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การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนการดำาเนินงาน  
ภาครฐั โดยมกีารบรหิารจดัการผลติภณัฑ์และให้บรกิารในระดบัช้ันนำา

ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) ท่ีดแูลและบรกิารลกูค้าดท่ีีสดุ

- มุง่เน้นการให้บรกิารทีเ่ป็นเลศิ เพือ่เป็นทีห่นึง่ในใจลกูค้า
- เป็นสถาบนัการเงนิชัน้นำา
- เป็นธนาคารสำาหรบัลกูค้ารายย่อย ภาคธรุกจิ ภาครฐั และสถาบัน
- สร้างผลตอบแทนทีด่ไีด้อย่างยัง่ยนื
- ส่งเสรมิการสร้างทนุทางปัญญา
- ยดึมัน่ในหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี

ค่านิยมหลัก เป็นความเชื่อและความยึดมั่นร่วมกันในการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีแนวคิด
และพฤติกรรมการทำางานในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่น เพื่อความสำาเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน ธนาคารกรุงไทยมีค่านิยมหลักคือ FIRST ท่ีประกอบด้วย 5 คุณค่า คือ Firm (มั่นคง) / Innovative 
(สร้างสรรค์) Responsible (รับผิดชอบ) / Service (มุ ่งมั่นบริการ) / Teamwork (ท�างานเป็นทีม)  
ที่พนักงานทุกคน ทุกระดับต่างร่วมเรียนรู้ ร่วมทำาความเข้าใจ และนำาไปปรับใช้ในการทำางาน เพ่ือให้เกิดผลสำาเร็จ 
ร่วมกัน และธนาคารบรรลวุสิยัทศัน์ในการเป็นธนาคารแสนสะดวก
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Statement of Direction

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมหลัก KTB FIRST
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ธนาคารกรุงไทย มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลกูค้าทกุภาคส่วนให้ได้มากท่ีสดุ ซ่ึงภายในปี 2555 ธนาคารได้รับรางวลัท่ีน่าภมูใิจ จากหลายสถาบนั
ทั้งจากโครงการใหม่ๆ และโครงการต่อเน่ือง สิ่งเหล่าน้ีเป็นพลังและกำาลังใจท่ีดีแก่ธนาคาร ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่าง 
ไม่หยดุยัง้   ภายใต้วสิยัทศัน์การเป็น “ธนาคารแสนสะดวก” (The Convenience Bank) ทีด่แูลและบรกิารลกูค้าดทีีส่ดุ  
โดยดำาเนนิงานตามแผนการดำาเนินธรุกจิ ปี 2555 ดงัน้ี

1.Convenience	Bank 
ธนาคารมุ ่งมั่นในการเป็นธนาคารแสนสะดวก 

ด้วยการปรบัปรงุ พฒันาการดำาเนินงานในด้านต่างๆ
Product  

- ผลิตภัณฑ์เงินฝากในโอกาสต่างๆ อาทิ  เงินฝาก
ประจำาตามใจ ท่ีสามารถเลือกวันครบกำาหนดฝาก หรือ
ระยะเวลาฝากได้เอง 

- ร่วมกับพันธมิตรออกบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เช่น KTB-MCOT Entertainment Card บัตรเดบิตท่ี 
สร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
e-Certificate  บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร 

- บริการรับชำาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่าน 
เครื่อง EDC ของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมกรมที่ดิน

Process		
ปรับกระบวนการอำานวยสินเช่ือลูกค้าธุรกิจและ SMEs พัฒนาระบบงานด้านการค้าต่างประเทศ 

People
สรรหาพนักงานสินเช่ือท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และอบรมเสริมสร้างทีมงานสินเช่ือให้มีความเช่ียวชาญ 

ในอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน
Place

“KTB netbank” Virtual Bank เต็มรูปแบบ ท่ีให้บริการทางการเงินบนอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมได้
ด้วยตนเอง หรือติดต่อให้พนักงานธนาคารทำาธุรกรรมผ่านระบบ VDO Call เสมือนทำาธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 
โดยไม่ต้องเดินทางไปท่ีสาขา

ภาพรวมการดำาเนินงาน

นอกจากนี้ธนาคารยังได้ดำาเนินโครงการสำารวจความผูกพันท่ีลูกค้ามีต่อธนาคาร (Customer Engagement)  
ต่อเนือ่งจากปี 2554 เพือ่ยกระดบัคณุภาพการให้บรกิาร และสร้างความผกูพันของลกูค้าให้เพ่ิมมากขึน้
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2.	Sustainable	Growth
ธนาคารมีผลงานด้านสินเช่ือ เงินฝาก การลดสัดส่วน 

NPL ต่อเงินให้สินเช่ือ การขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) 
และกำาไรสุทธิ สูงกว่าเป้าหมาย และดีข้ึนเม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกำาไรสุทธิ

3.	Bank	for	Government
ธนาคารสนบัสนนุนโยบายรฐับาลด้านการส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถงึแหล่งเงนิทุนอย่างท่ัวถงึ โดยดำาเนินโครงการ

สนิเช่ือ KTB Micro Bank เพือ่การค้า ออกผลติภณัฑ์สนิเช่ือ KTB Micro Bank for Lady สำาหรบัสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีและร่วมกบั บรษิทั ดับ๊เบิล้เอ (1991) จำากดั (มหาชน) สนับสนุนสนิเช่ือ KTB Micro Bank เพ่ือเกษตรกร
ผูป้ลกูและดูแลต้นกระดาษ และยงัดำาเนนิโครงการเพือ่สนับสนุนนโยบายรฐับาลในหลายด้าน อาทิ ร่วมกบักระทรวง
พลงังาน และ บรษิทั ปตท.จำากดั (มหาชน) ออกบตัรเครดติพลงังาน NGV สนับสนุนโครงการพัฒนาศกัยภาพของ
หมูบ้่านและชมุชน (SML) และเงนิกู ้Soft Loan ตาม “มาตรการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ลกูค้าท่ีได้รบัความ 
เสยีหายจากอทุกภยั ของธนาคารแห่งประเทศไทย” (Soft Loan BOT) 

ในการดำาเนินการ ธนาคารได้พัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร 
ความเสีย่ง เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิการตามกลยทุธ์ให้บรรลเุป้าหมาย ตลอดจนส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามตระหนัก
ในเรือ่งการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและให้ความสำาคญักบัการดำาเนินธรุกจิด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
การพฒันาทีเ่กิดขึน้อย่างต่อเนือ่งนี ้ ด้วยความมุง่หวงัในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าทุกกลุม่  และพัฒนา
เพือ่ร่วมสร้างความสะดวกสบายในการทำาธรุกรรมทางการเงนิ เพ่ือให้เกดิความพึงพอใจสงูสดุ
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โครงการที่สำาคัญในปี 2555 
ธนาคารดำาเนนิโครงการสำาคญัเพ่ือสนับสนุนแผนงานของธนาคารในปี 2555  ดงัน้ี

โครงการ

โครงการยกระดบัคณุภาพ 
การให้บรกิาร

เปลี่ยนวิธี และกระบวนการทำางานในเชิงบูรณาการ โดยสำารวจ 
ความผกูพนัของลกูค้าทีม่ต่ีอธนาคาร เพือ่พฒันาคณุภาพการให้บรกิาร

โครงการ  Centralized Loan  
Operation Process

แผนงาน Synergy 
ของธนาคาร

การพัฒนาและปรับกระบวนการ 5 ระบบงาน ได้แก่ งานประเมิน
ราคาหลกัประกนั งานนิติกรรมจำานอง งานต้ังวงเงนิสนิเชือ่ งานออก
หนังสอืคำา้ประกนั (L/G) งานต๋ัวสญัญาใช้เงนิ (P/N) 

-  ธนาคารปรบัปรงุพฒันาศนูย์เงนิสดกลางให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ ธปท. เพือ่ให้บรกิารด้านเงนิสดกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ 
-  การใช้ช่องทางการให้บรกิารร่วมกบัพนัธมติรต่างๆ เช่น โครงการ
รบัชำาระสนิค้าและบรกิารของลกูค้าสถาบนัการเงนิอืน่
- การใช้ Backup Site ทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ ด้วยการให้บริการ
เช่าพืน้ท่ีศนูย์คอมพวิเตอร์สำารองแก่รฐัวสิาหกจิอืน่ๆ

การดำาเนินงาน
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แนวทางและแผนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ในปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้รับปัจจัยเส่ียงจากเศรษฐกิจโลกท่ียังไม่มีความแน่นอน อาทิ ปัญหาหน้ี

สาธารณะในยุโรป ยังเป็นปัจจัยเส่ียงสำาคัญต่อเศรษฐกิจโลก และความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ
ทำาให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการประเมิน และติดตามสถานการณ์ รวมท้ัง
กำาหนดแนวทางเพ่ือรองรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยธนาคาร
ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียงในทุกด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียง
จากการกระจุกตัวด้านเครดิต ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ความเส่ียง
ด้านปฏิบัติการ ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านช่ือเสียง และความเส่ียงของคู่สัญญาด้านเครดิต โดยมี
การพัฒนาเคร่ืองมือและกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ธนาคารสามารถดำาเนินธุรกิจได้ตาม
เป้าหมาย และมีผลการดำาเนินงานดีข้ึนจากปีก่อนอย่างชัดเจน ขณะท่ีระดับความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีธนาคารยอมรับได้ 

ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง  โดยได้กำาหนดโครงสร้างนโยบาย  
และแนวทางการบริหารความเส่ียงครอบคลุมการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ตามกรอบข้อกำาหนดของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย และตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) ERM Framework ซ่ึงเป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงองค์กรเชิงบูรณาการตามหลักสากล โดยมี
หลักการสำาคัญคือ การเช่ือมโยงกระบวนการบริหารความเส่ียงเข้ากับแผนกลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร 
ซ่ึงช่วยบูรณาการการบริหารและจัดการความเส่ียงครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร โดยมีการระบุปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ
ธนาคาร กำาหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 
ระดับความเส่ียงท่ีทนได้ (Risk Tolerance) ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยเส่ียง (Risk Factors) และสาเหตุของความเส่ียง  
รวมท้ังเช่ือมโยงกับเป้าหมายของแผนธุรกิจธนาคาร ทำาให้ธนาคารสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ซ่ึงจะนำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือคุณค่าให้กับธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

