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“

ธนาคารกรุงไทยในวันนี้ สามารถยืนหยัด
ในการเป็นธนาคารพาณิชย์ชนั้ น�ำ
และเป็นหนึง่ กลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

”

ตลอดระยะเวลาในการด� ำ เนิ น งานของ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารมีแนวทางในการด�ำเนิน
งานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทุกด้าน
กอปรกับแนวทางการบริหารของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารทุกระดับ และแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ของพนั ก งานที่ ยึ ด มั่ น ตามแนวทางของการมี
บรรษัทภิบาลทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม มีความโปร่งใส และ
เป็นการปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุม่ ส่งผลให้ธนาคารกรุงไทยในวันนีส้ ามารถ
ยืนหยัดในการเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำ และ
เป็ น หนึ่ ง กลไกส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดรวมถึงการให้การ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างต่อเนือ่ ง
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การด�ำเนินงาน
ด้านธุรกิจ
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ภาพรวมการด�ำเนินงานของธนาคาร
ในปี 2556 ธนาคารด�ำเนินงานภายใต้วสิ ยั ทัศน์การเป็น “ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank)
ทีด่ แู ลและบริการลูกค้าดีทสี่ ดุ ” โดยด�ำเนินงานตามแผนการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
Sustainable Growth & Quality Profit
• ธนาคารมีผลงานด้านเงินให้สนิ เชือ่ เพิม่ สุทธิ เงินฝากรวมตัว๋ แลกเงินรายย่อยเพิม่ สุทธิ อัตราเพิม่
		 ของรายได้คา่ ธรรมเนียม สัดส่วน NPL ต่อเงินให้สนิ เชือ่ (Net) ยอดขาย NPA (Book Value) และ
		 ก�ำไรสุทธิ สูงกว่าเป้าหมาย และผลงานส่วนใหญ่ดีขึ้นกว่าปีก่อนโดยเฉพาะผลงานด้านเงินให้
		 สินเชือ่ เพิม่ สุทธิ
• ออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น
		 ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากในโอกาสต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ ให้บริการ KTB Trade Online ส�ำหรับ
		 ลูกค้าธุรกิจ บริการรับช�ำระค่าตัว๋ เครือ่ งบินนกแอร์ผา่ นเคาน์เตอร์ธนาคาร บริการรับช�ำระค่าตัว๋
		 เครือ่ งบินบางกอกแอร์เวย์ ผ่าน ATM, KTB Online หรือ KTB Online @ Mobile และบริการออก
		 หนังสือค�ำ้ ประกันทันใจภายใน 1 วัน เป็นต้น
Government’s Bank of Choice
• ธนาคารมีสาขาในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจทัง้ สิน้ 90 สาขา เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการ
		 ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ
Expanding to AEC
• ให้บริการโอนเงินไปประเทศพม่า (Kanbawzabank) ผ่านเครือ่ ง ATM ของธนาคารกรุงไทย
• ขยายเครือข่ายการให้บริการ ATM Cross Border เพิม่ เติม 3 เครือข่าย จากเดิม 2 เครือข่ายรวม
		 เป็น 5 เครือข่าย ใน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และเวียดนาม
		 โดยให้บริการถอนเงินสด และสอบถามยอดคงเหลือ
ในปี 2556 เป็นปีแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงานภายในของธนาคาร โดยได้ด�ำเนิน
โครงการทีส่ ำ� คัญ คือ โครงการ “KTB Transformation” ประกอบด้วย “Retail Transformation” ส�ำหรับลูกค้า
รายย่อย เพือ่ ทบทวนกระบวนการท�ำงานของสาขา และจัดท�ำแผนการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานจากสาขา
ถึงลูกค้า (End-to-End) ให้ดี เร็ว และประหยัดต้นทุน และ “SMEs Transformation” ส�ำหรับลูกค้า SMEs
ซึง่ โครงการ KTB Transformation นีจ้ ะท�ำให้พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว
ยิง่ ขึน้ สามารถเสนอแนะผลิตภัณฑ์ และให้คำ� ปรึกษาทีต่ รงกับความต้องการของลูกค้าได้ รวมทัง้ ยังช่วยเสริม
สร้างประสิทธิภาพของการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากโครงการ KTB Transformation แล้ว ธนาคารยัง
ด�ำเนินโครงการส�ำคัญอืน่ ทีส่ นับสนุนกลยุทธ์ของธนาคาร ได้แก่ Strategic Marketing Process (การพัฒนา
กระบวนการทางการตลาดส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่), Credit Risk Management Process (การปรับ
กระบวนการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ) และ Strategic HR Planning (การวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล) ซึง่ ทุกโครงการ
เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน
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“

