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“การด�าเนนิงานของธนาคารกรงุไทย 
มเีป้าหมายส�าคญั ในการท�าให้ธนาคารมกีารเตบิโต

อย่างยัง่ยนื มผีลก�าไรทีม่คีณุภาพ
เป็นธนาคารทีภ่าครฐัเลอืกใช้บรกิาร

และเป็นธนาคารทีม่คีวามพร้อมรองรบัการเข้าสู ่AEC

”
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การด�าเนนิงาน
ด้านสงัคม

รา
ยง
าน
กา
รพ

ัฒ
นา
เพ
ื่อค
วา
มย

ั่งย
ืน 

ปร
ะจ

ําป
 2

55
6

33

ในปี 2556 การด�าเนินงานของธนาคาร 
กรุงไทยยังยึดมั่นในวิสัยทัศน ์คือการเป ็น
ธนาคารแสนสะดวกที่ให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด 
โดยมีเป้าหมายส�าคัญในการท�าให้ธนาคารมี
การเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลก�าไรที่มีคุณภาพ 
เป็นธนาคารที่ภาครัฐเลือกใช้บริการ และเป็น
ธนาคารท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC 
ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ส�าคัญ อาทิ 

การสร้างรายได้ที่ม่ันคง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรกิารทีเ่ป็นเลศิ การปรบัปรงุกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และรวมถึงการ
เสริมศักยภาพบุคลากร เพิ่มทักษะ ให้ความรู้
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่การเป็นส่วนหน่ึงในการร่วม
กนัผลกัดนัให้ธนาคารกรงุไทย เป็นสถาบนัการ
เงนิชัน้น�าของประเทศ
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ธนาคารกรุงไทยได้วางนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างครอบคลุม ทั้งใน
ด้านการสรรหา การดูแล และการวางแผนในการพัฒนาเสริมศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่ง เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร และเป็นการเตรยีมบคุลากรให้
พร้อมส�าหรบัการปฏบัิตหิน้าทีใ่ห้บรรลเุป้าหมายของธนาคาร ทัง้นี ้ในการสรรหาคดัเลอืกพนกังาน 
ธนาคารได้วางแผนการด�าเนนิงาน ดงันี้

● ก�าหนดกลยทุธ์แผนงานการสรรหาอตัราก�าลงัตาม Business Growth และตามแผนการ 
 ในการด�าเนนิโครงการ KTB Transformation ของธนาคาร

● ก�าหนดกลยุทธ์ แผนงานการสรรหากลุ่มศักยภาพสูงตาม Function งาน ที่ต้องการ 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ เพื่อเข้า 
 ปฏิบตังิานในสายงานต่างๆ ของธนาคาร

● การเตรยีมบคุลากรให้พร้อมส�าหรบัการขยายธรุกจิในต่างประเทศ เพือ่รองรบั AEC และ 
 สนบัสนนุกลยทุธ์การขยายธรุกจิในต่างประเทศ โดยด�าเนนิการวเิคราะห์ความจ�าเป็นและ 
 ความต้องการบุคลากร และก�าหนดคณุสมบตัแิละสมรรถนะหลกัทีต้่องการ สรรหาบคุลากร 
 ทีม่คีวามรูท้างด้านภาษาองักฤษ และภาษาอืน่ๆ เพือ่ให้สามารถสือ่สารกบัลกูค้าได้ในระดบั 
 สากล

● สรรหาบคุลากรกลุม่นกัศกึษาจบใหม่เพือ่เข้าปฏบิตังิานในด้านต่างๆ
● การสรรหาพนกังานภายในธนาคาร เพือ่เตรยีมทดแทนระดบับรหิาร

นโยบายและแผน
ในการสรรหาคดัเลอืกพนกังาน

“มนีโยบายในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบคุคลอย่างครอบคลมุ
เป็นการเตรยีมบคุลากรให้พร้อม

ส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าที่
ให้บรรลเุป้าหมายของธนาคาร

”
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ในปี 2556 ธนาคารกรงุไทยมพีนกังานทัง้หมด 20,770 คน สามารถจ�าแนกจ�านวนพนกังานตามเพศ ช่วงอาย ุตามสงักดัในพืน้ที ่ ตามจ�านวน 
การเข้า-ออกของพนกังาน และจ�าแนกตามวฒิุการศกึษา ได้ดงันี้

 ต�า่กว่า 25 ปี 1,094 คน
 25-34 ปี 7,428 คน
 35-44 ปี 2,885 คน
 45-54 ปี 6,277 คน
 มากกว่า 54 ปี 3,086 คน

 ปรญิญาเอก 16 คน
 ปรญิญาโท 2,968 คน
 ปรญิญาตร ี 4,838 คน
 ต�า่กว่าปรญิญาตร ี 610 คน

 ปี 2552 17,477 คน
 ปี 2553 18,032 คน
 ปี 2554 18,428 คน
 ปี 2555 20,121 คน
 ปี 2556 20,770 คน

 ปรญิญาโท 1,869 คน
 ปรญิญาตร ี 9,565 คน
 ต�า่กว่าปรญิญาตร ี 904 คน

 กรุงเทพฯ 9,442 คน 
 ภมิูภาค 11,328 คน

 พนกังานจ�าแนกตามสงักดั

 รับเข้า 1,457 คน
 ออก 540 คน
 เกษยีณ 310 คน

 พนกังานจ�าแนกตามจ�านวน
               เข้า - ออก

 พนกังานจ�าแนกตามอายุ  พนกังาน 5 ปีย้อนหลัง

ส�านกังานใหญ่

 พนกังานจ�าแนกตามวฒุกิารศกึษา

สาขา

 ชาย 7,229 คน 
 หญงิ 13,541 คน

 พนกังานจ�าแนกตามเพศ
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การดแูลพนกังาน

พนกังาน คอืกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ทัง้ด้วยพลงักาย 
และพลงัทางความคดิ ความอดทน เสยีสละในการร่วมกนัปฏบิตังิาน ธนาคารกรงุไทย จงึให้ความ
ส�าคัญกับการดูแลพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง โดยการส่งเสริมให้
พนกังานมคีณุภาพชวีติทีด่ ีธนาคารจงึได้มมีาตรการหรอืแนวทางในการสนบัสนนุให้พนกังานทกุ
ระดบัมคีวามเป็นอยูท่ีด่ ีโดยมสีวสัดกิารให้กบัพนกังานทัง้ในรปูแบบเงนิยมืสวสัดสิงเคราะห์ เงนิกู้
สวสัดกิาร และการด�าเนนิการดแูลพนกังานในด้านอืน่ๆ