นอกจากนี ้ธนาคารได้ปฏบิตัติามกระบวนการมาตรฐานในการบรหิารความเสีย่ง และการดแูลความเพยีงพอของ
เงนิกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และตามหลกัปฏบัิตสิากล โดยธนาคารมเีงนิกองทุน
สงูกว่าเกณฑ์ขัน้ตำา่ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด และเพียงพอรองรบัความเสีย่งท่ีมนัียสำาคญัทุกด้านในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต รวมทัง้เตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ เพือ่รองรบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม และกฎระเบยีบต่างๆ ของทางการ

สำาหรับการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินน้ัน ธนาคารได้ให้ความสำาคัญในระดับเดียวกัน 
กับการบริหารความเส่ียงของธนาคาร เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตอย่างย่ังยืน โดยใน 
ปี 2555 ธนาคารได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ธปท. เร่ืองหลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม เพ่ือกำากับดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการบริหาร
ความเส่ียงครอบคลุมความเส่ียงท่ีมีนัยสำาคัญด้านต่างๆ  ตามนโยบายของธนาคารและ ธปท. โดยมีการติดตาม 
ความเส่ียงของบริษัทในกลุ่มฯ ทุกเดือน รวมท้ังกำาหนดให้บริษัทในกลุ่มฯ รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้สามารถควบคุม และสามารถบริหาร 
จัดการความเส่ียงของบริษัทในกลุ่มฯ ได้ทันท่วงที
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ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐทำาหน้าท่ีสนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ และพัฒนา
สังคมให้ประเทศมีความม่ันคงเจริญก้าวหน้า และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม โดยให้ความ
สำาคัญกับกระบวนการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงได้มีการกำาหนดแนวทางท่ีชัดเจนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ 
โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
ของสถาบันกำากับให้เคร่งครัดในเร่ืองจริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือม่ันและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย

 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2545  ธนาคารกรุงไทยได้นำาหลักการบรรษัทภิบาลของกลุ่มประเทศ OECD และของหน่วยงาน 
กำากับดูแลภาครัฐ เช่น  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร 
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลข้ึนมาศึกษาและร่างนโยบาย    พร้อมกับแนวทางปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
ควบคู่กับการกำาหนดแผนการดำาเนินงานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบรรษัทภิบาล 7 ประการ (C-A-R-P-E-T-S)

หลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร (C-A-R-P-E-T-S)

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีม 

และยตุธิรรม

  สำานกึในการปฏิบตัทิีด่ต่ีอ
สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึ
มส่ีวนร่วมในการพัฒนาชุมชน

และสนบัสนนุภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

Creation of Long  
Term Value  

แสดงความรับผิดและ
รับชอบต่อผลการปฏิบตัิ

หน้าที่

Accountability 

  มีความเข้าใจและ 
มีขีดความสามารถในการ

ประพฤตไิด้ตามหน้าที ่
และความรับผิดชอบ

Responsibility

  มุ่งดำาเนนิธุรกจิและให้บริการแก่
ลูกค้า โดยยดึหลักวฒันธรรมและ
จรรยาบรรณทีด่ ีรวมถงึการปฏิบตัิ

หน้าทีด้่วยความซ่ือสัตย์ และมี
จิตสำานกึในคณุธรรม จริยธรรม

Promotion of  
Best Practices

Transparency 

C

A

R

P
E

T

S

แสดงความโปร่งใสใน
การดำาเนนิงาน สามารถ
อธบิายและตรวจสอบได้

Social and 
Environmental Awareness

สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยัง่ยนื 
โดยไม่เส่ียงต่อการทำาลาย

องค์กรในระยะส้ัน

Equitable  
Treatment 
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หนึ่งทศวรรษกับการดำาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
นับจากปี 2545 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปีเต็ม ท่ีธนาคารมีการจัดโครงสร้างและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ  

โดยกำาหนดบทบาทและแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำาเร็จข้ึนได้อย่างแท้จริง  เร่ิมต้ังแต่ระดับผู้ถือหุ้น   
คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงกำาหนดวิธีการให้บุคลากรนำาบรรษัทภิบาลไปเผยแพร่ปฏิบัติได้  
โดยสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรท้ังภายในองค์กรและบุคคลภายนอกคือ นักลงทุน ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร  โดยในปี 2555 ธนาคารกรุงไทยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือขยายผล
ด้านบรรษัทภิบาลในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้ชัดเจนย่ิงข้ึน ดังน้ี

1. ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของทุกหน่วยงานภายในธนาคาร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ประเมินภายนอก เป็นการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานของธนาคาร และ
ประเมินภายใน เป็นการประเมินผลการดำาเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของหน่วยงานธนาคาร โดยมีคณะกรรมการระดับ
หน่วยงานเป็นผู้ประเมิน

2. ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทในเครือท่ีธนาคารถือหุ้น 100%

3. โครงการ CG Awards เพ่ือมอบรางวัลให้กับหน่วยงานท่ีปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเด่น

4. กิจกรรมวัน CG DAY เป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล และมอบรางวัลโครงการ CG Awards

5. บรรยายเร่ืองบรรษัทภิบาลให้กับพนักงานธนาคารในหลักสูตรต่างๆ

6. เผยแพร่บทความ ข่าวสารด้านบรรษัทภิบาล ผ่านส่ือต่างๆ ภายในธนาคาร 

7. กำาหนดให้เร่ืองบรรษัทภิบาลเป็น 1 ใน 10 วิชา ในเน้ือหาการเรียนรู้ Core Course ท่ีใช้ทดสอบพนักงานตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของธนาคาร โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

8. ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกับแนวทางการดำาเนินงานด้านบรรษัทภิบาลกับหน่วยงานภายนอก
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รวมพลพนักงานธนาคารกรุงไทย 

ปี 2555

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

พนกังานจ�าแนกตามเพศ (หน่วย : คน) พนกังานจ�าแนกตามสงักดั (หน่วย : คน)

หญงิ ชาย 

7,271 คน12,850 คน
10,804 คน9,317 คน

ภมูภิาคกรงุเทพและปรมิณฑล

พนกังานจ�าแนกตามจ�านวนเข้าออก (หน่วย : คน) จ�านวนพนกังาน (หน่วย : คน)

รบัเข้า  
ออก

เกษียณ
ออกโครงการ

ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

ปี 2552 

ปี 2551  

 
 

 

 

20,121 คน  18,428 คน

18,032 คน

17,477 คน

16,689 คน

2,748 คน578 คน

255 คน

221 คน

พนกังานจ�าแนกตามคณุวฒุ ิ(หน่วย : คน) พนกังานจ�าแนกตามช่วงอาย ุ(หน่วย : คน)

ตำา่กว่าปรญิาตรี

ปรญิญาโท

ปรญิญาตรี

ปรญิาเอก มากกว่า 56 ปี 

46-55 ปี

36-45 ปี

26-35 ปี

ตำา่กว่า 25 ปี

6,580 คน 5,232 คน

4,026 คน

2,427
คน

1,856
คน

14 คน

14,106 คน

4,353 คน

1,648
คน
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พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีความสำาคัญต่อองค์กร ความทุ่มเทพลังกาย พลังความคิดในการทำางานของพนักงาน  
เป็นแรงผลักดันสำาคัญท่ีทำาให้การดำาเนินงานของธนาคารประสบความสำาเร็จ การตอบแทนพนักงานท่ีนอกเหนือจาก 
เงินเดือนค่าจ้างจึงเป็นส่ิงสำาคัญ ธนาคารจึงได้มีสวัสดิการท่ีดี เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน

เงนิยมืสวสัดิสงเคราะห์  
วงเงนิยมืรวมไม่เกนิ 6 เท่าของเงนิเดือน  

ผ่อนชำาระได้ 3 ปี ไม่มดีอกเบีย้ ไม่ต้องมหีลกัประกนั

การรกัษาพยาบาล

การศกึษาตนเอง

การประสบอคัคภัีย

การศกึษาบตุร 

การซ่อมแซมต่อเติมบ้าน

การย้ายทีอ่ยูอ่าศยั

การสมรส 

การฌาปนกจิ

กรณคีวามจำาเป็นอืน่ๆ  
เช่น การติดต้ังก๊าซ NGV / LPG  ทำาประกนัชวีติ  
การประสบภัยธรรมชาติและเหตุสดุวสิยั

เพ่ือท่ีอยู่อาศัย กู้ได้ 80 เท่าของอัตราเงินเดือน  
แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท ผ่อนชำาระได้ไม่เกิน 30 ปี  
แต่ไม่เกินจำานวนอายุงานท่ีเหลืออยู่ถึงเกษียณอายุ

เพ่ือซ้ือรถจักรยานยนต์ ได้ไม่เกิน 50,000 บาท  
ผ่อนชำาระคืนให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปี แต่ไม่เกินจำานวน
อายุงานท่ีเหลืออยู่ถึงเกษียณอายุ

เพ่ือซ้ือรถยนต์ กู้ได้ 20 เท่าของอัตราเงินเดือน แต่ 
ไม่เกิน 800,000 บาท ผ่อนชำาระคืนภายใน 10 ปี แต่ 
ไม่เกินจำานวนอายุงานท่ีเหลืออยู่ถึงเกษียณอายุ  

เพ่ือสวัสดิการพิเศษ มี 2 ประเภท คือ สินเช่ือ
อเนกประสงค์ สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏสำาหรับพนักงาน

เพ่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  กู้ได้ไม่เกินรายละ 
70,000 บาท ผ่อนชำาระภายใน 2 ปี แต่ไม่เกินจำานวน
อายุงานท่ีเหลืออยู่ถึงเกษียณอายุ

สวัสดิการที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เงนิกูส้วสัดกิารพนกังาน  
อตัราดอกเบีย้ตามเงือ่นไขทีธ่นาคารกำาหนด
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ให้แจ้งแก่ธนาคารเพ่ือขอรับการตรวจและวินิจฉัยจากคณะกรรมการแพทย์
ประจำาสถานพยาบาลของธนาคารว่าเป็นผู้ทุพพลภาพเพ่ือขอรับค่ารักษา
พยาบาลในกรณีทุพพลภาพเม่ือป่วยด้วยโรคท่ีเก่ียวกับการทุพพลภาพ และ
เงินทดแทนรายได้ โดยรับเป็นรายเดือนในอัตรา 33.33% ของเงินเดือน 
ค่าจ้างเดือนสุดท้ายเป็นเวลา 15 ปี

เงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ 
อันมิใช่เน่ืองจากการทำางาน

พนักงานซ่ึงประสบอันตราย หรือเน่ืองจากการทำางาน เป็นเหตุให้สูญเสีย
อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือของร่างกายอย่างถาวร หรือ
สูญเสียสภาวะปกติของจิตใจอย่างถาวร จนไม่สามารถทำางานได้ หรือ 
ถึงแก่กรรม ให้ได้รับเงินทดแทนตามท่ีกฎหมายกำาหนด

- ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของธนาคาร หรือตามท่ีกฎหมายกำาหนด 
- ในกรณีไม่สามารถทำางานติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วัน ให้จ่ายเงินทดแทน 

เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนค่าจ้างรายเดือน นับต้ังแต่
วันแรก แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี

- รับค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทำางาน เท่าท่ีจ่ายจริงหรือไม่น้อยกว่าท่ี
กฎหมายกำาหนด

- รับค่าทดแทนกับอัตราค่าทดแทนและระยะเวลาการจ่ายตามท่ีกฎหมายกำาหนด
- ในกรณีทุพพลภาพ ไม่สามารถทำางานให้แก่ธนาคาร  ให้ได้รับเงิน

ทดแทนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนค่าจ้างเดือนสุดท้าย 
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด 

เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ถึงแก่กรรม 
อันเน่ืองจากการทำางาน

และในปี 2555 ธนาคารได้ม ี  “โครงการบรรเทาภาระหน้ีสนิให้แก่พนักงาน”  มุง่เน้นให้พนักงานมรีายได้เพิม่ 
มากขึน้เพือ่ใช้จ่ายในครวัเรอืน อกีท้ังไม่เป็นหน้ีนอกระบบ และฝึกให้มรีะเบียบวนัิยในการกูย้มื โดยได้ขยายระยะ
เวลา และปลอดเงนิต้น เพือ่คณุภาพชีวติท่ีดขีองพนักงาน

สวสัดิการพนักงานแบ่งเบาภาระและยกระดับคณุภาพชวีติ

อายุบุตร 3-25 ปี ช้ันอนุบาลหรือเทียบเท่าจนถึงปริญญาตรี ท้ังโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชนในประเทศ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เบิกได้เดือนละ 50 บาทต่อบุตร 1 คน ไม่จำากัดจำานวนบุตร และบุตรมีอายุ
ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์

เงินช่วยเหลือบุตร  

บ้านพักสวัสดิการในจังหวัดชลบุรี  เพชรบุรี เชียงใหม่  สำาหรับพนักงานและ
ครอบครัว ในราคาย่อมเยา

บ้านพักสวัสดิการพนักงาน 
แบ่งเบาภาระและยกระดับ
คุณภาพชีวิต

อนุมัติงบประมาณให้แก่พนักงานท่ีประสบวาตภัยและอุทกภัยเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย 
ธรรมชาติและเหตุสุดวิสัย

ค่าเช่าบ้าน  พนักงานท่ีทำางานในหน่วยงานท่ีอยู่บนเกาะ พนักงาน 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนท่ีต่อเน่ือง ฯลฯ

เงินช่วยเหลือพิเศษต่างๆ

ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินจำาเป็น อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัย
อันตรายร้ายแรงแก่ตัวพนักงาน หรือครอบครัว โดยมีคณะกรรมการ 
ชมรมฯ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยความเดือดร้อน

ชมรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน

ทำาการสงเคราะห์ซึ่ ง กันและกัน ในการจัดการศพของสมาชิก ซ่ึง 
ถึงแก่ความตาย โดยไม่ประสงค์จะหากำาไรเพ่ือแบ่งปันให้แก่สมาชิก

การฌาปนกิจสงเคราะห์  
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ในปี  2555  ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร 
เพ่ือให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของธนาคารในการเป็นธนาคารแสนสะดวกหรือ The Convenience Bank และเป็น 
การเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับธนาคาร 

ปรับโครงสร้างองค์กรก้าวสู่ธนาคารแสนสะดวก

นอกจากน้ี ธนาคารยังได้จัดต้ังหน่วยงานใหม่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการได้อย่างครบวงจร เช่น การจัดต้ัง
ฝ่ายบริการตลาดทุน ฝ่ายการตลาดธนบดีธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ และเพ่ิมสำานักงานเขต  
จัดกลุ่มเครือข่ายสาขาในสังกัดสำานักงานเขตใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับเขตการปกครองในแต่ละจังหวัด และเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน

สายงานปฏบิตักิาร 

สายงานธรุกิจ 
ขนาดใหญ่

การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสายงานธุรกิจขนาดกลาง  
สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย  มีการปรับเพ่ิม
บทบาทหน้าท่ีให้ประสานการทำางานด้านการตลาด 
และการดูแลลูกค้าร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

การปรับโครงสร้างองค์กรหน่วยงานในสังกัด เพ่ีอให้
สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน
อำานวยสินเช่ือ (Front Office) ซ่ึงมีการแบ่งการดูแล
ตามขนาด และความซับซ้อนของกลุ่มลูกค้า  
โดยปรับกระบวนการปฏิบัติงานเป็นแบบ End to End 
Process ในแต่ละขนาดลูกค้า  

การปรับเพิม่ ฝ่ายธรุกจิการเกษตร เพือ่รองรบัปรมิาณ
งานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มงานในการควบคุม
ดแูลการใช้วงเงนิสนิเชือ่ โดยเฉพาะวงเงนิหมนุเวยีน
ตามฤดูกาล  การควบคุมสต๊อกสินค้า นำ้าตาล ข้าว 
มนัสำาปะหลงั และยางพารา

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดูแลลูกค้า  เ พ่ือให้การ
บริการลูกค้าเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงจะ
เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน เพ่ิมจำานวนลูกค้า 
และสร้างรายได้จากการ
อำานวยสินเ ช่ือ การขาย
ผลิตภัณฑ์ / บริการของ
ธนาคาร และบริษัทในเครือ 
ให้มากข้ึน

เกิดมาตรฐานความเช่ียวชาญ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านสินเช่ือตามขนาดของ
ลูกค้า ลดข้ันตอนปฏิบัติงาน 
สามารถให้บริการได้รวดเร็ว
ย่ิงข้ึน

ดูแล  และพัฒนา ธุร กิจ 
ต่อเน่ืองกับลูกค้ารายเดิมได้
ท่ัว ถึง  ตอบสนองความ
ต้องการได้ทันเวลา และ
ขยายธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้าง การพฒันากระบวนการ ผลท่ีได้รบั

สายงาน
ธุรกิจขนาดกลาง  

สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง  ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมโอกาสในการสร้างราย
ได้จากการอำานวยสินเช่ือ 
และทำาให้ธนาคารมีศักย ภาพ
ในการแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน

ปรับยุบฝ่ายธุรกิจขนาดกลาง 11 ฝ่าย และจัดต้ัง 
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางเพ่ิม ทำาหน้าท่ีดูแลสำานักงานธุรกิจ  
ลดข้ันตอนในการพิจารณาสินเช่ือ เกิดความคล่องตัว
ในการบริหารงาน ดูแลลูกค้า และอำานวยสินเช่ือ  
นอกจากน้ี มีการปรับเพ่ิมจำานวนผู้บริหารกลุ่ม เพ่ือเพ่ิม
อำานาจต่อรองกับลูกค้า สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างท่ัวถึง 
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“พนักงาน” คือทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ท่ีธนาคารจะต้องดูแลและพัฒนาขีดความสามารถไปให้ถึงท่ีสุด ธนาคารจึงให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สร้างทัศนคติท่ีดี  และเพียงพอสำาหรับการปฏิบัติงาน รวมถึงเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมาย
ของธนาคาร  โดยอยู่ภายใต้กระบวนการพัฒนารูปแบบผสมผสานกัน หรือ  Blended Learning Development   
ท้ังด้วยการฝึกอบรมภายในธนาคาร อบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกธนาคาร การให้ทุนการศึกษา และการลา 
ศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ  การพัฒนาในงาน (Career Development) ได้แก่ การฝึกอบรม 
ในงาน (OJT) การสอนงาน (Coaching) การมีระบบพ่ีเล้ียง (Mentor Program) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
การขยายปริมาณงาน (Job Enlargement) การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment)  นอกจากน้ียังมีการพัฒนา 
ตามแนวทางอ่ืนๆ ได้แก่ 

- Self-Learning / E-Learning เพ่ือให้พนักงานสามารถเรียนรู้  และแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน 
- Knowledge Base Management  เป็นการเก็บรวบรวมความรู้ เพ่ือเอ้ือให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน  

การพัฒนาพนักงาน

ส่งเสริมเพื่อสร้าง...องค์กรแห่งนวัตกรรม
ในปี 2555 ธนาคารได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในเร่ืองนวัตกรรม ว่าเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสามารถด้าน 