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อ
การบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมความเสีย่ ง
โดยได้กำ� หนดโครงสร้าง
นโยบาย และแนวทางการ
บริหารความเสีย่ งครอบคลุม
การบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ
ตามกรอบข้อก�ำหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

”

ความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ในปี 2556 เศรษฐกิ จ โลกยั ง ไม่ มี ค วาม
แน่นอน สืบเนือ่ งมาจากปัญหาหนีส้ าธารณะใน
ยุโรป สหรัฐอเมริกา การชะลอการขยายตัวด้าน
เศรษฐกิจของจีน ปัจจัยด้านการเมืองภายใน
ประเทศ และความแปรปรวนของสภาพอากาศ
และภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการประเมินและ
ติดตามสถานการณ์ รวมทั้งก�ำหนดแนวทาง
เพือ่ รองรับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคารไม่หยุดชะงัก โดยธนาคาร
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก
ด้าน ได้แก่ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ ง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ความ
เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงของคู่
สัญญาด้านเครดิต โดยมีการพัฒนาเครื่องมือ
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ
เนือ่ ง ส่งผลให้ธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้
ตามเป้าหมาย และมีผลการด�ำเนินงานดีขึ้น
จากปีกอ่ นอย่างชัดเจน ขณะทีร่ ะดับความเสีย่ ง
ยังอยูใ่ นระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้

ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การบริ ห าร
ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง โดยได้
ก�ำหนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงครอบคลุมการบริหารความ
เสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ ตามกรอบข้ อ ก� ำ หนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และตามแนวทางของ
Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO)
ERM Framework ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตาม
หลักสากล โดยมีหลักการส�ำคัญคือ การเชือ่ มโยง
กระบวนการบริหารความเสีย่ งเข้ากับแผนกลยุทธ์
และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร ซึง่ ช่วยบูรณาการ
การบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กร โดยมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
กระทบต่อธนาคาร ก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ ง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง
ทีท่ นได้ ทีส่ อดคล้องกับปัจจัยเสีย่ ง และสาเหตุ
ของความเสี่ยง รวมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ของแผนธุรกิจธนาคาร ท�ำให้ธนาคารสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึง่ จะน�ำ
ไปสู ่ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ คุ ณ ค่ า ให้ กั บ
ธนาคาร ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ
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ธนาคารมีแนวทางและแผนการปฏิบตั งิ านการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความเสีย่ งด้านเครดิต
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งด้านเครดิตทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ ด้วย
ความระมัดระวัง และเน้นคุณภาพการให้สนิ เชือ่ เป็นส�ำคัญ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การ
ขอกูแ้ ละความสามารถในการช�ำระหนีค้ นื ของลูกหนี้ เน้นขยายสินเชือ่ จากฐานลูกค้ารายเดิมและ
รายใหม่ที่มีศักยภาพ ติดตามและประเมินสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้ใน
พอร์ตสินเชื่อ โดยธนาคารมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง ทบทวน
ปรับปรุงนโยบายสินเชือ่ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอ�ำนวยสินเชื่อและเกิดความคล่องตัวในทาง
ปฏิบตั แิ ละเป็นมาตรฐานสากล
ในปี 2556 ธนาคารมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
• จัดตัง้ โครงการ KTB Transformation โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ ปรับกลยุทธ์ โครงสร้างการ
ดูแลลูกค้า กระบวนการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ และเครื่องมือพิจารณาสินเชื่อ โดยยังคง
มาตรฐานในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีด่ ี จากการใช้เครือ่ งมือทางสถิติ เพือ่ ช่วยเสริม
สร้างประสิทธิภาพในการคัดกรองลูกค้า นอกจากนีย้ งั มีการจัดตัง้ Loan Factory เพือ่ รวม
ศูนย์การอนุมตั สิ นิ เชือ่ โดยมีการวางกระบวนการปฏิบตั งิ านและกระจายอ�ำนาจการอนุมตั ิ
เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ให้เร็วขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
• พัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินคุณภาพ ความแม่นย�ำของ
เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ ง พิจารณาสินเชือ่ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในปี 2556 ได้มกี ารพัฒนา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดอันดับความเสี่ยงของลูกค้า จัดท�ำแบบประเมินการจัดระดับ
ความเสีย่ งกลุม่ ลูกค้า SMEs และพัฒนาแบบจ�ำลอง NCB Model เพือ่ ใช้คดั กรองลูกหนี้
สินเชือ่ และพัฒนาการติดตามหนีข้ องโครงการ KTB Transformation ทัง้ ส�ำหรับลูกค้ากลุม่
SMEs และรายย่อย เพื่อช่วยยกระดับและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการบริหาร
ความเสีย่ ง ลด NPL และการกันส�ำรอง
• ก�ำหนดประเภทธุรกิจทีค่ วรขยายสินเชือ่ เพือ่ ให้สามารถขยายสินเชือ่ ในกลุม่ ลูกค้าทีอ่ ยูใ่ น
ธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพและแนวโน้มดี