ธนาคารได้ด�าเนินการให้พนักงานมีสิทธิ์ในการยืมเงินสวัสดิสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ได้โดย
ไม่เสยีดอกเบีย้ ผ่อนช�าระได้ 3 ปี โดยมเีงนิยมืสวสัดสิงเคราะห์ทัง้ในด้านการรกัษาพยาบาล การ 
ศกึษาบตุร การศกึษาของตนเอง การประสบอคัคภียั การฌาปนกจิ และกรณจี�าเป็นอืน่ๆ นอกจากนี้ 
ธนาคารยงัมเีงนิกูส้วสัดกิารพนกังาน อตัราดอกเบีย้ต�า่ อาท ิ เงนิกูส้วสัดกิารเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั เงนิกู้
สวสัดกิารเพือ่ซือ้รถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ เงนิกูส้วสัดกิารเพือ่ซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์

ธนาคารกรงุไทย มหีน่วยงาน ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร ในการท�าหน้าทีป้่องกนัและสร้าง
เสริมพัฒนาสขุภาพพลานามยัทีด่ทีัง้ร่างกายและจติใจของพนกังาน รวมถงึการตรวจรกัษาโรคทัว่ไป 
ด้านทันตกรรม การฟ้ืนฟสูขุภาพ และจดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปีแก่พนกังาน โดยมแีพทย์ 
ผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูต้รวจรกัษา 4 คน ทนัตแพทย์ 3 คน และพยาบาลวชิาชพี 9 คน นกักายภาพบ�าบดั 
6 คน พร้อมกนันีธ้นาคารยงัได้จดัตัง้ศนูย์เสรมิสร้างและพฒันาสขุภาพ หรอื KTB Fitness Center 
ให้พนักงานได้ออกก�าลังกายภายใต้การก�ากับดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะเป็นผู้ให้ 
ความรู ้ให้ค�าแนะน�าวธิกีารบรหิารร่างกายส่วนต่างๆ ได้อย่างถกูต้อง

ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน  
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ตลอดไปถงึสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการทีป่ราศจากมลภาวะ ธนาคาร
จงึประกาศนโยบายเรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ดงันี้

1. ธนาคารจะตดิตามเฝ้าระวงัและประเมนิสภาพแวดล้อมในการท�างานภายในอาคาร และ 
 บริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพื้นที่ธนาคาร เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของ 
 พนกังานและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ

2. จะพฒันาและปรบัปรงุระบบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ความปลอดภยัและสขุอนามยั ให้เป็นไปตาม 
 มาตรฐานหรอืตามกฎหมายก�าหนด

3. เผยแพร่และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
 ท�างานแก่ผูบ้รหิาร และพนกังานอย่างต่อเนือ่ง

4. จดัให้มกีารฝึกซ้อมแผนปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัของพนกังานอย่างสม�า่เสมอ ไม่น้อยกว่า 
 ทีก่ฎหมายก�าหนด 

ทั้งนี้ ให้ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานจะต้องอยู่ใน
จติส�านกึและการมส่ีวนร่วมของผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน

“ธนาคารกรงุไทย ให้ความ
ส�าคญักบัการดแูลพนกังาน 
ให้ผลตอบแทนทีน่อกเหนอื
จากเงนิเดอืนค่าจ้าง โดย
การส่งเสรมิให้พนกังานมี

คณุภาพชวีติทีด่ี 

”
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พร้อมกันนี้ธนาคารยังได้เผยแพร่แผน
รองรับภัยพิบัติ ผ่านสื่อภายในธนาคาร เพื่อ
ให้พนักงานสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
เมือ่เป็นผูป้ระสบภยั ซึง่ประกอบด้วย การเผยแพร่ 
ความรู ้เรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยใน
อาคาร แผนรองรบัอทุกภยั แผนรองรบัภยัพบิตัิ
แผ่นดนิไหว แผนรองรบัวาตภยั แผนรองรบัการ
วางระเบดิ และแผนรบัมอือากาศร้อนและคลืน่
ความร้อน

การดแูลพนักงานยงัรวมไปถงึการสงเคราะห์ 
การดูแลซึ่งกันและกัน โดยธนาคารได้ก่อตั้ง
การฌาปนกจิสงเคราะห์ บมจ.ธนาคารกรงุไทย 
(ฌ.ธ.ก.) เพื่อท�าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกในการจัดการศพของสมาชิก
ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยไม่ประสงค์จะหาก�าไร 
เพื่อแบ่งปันให้แก่สมาชิก ภายใต้การควบคุม
ดูแลของคณะกรรมการ ฌ.ธ.ก. ซึ่งประกอบ
ด้วย ผู้บริหารในสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษทัภิบาล ผูแ้ทนจากสหภาพแรงงานฯ และ
พนกังานทีธ่นาคารแต่งตัง้

ธนาคารกรงุไทย มกีารจดัตัง้สหภาพแรงงาน
รฐัวสิาหกจิธนาคารกรงุไทย ตามพระราชบญัญตัิ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับ
นายจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน มีการ
พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามค�าร้องทุกข์ 
แสวงหาและคุ ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับ
สภาพการจ้างของลูกจ้าง ด�าเนินการและให้
ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
รักษาผลประโยชน์รัฐวิสาหกิจ โดยปัจจุบัน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย มี
สมาชิกรวมทั้งสิ้น 12,560 คน คิดเป็นร้อยละ 
90 ของพนกังานทัง้หมด

นอกจากนี ้ ธนาคารยงัได้ให้ความส�าคญักบั
การออมและสนบัสนนุให้พนกังานเกดิการออม 
จงึได้มกีารจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ธนาคาร
กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) ตามพระราชบญัญตัิ
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ.2530 เพือ่ส่งเสรมิ
การออมทรัพย์ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่
สมาชิก เมื่อสมาชิกออกจากงาน ครบเกษียณ
อายกุารท�างาน หรอืถงึแก่กรรม โดยมนีโยบาย
การลงทนุ 3 ทางเลอืกทีแ่ตกต่างกนั ให้พนกังาน
เลือกลงทุนได้ตามความสมัครใจ และมีคณะ
กรรมการกองทนุฯ เป็นผูก้�ากบัดแูลการบรหิาร
เงนิกองทนุฯ ของสมาชกิอย่างใกล้ชดิ แม้จะได้
รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดเงิน
และตลาดทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศก็ตาม

ส�าหรับในด้านการสื่อสารและการเผยแพร่
ข้อมลูให้กบัพนกังาน ธนาคารได้มกีารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ KTB 
Intranet Website เป็นการรวมศนูย์ระบบงาน 
ข้อมูลต่างๆ ที่พนักงานควรทราบและยึดถือ
ปฏบัิติให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั มกีารเผยแพร่
ข่าวกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในธนาคาร ข้อก�าหนด 
นโยบายต่างๆ ของทางการ ตลอดรวมถงึการส่ง
เสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning 
ซึง่ KTB Intranet Website นีธ้นาคารได้มกีาร 