การแข่งขัน สร้างโอกาสทางการตลาด และศักยภาพการสร้างความสำาเร็จให้แก่ธุรกิจ ธนาคารจึงให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร โดยผ่านการจัดกิจกรรม และการจัดการความรู้
อย่างต่อเน่ือง โดยกำาหนดให้นวัตกรรมเป็นหน่ึงในคุณค่าหลักขององค์กร ซ่ึงประกอบด้วย Innovative Thinking สนับสนุน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คิดค้นแนวคิด หรือแผนงานท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธนาคาร และสามารถนำาไป
ต่อยอดเชิงธุรกิจได้ Innovative Products ให้หน่วยงานมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 
Innovative Process ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการทำางานอย่างต่อเน่ือง

พร้อมกันน้ียังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน นับเป็นระยะเวลา 5 ปีท่ีทางธนาคารได้รวบรวมแนวคิดท่ีพนักงานนำาเสนอ และจัดส่งเข้า  
ศูนย์นวัตกรรมทางความคิด หรือ Creative Ideas & Innovative Center ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธนาคารในปัจจุบันและอนาคต และมีการขยายผลโดยจัดโครงการอย่างต่อเน่ือง เช่น  
การมอบรางวัลพนักงาน ท่ีนำาแนวคิดจากศูนย์นวัตกรรมทางความคิด ไปต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์กับธนาคาร
ได้สำาเร็จ ภายใต้โครงการความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนา และจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้มีการนำานวัตกรรม 
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน อาทิ การประกวด Star of QA ในโครงการประกันคุณภาพบริการ (QA) เพ่ือให้หน่วยงาน
คำานึงถึงการพัฒนาคุณภาพบริการท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  

นอกจากน้ี ธนาคารยังได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ผ่านการอบรมในหลักสูตร  
Building Creative Project : The Pathway toward the Future of KTB เพ่ือพัฒนาพนักงานให้มีทักษะกระบวนการคิด 
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานการค้นคว้าและวิเคราะห์จากข้อมูลจริง โดยแลกเปล่ียนความรู้และทักษะ
ต่างๆ การริเร่ิมนวัตกรรมท่ีทันสมัยท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

จากแนวทางในการดำาเนินงานท่ีมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน ธนาคารได้ใช้ช่องทางการ
ส่ือสารภายในองค์กร KTB Intranet Website ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางาน โดยการแบ่งปันความรู้ ความคิด
ใหม่ๆ ท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ของพนักงาน ผ่านคอลัมน์ต่างๆ อาทิ เพ่ือนเล่าเราบอก โดยนำาเสนอแนวคิด และข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์กับธนาคารจากแหล่งข้อมูลภายนอกหรือจากประสบการณ์ท่ีได้พบ
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- Knowledge Sharing  การเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ให้พนักงาน  
- Community of Network การแบ่งปันความรู้ด้านต่างๆ ด้วยกิจกรรม cop  
- การพัฒนาผู้เช่ียวชาญ โดยสร้างพนักงานให้มีความสามารถเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และให้สามารถ 

สอนงาน  ส่งต่อความรู้แก่พนักงานรุ่นต่อไปได้
- VDO  Conference การถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ผ่านระบบ โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ

ในปี 2555  ธนาคารมีการวางแผนพัฒนาพนักงานในทุกสายงานของธนาคาร โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการพัฒนาทักษะ
ด้านการขาย   ด้านการบริการ การวิเคราะห์สินเช่ือและการปรับโครงสร้างหน้ี   และด้านการบริหารความเส่ียง  โดยมี
การจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ  เช่น  การพัฒนาทักษะด้านการขาย เพ่ือเพ่ิมบทบาทการเป็น Value Advisor ในการ 
จัดทำา Product Bundling ให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ การพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
สินเช่ือ และการปรับโครงสร้างหน้ีด้วยการฝึกปฏิบัติ การพัฒนาพนักงานด้านการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้พนักงานมี
ทัศนคติท่ีดีและตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเส่ียง นอกจากน้ีธนาคารยังมีแผนการพัฒนาผู้บริหาร  
สร้างภาวะผู้นำา ให้มีความมุ่งม่ันในการทำางาน มีทักษะการสอนงาน และพัฒนาพนักงานให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
เป็นกำาลังสำาคัญในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจของธนาคารในอนาคต
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ส่งเสริมพนักงานให้รอบรู้เร่ืองผลิตภัณฑ์และบริการ

การบริการท่ีดียังคงเป็นเป้าหมายสำาคัญของธนาคาร จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง 
ความประทับใจให้กับลูกค้า ในปี 2555 ธนาคารได้ให้ความสำาคัญในเร่ืองการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านงาน 
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM โดย การเพ่ิมช่องทาง ให้ลูกค้าสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคาร และทาง Social Network เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับลูกค้า การพัฒนารูปแบบรายงาน
เร่ืองร้องเรียนลูกค้า เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลเร่ืองร้องเรียนมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ 
ให้ดีย่ิงข้ึน การคัดเลือกลูกค้าร้องเรียนท่ีมีรายละเอียด และเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์และเป็นสาระสำาคัญ ซ่ึง
หน่วยงานและสาขาได้นำามาปรับปรุงอย่างจริงจัง และตรวจสอบได้ว่าลูกค้า มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา 
มากน้อยแค่ไหน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหมือนเงาสะท้อนให้ทางองค์กรพัฒนาการบริการของตนเองให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน เพ่ือ 
ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้า

ธนาคารได้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน เพ่ือความสามารถ 
ในการให้คำาแนะนำาท่ีดีแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ทางธนาคารจึงได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
ผ่านช่องท่ีทันสมัยและเข้าใจง่าย ให้พนักงานได้เรียนรู้และนำาไปปรับใช้ในหลายช่องทาง

1. Good Morning KTB และ KTB VIP โดยจัดทำาแผ่น DVD จัดส่งให้สาขาท่ัวประเทศเป็นประจำาทุกเดือน  
และได้เผยแพร่ผ่านทาง KTB Intranet Website เพ่ือให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ 

2. Website Product Knowledge พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
รวมถึงข้อมูลบริการใหม่หรือโปรโมช่ันต่างๆ  

3. E-Mail Broadcast มีการประมวลข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  นำามาสรุปให้สั้นและกระชับ เพื่อให้
พนักงานได้ศึกษาทำาความเข้าใจ สามารถนำาไปปฏิบัติงานและนำาเสนอต่อไปยังลูกค้าได้ 

4. Monthly Meeting การจัดอบรมเพ่ือทำาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ท่ีสำาคัญหรือออกใหม่ ผ่านระบบ VDO Conference
5. Product Knowledge Call Center  ศูนย์กลางในการให้ข้อแนะนำา คำาปรึกษาในเร่ืองผลิตภัณฑ์และบริการแก่พนักงาน

มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการบริการ

ธนาคารกรุงไทย มีความต้ังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า  
ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารแสนสะดวก ท่ีพร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีผลิตภัณฑ์และบริการทาง 
การเงินท่ีหลากหลาย ให้บริการทางการเงินควบคู่ไปกับการบริหารจัดการท่ีดี มีการดำาเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 

ในปี 2555 ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างครบวงจร ท้ังบริการทางด้านเงินฝากและ 
ด้านสินเช่ือ เช่น สายงานธุรกิจภาครัฐ ท่ีดูแลลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้บริการสินเช่ือองค์กร เป็นการ
สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นขยายสินเช่ือเพ่ือเป็นแหล่งเงินกู้ให้กับรัฐบาล
สำาหรับงบประมาณรายจ่าย การให้บริการการจัดการทางการเงิน (Cash Management) การให้บริการสนับสนุนลูกค้า
กลุ่มชุมชน (Micro Bank) โครงการเงินกู้เพ่ือส่ิงแวดล้อมแก่หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
เพ่ือใช้ในการรักษาส่ิงแวดล้อม นับเป็นอีกหน่ึงขวบปีท่ีทางธนาคารได้พัฒนาขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์และการบริการ 
เพ่ือตอบรับทุกความต้องการของลูกค้าในทุกภาคส่วน 

นอกจากน้ีเพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและสามารถเข้าถึงการทำาธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย ธนาคารได้ขยาย
เครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยในปี 2555 ธนาคารมีสาขารวม 1,091 สาขา และมีเคร่ือง ATM จำานวน 7,911 เคร่ือง 
เพ่ือให้ครอบคลุมท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศไทย

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์และการบริการ
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ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ

ผลติภณัฑ์/บรกิาร วตัถปุระสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รบั

เงนิฝากประจำาตามใจ

เงนิฝากถงึใจวยัเกษยีณ

เงนิฝากประจำา  
KTB Forever Smile

เงนิฝาก KTB 6+

เงนิฝากประจำาสำาหรบัองค์กร 
การกุศล

เพ่ือให้อิสระลูกค้า ในการเลือกระยะ
เวลาฝากได้ด้วยตนเอง ต้ังแต่ 7 - 365 วัน

เพ่ือให้ลูกค้ามีเงินใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน ซ่ึงช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตและ
ทำาให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการ
แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิต เป็น
เงินฝากประจำา

เ พ่ือ ส่ ง เ ส ริม ใ ห้ ลูก ค้า เ ก็บ อ อ ม 
คุ้มครองความม่ันคงของชีวิต และ
ช่วยสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว

เป็นเงินฝากสำาหรับนิติบุคคลท่ีไม่
แสวงหากำาไร มีระยะเวลาฝาก  48 
เดือน และ 60 เดือน

ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้
ตามความต้องการ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดสภาพคล่อง
ทางการเงิน

เป็นเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก  
60 เดือน ให้ดอกเบ้ียสูงและมีการจ่าย
คืนเงินต้นบางส่วน