“

ธนาคารมีการปรับปรุง
การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
อย่างต่อเนือ่ ง ทบทวน
ปรับปรุงนโยบายสินเชือ่
และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

”

ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น ราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ส�ำหรับฐานะในบัญชีเพือ่
การค้า และบัญชีเพือ่ การธนาคาร ให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีธ่ นาคารยอมรับได้และมีเงินกองทุน
ทีเ่ หมาะสม สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในปี 2556 ธนาคารได้ดำ� เนินการพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ ง
ด้านตลาดมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการพัฒนาวิธกี ารค�ำนวณมูลค่ายุตธิ รรม ให้มคี วามแม่นย�ำ
มากขึน้ และรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ของธนาคาร
3. ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ธนาคารได้ดำ� เนินการในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้
มีสภาพคล่องเพียงพอในการช�ำระภาระผูกพัน และด�ำเนินธุรกิจได้ตอ่ เนือ่ ง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านตลาด ได้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีใ่ นการติดตามควบคุมดูแลความ
เสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาแนวโน้มสภาพคล่องจากการประมาณฐานะสภาพคล่องของ
ธนาคาร และการประเมินความเสีย่ งจากอัตราส่วนสินทรัพย์ สภาพคล่องสุทธิตอ่ ฐานะ สภาพคล่อง
สุทธิ เพื่อดูความเพียงพอของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องที่ใช้รองรับความต้องการใช้เงินทุนใน
ระยะสัน้ ของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการควบคุมความ
เสีย่ งด้านสภาพคล่อง อีกทัง้ ธนาคารยังก�ำหนดให้มกี ารทดสอบภาวะวิกฤตความเสีย่ งด้านสภาพ
คล่อง เป็นรายไตรมาส โดยก�ำหนดสถานการณ์ทงั้ ของธนาคารและในระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
พร้อมทัง้ รายงานผลการบริหารความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ
ในปี 2556 ธนาคารได้ดำ� เนินการพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์ของ Basel III
เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการเตรียมการเพือ่ รองรับ
การค�ำนวณ Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR)
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2. ความเสีย่ งด้านตลาด
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ธนาคารมีแนวทางในการดูแลและให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารผ่าน
กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย การระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
โดยธนาคารจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง และการจัดการความเสีย่ งได้
อย่างทันท่วงที ก่อนทีจ่ ะเกิดความเสียหายต่อธนาคารและลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จดั ให้
หน่วยงานต่างๆ ท�ำการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตา่ งๆ ให้ครบถ้วน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั กล่าวมีความเสีย่ งอยูใ่ นระดับ
ทีย่ อมรับได้ และมีกระบวนการควบคุมทีเ่ หมาะสมก่อนทีจ่ ะเริม่ ให้บริการแก่ลกู ค้า
ในปี 2556 ธนาคารได้กำ� หนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารในภาพรวมของธนาคาร โดยมีการก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
และระดับความเสี่ยงที่ทนได้ ซึ่งพบว่าสถานะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยรวมของธนาคารยัง
อยูใ่ นค่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
ด้านปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ภายนอกทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของธนาคาร ธนาคาร
ได้มกี ารจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่าแม้ในภาวะฉุกเฉิน
ธนาคารยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดให้มีการทดสอบ
แผนอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจ
ทัง้ กับพนักงาน และลูกค้าของธนาคาร
นอกจากนี้ ในปี 2556 ธนาคารยังได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ด�ำเนินการตามแผนงานการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ดังนี้
• แผนสร้าง Database จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ในแต่ละเครือ่ งมือการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
โดยใช้กระบวนการเป็นตัวเชื่อมโยง เพื่อให้ธนาคารมีฐานข้อมูลกลางที่สามารถน�ำมาใช้ในการ
เชือ่ มโยงเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
• แผนทบทวนกระบวนการทางธุรกิจเพือ่ ลดความเสีย่ งและสามารถด�ำเนินธุรกิจได้
5. ความเสีย่ งจากการทุจริต
ธนาคารให้ความส�ำคัญในการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตของผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญ เช่น
เงินฝาก บัตร ATM บัตรเดบิต และ Internet Banking ซึง่ มีหน่วยงานท�ำหน้าทีใ่ นการติดตามและ
ตรวจสอบ ปัจจัยเสีย่ งทีผ่ ดิ ปกติ รวมถึงน�ำเครือ่ งมือและระบบสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาใช้เพือ่ ป้องกัน
แก้ไข และบรรเทาความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้

ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทย ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเป็นล�ำดับ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยยึดมั่น
การด�ำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของธนาคารในการเป็นธนาคารแสนสะดวก ซึ่งหมายรวมถึงการมี
ผลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลากหลาย มีชอ่ งทางการเข้าถึงในการท�ำธุรกรรมทางการเงินได้หลายรูปแบบ
เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกในการท�ำธุรกรรมได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
ในปี 2556 ธนาคารได้ด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในทุกด้าน ทั้งผลิตภัณฑ์ด้าน
เงินฝาก ด้านสินเชื่อ และธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความหลากหลายในการให้บริการและเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ ลูกค้า ก่อให้เกิดความพึงพอใจไปพร้อมๆ กับความสามารถ
ในการแข่งขันในธุรกิจภาคการธนาคาร ซึง่ จะส่งผลต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธนาคารกรุงไทย
ธนาคารมีการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะพิจารณาทั้งในด้านส่วนแบ่งทางการตลาด
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบและปิดช่องว่าง ปัจจุบันธนาคารมี
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไว้ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่ม
เริม่ ท�ำงาน จนถึงกลุม่ เกษียณอายุ ซึง่ จะพิจารณาปิดความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และเน้นความ
สามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกค้าเป็นส�ำคัญ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทยได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ดา้ นเงินฝากในหลายรูปแบบ เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถเลือก
ใช้บริการได้ตามความเหมาะสม อาทิ เงินฝากประจ�ำ KTB Zero Tax Extra เป็นบริการเงินฝาก
ปลอดภาษี ทีล่ กู ค้าจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราคงที่ เงินฝาก KTB จัดเต็ม บริการเงินฝากประจ�ำ
ทีล่ กู ค้าสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ระหว่าง 4 เดือน หรือ 29 เดือน เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ
เงินฝากพิเศษระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบีย้ สูง จ่ายดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือนเข้าบัญชี เป็นดอกเบีย้
ทบต้น เป็นต้น
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การด�ำเนินธุรกิจเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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ผลิตภัณฑ์ดา้ นสินเชือ่
ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อทั้งที่เป็นสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
โอกาสและศักยภาพทางการเงินให้กบั ลูกค้าทุกกลุม่ อาทิ สินเชือ่ กรุงไทยใส่ใจคุณ สินเชือ่ อัตรา
ดอกเบีย้ ต�ำ่ ส�ำหรับการน�ำไปใช้จา่ ยอเนกประสงค์ตา่ งๆ สินเชือ่ กรุงไทย 3 สบาย เป็นสินเชือ่ บุคคล
ทีจ่ ะท�ำให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกสบายในการขอใช้บริการ ทัง้ ด้วยการกูส้ บาย ได้รบั วงเงินสูงสุด
5 เท่าของเงินเดือน ผ่อนสบาย เลือกผ่อนช�ำระกีค่ รัง้ ก็ได้ภายใน 1 เดือน และเช็คยอดสบายผ่าน
KTB Loan Convenience Card ทุกเวลา สินเชือ่ SME เพือ่ รับงานภาครัฐ ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
ครบวงจรแก่ผปู้ ระกอบการทีร่ บั งานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภายใต้ขอ้ เสนอพิเศษและ
อนุมตั งิ า่ ย ได้วงเงินเร็ว ช่วยเพิม่ สภาพคล่องและโอกาสทางธุรกิจให้กบั ลูกค้า