“ธนาคารได้ให้ความส�าคญักบัการออม 
และสนบัสนนุให้พนกังานเกดิการออม 

จงึได้มกีารจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี 
ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน)

”

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เป็นฐานข้อมลูทีส่�าคญั
ให้พนักงานสามารถสืบค้น ศึกษารายละเอียด
ข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย นอกจากนี้ธนาคารยัง
ได้พัฒนาระบบในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
พนักงานผ่านทาง KTB G-mail ซึ่งช่วยให้การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเรว็
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การพฒันาบคุลากร

ธนาคารมนีโยบายในการมุง่สูก่ารเป็นธนาคารแสนสะดวกทีส่มบรูณ์แบบด้วยระบบเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยั มผีลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิทีห่ลากหลายตามความต้องการของลกูค้า และให้
บรกิารทางการเงนิควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการทีด่ ีพร้อมด้วยหลกับรรษทัภบิาล เป็นการด�าเนนิ
งานไปพร้อมกบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และธนาคารเหน็ว่าพนกังาน
เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีายิง่ทีจ่ะต้องรกัษาและพฒันาขดีความสามารถให้ถงึทีส่ดุ และมคีวามเชือ่มัน่ว่า
พนักงานเป็นพลงัขับเคลือ่นทีส่�าคญัขององค์กร จงึให้ความส�าคญัในการพฒันาพนกังานทกุระดบั

อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

เป้าหมายของการพฒันาพนกังานคอืการพฒันาพนกังานทกุระดบัให้มคีวามรู ้ความสามารถ 
มทีกัษะและทศันคตทิีด่ ีและเพยีงพอส�าหรบัการปฏบิตังิานธนาคาร ตลอดจนเตรยีมคนให้พร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมส�าหรับการ
แข่งขนัทางธรุกจิ

ธนาคารมีการก�าหนดแผนพัฒนาพนักงานตาม Competency, Career Path Roadmap, 
Training Roadmap และกลยทุธ์ของธนาคาร เพือ่ให้พนกังานมคีวามรู ้ความสามารถ และมทีกัษะ 
ท่ีพร้อมจะปฏบัิตงิานในหน้าทีใ่ห้บรรลเุป้าหมายของธนาคาร และพร้อมต่อการแข่งขนัในทางธรุกจิ
ได้ โดยมกีารพฒันาทกัษะด้านต่างๆ อาท ิการขาย การบรกิาร การวเิคราะห์สนิเชือ่ การปรบัโครงสร้าง
หนีเ้พือ่ลดหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ การบรหิารจดัการความเสีย่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การตรวจ
สอบภายใน การพัฒนาภาวะผู้น�า ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ ผ่านการฝึกอบรม 
เพิ่มความรู้ในหลายช่องทาง เช่น การฝึกอบรมแบบ Classroom Training การศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง (Self Learning) การเรียนรู้ผ่านระบบ VDO Conference การฝึกอบรมในงาน (On the 
Job Training)

“เป้าหมายของการพฒันาพนกังาน
คอืการพฒันาพนกังานทกุระดับ 

ให้มคีวามรู ้ความสามารถ  
มทีกัษะและทศันคตทิีด่ี

”
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 ส�าหรบัในปี 2556 ธนาคารได้จดัฝึกอบรม
ให้กับพนักงาน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการ
อบรมภายในธนาคาร จ�านวน 213 หลักสูตร 
มีพนักงานเข ้ารับการอบรม 18,092 คน 
หลักสูตรการอบรมภายนอกธนาคาร จ�านวน  
73 หลักสูตร มีพนักงานเข ้ารับการอบรม 
131 คน และหลักสูตรที่อบรมผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ จ�านวน 9 หลกัสตูร มพีนกังาน 
เข ้ารับการอบรม 4,312 คน นอกจากนี้
ธนาคารยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพนักงาน 
(Experience based Training) ด้วยกันเอง 
และผู้บริหารกับพนักงาน นอกจากนี้ ผู้บริหาร 
ระดับสูงได้ร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานโดยตรง 
ในด้านการสร้างวฒันธรรมองค์กร การเสรมิสร้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัผูบ้รหิาร

ในด้านการพัฒนาผู ้บริหาร ธนาคารมุ ่ง
พฒันาทกัษะผูบ้รหิารอย่างต่อเนือ่ง สม�า่เสมอ 
ผ่านหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ หลักสูตร
สร้างความเป็นผู้น�า หลักสูตรสร้างความเป็นผู ้
เชีย่วชาญเฉพาะด้าน ซึง่เป็นหลกัสูตรทัง้ภายใน
และภายนอกธนาคาร และยังมีการสร้างผู ้
บรหิารรุน่ใหม่จากบคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู เช่น 
นกัเรยีนทนุของธนาคาร พนกังานกลุม่ Talent 
และ High Potential, Management Trainee 
for Credit Analysis, Management Trainee 
เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมพัฒนาธุรกิจ
ของธนาคารในอนาคต โดยจัดท�าแผนพัฒนา
รายบุคคลที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพสูงรุ่นใหม่ โดย
ในปี 2556 ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและ
บุคคลภายนอกธนาคารสมัครรับทุนการศึกษา
ระดบัปรญิญาโทในประเทศ ภาคภาษาองักฤษ 
จ�านวน 10 ทนุ และปรญิญาโทต่างประเทศ ณ 
มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศสหรัฐอเมริกา 
องักฤษ ฝรัง่เศส ญีปุ่่น และจนี อกีจ�านวน 10 ทนุ 
เพือ่เป็นการสร้างทมีงาน สร้างบคุลากรคณุภาพ
ให้มีความพร้อมส�าหรับการพัฒนางานให้กับ
ธนาคาร และร่วมกนัน�าพาธนาคารให้ก้าวสูก่าร 
เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าที่มีการเติบโตได้
อย่างยัง่ยนื
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การด�าเนนิกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ธนาคารด�าเนนิกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในส่วนของโครงการ
ทีด่�าเนนิการไว้แล้ว และขยายผลต่อจากโครงการหลกัต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้าง 
ทุนทางปัญญาอย่างต่อเนือ่ง และก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างแท้จรงิ รวมถงึ 
เชือ่มโยงและบูรณาการโครงการต่างๆ เข้าด้วยกนั ตามวตัถปุระสงค์และระดบัอายขุองกลุม่เป้าหมาย 
ทีส่มัพนัธ์เกีย่วเนือ่งกนั นอกจากนีย้งัสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังาน โดยการปลกูจติส�านกึให้ 
กบัพนกังานทกุระดบัตระหนกัถงึการมีส่วนร่วมในโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของธนาคารและสร้าง 
เครือข่ายทีค่รอบคลมุทกุภาคส่วนของสงัคม ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไปอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่ร่วมกนัผลกัดนัให้โครงการต่างๆ ของธนาคารสมัฤทธิผ์ลตามวตัถปุระสงค์ 

ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างทุนทางปัญญาให้แก่ชุมชนและสังคม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นทุนที่
ไม่มวีนัหมด ยิง่ใช้ยิง่มคีณุค่าและช่วยพฒันาสงัคมให้ยัง่ยนือย่างแท้จรงิ โดยธนาคารมโีครงการ
เพือ่การศกึษาในหลายโครงการ ดงันี้

“ปลกูจติส�านกึให้กบัพนกังาน 
ทกุระดบัตระหนกัถงึการม ี

ส่วนร่วมในโครงการและกจิกรรม
ต่างๆ ของธนาคารและสร้าง 

เครอืข่ายทีค่รอบคลมุ 
ทกุภาคส่วนของสงัคม

”
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โครงการกรงุไทยสานฝัน โรงเรยีนดใีกล้บ้าน

ธนาคารให้ความส�าคญักบัชมุชนทีอ่ยูร่ายรอบสาขาต่างๆ ของธนาคาร ซึง่ถอืเป็นชมุชนส�าคญัที่
ธนาคารต้องดแูล ประกอบกบันโยบายของธนาคารทีมุ่ง่เน้นการสร้างทนุทางปัญญา ธนาคารจงึรเิริม่
โครงการกรงุไทยสานฝัน โรงเรยีนดใีกล้บ้าน มาตัง้แต่ปี 2548 เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้มโีอกาสรบั
การศกึษาโดยไม่ต้องเดนิทางไกลบ้าน ด้วยการสนบัสนนุเงนิทนุเพือ่ปรบัปรงุอาคาร ห้องเรยีน และ
ห้องปฏิบัตกิารวชิาต่างๆ ให้มคีวามพร้อม มอีปุกรณ์เพยีงพอต่อการใช้งาน และพฒันาศกัยภาพการ
จดัการเรยีนการสอนให้กบัอาจารย์ โดยจดัอบรมสาระวชิาต่างๆ ตลอดมาจนถงึปัจจบุนั ธนาคาร
มโีรงเรยีนในโครงการ รวมทัง้หมด 94 โรงเรยีน ในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ ทกุโรงเรยีนได้มาตรฐาน
ต้นแบบโรงเรยีนในฝัน และยงัได้รบัรางวลัต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง เช่น โรงเรยีนรางวลัพระราชทาน 
นกัเรยีนรางวลัพระราชทาน ปัจจบุนัมโีรงเรยีนในโครงการกรงุไทยสานฝัน โรงเรยีนดใีกล้บ้าน ได้
รบัรางวลั World Class Standard School แล้วจ�านวน 25 โรงเรยีน คดิเป็นร้อยละ 26.59 ของ 94 
โรงเรยีน ถอืเป็นความภาคภมูใิจของธนาคารทีม่ส่ีวนส่งเสรมิการสร้างมาตรฐานการศกึษาของชาติ
ในทุกภมูภิาคของประเทศ ให้มคีวามก้าวหน้ายิง่ขึน้ พฒันาคณุภาพชวีติ ลดปัญหาการย้ายถิน่และ
เปลีย่นค่านยิมจากการศกึษาต่อในเมอืงใหญ่ เป็นการศกึษาต่อในท้องถิน่ของตนเองมากขึน้ อนัจะ
เป็นการสร้างสงัคมไทยทัง้ประเทศให้เตบิโตไปอย่างมัน่คงและยัง่ยนื

นอกจากพัฒนาศักยภาพทางกายภาพ และคุณภาพการเรียนการสอนแล้ว ธนาคารยังมุ่ง
พัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โดยด�าเนินโครงการสัมมนาผู้อ�านวยการโรงเรียนในโครงการ 
กรงุไทยสานฝัน โรงเรยีนดใีกล้บ้านขึน้เป็นประจ�าทกุปี โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่เปิดโอกาสให้ผู้
อ�านวยการโรงเรยีนทัง้ 94 โรงเรยีน ในโครงการกรงุไทยสานฝันฯ ได้ร่วมเรยีนรูป้ระสบการณ์   สร้างความ
สมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนั ได้สนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูบ้รหิารของธนาคาร และรบัทราบ
นโยบายของธนาคารในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินงานของโครงการ
กรุงไทยสานฝันฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ธนาคารยังด�าเนินโครงการส่งเสริมการ
อ่านและการเขยีน โดยจดัตวิเข้มพฒันาทกัษะการเรยีนการสอนให้กบัอาจารย์ในโรงเรยีนโครงการ 
กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ในปี 2556 ธนาคารด�าเนินโครงการส่งเสริมการอ่านและ 
การเขยีนจ�านวน 4 ครัง้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

โครงการส่งเสรมิการอ่านและการเขยีน

1

2

3

4

โครงการส่งเสริมการอ่านและการ
เขยีน ตวิเข้มเตมิเตม็ภาษาองักฤษ 
ส�าหรับครูระดับมัธยมศึกษา มี 
ผูเ้ข้าร่วมอบรมจ�านวน 190 คน

โครงการส่งเสริมการอ่านและการ 
เขียน Eng l ish  Language 
Teaching for Elementary 
Education Level By Ajarn Major 
ส�าหรับครูระดับประถมศึกษา  
มผีูเ้ข้าร่วมอบรมจ�านวน 130  คน

โครงการส่งเสริมการอ่านและ
การเขียน  “อบรมครูยุคใหม่  
คดิอย่างสร้างสรรค์สดใส ก้าวไกล
สู ่ASEAN” ส�าหรบัครคูณติศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา มีผู ้เข ้าร่วม
อบรมจ�านวน 190  คน

โครงการ ส่งเสริมการอ่านและ
การเขียน อบรมพิเศษหลักสูตร 
“การศกึษาก้าวล�า้ สงัคมก้าวไกล” 
ส�าหรบัครหูมวดสงัคมศกึษา ระดบั
มัธยมศึกษา มีผู ้เข้าร่วมอบรม
จ�านวน 190 คน
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โครงการกรงุไทย ต้นกล้าสขีาว

