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“ธนาคารกรงุไทยในวนันี ้สามารถยนืหยดั 
ในการเป็นธนาคารพาณชิย์ชัน้น�า 

และเป็นหนึง่กลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่น
ระบบเศรษฐกจิของประเทศ

”
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ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงานของ
ธนาคารกรงุไทย ธนาคารมแีนวทางในการด�าเนนิ
งานภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมแีนวทางใน
การบรหิารจดัการความเสีย่งทีค่รอบคลมุทกุด้าน 
กอปรกับแนวทางการบริหารของคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิารทกุระดบั และแนวทางในการปฏบิตังิาน 
ของพนักงานที่ยึดมั่นตามแนวทางของการมี
บรรษทัภบิาลทีด่ ีมคีณุธรรม มคีวามโปร่งใส และ
เป็นการปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

ทกุกลุม่ ส่งผลให้ธนาคารกรงุไทยในวนันีส้ามารถ
ยืนหยัดในการเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นน�า และ
เป็นหนึ่งกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดรวมถึงการให้การ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกจิภายในประเทศได้อย่างต่อเนือ่ง

การด�าเนนิงาน
ด้านธรุกจิ
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ภาพรวมการด�าเนนิงานของธนาคาร

ในปี 2556 ธนาคารด�าเนนิงานภายใต้วสิยัทศัน์การเป็น “ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) 
ทีด่แูลและบรกิารลกูค้าดทีีส่ดุ” โดยด�าเนนิงานตามแผนการด�าเนนิธรุกจิ ดงันี้

Sustainable Growth & Quality Profit
 • ธนาคารมผีลงานด้านเงนิให้สนิเชือ่เพิม่สทุธ ิเงนิฝากรวมตัว๋แลกเงนิรายย่อยเพิม่สทุธ ิอตัราเพิม่ 

  ของรายได้ค่าธรรมเนยีม สดัส่วน NPL ต่อเงนิให้สนิเชือ่ (Net) ยอดขาย NPA (Book Value) และ 
  ก�าไรสุทธิ สูงกว่าเป้าหมาย และผลงานส่วนใหญ่ดีขึ้นกว่าปีก่อนโดยเฉพาะผลงานด้านเงินให้ 
  สนิเชือ่เพิม่สทุธิ 

 • ออกผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า เช่น  
  ออกผลติภัณฑ์เงนิฝากในโอกาสต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ ให้บรกิาร KTB Trade Online ส�าหรบั 
  ลกูค้าธรุกจิ บรกิารรบัช�าระค่าตัว๋เครือ่งบนินกแอร์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร บรกิารรบัช�าระค่าตัว๋ 
  เครือ่งบนิบางกอกแอร์เวย์ ผ่าน ATM, KTB Online หรอื KTB Online @ Mobile และบรกิารออก 
  หนงัสอืค�า้ประกนัทนัใจภายใน 1 วนั เป็นต้น

Government’s Bank of Choice 
 • ธนาคารมสีาขาในหน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกจิทัง้สิน้ 90 สาขา เพือ่อ�านวยความสะดวกในการ 

  ให้บรกิารแก่หน่วยงานภาครฐั
Expanding to AEC 
 • ให้บรกิารโอนเงนิไปประเทศพม่า (Kanbawzabank) ผ่านเครือ่ง ATM ของธนาคารกรงุไทย 
 • ขยายเครอืข่ายการให้บรกิาร ATM Cross Border เพิม่เตมิ 3 เครอืข่าย จากเดมิ 2 เครอืข่ายรวม 

  เป็น 5 เครอืข่าย ใน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซยี เกาหลใีต้ อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ และเวยีดนาม  
  โดยให้บรกิารถอนเงนิสด และสอบถามยอดคงเหลอื