ลูกค้าได้รับสิทธ์ิฝากเงินฝากประจำา 10 
เท่าของคะแนนสะสมท่ีแลก เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และขยาย
ฐานลูกค้า

เงินฝากประจำา 3 เดือน ให้ดอกเบ้ียสูง
ถึง 6% ต่อปี โดยผู้ฝากต้องซ้ือประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์กรุงไทย อีซ่ี แคช 
ของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
ซ่ึงจ่ายเบ้ียประกันเพียง 6 ปี แต่ได้รับ
ความคุ้มครองนาน 10 ปี โดยยอดเงิน
ฝากและเบ้ียประกันชีวิตท่ีจ่ายรายปี
ต้องเท่ากัน

ลูกค้าได้ผลตอบแทนสูง รับดอกเบ้ีย 
เป็นรายเดือน ซ่ึงลูกค้าสามารถนำาไปจ่าย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
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ผลติภณัฑ์/บรกิาร วตัถปุระสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รับ

บัตร KTB-MCOT 
Entertainment Card

บัตร KTB 072

บัตร Miracle Thailand Card

เพ่ือขยายฐานข้อมูลลูกค้าวัยรุ่น / 
First Jobber 

เพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคเงิน
ให้กับวัดธรรมกาย 

ร่วมกับภาครัฐผลักดันนโยบาย และ
ช่วยสร้างรายได้ด้านการท่องเท่ียว 
ในประเทศ

ลูกค้าได้รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์
ในกิจกรรมต่างๆ ของ บมจ.อสมท. 
และบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป 

ลูกค้าสามารถบริจาคเงินทำาบุญ 
โดยไม่ต้องพกเงินสดจำานวนมาก 
พร้อมได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 
และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

ลูกค้าได้รับส่วนลดร้านค้าช้ันนำา 
พร้อมประกันอุบัติส่วนบุคคลสูงสุด  
1 ล้านบาท และค่ารักษาเบ้ืองต้น 
เป็นเงินสูงสุด 10,000 บาท

ผลิตภัณฑ์บัตร

Netbank	&	E-Channel

ผลติภณัฑ์/บรกิาร วตัถปุระสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รับ

เงินฝาก Net Flexible Fixed

Talk to net officer

เงินฝากประจำาผ่านระบบ Netbank 
ท่ีให้ดอกเบ้ียสูง และกำาหนดเวลา 
การฝากได้ด้วยตนเอง

เพ่ือการติดต่อเจ้าหน้าท่ีธนาคารได้
โดยตรง ด้วย Video Call

ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่า
เงินฝากท่ัวไป และทำาได้เองโดยไม่
ต้องมาทำาธุรกรรมท่ีธนาคาร

ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมได้อย่าง
ม่ันใจกับ netbank officer ผ่านระบบ 
Video Call 
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เพิม่บรกิารซือ้ ขาย สบัเปลีย่น 
กองทนุ KTAM บนระบบ 
KTB netbank

เพ่ิมช่องทางในการซ้ือ ขาย สับเปล่ียน
กองทุน KTAM ผ่าน KTB netbank

ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายใน 
การซ้ือ ขาย สับเปล่ียนกองทุน KTAM

ผลติภณัฑ์/บรกิาร วตัถปุระสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รบั

บรกิาร Pay/Receive with mobile ขยายฐานลูกค้ารายย่อย ด้วยบริการ
โอนเงิน โดยไม่ต้องมีเลขบัญชี  
ผ่านทางมือถือ

ลูกค้าสามารถโอนเงินไปยังเบอร์ 
มือถือได้ทุกเครือข่าย และรับเงิน 
ได้ทุกช่องทาง โดยไม่ต้องใช้เลขบัญชี 
พร้อมค่าธรรมเนียมการทำารายการ 
ในอัตราพิเศษ

บรกิาร Verify by VISA เพ่ือความม่ันใจในการซ้ือสินค้าและ
บริการ โดยบัตร Debit ผ่านระบบ 
E-Commerce

ลูกค้าได้รับความสะดวก และได้รับ
ความปลอดภัยในการชำาระสินค้า  
ด้วยระบบตรวจสอบตัวตนผู้ถือบัตร 

บรกิารโอนเงนิไปยังบัญชี 
ต่างประเทศ ผ่าน KTB Online

เพ่ิมช่องทางในการโอนเงินไปยัง  
ต่างประเทศได้รวดเร็วมากข้ึน

ลูกค้าได้รับความสะดวก สามารถโอน
เงินไปต่างประเทศได้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ KTB Online

Bank Note Online เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้า 
ในการส่ังซ้ือธนบัตรต่างประเทศ 
ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

ลูกค้าสามารถส่ังซ้ือธนบัตรต่างประเทศ 
ผ่านระบบ บน KTB Online  และ 
สามารถรับเงินได้ท่ี Counter Check in 
สนามบินสุวรรณภูมิ

e-Bill Presentment and Payment เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับชำาระเงินและ
นำาเสนอใบแจ้งหน้ีผ่านระบบของ
ธนาคาร

ลูกค้าและผู้ใช้บริการ สามารถ 
ชำาระค่าสินค้า/บริการ โดยวิธีหักบัญชี
ได้ทุกท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ต 

e-Certificate อำานวยความสะดวกแก่ลูกค้านิติบุคคล 
ท่ีต้องการหนังสือรับรอง

ลูกค้าได้รับความสะดวก ในการรอ
หนังสือรับรองได้ภายใน 15 นาที

TG e-Ticket Direct เพ่ิมช่องทางการออกบัตรโดยสาร
ของ บมจ. การบินไทย

ช่วยให้ตัวแทนจำาหน่ายบัตรโดยสาร
มีความคล่องตัวในการทำาธุรกิจ โดย
ไม่ต้องวางหนังสือค้ำาประกัน ช่วยลด
ต้นทุนทางการเงิน 

Cash	Management

ผลติภณัฑ์/บรกิาร วตัถปุระสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รบั
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สินเชื่อเพื่อสังคม	(ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และรัฐวิสาหกิจ)

ผลติภณัฑ์/บรกิาร วตัถปุระสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รบั

สนิเช่ือ  
วายุภกัษ์อนุรกัษ์พลงังาน
(KTB-Energy Saving)

เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาโครงการ
ต่างๆ ท่ีสนับสนุนเร่ืองการอนุรักษ์
พลังงาน หรือการสร้างพลังงาน
ทดแทน 

ลูกค้าได้เงินลงทุน สนับสนุนการ
ปรับปรุง และพัฒนาโครงการท่ี 
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน โดยให้
ผ่อนชำาระเดือนละเท่ากันสูงสุดไม่เกิน 7 ปี

สนิเช่ือ 
กรงุไทยประหยัดพลงังาน
(KTB-Green Loan)

เพื่อนำาไปก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย 
ระบบบำาบดันำา้เสยี ระบบกำาจดัอากาศ
เสยี และอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง

ลูกค้าได้เ งินลงทุนในโครงการท่ี
อนุรักษ์พลังงาน เพ่ือดำารงรักษา 
สภาพแวดล้อม ให้กู้นาน 7 ปี ดอกเบ้ีย
คงท่ี 3% พร้อมระยะปลอดการชำาระ
เงินต้นนาน 2 ปี

โครงการสนิเช่ือนวัตกรรมดี
ไม่มีดอกเบ้ีย
(SME-Innovation)

เพ่ือพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในรูป
แบบของธุรกิจใหม่ ตลอดจนสร้าง
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต บริการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ท่ีสร้าง
ธุรกิจนวัตกรรมท่ีดี และมีศักยภาพ
ทางการตลาด สามารถกู้ได้ โดยไม่ต้อง
จ่ายดอกเบ้ีย ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

โครงการสนับสนุนเงนิทุน 
เพือ่การวิจยั พฒันา 
(SME-R&D Fund)

เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคเอกชน 
มีทุนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดข้ึน
ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือแข่งขันใน
ตลาดโลก

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีทุนเพ่ือ
นำาไปต่อยอดกับโครงการท่ีส่งเสริม
ความเจริญก้าวหน้าด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่ประเทศ

โครงการสนิเช่ือเพิม่ผลผลติ
(SME-Productivity)

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต เทคโนโลยี และกระบวน 
การผลิต เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รับ
ผลผลิตเพ่ิม หรือต้นทุนการผลิตลดลง

ลูกค้าได้รับการสนับสนุนสินเช่ือ เป็น
วงเงินกู้แบบมีกำาหนดระยะเวลา 
ในกรณีท่ีซ้ือเคร่ืองจักรใหม่ อุปกรณ์/
ช้ินส่วน เพ่ือประกอบเคร่ืองจักรใหม่ 
สามารถกู้ได้ 100% ของราคาซ้ือขาย
ผ่อนชำาระได้สูงสุด 7 ปี

KTB Survey Pad เพ่ือให้ได้ทราบความพึงพอใจจาก
ลูกค้า และนำามาปรับปรุงการให้
บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ธนาคารทราบถึงระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ และแสดงถึง
ศักยภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

บัตร Double A เพ่ือความสะดวกในการชำาระเงินแก่
คู่ค้าของ บมจ. ดับเบ้ิล เอ 

ลูกค้าจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรทันที
หลังนำาไม้ต้นกระดาษ กลับมาจำาหน่าย 
และบัตรน้ีสามารถเบิกถอนเงินสดได้
จากตู้ ATM ทุกธนาคาร

ผลติภณัฑ์/บรกิาร วตัถปุระสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รับ
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ผลติภณัฑ์/บรกิาร วตัถปุระสงค์ ประโยชน์ท่ีได้รบั

โครงการขยายวงเงนิกองทุน
หมูบ้่านและชมุชนเมือง

เพ่ือสนับสนุนเงินกู้แก่กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง

เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับ
สมาชิกนำาไปลงทุน สร้างงาน สร้าง
รายได้