ส�าหรับระดับอุดมศึกษา ธนาคารด�าเนิน
โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว เพื่อตอกย�้าการ
บริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  
การเปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ตามหลัก
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)ใน
โครงการนี้  นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ทกุสาขา ทกุชัน้ปี ทกุสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ 
จะได้แข่งขนัคดิวเิคราะห์แผนธรุกจิ พร้อมลงพืน้ที่ 
ด�าเนินโครงการจริง แล้วน�าเสนอผลงานผ่านภาพ
โปสเตอร์ที่สื่อให้เห็นถึงแนวคิดและกิจกรรมที่ท�า
พร้อมน�าเสนอต่อคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  
โดยธนาคารด�าเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2550 
ด้วยความร่วมมอืจากมลูนธิปิระเทศไทยใสสะอาด 
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นับจนถึงปัจจุบัน (ธันวาคม 2556) มีผู้เข้าร่วม
โครงการกว่า 18,500 คน จาก 272 สถาบนั

โครงการกรุงไทยสานฝันสูบั่ณฑิต

ธนาคารด�าเนินโครงการกรุงไทยสานฝันสู ่
บัณฑิต มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อขยายผลให้เด็ก 
นกัเรยีนในโครงการกรงุไทยสานฝัน โรงเรยีนดใีกล้
บ้าน    เกดิความมุง่มัน่ในการเรยีน ธนาคารจงึมอบทนุ 
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่สามารถเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นน�าของรัฐได้ 
โรงเรยีนละ 1 ทนุ ทนุละ 50,000 บาทต่อปี โดยเป็น
ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าจนจบปริญญาตรี ทั้งนี้ 
ในปี 2556 ธนาคารมอบทนุการศกึษารวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 14 ล้านบาท
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โครงการกรงุไทย ยวุวาณิช
 
นับตั้งแต่ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะ

วกิฤตเิศรษฐกจิ ท�าให้ธนาคารตระหนกัถงึความ
จ�าเป็นในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เชงิธรุกจิ เพือ่สร้างความแขง็แกร่ง สามารถต่อสู้
ในเชงิการพฒันาเศรษฐกจิกบันานาประเทศได้ 
ธนาคารกรุงไทย ในฐานะองค์กรหนึ่งในสังคม
ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ได้เลง็เหน็ว่าแนวทางหนึง่ในการเพิม่ 
ศกัยภาพของประเทศ คอืการสร้างความสามารถ
ในทางธุรกิจให้แก่เยาวชนไทย ให้มีความรู ้
ความคิด และจิตส�านึกในเชิงธุรกิจมากขึ้น 
เพื่อเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวนโยบายรฐับาลทีต้่องการ 
ส่งเสรมิธรุกจิใหม่ๆ ทีเ่ป็นธรุกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ให้ระบบเศรษฐกจิไปสูค่วามมเีสถียรภาพ โดย
ธนาคารเข้าไปปลกูฝังจรยิธรรมในการประกอบ
ธุรกิจให้กับเยาวชน ผ่านโครงการกรุงไทย  
ยวุวาณชิ  ทีจ่ดัขึน้ตัง้แต่ปี 2545  และด�าเนนิการ
อย่างต่อเนือ่งรวมระยะเวลา 12 ปี ให้เยาวชนที่
ก�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ได้มี 
โอกาสประกอบธุรกิจจริง เพื่อปลูกฝังความ
เข้าใจในหลกัการด�าเนนิธรุกจิทีถ่กูต้อง เหมาะสม 
ชว่ยเหลอืสงัคมในการวางรากฐานเกีย่วกบัการ
ประกอบการทีด่ ีและเยาวชนได้ค้นพบทางเลอืก
ในการด�าเนินชีวิต ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะ
ต้องมีการจดทะเบียนในรูปของบริษัทจ�าลอง
ที่ขึ้นทะเบียนกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารบรษิทั เพือ่บรหิาร
งานด้านต่างๆ รวมถงึต้องมกีารผลติสนิค้าหรอื
บริการออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ส�าหรับปี 
2556 มผีูส้มคัรเข้าร่วมโครงการทัง้หมด 621 ทมี
จาก 176  สถาบนั รวมผูเ้ข้าร่วมโครงการจ�านวน
กว่า 6,300  คน

“แนวทางหนึง่ 
ในการเพิม่ศกัยภาพของประเทศ 

คอืการสร้างความสามารถ 
ในทางธรุกจิให้แก่เยาวชนไทย

ให้มคีวามรูค้วามคดิ และ
จติส�านกึในเชงิธรุกจิ

”
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ธนาคารยังขยายผลและต่อยอดโครงการต่างๆ ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและ 
รองชนะเลศิจากโครงกรงุไทย ยวุวาณชิ และโครงการกรงุไทย ต้นกล้าสขีาว ภายใต้ชือ่ โครงการ 
Value Creation Best Practice โครงการกรงุไทย ยวุวาณชิ และ โครงการ Value Creation 
Best Practice โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว โดยด�าเนินการติดตามการด�าเนินธุรกิจที่ได้ 
รบัรางวลั และเผยแพร่แก่ชมุชนต่างๆ ในรปูแบบของซดีรีอม เพือ่แบ่งปันองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญา 
ต่างๆ ไปสูชุ่มชนและสงัคมในวงกว้าง ให้สามารถประกอบอาชพีบนรากฐานของความพอเพยีงและ 
ด�ารงชีวิตอยู่โดยพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจของธนาคาร ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) นอกจากนี ้ ยงัขยายผลไปสู ่ โครงการปลกูต้นกล้า 
ความดี ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ให้กบัโรงเรยีนในโครงการกรงุไทยสานฝัน โรงเรยีน
ดใีกล้บ้าน 94 โรงเรยีน และเพือ่ให้นกัเรยีนและชมุชนน�าไปประยกุต์ใช้ในการด�ารงชวีติและประกอบ
อาชพีได้ในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ยังมี โครงการกรุงไทยสานศรัทธา...สร้างคุณค่าความเป็นคน ริเร่ิมจาก
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่เกิดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับ 
นักเรียน รวมทั้งความสัมพันธ์ของนักเรียนกับบุพการี ธนาคารจึงได้ด�าเนินโครงการกรุงไทย 
สานศรทัธา...สร้างคณุค่าความเป็นคน เพือ่กระตุน้ให้เกดิแรงศรทัธาในตนเองและผูอ้ืน่ ลดช่องว่าง 
ระหว่างครกูบันกัเรยีน นกัเรยีนกบันกัเรยีน และสร้างความกตญัญตู่อบพุการ ีครอูาจารย์ ต่อผูม้ี 
พระคุณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อแผ่นดินเกิด ทั้งนี้มีโรงเรียนในโครงการกรุงไทย 
สานฝัน โรงเรยีนดใีกล้บ้าน เข้าร่วมกจิกรรมแล้วจ�านวน 37 โรงเรยีน มคีรแูละนกัเรยีนเข้าร่วมจ�านวน
กว่า 30,000 คน ซึง่ธนาคารมแีผนในการด�าเนนิการให้ครบทัง้ 94 โรงเรยีนต่อไป

