-4

34
88-89
34

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

INDIRECT ECONOMIC IMPACT
203-1

203-2

ANTI-CORRUPTION
205-1
205-2

SR

27-31,
49-57,
111-112,
115,
124-125,
128,
130-131
49-57,
111-112,
115-124,
126,
129-131
70-73
71

OMISSIONS

EXTERNAL ASSURANCE

SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

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

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

Goal 16 peace and justice
- Ethic and lawful behave

ENVIRONMENT
MATERIALS
301-1

130-131

Goal 12 responsible consumption
- Material efficiency/recycling

ENERGY
302-1

126

302-4

126

Goal 12 responsible consumption
- Material efficiency

WATER
303-1

128

EMISSIONS
305-2

129

305-3

129

305-5

126, 128

WASTE
306-2

127

Goal 13 climate action
- Material efficiency
Goal 13 climate action
- Material efficiency

SOCIAL
LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
EMPLOYMENT
401-1

401-2

92

88-89

Goal 5 gender equality
- Gender equality
Goal 8 good jobs and economic growth
- Employment
Goal 8 good jobs and economic growth
- Earning, wages and benefits
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DMA
AND INDICATORS

PAGE NUMBER
AR

401-3

SR

OMISSIONS

90

OCCUPATION HEALTH AND SAFETY
403-1

99-101

403-2

104-106

403-3

102-104

403-4

102-104

EXTERNAL ASSURANCE

SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

Goal 5 gender equality
- Parental leave
Goal 8 good jobs and economic growth
- Occupational health and safety
Goal 3 good health
- Occupational health and safety

TRAINING AND EDUCATION
404-1

87

404-2

83-85

404-3

94

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

93-95

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

NON-DISCRIMINATION
406-1

FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
407-1

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

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

115-120,
122-124
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ความคิดเห็นของคุณ
สําคัญต่อการพั ฒนาของเรา

Click
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เคี ย งข้ า งไทย สู่ ค วามยั่ ง ยื น

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
Krungthai Care