ในปี 2556 เป็นปีแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานภายในของธนาคาร โดยได้ด�าเนิน
โครงการทีส่�าคญั คอื โครงการ “KTB Transformation” ประกอบด้วย “Retail Transformation” ส�าหรบัลกูค้า
รายย่อย เพือ่ทบทวนกระบวนการท�างานของสาขา และจดัท�าแผนการปรบัปรงุกระบวนการท�างานจากสาขา
ถงึลกูค้า (End-to-End) ให้ด ี เรว็ และประหยดัต้นทนุ และ “SMEs Transformation” ส�าหรบัลกูค้า SMEs 
ซึง่โครงการ KTB Transformation นีจ้ะท�าให้พนกังานสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้รวดเรว็ 
ยิง่ขึน้ สามารถเสนอแนะผลติภณัฑ์ และให้ค�าปรกึษาทีต่รงกบัความต้องการของลกูค้าได้ รวมทัง้ยงัช่วยเสรมิ
สร้างประสิทธิภาพของการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากโครงการ KTB Transformation แล้ว ธนาคารยัง
ด�าเนนิโครงการส�าคญัอืน่ทีส่นบัสนนุกลยทุธ์ของธนาคาร ได้แก่ Strategic Marketing Process (การพฒันา
กระบวนการทางการตลาดส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่), Credit Risk Management Process (การปรับ
กระบวนการอนมุตัสินิเชือ่) และ Strategic HR Planning (การวางแผนกลยทุธ์ทรพัยากรบคุคล) ซึง่ทกุโครงการ
เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงาน
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ในปี 2556 เศรษฐกิจโลกยังไม่มีความ
แน่นอน สบืเนือ่งมาจากปัญหาหนีส้าธารณะใน
ยโุรป สหรฐัอเมรกิา การชะลอการขยายตวัด้าน
เศรษฐกิจของจีน ปัจจัยด้านการเมืองภายใน
ประเทศ และความแปรปรวนของสภาพอากาศ
และภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการประเมินและ
ติดตามสถานการณ์ รวมทั้งก�าหนดแนวทาง
เพือ่รองรบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ เพือ่ให้การด�าเนนิ
ธุรกิจของธนาคารไม่หยุดชะงัก โดยธนาคาร
ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเส่ียงในทุก
ด้าน ได้แก่ ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่ง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพื่อการธนาคาร ความ
เสีย่งด้านปฏบิตักิาร ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงของคู่
สัญญาด้านเครดิต โดยมีการพัฒนาเครื่องมือ
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ
เนือ่ง ส่งผลให้ธนาคารสามารถด�าเนนิธรุกจิได้
ตามเป้าหมาย และมีผลการด�าเนินงานดีขึ้น
จากปีก่อนอย่างชดัเจน ขณะทีร่ะดบัความเสีย่ง
ยงัอยูใ่นระดบัทีธ่นาคารยอมรบัได้

“ธนาคารให้ความส�าคญัต่อ 
การบรหิารความเสีย่ง 

และการควบคมุความเสีย่ง  
โดยได้ก�าหนดโครงสร้าง 
นโยบาย และแนวทางการ

บรหิารความเสีย่งครอบคลมุ 
การบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ  

ตามกรอบข้อก�าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

”
ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง โดยได้ 
ก�าหนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงครอบคลุมการบริหารความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ตามกรอบข้อก�าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และตามแนวทางของ 
Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) 
ERM Framework ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตาม
หลกัสากล โดยมหีลกัการส�าคญัคอื การเชือ่มโยง 
กระบวนการบรหิารความเสีย่งเข้ากบัแผนกลยุทธ์ 
และโอกาสทางธรุกจิของธนาคาร ซึง่ช่วยบรูณาการ
การบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กร โดยมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผล 
กระทบต่อธนาคาร ก�าหนดดชันชีีว้ดัความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง
ทีท่นได้ ทีส่อดคล้องกบัปัจจยัเสีย่ง และสาเหตุ
ของความเสี่ยง รวมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ของแผนธุรกิจธนาคาร ท�าให้ธนาคารสามารถ
บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ซึง่จะน�า 
ไปสู ่การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับ
ธนาคาร ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ

ความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่ง
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ธนาคารมแีนวทางและแผนการปฏบิตังิานการบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ ดงันี้
1. ความเสีย่งด้านเครดติ