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อนี้ ธนาคารได้คิดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ และธนาคารยังตระหนักและให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการอนุรกั ษ์
พลังงาน โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ สินเชื่อกรุงไทย
ประหยัดพลังงาน เพือ่ การลงทุนในโครงการทีก่ อ่ ให้เกิดการอนุรกั ษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด ทั้งกรณีผลิตใช้เอง ผลิตเพื่อขาย หรือเพื่อการประหยัดพลังงาน สินเชื่อ
วายุภักษ์อนุรักษ์พลังงาน เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นการอ�ำนวย
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับการสร้างอาคาร โรงงาน หรือบ้านพักที่ต้องการปรับปรุง ติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ธนาคารสนับสนุนเงินทุน
ดอกเบีย้ ต�ำ่ ส�ำหรับภาคเอกชนเพือ่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับระบบบ�ำบัดอากาศหรือน�ำ้ เสีย ระบบก�ำจัด
ของเสีย หรืออุปกรณ์เพือ่ ควบคุมหรือขจัดมลพิษ

ธนาคารได้เพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิตให้อิสระ สะดวกสบาย มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วย
บริการธนาคารส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ KTB netbank ที่จะท�ำให้ลูกค้าสามารถท�ำ
ธุรกรรมทางการเงิน ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา เป็นการปฏิวตั ริ ปู แบบการท�ำธุรกรรมทางการเงินด้วยฟังก์ชนั่ ที่
ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ ลูกค้าสามารถใช้บริการตรวจเช็คบัญชี โอนเงิน ช�ำระเงินได้อย่างรวดเร็ว
ตามความต้องการ ทัง้ บนคอมพิวเตอร์ Smart Phone และ Tablet

“

ธนาคารกรุงไทย ได้เพิม่
ศักยภาพในการใช้ชวี ติ ให้อสิ ระ
ด้วยบริการธนาคารส่วนตัวบน
อินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่
KTB netbank ซึง่ ท�ำให้ลกู ค้า
สามารถท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา

“

นอกจากนี้ธนาคารยังได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกล่มลูกค้าที่มีความส�ำคัญในการขับเคลื่อน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ธนาคารจึงมีสินเชื่อธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยให้บริการผ่านส�ำนักงานธุรกิจในเขตภูมิภาค
ต่างๆ รวม 63 แห่งทัว่ ประเทศ ซึง่ สามารถดูแลและให้บริการลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง อีกทัง้ ธนาคาร
ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ ทั้งในส่วนของสินเชื่อที่สนอง
นโยบายของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจาก
อุทกภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (Soft Loan BOT) และมีผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ส�ำหรับการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกร ในสภาวะที่มีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ทั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับ
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
SMEs และธนาคารยังมีสินเชื่ออื่นๆ ส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs เช่น สินเชื่อ Supply Chain
Solution Package เฉพาะกลุ่มลูกค้า ที่ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ Supply Chain โดยลูกค้าสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชือ่ ตลอดจนช�ำระหนีใ้ ห้กบั
ธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมด
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนี้ นอกจากธนาคารจะมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแล้ว ธนาคารยังได้ร่วมส่งเสริมศักยภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยธนาคารจัดการอบรมตามโครงการ “อบรมพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs” (Modern
Management for SMEs) เพือ่ เป็นการเสริมความรูเ้ ชิงธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ AEC ให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs และเป็นการให้ความรูก้ บั ผูป้ ระกอบการรายใหม่ เกีย่ วกับการ
จัดการด้านการตลาด การบัญชี และการผลิต
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ผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
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อีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารให้ความส�ำคัญคือกลุ่มลูกค้าชุมชน ที่ธนาคารได้เข้าไปให้การ
สนับสนุนบริการด้านการเงิน การพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ แก่ชุมชน โดยประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนากับองค์กรเครือข่ายต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และ
องค์กรอิสระอืน่ ๆ เพือ่ ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ฐานรากส�ำคัญของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2556 ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ประกอบด้วย