การสร้างทุนทางปัญญาไม่ใช่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาเท่านั้น ธนาคารยังวางหลักการ 
ท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมไปในแนวทางเสรมิสร้างปัจจยัต่างๆ ทีเ่อือ้ต่อการสร้างทนุทางปัญญาแก่คน 
ในสงัคม อาทิ
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การได้บรโิภคอาหารทีด่ ีถกูสขุอนามยัและมคีณุค่าทางสารอาหารครบถ้วน มส่ีวนส�าคญัต่อการพฒันา 
ร่างกายและสมอง ปัจจุบันยังมีโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาส และขาดความรู้เก่ียวกับ
โภชนาการ ส่งผลให้การเจรญิเตบิโตทางด้านร่างกายและสตปัิญญาของนกัเรยีน มพีฒันาการทีไ่ม่เป็น
ไปตามวยั 

ธนาคารกรงุไทยได้ตระหนกัถงึคณุค่าทางโภชนาการนี ้จงึได้จดัท�าโครงการ กรงุไทยสนบัสนนุอาหาร
กลางวัน ส�าหรบัโรงเรยีนขาดโอกาสขึน้ โดยมอบเงนิสนบัสนนุ พร้อมให้ความรูด้้านเศรษฐกจิพอเพยีง การท�า 
เกษตรแบบผสมผสาน โดยมุง่หวงัให้เดก็ๆ ได้รบัประทานอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ มสีารอาหาร 
ครบถ้วน ประกอบกบัได้รบัความรูจ้ากทางโรงเรยีน  สขุภาพร่างกายและพฒันาการทางด้านสตปัิญญา
จะได้รบัการพฒันาอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามวยั สมกบัค�าทีว่่า “อิม่ท้อง สมองด”ี นกัเรยีนเหล่านี้
จะได้เป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศชาตใินอนาคต และโครงการนีย้งัก่อให้เกดิอาชพีแก่ชมุชน ท�าให้ความ
เป็นอยูแ่ละคณุภาพชวีติของคนในชมุชนดขีึน้อกีด้วย

ขอขอบคณุธนาคารกรงุไทยทีม่โีครงการดีๆ   ดใีจทีพ่ี่ๆ  มามอบเงนิและอปุกรณ์การเรยีนผมเอาเงนิ 
ทีไ่ด้นีไ้ปใช้ในการท�าการเกษตร เลีย้งเป็ด เลีย้งไก่ เลีย้งปลา เลีย้งห่าน ปลกูผกัและเพาะเหด็ ท�าให้
พวกผมมอีาหารการกนิทีด่ขีึน้และมผีลผลติทางเกษตรทีเ่หลอืไปจ�าหน่ายครบั

เดก็ชายตาหน่ายอู
โรงเรยีนบ้านถ�า้ผาโด้ อ.แม่สอด จ.ตาก

โครงการกรงุไทยสนบัสนนุอาหารกลางวนั ส�าหรบัโรงเรยีนขาดโอกาส
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ธนาคารด�าเนินโครงการเสริมสร้างทุนทางปัญญา เพื่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับ
ธนาคารออมสนิ และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยให้ความรูด้้านการบรหิาร
จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อ
พฒันาศกัยภาพของสตรใีห้สามารถบรหิารกองทนุ อนัเป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวียนในการสร้างงาน 
สร้างรายได้ สร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี ยังประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สังคมให ้
มีความเสมอภาคอย่างยั่งยืน โดยในปี 2556 ธนาคารได้จัดสรรเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท และ 
จัดสร้างหลักสูตรอบรมวิทยากรอาสา เพื่อเตรียมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร 
ให้แก่เจ้าหน้าทีส่�านกังานคณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรแีห่งชาต ิจ�านวน 400  คน และ
หลกัสตูรการวเิคราะห์สนิเชือ่กองทนุพฒันาบทบาทสตรใีห้กบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาท
สตรจีงัหวดั จ�านวน 1,300  คน

โครงการเสรมิสร้างทนุทางปัญญา เพือ่กองทุนพฒันาบทบาทสตรี
(CSR For Women)

โครงการปรบัปรงุศนูย์ชมุชนสร้างสรรค์เพลนิจติ

ธนาคารเข้าช่วยดูแลศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ธนาคาร 
(CSR around the fence) โดยถอืเป็นภารกจิและความรบัผดิชอบทีส่�าคญัของธนาคาร  ในการพฒันา 
พื้นที่ชุมชนแห่งนี้ให้เป็นชุมชนพื้นที่ใต้ทางด่วนต้นแบบ ที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล ศึกษาเรียนรู้
โดยมุ่งพัฒนาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สวยงาม สะอาดตา รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม
และสนัทนาการต่างๆ เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชน เปิดโอกาสให้เยาวชน ครอบครวัและชมุชน ได้
เข้าถงึแหล่งเรยีนรูด้้านสขุภาพ ทัง้ร่างกาย จติใจ สงัคม และภมูปัิญญา ตลอดจนการพฒันาด้าน
ทกัษะอาชพี เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน และส่งเสรมิด้านสขุภาพและกฬีาทีส่ามารถเล่นเป็นทมี 
และสร้างชือ่เสยีงให้กบัศนูย์ชมุชนฯ ได้
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ในปี 2556  ธนาคารกรงุไทยได้เข้าร่วมพฒันาสวนองค์กรเฉลมิพระเกยีรตฯิ อทุยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชยีงใหม่ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดนิทรรศการ 
แบบถาวร อันประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างทุนทางปัญญา การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีธ่นาคารด�าเนนิงานมาเป็นเวลากว่า10 ปีทีผ่่านมาเป็นต้นแบบ (Role Model)  
การพฒันาอย่างยัง่ยนืทีธ่นาคารประสบผลส�าเรจ็

โครงการปรบัปรงุพืน้ทีส่วนองค์กรเฉลมิพระเกยีรตฯิ อทุยานหลวงราชพฤกษ์

ธนาคารตระหนกัถงึความส�าคญัในการพฒันาเยาวชน ซึง่ถอืว่าเปน็อนาคตของชาต ิและเปน็การสร้างความ
ผกูพนัของพนกังานในความรกัต่อองค์กร โดยสนบัสนนุให้เกดิโครงการเพือ่บตุรหลานพนกังาน ภายใต้ชือ่โครงการ 
KTB CSR KIDS CAMP  ซึง่เป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะถ่ายทอดความรูไ้ปสูเ่ยาวชน พร้อมกบัความสนกุสนาน การจดักจิกรรมใน 
สถานทีแ่ปลกใหม่ ผสานกบักจิกรรมทีจ่ะท�าให้เยาวชนได้เรยีนรู ้ส่งผลให้เยาวชนเกดิการเรยีนรู ้เกดิความคดิรเิริม่
สร้างสรรค์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อาจกล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรมเยาวชนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที ่
ต้องอาศยัความรูห้ลายสาขาวชิา มาผสานกบัศลิปะการถ่ายทอดความรูท้ัง้ในรปูแบบของกจิกรรมการลงมอืปฏบิตัิ 
การเล่าเรือ่ง การประดษิฐ์สิง่ของและการเล่นเกม