ธนาคารให้ความส�าคญักบัความเสีย่งด้านเครดติทีอ่าจเกดิขึน้ โดยพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่ด้วย
ความระมดัระวงั และเน้นคณุภาพการให้สนิเชือ่เป็นส�าคญั ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค์การ
ขอกูแ้ละความสามารถในการช�าระหนีค้นืของลกูหนี ้ เน้นขยายสนิเชือ่จากฐานลกูค้ารายเดมิและ
รายใหม่ที่มีศักยภาพ ติดตามและประเมินสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ใน
พอร์ตสินเชื่อ โดยธนาคารมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง ทบทวน 
ปรบัปรงุนโยบายสนิเชือ่และนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอ�านวยสินเชื่อและเกิดความคล่องตัวในทาง
ปฏบิตัแิละเป็นมาตรฐานสากล

ในปี 2556 ธนาคารมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 
ทีส่�าคญั ดงันี้

• จดัตัง้โครงการ KTB Transformation โดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่ปรบักลยทุธ์ โครงสร้างการ 
 ดูแลลูกค้า กระบวนการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ และเครื่องมือพิจารณาสินเชื่อ โดยยังคง 
 มาตรฐานในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีด่ ีจากการใช้เครือ่งมอืทางสถติ ิเพือ่ช่วยเสรมิ 
 สร้างประสทิธภิาพในการคดักรองลกูค้า นอกจากนีย้งัมกีารจดัตัง้ Loan Factory เพือ่รวม 
 ศนูย์การอนมุตัสินิเชือ่ โดยมกีารวางกระบวนการปฏบิตังิานและกระจายอ�านาจการอนมุตั ิ
 เพือ่เพิม่ความคล่องตวัในการอนมุตัสินิเชือ่ให้เรว็ขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการของ 
 ลกูค้าได้รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

• พัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินคุณภาพ ความแม่นย�าของ 
 เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่ง พจิารณาสนิเชือ่ อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ในปี 2556 ได้มกีารพฒันา 
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดอันดับความเสี่ยงของลูกค้า จัดท�าแบบประเมินการจัดระดับ 
 ความเสีย่งกลุม่ลกูค้า SMEs และพฒันาแบบจ�าลอง NCB Model เพือ่ใช้คดักรองลกูหนี ้
 สนิเชือ่ และพฒันาการตดิตามหนีข้องโครงการ KTB Transformation ทัง้ส�าหรบัลกูค้ากลุม่  
 SMEs และรายย่อย เพื่อช่วยยกระดับและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการบริหาร 
 ความเสีย่ง ลด NPL และการกนัส�ารอง

• ก�าหนดประเภทธรุกจิทีค่วรขยายสนิเชือ่ เพือ่ให้สามารถขยายสนิเชือ่ในกลุม่ลกูค้าทีอ่ยูใ่น 
 ธรุกจิทีม่ศีกัยภาพและแนวโน้มดี

“ธนาคารมกีารปรบัปรุง 
การบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ

อย่างต่อเนือ่ง ทบทวน 
ปรบัปรงุนโยบายสนิเชือ่ 

และนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบั 
การบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ
ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ
และการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร 

”
รายงานการพ
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2. ความเสีย่งด้านตลาด

ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น ราคาตราสารทนุและราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ ส�าหรบัฐานะในบญัชเีพือ่
การค้า และบญัชเีพือ่การธนาคาร ให้อยูใ่นระดบัความเสีย่งทีธ่นาคารยอมรบัได้และมเีงนิกองทนุ
ทีเ่หมาะสม สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี 2556 ธนาคารได้ด�าเนนิการพฒันากระบวนการปฏบิตังิานเพือ่ให้การบรหิารความเสีย่ง
ด้านตลาดมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการพฒันาวธิกีารค�านวณมลูค่ายตุธิรรม ให้มคีวามแม่นย�า
มากขึน้ และรองรบัธรุกรรมใหม่ๆ ของธนาคาร

3. ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง

ธนาคารได้ด�าเนนิการในการบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องให้อยูใ่นระดบัทีธ่นาคารยอมรบัได้ 
มสีภาพคล่องเพยีงพอในการช�าระภาระผกูพนั และด�าเนนิธรุกจิได้ต่อเนือ่ง สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์
การก�ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านตลาด ได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีใ่นการตดิตามควบคมุดแูลความ
เสีย่งด้านสภาพคล่อง โดยพจิารณาแนวโน้มสภาพคล่องจากการประมาณฐานะสภาพคล่องของ
ธนาคาร และการประเมนิความเสีย่งจากอตัราส่วนสนิทรพัย์ สภาพคล่องสทุธต่ิอฐานะ สภาพคล่อง
สุทธิ เพื่อดูความเพียงพอของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องที่ใช้รองรับความต้องการใช้เงินทุนใน
ระยะสัน้ของธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคารได้ก�าหนดตวัชีว้ดั เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการควบคมุความ
เสีย่งด้านสภาพคล่อง อกีทัง้ธนาคารยงัก�าหนดให้มกีารทดสอบภาวะวกิฤตความเสีย่งด้านสภาพ
คล่อง เป็นรายไตรมาส โดยก�าหนดสถานการณ์ทัง้ของธนาคารและในระดบักลุม่ธรุกจิทางการเงนิ 
พร้อมทัง้รายงานผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ

ในปี 2556 ธนาคารได้ด�าเนนิการพฒันากระบวนการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ์ของ Basel III 
เพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการเตรยีมการเพ่ือรองรบั
การค�านวณ Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR)
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4. ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร

ธนาคารมแีนวทางในการดแูลและให้ความส�าคญัต่อการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารผ่าน
กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย การระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  
โดยธนาคารจะเน้นการปรบัปรงุกระบวนการเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง และการจดัการความเสีย่งได้
อย่างทนัท่วงท ี ก่อนทีจ่ะเกดิความเสยีหายต่อธนาคารและลกูค้า นอกจากนี ้ ธนาคารยงัได้จดัให้
หน่วยงานต่างๆ ท�าการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงส�าหรับ
ผลติภณัฑ์ใหม่ต่างๆ ให้ครบถ้วน เพือ่ให้มัน่ใจว่าผลติภณัฑ์ใหม่ดงักล่าวมคีวามเสีย่งอยูใ่นระดบั
ทีย่อมรบัได้ และมกีระบวนการควบคมุทีเ่หมาะสมก่อนทีจ่ะเริม่ให้บรกิารแก่ลกูค้า

ในปี 2556 ธนาคารได้ก�าหนดดชันชีีว้ดัความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการ
ความเส่ียงด้านปฏบิตักิารในภาพรวมของธนาคาร โดยมกีารก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
และระดับความเสี่ยงที่ทนได้ ซึ่งพบว่าสถานะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยรวมของธนาคารยัง
อยูใ่นค่าระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้

ด้านปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิจากเหตกุารณ์ภายนอกทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของธนาคาร ธนาคาร
ได้มกีารจดัท�าแผนรองรบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจว่าแม้ในภาวะฉกุเฉนิ 
ธนาคารยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดให้มีการทดสอบ
แผนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจ 
ทัง้กบัพนกังาน และลกูค้าของธนาคาร

นอกจากนี ้ในปี 2556 ธนาคารยงัได้มกีารพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการบรหิารความเสีย่ง
ด้านปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ด�าเนินการตามแผนงานการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จดัการความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร ดงันี้

• แผนสร้าง Database จากข้อมลูทีไ่ด้รบัในแต่ละเครือ่งมอืการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร 
โดยใช้กระบวนการเป็นตัวเชื่อมโยง เพื่อให้ธนาคารมีฐานข้อมูลกลางที่สามารถน�ามาใช้ในการ 
เชือ่มโยงเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการบรหิารความเสีย่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

• แผนทบทวนกระบวนการทางธรุกจิเพือ่ลดความเสีย่งและสามารถด�าเนนิธรุกจิได้

5. ความเสีย่งจากการทจุรติ

ธนาคารให้ความส�าคัญในการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตของผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญ เช่น 
เงนิฝาก บตัร ATM บตัรเดบติ และ Internet Banking ซึง่มหีน่วยงานท�าหน้าทีใ่นการตดิตามและ
ตรวจสอบ ปัจจัยเสีย่งทีผ่ดิปกต ิรวมถงึน�าเครือ่งมอืและระบบสารสนเทศทีท่นัสมยัมาใช้เพือ่ป้องกนั 
แก้ไข และบรรเทาความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้
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การด�าเนนิธรุกจิเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื

ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทย ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยยึดมั่น
การด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของธนาคารในการเป็นธนาคารแสนสะดวก ซึ่งหมายรวมถึงการมี
ผลติภณัฑ์และบรกิารทีห่ลากหลาย มช่ีองทางการเข้าถงึในการท�าธรุกรรมทางการเงนิได้หลายรปูแบบ 
เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัความสะดวกในการท�าธรุกรรมได้ทกุที ่ทกุเวลา

ในปี 2556 ธนาคารได้ด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในทุกด้าน ทั้งผลิตภัณฑ์ด้าน
เงินฝาก ด้านสินเชื่อ และธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความหลากหลายในการให้บริการและเพื่อ
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้า ก่อให้เกดิความพงึพอใจไปพร้อมๆ กบัความสามารถ
ในการแข่งขนัในธรุกจิภาคการธนาคาร ซึง่จะส่งผลต่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธนาคารกรงุไทย

ธนาคารมกีารวางแผนในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด และ
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะพิจารณาทั้งในด้านส่วนแบ่งทางการตลาด 
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด เพื่อน�ามาเปรียบเทียบและปิดช่องว่าง ปัจจุบันธนาคารมี
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไว้ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่ม
เริม่ท�างาน จนถงึกลุม่เกษยีณอาย ุซึง่จะพจิารณาปิดความเสีย่งทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และเน้นความ
สามารถในการช�าระหนีข้องลกูค้าเป็นส�าคญั

ผลติภณัฑ์ด้านเงนิฝาก

ธนาคารกรงุไทยได้พฒันาผลติภณัฑ์ด้านเงนิฝากในหลายรปูแบบ เพือ่ให้ลกูค้าสามารถเลอืก
ใช้บรกิารได้ตามความเหมาะสม อาท ิเงนิฝากประจ�า KTB Zero Tax Extra เป็นบรกิารเงนิฝาก
ปลอดภาษ ีทีล่กูค้าจะได้รบัดอกเบีย้ในอตัราคงที ่ เงนิฝาก KTB จดัเตม็ บรกิารเงนิฝากประจ�า
ทีล่กูค้าสามารถเลอืกระยะเวลาฝากได้ระหว่าง 4 เดอืน หรอื 29 เดอืน เงนิฝากถงึใจวยัเกษยีณ  
เงนิฝากพเิศษระยะเวลา 60 เดอืน อตัราดอกเบีย้สงู จ่ายดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืนเข้าบญัช ีเป็นดอกเบีย้
ทบต้น เป็นต้น
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ผลติภณัฑ์ด้านสินเชือ่

ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อทั้งที่เป็นสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อธุรกิจ เพื่อเพิ่ม 
โอกาสและศกัยภาพทางการเงนิให้กบัลกูค้าทกุกลุม่ อาท ิสนิเชือ่กรงุไทยใส่ใจคณุ สนิเชือ่อตัรา
ดอกเบีย้ต�า่ ส�าหรบัการน�าไปใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่างๆ สนิเชือ่กรงุไทย 3 สบาย เป็นสนิเชือ่บคุคล
ทีจ่ะท�าให้ลกูค้าได้รบัความสะดวกสบายในการขอใช้บรกิาร ทัง้ด้วยการกูส้บาย ได้รบัวงเงนิสงูสดุ 
5 เท่าของเงนิเดอืน ผ่อนสบาย เลอืกผ่อนช�าระกีค่รัง้กไ็ด้ภายใน 1 เดอืน และเชค็ยอดสบายผ่าน 
KTB Loan Convenience Card ทกุเวลา สนิเชือ่ SME เพือ่รบังานภาครฐั ผลติภณัฑ์สนิเชือ่
ครบวงจรแก่ผูป้ระกอบการทีร่บังานจากหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ ภายใต้ข้อเสนอพเิศษและ
อนมุตัง่ิาย ได้วงเงนิเรว็ ช่วยเพิม่สภาพคล่องและโอกาสทางธรุกจิให้กบัลกูค้า