ชือ่ โครงการ

รายละเอียด

โครงการขยายวงเงิน
กองทุนหมูบ่ า้ นและ
ชุมชนเมือง

เพือ่ ให้กองทุนฯ มีเงินส�ำหรับการอ�ำนวยสินเชือ่ ให้กบั สมาชิก
เพือ่ การสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับชีวติ ความเป็นอยูข่ อง
สมาชิกให้ดขี นึ้

สินเชือ่ Microfinance
เพือ่ การค้า

เป็นการอ�ำนวยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ขาดโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธนาคารได้วางมาตรการใน
การอ�ำนวยสินเชื่ออย่างเข้มงวด คัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ
มุง่ เน้นผูป้ ระกอบกิจการค้าขายทีม่ คี วามสามารถในการช�ำระหนี้
และเป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ มีสภาพคล่องดี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมูบ่ า้ น
และชุมชน (SML)

เป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนให้มพี ลังขับเคลือ่ นสูก่ ารแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

โดยธนาคารได้ให้บริการสินเชือ่ Micro Bank for Lady ส�ำหรับ
สมาชิ ก กองทุ น ที่ เ ป็ น ผู ้ ค ้ า รายย่ อ ย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทุ น ในการ
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และร่วมพัฒนาชีวิตความเป็น
อยูใ่ ห้ดขี นึ้

ในการด�ำเนินโครงการ KTB Transformation นีไ้ ด้มกี ารปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านของ
สาขาให้มกี ารด�ำเนินงานในรูปแบบใหม่ โดยมีกรอบการปฏิบัติงานเพื่อให้สาขาสามารถรุกตลาด
น�ำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเต็มความสามารถ ทัง้ ทีเ่ ป็นการน�ำเสนอแบบ Inbound
และ Outbound รวมถึงการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน และการให้บริการทีด่ อี ย่างเสมอต้นเสมอปลาย
และจากการน�ำแนวทางการปฏิบตั งิ านของสาขารูปแบบใหม่ ไปใช้กบั สาขาน�ำร่อง 10 สาขา ตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 แต่ละสาขามีผลการด�ำเนินงานการขาย การรุกตลาด ขยายฐานกลุม่ ลูกค้า
ดีขนึ้ อย่างเห็นได้ชดั ทุกสาขาสามารถสร้างผลงานการขาย สามารถรุกตลาดขยายฐานลูกค้าได้เพิม่
ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ธนาคารจึงได้วางแผนในการวางระบบให้กบั สาขาน�ำร่องเพิม่ ขึน้ อีก 35 สาขา โดย
เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2556
ด้วยศักยภาพของบุคลากร ระบบเทคโนโลยี และแนวทางการบริหารจัดการทีด่ ี จะส่งผลให้การ
ด�ำเนินงานของธนาคารกรุงไทย ในปี 2557 มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
และสามารถก้าวขึน้ เป็นธนาคารพาณิชย์อนั ดับหนึง่ ของประเทศได้
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การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทย ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 ธนาคารได้เริ่มด�ำเนิน
โครงการ KTB Transformation โดยได้มีการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานทั้งในด้าน Retail,
SMEs, CBC ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ ง และการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้วยศักยภาพของธนาคารกรุงไทยทีม่ มี ากพอส�ำหรับการพัฒนา เพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กร