นอกจากนี ้ธนาคารยงัตระหนกัในคณุค่าของศลิปวฒันธรรม จงึได้จดัสรรงบประมาณรวม 3.6 ล้านบาท เพือ่
ด�าเนนิโครงการด้านศลิปะและวฒันธรรมต่างๆ ให้เข้าถงึผูค้นในสงัคมโดยไม่จ�ากดัเพศ วยั เพือ่ให้เกดิความรูค้วาม
เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน รวมถึงได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งศิลปะ ผ่านการชื่นชมผลงานอัน 
ทรงคณุค่า การได้พฒันาทกัษะศลิปะของเยาวชน และประชาชน เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติ สร้างเสรมิ
การพฒันาความคดิสร้างสรรค์อย่างยัง่ยนืต่อไป

โครงการ KTB CSR KIDS CAMP
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ด้วยเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ของประเทศไทย ธนาคารจึงได้ร่วมสนับสนุนการ 
แสดงศลิปกรรมแห่งชาต ิของมหาวทิยาลยัศลิปากร 
ซึง่เป็นการแข่งขนัด้านศลิปะเวทแีรกของประเทศไทย 
จุดประสงค์เพื่อผลักดันให้ศิลปินไทยได้พัฒนา 
ศักยภาพของตนผ่านการประกวด รวมถึงเพื่อให้ 
ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงงานศิลปกรรมที่มี 
คณุภาพ สร้างการเรยีนรูแ้รงบนัดาลใจและความ 
เข้าใจ ผ่านมมุมองและเทคนคิวิธกีารอันหลากหลาย 
ที่ศิลปินได้แสดงออกไว้ที่ผลงาน ธนาคารได้
สนบัสนนุงบประมาณรวม 2 ล้านบาท โดยมกีาร
สัมมนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยว
เนือ่งกบัโครงการ เพือ่เผยแพร่ความรูแ้ก่นกัศกึษา
และประชาชนทัว่ไป และเป็นรางวลัส�าหรบัศลิปิน
ทีม่ผีลงานโดดเด่นเรยีกว่า Krungthai Purchasing 
Prize เพ่ือเป็นก�าลังใจให้ศิลปินสร้างผลงานที่มี
คณุค่าอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่11 โครงการนีน้บัเป็น
จุดเริ่มต้นของการก้าวสู่แนวทางสนับสนุนศิลปะ
ทีม่ัน่คงยัง่ยนืของธนาคารโดยมโีครงการขยายผล
ตามมาอย่างต่อเนือ่ง

โครงการกรงุไทย สานศลิปวฒันธรรม

ศนูย์ฝึกอบรมธนาคารกรงุไทย เขาใหญ่ จงัหวดั
นครราชสมีา นอกจากจะท�าหน้าทีเ่ป็นโรงเรยีนทีใ่ช้
ฝึกสอนวชิาการและฝึกอบรมทกัษะด้านต่างๆ ให้แก่ 
พนักงานของธนาคารแล้ว พื้นที่สวนขนาดใหญ ่
ยังได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างพื้นที่
การเรียนรู้ด้านศิลปะ ส�าหรับจัดแสดงผลงาน
ประติมากรรมและผลงานสื่อประสมที่เป็นผลงาน
ลอยตัว 3 มิติ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงให้บริเวณ
สวนรอบศูนย์ฝึกอบรมฯ เกิดคุณค่าที่สอง คือ
การเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะประเภทกลางแจ้ง หรือ 
Open-Air Gallery เปิดท�าการเมือ่วนัที ่28 กนัยายน 
2551 มีผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่พร้อม 
รายละเอียดและแนวคิด จัดแสดงอยู่ โดยมุ่งหวัง
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าประชาชน และนักเรียน 
นกัศกึษา หน่วยงานทีม่าเยีย่มชมหรอืศกึษาดงูาน 
ให ้ได ้มีโอกาสเข ้าถึงศิลปะร ่วมสมัยมากขึ้น 
นอกจากนีย้งัได้จดักจิกรรมอบรมความรูด้้านศลิปะ 
และกิจกรรมศิลปะปฏิบัติให้แก่เยาวชนในพื้นที่
ใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ฝึกอบรมฯ มี
วิทยากรจติอาสาท่ีเชีย่วชาญศิลปกรรมแขนงต่างๆ 
หมุนเวียนมาให้ความรู้ โดยในปี 2556 ได้จัด
กจิกรรมทางศลิปะขึน้จ�านวน 4 ครัง้

โครงการสวนประติมากรรมกรงุไทย (Krungthai Sculpture Park)
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นอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิซึง่จะมส่ีวน
ท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจความส�าคญัของศลิปะทีม่ต่ีอ
ตนเองและสังคมได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถน�า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
หรอืต่อยอดเป็นอาชพีได้ โดยในปี 2556 หอศลิป์
กรงุไทย มกีจิกรรมรวมทัง้สิน้ 28 ครัง้

ธนาคารเห็นถึงความ “ไม่เพียงพอ” ของ
พื้นที่ทางศิลปะว่าเม่ือไร้ “จุดนัดพบ” ศิลปะก็
ไม่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้ จะท�าอย่างไร
ให้สังคมได้รับโอกาสมากขึ้น เม่ือแนวคิดนี้
ประกอบกับการที่ธนาคารมีผลงานสะสมจาก
การสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
มากขึน้ ความต้องการ “แบ่งปันศลิปะ” จงึผลกัดนั 
ให้เกิด “หอศิลป์กรุงไทย” ขึ้นที่อาคารสาขา
เยาวราช เปิดตัวอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 1 
ธนัวาคม 2551 อาคารส�านกังานใหญ่แห่งแรก
ของธนาคาร รปูทรงคลาสสคิสไตล์ชโิน-โปตกุสี 
ถกูน�ามาแปลงโฉมให้เป็นหอศลิปะสมยัใหม่ทีม่ี
กลิน่ไอแห่งอดตี