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อนี้ ธนาคารได้คิดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ และธนาคารยงัตระหนกัและให้ความส�าคญักบัเรือ่งการอนรุกัษ์
พลังงาน โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ สินเชื่อกรุงไทย
ประหยดัพลงังาน เพือ่การลงทนุในโครงการทีก่่อให้เกดิการอนรุกัษ์พลงังาน การใช้พลงังานทดแทน 
และพลังงานสะอาด ทั้งกรณีผลิตใช้เอง ผลิตเพื่อขาย หรือเพ่ือการประหยัดพลังงาน สินเชื่อ 
วายุภักษ์อนุรักษ์พลังงาน เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นการอ�านวย 
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการสร้างอาคาร โรงงาน หรือบ้านพักที่ต้องการปรับปรุง ติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ธนาคารสนับสนุนเงินทุน
ดอกเบีย้ต�า่ ส�าหรบัภาคเอกชนเพือ่ด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบบ�าบดัอากาศหรอืน�า้เสยี ระบบก�าจดั
ของเสยี หรอือปุกรณ์เพือ่ควบคมุหรอืขจดัมลพษิ
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ผลติภณัฑ์ธนาคารอเิลก็ทรอนกิส์

ธนาคารได้เพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิตให้อิสระ สะดวกสบาย มีความคล่องตัวยิ่งข้ึน ด้วย
บริการธนาคารส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ KTB netbank ที่จะท�าให้ลูกค้าสามารถท�า
ธรุกรรมทางการเงนิ ได้ทกุที ่ทกุเวลา เป็นการปฏวิตัริปูแบบการท�าธรุกรรมทางการเงนิด้วยฟังก์ชัน่ที ่
ครบถ้วน สมบรูณ์แบบ ลกูค้าสามารถใช้บรกิารตรวจเชค็บญัช ี โอนเงนิ ช�าระเงนิได้อย่างรวดเรว็
ตามความต้องการ ทัง้บนคอมพวิเตอร์ Smart Phone และ Tablet

นอกจากนี้ธนาคารยังได้ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกล่มลูกค้าที่มีความส�าคัญในการขับเคลื่อน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ธนาคารจึงมีสินเชื่อธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้สามารถ 
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยให้บริการผ่านส�านักงานธุรกิจในเขตภูมิภาค
ต่างๆ รวม 63 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่สามารถดแูลและให้บรกิารลกูค้าได้อย่างทัว่ถงึ อกีทัง้ธนาคาร
ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ ทั้งในส่วนของสินเชื่อที่สนอง
นโยบายของรฐับาล ได้แก่ มาตรการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหายจาก
อทุกภยัของธนาคารแห่งประเทศไทย (Soft Loan BOT) และมผีลติภณัฑ์สนิเชือ่ ส�าหรบัการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกร ในสภาวะที่มีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ทั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับ 
บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการค�า้ประกนัสนิเชือ่ให้กบัผูป้ระกอบการ 
SMEs และธนาคารยังมีสินเชื่ออื่นๆ ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs เช่น สินเชื่อ Supply Chain 
Solution Package เฉพาะกลุ่มลูกค้า ที่ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับ
ผลติภณัฑ์สนิเชือ่ Supply Chain โดยลกูค้าสามารถเบกิใช้วงเงนิสนิเชือ่ ตลอดจนช�าระหนีใ้ห้กบั
ธนาคารผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ทัง้หมด

ส�าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมนี ้ นอกจากธนาคารจะมกีารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแล้ว ธนาคารยังได้ร่วมส่งเสริมศักยภาพในการ
ด�าเนนิธรุกจิ โดยธนาคารจดัการอบรมตามโครงการ “อบรมพฒันาธรุกจิลกูค้า SMEs” (Modern 
Management for SMEs) เพือ่เป็นการเสรมิความรูเ้ชงิธรุกจิ และการเตรยีมความพร้อมในการเข้า
สู ่AEC ให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs และเป็นการให้ความรูก้บัผูป้ระกอบการรายใหม่ เกีย่วกบัการ
จดัการด้านการตลาด การบญัช ีและการผลติ

“ธนาคารกรงุไทย ได้เพิม่
ศกัยภาพในการใช้ชวีติให้อสิระ 
ด้วยบรกิารธนาคารส่วนตวับน

อนิเทอร์เนต็รปูแบบใหม่  
KTB netbank ซึง่ท�าให้ลกูค้า
สามารถท�าธรุกรรมทางการเงนิ

ได้ทกุที ่ทกุเวลา

“
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เพือ่ให้กองทนุฯ มเีงนิส�าหรบัการอ�านวยสนิเชือ่ให้กบัสมาชกิ 
เพือ่การสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดบัชวีติความเป็นอยูข่อง
สมาชกิให้ดขีึน้