สนิเชือ่  
KTB Micro Bank for Lady

โครงการสนบัสนุนสนิเช่ือ 
แก่ชาวไร่ยาสบู

เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
จากการจัดต้ังกองทุนพัฒนาสตรี เพ่ือ
ให้สตรีเป็นพลังสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศ

สนับสนุนสินเช่ือให้กับชาวไร่ยาสูบ
เพ่ือนำาเงินไปลงทุนปลูกและบ่มใบยา

สมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี มีเงินทุน 
หมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพ สร้าง
รายได้

วงเงินกู้ต่อราย ไม่เกิน 200,000 บาท  
อัตราดอกเบ้ีย MRR+1.5% ต่อปี 
ระยะให้กู้ 12 เดือน โดยเกษตรกร 
ท่ีร่วมโครงการต้องได้รับการคัดเลือก
จากสำานักงานยาสูบ

สนิเชือ่  
KTB Micro Bank เพือ่การค้า

เพ่ือสนับสนุนการให้สินเช่ือกับกลุ่ม 
ผู้ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อย ท่ี
ค้าขายอยู่ท้ังในตลาดสด และทำาการค้า
ต่างๆ

ให้ผู้กู้มีเงินสร้างกิจการ ในวงเงินกู้ 
ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลากู้ 
ไม่เกิน 4 ปี

สนิเชือ่ KTB Micro Bank  
เพือ่เกษตรกรผูป้ลกู และดแูล
ต้นกระดาษ

เป็นการให้สินเช่ือแก่เกษตรกร ท่ี 
ปลูกต้นกระดาษเพ่ือจำาหน่ายให้  
บจ. คันนา (บริษัทในเครือ Double A) 

ธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดรายละ 
ไม่เกิน 200,000 บาท อัตราส่วนลด 
MRR+7.4% ต่อปี การชำาระคืนโดย
วิธีการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้
ธนาคาร

สินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลและธนาคารเพื่อชุมชน
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ธนาคารกรุงไทยยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยเน้นความสำาคัญใน
เร่ืองการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมและใส่ใจในส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้แนว
ความคิดการเสริมสร้าง “ทุนทางปัญญา”  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการช่วยพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้ใน 4 มิติสำาคัญ ได้แก่ มิติการศึกษา มิติสังคมและส่ิงแวดล้อม มิติศิลปวัฒนธรรม มิติกีฬา ท้ังน้ี 
ธนาคารได้กำาหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร
และนำาไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธ์ิผล พร้อมกับกำาหนดแผนการดำาเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในกลุ่มคนทุกช่วงวัย และครอบคลุมทุกภาคส่วนในสังคม ภายใต้ 
แนวนโยบาย และกรอบการดำาเนินงานเป็นรูปธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย

ต่อเนื่อง ธนาคารได้มีการส่งเสริมเร่ืองทุนทางปัญญา ท้ังในส่วนของโครงการท่ีดำาเนินการไว้แล้ว และขยายผล
ต่อจากโครงการหลักต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
อย่างแท้จริงตามเป้าหมายท่ีได้กำาหนดไว้

เชื่อมโยง ทุกโครงการและทุกกิจกรรมท่ีทางธนาคารได้ดำาเนินการสร้างทุนทางปัญญาใน 4 มิติ ได้มีการบูรณา
การแต่ละมิติเข้าด้วยกัน   และแต่ละโครงการได้กำาหนดวัตถุประสงค์และระดับอายุของกลุ่มเป้าหมายท่ีสัมพันธ์เก่ียว
เน่ืองกัน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสำาคัญเพ่ือสร้างองค์ความรู้ท้ัง 4 มิติในทุกช่วงวัย

ส่วนร่วม ทางธนาคารได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ ในการปลูกจิตสำานึกให้กับพนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร 

- คณะกรรมการธนาคาร มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินนโยบาย โดยให้คำาแนะนำา แบ่งปัน
ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือประโยชน์ต่อการดำาเนินโครงการอย่างสูงสุด

- คณะกรรมการผู้บริหารสายงาน อันประกอบไปด้วยผู้บริหารสายงานและผู้บริหารระดับสูง ให้การสนับสนุนการ
ดำาเนินโครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ท้ังทางด้านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ การติดตามผลการดำาเนินงาน 
นอกจากน้ันยังมีบทบาทในการบริหารโครงการและเข้าร่วมกิจกรรม

- พนักงาน คือกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนให้โครงการเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ 
มอบหมายแล้ว ยังต้องแสดงออกถึงความเสียสละและความจริงใจในการทำากิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

ผสานพลัง ธนาคารได้ดำาเนินการเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภายนอกองค์กร ท่ี
ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกันผลักดันให้โครงการต่างๆ ของธนาคารสัมฤทธ์ิผลตาม
วัตถุประสงค์ อีกท้ังยังมีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายพันธมิตร สู่ภาคธุรกิจและหน่วยงานท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึง
จะส่งผลให้สังคมได้รับประโยชน์เพ่ิมมากข้ึนเป็นลำาดับ

เสริม...ทุนทางปัญญา  
สร้าง...สังคมไทยอย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



โดยด�ำเนินกำรมอบควำมรู้แก่กลุ่มคนทุกช่วงวัยผำ่นกำรด�ำเนิน
กิจกรรมตำมโครงกำรต่ำงๆ

เพือ่สร้างคณุค่าและ
พฒันาสงัคมให้ยัง่ยนือย่างแท้จรงิ

กำรศกึษำคอื รำกฐำนแห่งควำมส�ำเรจ็  
ธนำคำรกรงุไทยได้จดัโครงกำรและกจิกรรม
เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุกำรให้ “ทนุทำงปัญญำ” 

มิติการศึกษา
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โครงการ  “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน”

โครงการ “สัมมนาผู้อ�านวยการโรงเรียน
ในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน”

ในปี 2548 ธนาคารจัดต้ัง “โครงการสนับสนุนการศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย”  โดยจัดสรรงบประมาณ 120 ล้านบาท
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในโครงการ “หน่ึงอำาเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน” ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) โดยให้การสนับสนุน รวม 60 โรงเรียน เป็นเวลา 3 ปี 

ต่อมาในปี 2551  สพฐ. ได้เปล่ียนช่ือโครงการเป็น “โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ธนาคารจึงได้เปล่ียนช่ือ
เป็น “โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” และได้จัดสรรงบประมาณอีก 80 ล้านบาท เพ่ือขยายการสนับสนุน
เพ่ิมข้ึน 33 โรงเรียน รวมเป็น 93 โรงเรียน  

และในปี 2553 ธนาคารอนุมัติให้การสนับสนุนโครงการต่อเน่ืองอีก 3 ปี โดยจัดสรรงบประมาณรวม 75 ล้านบาท 
และเพ่ิม 1 โรงเรียนในจังหวัดใหม่อันดับท่ี 77 ของประเทศ รวมท้ัง 3 ระยะ ในเวลา 9 ปี ธนาคารได้จัดสรรงบประมาณ
เป็นจำานวนเงินประมาณ 260 ล้านบาท รวม 94 โรงเรียน ครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

“กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ถือเป็นโครงการท่ีประสบความสำาเร็จในการพัฒนาบุคลากรในวงการศึกษา  
ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารท่ีมีส่วนส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการศึกษาของชาติในทุกภูมิภาคของประเทศ 
ให้มีความก้าวหน้าย่ิงข้ึน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดปัญหาการย้ายถ่ินและเปล่ียนค่านิยมจากการศึกษาต่อ
ในเมืองใหญ่  อันจะเป็นการสร้างสังคมไทยท้ังประเทศให้เติบโตไปอย่างม่ันคงและย่ังยืน

จัดต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนโครงการกรุงไทยสานฝัน  โรงเรียนดีใกล้บ้าน   โดยได้รับการตอบรับ และความพึงพอใจ
เป็นอย่างดีจากผู้อำานวยการโรงเรียน ท่ีให้ความเห็นว่าเป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ต่อยอดทุนทางปัญญา และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน  อีกท้ังเสริมสร้างองค์ความรู้  โดยผู้บริหารโรงเรียนได้
รับฟังการบรรยายจากผู้บริหารธนาคาร และวิทยากรท่ีมากด้วยประสบการณ์  รวมถึงได้รับทราบนโยบายของธนาคาร
ในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  และความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานโรงเรียน   

โดยในปี 2555  ได้ดำาเนินงานจัดการบรรยายในเร่ือง  Social Intelligence  และ  Teacher TV เส้นทางสู่ครู 
มืออาชีพ  รวมถึงสนับสนุนการดำาเนินการของชมรมผู้อำานวยการโรงเรียน  เกิดการติดต่อประสานงาน และพัฒนาการ
ดำาเนินงานของโรงเรียนในโครงการให้มีประสิทธิภาพ อันจะสามารถนำาไปพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป
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เพิ่มเส้นทางแห่งปัญญา

โครงการ “กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต”

ในปี 2552  บมจ.ธนาคารกรุงไทย เร่ิมต้นการดำาเนินงานโครงการ “กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต”  โดยสนับสนุน 
ทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” 
ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กำาหนดโรงเรียนละ 1 ทุนการศึกษา ทุนละ 50,000 บาท โดยปัจจุบันน้ี 
ธนาคารมีนักเรียนทุนท้ังส้ิน (รุ่นท่ี 1-4)  249 คน 

ในปี 2555 มีนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาโครงการ “กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” จำานวน 69 คน ซ่ึงธนาคารได้จัด
พิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีผู้บริหารธนาคาร ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

นอกจากน้ี ธนาคารได้จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์นักเรียนทุน ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ 
จ.นครราชสีมา เพ่ือให้นักเรียนทุนได้ทำาความรู้จักและเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง พร้อมท้ังได้รับความรู้จากวิทยากร และถือเป็นโอกาสท่ีดีในการร่วมกันทำากิจกรรมเพ่ือสังคม อาทิ  
การทาสีอาคารเรียน โรงเรียนวัดปรางคล้า ปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียนและวัดปรางคล้า