ธนาคารใช้หอศลิป์เป็นพืน้ทีส่าธารณะทาง
ศลิปะและวฒันธรรม โดยชัน้ 2 เปิดเป็นแกลอรี่
แสดงผลงานถาวรที่ธนาคารสะสมไว้ มีพื้นที่
อเนกประสงค์ ห้องแกลอรีห่มนุเวยีน และห้อง
สัมมนา เตรียมไว้เพือ่สนับสนุนให้แก่ศลิปินได้
แสดงผลงาน หรือผู้เผยแพร่วัฒนธรรมในทุก
รูปแบบ รวมทั้งผู้ต้องการท�ากิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่
เพียงเท่านั้น ธนาคารยังสร้างสรรค์โครงการ 
เผยแพร่ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อให้
แต่ละโครงการเกดิความแม่นย�า ถกูต้อง ขององค์ 
ความรูก่้อนเผยแพร่สูส่าธารณะ โดยในปี 2556 
มผีูเ้ข้าชมและร่วมกจิกรรมรวมกว่า 30,000 คน 
สนับสนุนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
จ�านวน 9 นทิรรศการ 

โครงการหอศลิป์กรงุไทย (Krungthai Art Gallery)
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จากการทีธ่นาคารได้เล็งเหน็ถงึความส�าคญัของ “ศลิปะ” ทีส่ามารถเป็นส่วนหนึง่ในการ
จรรโลงใจ ก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ ช่วยพฒันาคณุภาพชวีติ จติใจ และปัญญา จงึได้ 
จัดตั้งชมรมกรุงไทย...คนรักศิลป์ขึ้น โดยด�าเนินโครงการมาแล้ว 5  ปี ในปี 2556 ชมรม 
กรงุไทย...คนรกัศลิป์ ได้จดันทิรรศการภาพวาดสนี�า้ “สานศลิป์ ศษิย์คร ูสูธ่รรมชาต ิครัง้ที ่3”  
ขึน้เพ่ือเผยแพร่ผลงานของสมาชกิต่อสาธารณะ นอกจากนัน้ยงัมกีารประมลูผลงานของสมาชกิ 
ชมรมเพือ่น�าเงนิทีไ่ด้ไปบรจิาคให้มลูนธิสิบื นาคะเสถยีร อกีด้วย

หอศิลป์กรุงไทย ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณีจีน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการเรียน
รู้ต่างๆ และยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมแบบ
ร่วมสมัย ผ่านการจัดกิจกรรมทัวร์เดินเท้าเรียนรู้วัฒนธรรมย่าน
เยาวราชและใกล้เคียง ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการท�ากิจกรรม
และเผยแพร่วิถีของแต่ละชุมชน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน  เกิดการตื่นตัวที่จะรักษาสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างให้รากฐาน
ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศให้เข้มแขง็ โดยกระตุน้การ
มส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาเมอืงของตนอย่างยัง่ยนื

“ครัง้แรกทีม่ากช็อบรปูภาพ เพราะปกตแิล้วเวลาดงูานศลิปะกจ็ะดคูวามหมายของงาน ว่า
หมายความว่ายงัไง มบีางรปูทีด่เูข้าใจ บางรปูกไ็ม่เข้าใจ ต้องไปอ่านป้ายข้างๆ เพราะชอบที่
แต่ละภาพมเีรือ่งราว เป็นสิง่ทีศ่ลิปินอยากจะบอกคนทีด่ ูอย่างภาพพระพทุธเจ้าทีม่หีน้ากาก
อยู ่(ชือ่ภาพ ธรรมะอยูท่ีใ่จ) กช็อบรปูนัน้ เป็นรปูโปรด คราวทีแ่ล้วทีม่าถ่ายหนงั Timeline ยงั
ไม่เห็นรปูตรงกลางใหญ่ๆ (ชือ่ภาพฮปูแต้ม 2004) กช็อบ เพราะดแูล้วเข้าใจได้ง่าย คอืครัง้แรก
ทีด่กูไ็ม่เข้าใจ แต่ว่าต้องดไูปเรือ่ยๆ แล้วกจ็ะเข้าใจว่า อ๋อมนัเป็นสงัคมสมยันีท้ีอ่ตุสาหกรรม
มันเข้ามาแทรก แล้วสัตว์ก็ต้องหนีไป จากตอไม้ก็เปลี่ยนเป็นตอเหล็กแทน เป็นอะไรที่เค้า
สือ่สารออกมาได้ด ีกด็นีะคะทีธ่นาคารส่งเสรมิเรือ่งแบบนี ้แล้วรปูแต่ละรปูกใ็ห้ความหมายทีไ่ม่
เหมือนกนั เป็นความจรงิของชวิีต สะท้อนให้เหน็ชวิีตปัจจบุนัด ีหอศลิป์มปีระโยชน์กบัคนทีม่าดู 
แต่ละคนกจ็ะได้เรือ่งราวทีไ่ม่เหมอืนกนั เพราะมปีระสบการณ์ชวีติทีไ่ม่เหมอืนกนั อาจจะเพิม่ 
แรงบนัดาลใจให้คนทีช่อบศลิปะหรอืชอบงานทางด้านนีด้้วย อยากให้ทีน่ีม่คีนเข้ามาดเูยอะๆ ค่ะ”

คณุจรนิทร์พร จนุเกยีรต ิ(เต้ย) นกัแสดงยอดนยิม
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นอกจากนี ้ ธนาคารกรงุไทยยงัได้จดักจิกรรมตามโครงการ KTB เยาวชนคนรกับอล อย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา 6 ปี เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะ
การเล่นฟตุบอลให้กบัเยาวชนไทย และเป็นการส่งเสรมิให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โดยให้เยาวชนเข้าค่ายเกบ็ตวั ฝึกความมรีะเบยีบวนิยั 
มคีวามอดทน เสยีสละ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั รวมถงึสร้างแรงบนัดาลใจให้เยาวชนเกดิความรกัในการเล่นกฬีา เหน็ประโยชน์ของการออกก�าลงักาย 

การส่งเสริมการสร้างสุขพลานามัยที่ดี
ด้วยการออกก�าลังกาย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่
ธนาคารให้การสนบัสนนุมาอย่างต่อเนือ่ง ผ่าน
การด�าเนนิงานของสมาคมต่างๆ อาท ิสมาคม
มวยสากลแห่งประเทศไทย ธนาคารมอบเงนิ
สนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
ตัง้แต่ปี 2549 จนถงึปัจจบุนั เป็นจ�านวนเงนิรวม 
120 ล้านบาท เพื่อร่วมสนับสนุนการฝึกซ้อม  
การจดัซือ้อปุกรณ์ต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการ
ของนักกีฬา ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงนักกีฬา
ทีมชาติ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ์ ธนาคารมอบ
เงนิสนบัสนนุกจิกรรมของสมาคมฟันดาบสมคัร
เล่นแห่งประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2555 ถงึปี 2558 
จ�านวนรวม 20 ล้านบาท เพื่อร่วมพัฒนากีฬา
ของประเทศให้ไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ในระยะยาว
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