โครงการขยายวงเงนิ
กองทนุหมู่บ้านและ
ชมุชนเมือง

เป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนให้มพีลงัขบัเคลือ่นสูก่ารแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บ้าน
และชมุชน (SML)

เป็นการอ�านวยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ขาดโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธนาคารได้วางมาตรการใน 
การอ�านวยสินเชื่ออย่างเข้มงวด คัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ  
มุ่งเน้นผูป้ระกอบกจิการค้าขายท่ีมคีวามสามารถในการช�าระหน้ี 
และเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ มสีภาพคล่องดี

โดยธนาคารได้ให้บรกิารสนิเชือ่ Micro Bank for Lady ส�าหรบั 
สมาชิกกองทุนที่เป็นผู ้ค้ารายย่อย เพื่อใช้เป็นทุนในการ
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และร่วมพัฒนาชีวิตความเป็น
อยูใ่ห้ดขีึน้

สนิเชือ่ Microfinance
เพือ่การค้า

โครงการกองทนุพฒันา
บทบาทสตรี

ชือ่โครงการ รายละเอยีด

ในปี 2556 ธนาคารได้ให้ความร่วมมอืกบัรฐับาลในการสนบัสนนุโครงการต่างๆ ประกอบด้วย

อีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารให้ความส�าคัญคือกลุ่มลูกค้าชุมชน ที่ธนาคารได้เข้าไปให้การ
สนับสนุนบริการด้านการเงิน การพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ แก่ชุมชน โดยประสานความร่วมมือ
ในการพฒันากบัองค์กรเครอืข่ายต่างๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน (NGO) และ
องค์กรอสิระอืน่ๆ เพือ่ร่วมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน ซึง่เป็นอกีหนึง่ฐานรากส�าคญัของระบบ
เศรษฐกจิของประเทศ
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การด�าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทย ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 ธนาคารได้เร่ิมด�าเนิน
โครงการ KTB Transformation โดยได้มีการพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานทั้งในด้าน Retail, 
SMEs, CBC ตลอดจนแนวทางการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเสีย่ง และการบรหิารทรพัยากร
บคุคล ด้วยศกัยภาพของธนาคารกรงุไทยทีม่มีากพอส�าหรบัการพฒันา เพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ขององค์กร

ในการด�าเนนิโครงการ KTB Transformation นีไ้ด้มกีารปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานของ
สาขาให้มกีารด�าเนนิงานในรปูแบบใหม่  โดยมีกรอบการปฏิบัติงานเพื่อให้สาขาสามารถรุกตลาด 
น�าเสนอขายผลติภณัฑ์และบรกิารได้อย่างเตม็ความสามารถ ทัง้ทีเ่ป็นการน�าเสนอแบบ Inbound 
และ Outbound รวมถงึการเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ และการให้บรกิารทีด่อีย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
และจากการน�าแนวทางการปฏบิตังิานของสาขารปูแบบใหม่ ไปใช้กบัสาขาน�าร่อง 10 สาขา ตัง้แต่
วนัที ่1 ตลุาคม 2556 แต่ละสาขามผีลการด�าเนนิงานการขาย การรกุตลาด ขยายฐานกลุม่ลกูค้า 
ดขีึน้อย่างเหน็ได้ชดั ทกุสาขาสามารถสร้างผลงานการขาย สามารถรกุตลาดขยายฐานลกูค้าได้เพ่ิม
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ธนาคารจงึได้วางแผนในการวางระบบให้กบัสาขาน�าร่องเพิม่ขึน้อกี 35 สาขา โดย
เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2556

ด้วยศกัยภาพของบคุลากร ระบบเทคโนโลย ีและแนวทางการบรหิารจดัการทีด่ ีจะส่งผลให้การ
ด�าเนนิงานของธนาคารกรงุไทย ในปี 2557 มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ เป็นการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
และสามารถก้าวขึน้เป็นธนาคารพาณชิย์อนัดบัหนึง่ของประเทศได้
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