นางสาวช่ืนกมล อาจหาญ 
นกัเรยีนทุนโครงการ “กรงุไทยสานฝนัสูบ่ณัฑติ” รุน่ที ่1 คณะศลิปศาสตร ์

และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

“ภูมิใจค่ะท่ีได้เป็นนักเรียนทุนโครงการ “กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” และ 
ได้รับโอกาสดีๆ ท่ีไม่สามารถหาได้ท่ีไหน มีเด็กต่างจังหวัดอีกมากท่ีสามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่ไม่สามารถเรียนต่อได้ เพราะปัญหาด้านฐานะทาง
ครอบครัว 

ดิฉันก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำาของประเทศ แต่ถ้าหากขาดทุน
สนับสนุน ความฝันของดิฉันก็มิอาจเป็นจริงได้ดังเช่นวันน้ี  การได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงไทย 
เปรียบเสมือนหยดนำ้าที่หล่อเลี้ยงต้นกล้าเล็กๆ ต้นหน่ึง ท่ีใฝ่ฝันอยากจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ท่ีให้ร่มเงา 
แก่ผู้คนมากมาย เช่นดิฉันที่ต้องการการศึกษาที่ดี เพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ 
ดิฉนัจงึขอขอบคณุธนาคารกรงุไทยเป็นอย่างมาก ทีเ่หน็ความสำาคญัของการศกึษา ดฉินัจะจดจำาสิง่เหล่านี้
ไว้เป็นบญุคุณทีม่ริูล้มื และไม่สามารถตอบแทนได้หมด ขอบคณุค่ะ”
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2552 การ์ตนูและลายไทย 3 มติิ โรงเรยีนศรวีชัิยวทิยา จ. นครปฐม

ปี

2546

2548

2550

โครงงาน

ทองผำาทองเตา

ของฝากจากสวนยาง

รบัจดักจิกรรมปลกูป่าแก้ปัญหาโลกร้อน

สถาบัน

โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั จ. เชยีงใหม่

วทิยาลยัเทคนิคพังงา จ. พงังา

วทิยาลยัเทคนิคพังงา จ. พงังา

2545 ดาวเรอืง ความสวยท่ีอวดสรรพคณุได้ โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม จ. สโุขทยั

2547 แฟรนไซส์หมกึองิค์เจ็ตสดุประหยดั โรงเรยีนบ้านแก่งวทิยา จ. สุโขทยั

2549 ธรุกจิกระถางต้นไม้แบบแก้มลงิ โรงเรยีนสนักำาแพง จ. เชียงใหม่

2551 ผลติเสือ้คลมุท้องพร้อมให้นม วทิยาลยัการอาชีพนางรอง จ. บรุรีมัย์

2553 หมอนหก สะลเีมอืงเพ่ือสขุภาพ โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั จ.เชยีงใหม่

โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช”
จัดต้ังเม่ือปี 2545 ได้ดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 11 ปี ซ่ึงเป็นโครงการสำาหรับเยาวชนท่ีกำาลังศึกษา

อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้มีโอกาสประกอบธุรกิจจริง
เพ่ือปลูกฝังความเข้าใจในหลักการดำาเนินธุรกิจท่ีถูกต้อง เหมาะสม ช่วยเหลือสังคมในการวางรากฐานเก่ียวกับ 
การประกอบการท่ีดี  และเยาวชนได้ค้นพบทางเลือกในการดำาเนินชีวิต ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการจดทะเบียน
ในรูปของบริษัทจำาลองท่ีข้ึนทะเบียนกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารบริษัท เพ่ือบริหารงาน
ด้านต่างๆ  รวมถึงต้องมีการผลิตสินค้าหรือบริการจริงออกมาเป็นรูปธรรม 

ในปี 2555  โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” มีการตอบรับอย่างดีจากเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ท่ัวประเทศ เข้าร่วม
ประกวดจำานวน 12,914 ทีม รวมเป็นนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมโครงการจำานวนท้ังส้ิน 129,140 คน

2554 ผลติกระถางปุ๋ย Recycle โรงเรยีนราชบุรบีรหิารธรุกจิ จ. ราชบรุี
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การประเมินผลโครงการที่ได้รับรางวัล 

กว่า 54% พบว่า
มกีารต่อยอดและขยายผล

โครงการอย่างต่อเนือ่ง
พฒันาผลติภณัฑ์ให้มีความ

หลากหลายมากข้ึน ให้รุ่นน้อง 
ในโรงเรียน 

ดำาเนนิการต่อ 

มีการบรรจุในหลักสูตร 

การเรียนการสอน 

การต่อยอดความรู ้
ให้แก่ชมุชน โรงเรยีน 

โดยรอบ ด้วยการนำาความรูท้ี ่
ได้มาสร้างเป็นอาชพี 

ภายในชมุชน สามารถเลีย้ง
ตนเองได้อย่างยัง่ยนื

นอกจากนีย้งัมกีารนำาโครงการทีไ่ด้รบัรางวลัจากโครงการ “กรงุไทย ยวุวาณชิ” มาเป็นต้นแบบ (Best Practice) 
โดยนำาองค์ความรูห้รอืทกัษะต่างๆ เช่น ขัน้ตอนการผลิต การทำาแผนธรุกจิไปถ่ายทอดและขยายผลสร้างมลูค่าเพ่ิม 
(Value Creation) ให้กบัโรงเรยีนในโครงการ “กรงุไทยสานฝัน โรงเรยีนดใีกล้บ้าน” จำานวน 94 โรงเรยีนท่ัวประเทศ และ
ชมุชนโดยรอบโรงเรยีน  เพือ่เป็นการสร้างอาชพีให้แก่คนในชุมชน รวมท้ังกระตุน้ให้เกดิธรุกจิ SMEs ภายในชุมชน 
อกีด้วย

นางสาวสกุลรัตน์ ทาดง
จากทีมหัวข้ีเล่ือย โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 

“รู้สึกดีใจมากท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษทางปปช.ซ่ึงสมาชิก
กลุ่มมีความภาคภูมิใจมาก และยังได้เปิดโลกทัศน์จากการไปศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศเกาหลีใต้ ทำาให้ทางทีมได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากประเทศ
ของเราได้หลายๆ ด้าน ท้ังในด้านการจัดการขยะ การจัดการด้านการจราจรท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขอขอบคุณธนาคารกรุงไทย ท่ีได้ให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคน จากทุกภาค สามารถคิดและ 
ทำาแผนงานต่างๆ ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมา และการจัดทำาแผนธุรกิจน้ีก็ได้สอนให้เรารู้จักคิดรู้จักทำา ท่ีสำาคัญยังเป็น
ประโยชน์ต่อตัวเราเองด้วย เผ่ือว่าในอนาคตเราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เราก็สามารถนำาความรู้ตรงน้ี
ไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไปได้”
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ปี 2553  ได้เร่ิมต้นโครงการ “Value Creation Best Practice” เพ่ือเป็นการต่อยอด และขยายผลโครงงานท่ีได้รับ
รางวัลในโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ได้ดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน รวมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ทักษะการดำาเนินธุรกิจสู่โรงเรียนในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ซ่ึงมีความคาดหมายว่านักเรียน 
อาจารย์ และชุมชนของโรงเรียนในโครงการฯ ได้รับแนวทาง และทักษะในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีระบบ และมีจริยธรรม  

 
และในปี 2555 ทางธนาคารได้ดำาเนินการลงพ้ืนท่ี เพ่ือเก็บข้อมูล ถ่ายทำาวิดีโอการดำาเนินกิจกรรมโครงการ  

พร้อมทำาการสัมภาษณ์อาจารย์และนักเรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดในปี 2554 รวมถึงชุมชนท่ีทีมนักเรียนได้ดำาเนิน
ธุรกิจ ดังน้ี

นางสาวอรพรรณ เสง่ียมพร 
ทีมวู๊ดเวิร์คเลโก้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

“รู้สึกดีใจท่ีได้เข้าร่วมกับโครงการ  “กรุงไทย ยุววาณิช” และอยากขอขอบคุณ
ธนาคารกรุงไทย ท่ีได้จัดโครงการดีๆ เช่นน้ี ให้พวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรม ทำาให้
ได้รับความรู้มากมายจากการเข้าร่วมประกวด ต้ังแต่การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนการทำาธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การดำาเนินการขาย กลยุทธ์ทางการ
ตลาด การจัดการด้านการเงิน ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนสร้างความรู้และประสบการณ์

ท่ีไม่สามารถหาได้จากในหนังสือเรียนหรือจากห้องเรียน ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการทัศนศึกษาเกาหลีใต้ 
สร้างความรู้และความประทับใจ พร้อมท้ังจินตนาการในการสร้างสรรค์งานอีกมากมาย ขอขอบคุณธนาคาร
กรุงไทย สำาหรับการสรรค์สร้างโครงการดีๆ อย่างโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช”  อีกท้ังต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง 
ท่ีปรึกษาบริษัท และคณะครูอาจารย์ มาสเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทุกท่าน ท่ีช่วยเป็นกำาลังแรงกำาลังใจในการ
ดำาเนินงานมาตลอด 4 เดือน พวกเราจะขอนำาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับเหล่าน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจำาวันของเราให้มากท่ีสุดค่ะ”

โครงการ “Value Creation Best Practice”
โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช”
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ภายหลังจากการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล ธนาคารได้รวบรวมข้อมูลมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงจัดทำา 
CD เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ หรือทักษะต่างๆ ไปยังโรงเรียนในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” 
และขยายผลสู่ชุมชนเพ่ือเกิดความย่ังยืนต่อไป

ลำาดบั

2

4

1

3

จำานวนคน

30

80

40

60

ระยะเวลา โรงเรยีน

10-11 กรกฎาคม 55 โรงเรยีนราชบรุบีรหิารธรุกจิ จ.ราชบรุี

24-25 กนัยายน 55 โรงเรยีนแม่เจดีย์วิทยาคม จ. เชยีงราย

2-6 กรกฎาคม 55 วิทยาลยัการอาชีพนางรอง จ. บรุรีมัย์

17-18 กรกฎาคม 55 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

ทมี

บรษิทั หวัขีเ้ลือ่ย จำากดั

บรษิทั เส้นสายสายเวยีงกาหลง จำากดั

บรษิทั เกษตรพอเพยีง จำากดั

บรษิทั วู๊ดเวิร์คเลโก้ จำากดั
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โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”

ปี

2551

2553

2555

2550

2552

สถาบัน โครงการ

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก้าวกล้า พัฒนาตามรอยพ่อ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

นางเลด็นางลอด ทางรอดของชุมชน

ซาเล้งไทยหัวใจพฒันา  
เพ่ิมคณุค่าสูชี่วติทีย่ัง่ยนื

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พฒันานำา้พรกิแม่ทองห่อ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม รำาลึกอดีต เล่าปัจจุบัน กล่าวขาน
อนาคตกลุ่มผู้เล้ียงไหมอีร่ี ชุมชน
บ้านสองห้อง

ทีม

ทีมกล้าใหม่

ทมีมาตุม้มาโฮม

ซาเล้งไทย  
หวัใจพฒันา

ทีมพรกิขีห้นู

ทีมมดีี

2554 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจ.สกลนคร

เบเกอรีน้่องหมาแก้จน  
ช่วยชุมชนหนองอบีตุร

ฮักแพงแบ่งปัน

ต้ังแต่ปี  2550 ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำาเนินโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” เป็นการสร้างทุนทางปัญญาให้กับนิสิต
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้
แนวคิดตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และการจัดการท่ีย่ังยืน สามารถบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตลอดจนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และขยายผล
ไปสู่ครอบครัว รวมท้ังชุมชน  โดยมีการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองตลอด 6 ปี ซ่ึงมีโครงงานท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ดังน้ี

ในปี 2555 มีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ท่ัวประเทศ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 คน 
จากกว่า 200 สถาบัน  โดยมีผลดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ ท้ังสำาหรับคณาอาจารย์ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมเติม มี 
ความเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดสู่
ผู้อ่ืน รวมถึงนิสิตนักศึกษา ท่ีได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถ และถือเป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีทรงคุณค่า นอกเหนือ
จากตำาราเรียน อีกท้ังยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีข้ึนอีกด้วย
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นางสาวรดาธร พุทธิธนาธร 
นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ขอขอบคุณ โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ท่ีมองเห็นโอกาสให้พวกเรา
ได้เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีข้ึน และรู้สึกดีใจท่ีได้รับรางวัลโครงการ 
ดีเด่นชนะเลิศ รู้สึกภูมิใจมากๆ  เพราะทุกข้ันตอนของการทำางาน สมาชิกในกลุ่ม
ล้วนคิดเอง ทำาเอง เพ่ือทำาให้ผลลัพธ์ออกมาดีท่ีสุด และยังเป็นประสบการณ์ท่ี
ทำาให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงสามารถนำาไปปรับใช้ในการขยายผล

ต่อได้ โดยการสนับสนุนและปลูกฝังให้คนในชุมชนดำาเนินโครงการต่างๆ อย่างย่ังยืน”

นายวรุตม์ ไกยสวน 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว  ทำาให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากท่ีได้
เรียนมาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ได้เรียนรู้การทำางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำาไปพัฒนาต่อได้ โดย
ทำาให้หน่วยงานต่างๆ สนใจ ให้ความร่วมมือ หรือช่วยเหลือเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึง
ทำาให้เป็นท่ีรู้จักของคนในวงกว้าง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านและ

ทำาให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ และอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดีท้ังคุณภาพ รูปแบบ เพ่ือให้สามารถ 
ประกอบธุรกิจอย่างย่ังยืน”

นางสาวปารมี อุประ 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจ ท่ีสามารถชนะอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนตลอดการดำาเนิน
โครงการได้  เป็นประสบการณ์ท่ีทำาให้ได้ฝึกความมานะ ขยัน อดทน และยังได้
รู้จักเพ่ือนต่างสถาบันมากมาย ท่ีต่างก็มีความมุ่งม่ัน ต้ังใจท่ีจะพัฒนากลุ่ม 
เป้าหมายของตนให้มากย่ิงข้ึน โดยทางทีมวางแผนท่ีจะขยายผลโดยท่ีทาง 
มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังชมรมเพลงโคราช ทางทีมจึงวางแผนการจัดฝึกอบรมเพลง

โคราชข้ึนทุกปี อีกท้ังยังได้วางแผนการสอนให้กับเด็กช้ันประถมในโรงเรียนท่ีทางสมาคมเพลงโคราชเคยเข้าไปสอน 
ให้เกิดการสอนท่ียืนยาวข้ึน”
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โครงการ “Value Creation Best Practice”

เร่ิมในปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการขยายผลโครงการของนิสิตนักศึกษา ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ 
“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ไปสู่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง เป็นส่ือกลางในการบูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ และ
ภูมิปัญญาต่างๆ  จากชุมชนต้นแบบไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ หรือจากคนในชุมชนรุ่นสู่รุ่น และมีส่วนร่วมในการสานต่อแนวทาง
การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน  เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  สามารถดำารง
ชีวิตอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำาเนินงานร่วมกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา 
และเครือข่ายพันธมิตรท่ีเป็นองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  

Value Creation Best Practice  ประจำาปี 2555  ธนาคารได้คัดเลือกโครงการของนิสิตนักศึกษา ท่ีมีผลการดำาเนิน
งานสร้างประโยชน์ให้ชุมชน และสามารถใช้เป็นต้นแบบ  โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา หรือทักษะต่างๆ  มา
จัดเก็บเพ่ือเป็นแหล่งความรู้สำาหรับการศึกษา ให้บุคคลท่ีต้องการเรียนรู้ได้นำาไปต่อยอด และขยายผลสู่การสร้างมูลค่า
เพ่ิมให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป

ลำาดบั

1

ชมุชน จำานวนคน

ชุมชนหนองอบุีตร
อ.ห้วยผึง้ จ.กาฬสนิธุ์

60

190

ระยะเวลา สถาบัน

รวม

19-21 ม.ิย.55 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ

ทีม

ฮักแพง 
แบ่งปัน

2 ชุมชนวชัราคามคช
ทวปี ต.เกาะช้างใต้ 
อ.เกาะช้าง จ.ตราด

13015-16 ก.ค. 55 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่เซ-อิ

โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”
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โครงการ “ส่งเสริมการอ่าน และการเขียน”
ต่อเน่ืองจากโครงการ  “หนังสือดีสำาหรับ

เยาวชน” ท่ีได้ดำาเนินการต้ังแต่ปี 2551 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความตระหนักและ 
ให้ความสำาคัญของการอ่านและการเขียน  
เกิดวัฒนธรรมแห่งการอ่านและการเขียนท่ี 
เข้มแข็งข้ึนในโรงเรียน รวมถึงให้นักเรียนและ
โรงเรียนใช้ประโยชน์จากมุมหนังสืออย่างเต็มท่ี 
และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์โครงการ 
“หนังสือดีสำาหรับเยาวชน” โดยในปี 2555 ได้
ดำาเนินงานรวม 5 โครงการ

ปี 2555

6-9 
พฤษภาคม 

9-11 
กันยายน

มกราคม-
กรกฎาคม

5-7 
มถินุายน

28-31 
ตุลาคม

โครงการ ผูเ้ข้าอบรม

ส่งเสริมการอ่าน และการเขียน (ติวเข้ม 
ภาษาไทย) สำาหรับครูและนักเ รียน 
โรงเรียนในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน” จำานวน 84 โรงเรียน

English Camp

อบรมพิเศษสนับสนุน และพัฒนาครู 
ภาษาอังกฤษ สู่ลูกศิษย์อย่างมีคุณภาพ 
สำาหรับครูระดับมัธยมศึกษา โครงการ 
“กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” 
จำานวน 84 โรงเรียน

สัมมนาเชิงวิชาการ...เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน สำาหรับรองผู้อำานวย
การฝ่ายวิชาการ โรงเ รียนโครงการ   
“กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” 
จำานวน 94 โรงเรียน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ 
สู่งานอาชีพ” สำาหรับครูการงานอาชีพ  กลุ่ม
คหกรรมศาสตร์ และกลุ่มเกษตรศาสตร์ 
ในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน” จำานวน 84 โรงเรียน

ประมาณ 
42,000 คน

180 คน

169 คน

96 คน

180 คน

สถานท่ี

โรงเรยีนในโครงการ  
“กรงุไทยสานฝัน โรงเรยีนดใีกล้บ้าน”

โรงเรยีนวดัทัพหมนั 
จ. อทัุยธานี

ศนูย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรงุไทย
เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสมีา

ศนูย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรงุไทย 
เขาใหญ่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสมีา

ศนูย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรงุไทย 
เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสมีา
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ท้ังน้ี จากการดำาเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน และ
การเขียน ธนาคารได้สำารวจความคิดเห็นของครูและ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ พบว่า 

ด้านเน้ือหาวิชาท่ีบรรยาย ตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ สามารถนำาไปปรับใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ยังได้รับความรู้ 
ทักษะ กระบวนการด้านการคิดวิเคราะห์ และควรมีเว็บไซต์ 
เพ่ือสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ของโครงการ “กรุงไทย
สานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และทรัพยากรต่างๆ นวัตกรรมท่ีดีๆ สู่โรงเรียนในเครือข่ายได้

ด้านวิทยากร วิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์
ทำางานท่ีดีมาก และมีความจริงใจในการสอน และยังได้
รับเทคนิคในการสอนใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย
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