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“

การด�ำเนินงานของธนาคารกรุงไทย
มีเป้าหมายส�ำคัญ ในการท�ำให้ธนาคารมีการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน มีผลก�ำไรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็นธนาคารทีภ่ าครัฐเลือกใช้บริการ
และเป็นธนาคารทีม่ คี วามพร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC

”

ในปี 2556 การด�ำเนินงานของธนาคาร
กรุ ง ไทยยั ง ยึ ด มั่ น ในวิ สั ย ทั ศ น์ คื อ การเป็ น
ธนาคารแสนสะดวกที่ให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด
โดยมีเป้าหมายส�ำคัญในการท�ำให้ธนาคารมี
การเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลก�ำไรที่มีคุณภาพ
เป็นธนาคารที่ภาครัฐเลือกใช้บริการ และเป็น
ธนาคารที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC
ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ส�ำคัญ อาทิ

การสร้างรายได้ที่มั่นคง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการทีเ่ ป็นเลิศ การปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และรวมถึงการ
เสริมศักยภาพบุคลากร เพิ่มทักษะ ให้ความรู้
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ การเป็นส่วนหนึง่ ในการร่วม
กันผลักดันให้ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันการ
เงินชัน้ น�ำของประเทศ
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การด�ำเนินงาน
ด้านสังคม
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นโยบายและแผน
ในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยได้วางนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างครอบคลุม ทั้งใน
ด้านการสรรหา การดูแล และการวางแผนในการพัฒนาเสริมศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็นการเตรียมบุคลากรให้
พร้อมส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร ทัง้ นี้ ในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน
ธนาคารได้วางแผนการด�ำเนินงาน ดังนี้
●

●

●

●
●

ก�ำหนดกลยุทธ์แผนงานการสรรหาอัตราก�ำลังตาม Business Growth และตามแผนการ
ในการด�ำเนินโครงการ KTB Transformation ของธนาคาร
ก�ำหนดกลยุทธ์ แผนงานการสรรหากลุ่มศักยภาพสูงตาม Function งาน ที่ต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ เพื่อเข้า
ปฏิบตั งิ านในสายงานต่างๆ ของธนาคาร
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมส�ำหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ เพือ่ รองรับ AEC และ
สนับสนุนกลยุทธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดยด�ำเนินการวิเคราะห์ความจ�ำเป็นและ
ความต้องการบุคลากร และก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละสมรรถนะหลักทีต่ อ้ งการ สรรหาบุคลากร
ทีม่ คี วามรูท้ างด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอืน่ ๆ เพือ่ ให้สามารถสือ่ สารกับลูกค้าได้ในระดับ
สากล
สรรหาบุคลากรกลุม่ นักศึกษาจบใหม่เพือ่ เข้าปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ
การสรรหาพนักงานภายในธนาคาร เพือ่ เตรียมทดแทนระดับบริหาร

“

มีนโยบายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลอย่างครอบคลุม
เป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อม
ส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าที่
ให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร

”

พนักงานจ�ำแนกตามเพศ

ชาย
หญิง

7,229 คน
13,541 คน

พนักงานจ�ำแนกตามสังกัด

พนักงานจ�ำแนกตามอายุ

ต�ำ่ กว่า 25 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
มากกว่า 54 ปี

1,094
7,428
2,885
6,277
3,086

พนักงาน 5 ปียอ้ นหลัง

คน
คน
คน
คน
คน

ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556

17,477
18,032
18,428
20,121
20,770

คน
คน
คน
คน
คน

พนักงานจ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ส�ำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ
ภูมภิ าค

สาขา

9,442 คน
11,328 คน

พนักงานจ�ำแนกตามจ�ำนวน
เข้า - ออก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต�ำ่ กว่าปริญญาตรี

รับเข้า
ออก
เกษียณ

1,457 คน
540 คน
310 คน

16
2,968
4,838
610

คน
คน
คน
คน

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต�ำ่ กว่าปริญญาตรี
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ในปี 2556 ธนาคารกรุงไทยมีพนักงานทัง้ หมด 20,770 คน สามารถจ�ำแนกจ�ำนวนพนักงานตามเพศ ช่วงอายุ ตามสังกัดในพืน้ ที่ ตามจ�ำนวน
การเข้า-ออกของพนักงาน และจ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ได้ดงั นี้

1,869 คน
9,565 คน
904 คน

36

การดูแลพนักงาน
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พนักงาน คือกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ ด้วยพลังกาย
และพลังทางความคิด ความอดทน เสียสละในการร่วมกันปฏิบตั งิ าน ธนาคารกรุงไทย จึงให้ความ
ส�ำคัญกับการดูแลพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง โดยการส่งเสริมให้
พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ธนาคารจึงได้มมี าตรการหรือแนวทางในการสนับสนุนให้พนักงานทุก
ระดับมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี โดยมีสวัสดิการให้กบั พนักงานทัง้ ในรูปแบบเงินยืมสวัสดิสงเคราะห์ เงินกู้
สวัสดิการ และการด�ำเนินการดูแลพนักงานในด้านอืน่ ๆ
ธนาคารได้ด�ำเนินการให้พนักงานมีสิทธิ์ในการยืมเงินสวัสดิสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ได้โดย
ไม่เสียดอกเบีย้ ผ่อนช�ำระได้ 3 ปี โดยมีเงินยืมสวัสดิสงเคราะห์ทงั้ ในด้านการรักษาพยาบาล การ
ศึกษาบุตร การศึกษาของตนเอง การประสบอัคคีภยั การฌาปนกิจ และกรณีจำ� เป็นอืน่ ๆ นอกจากนี้
ธนาคารยังมีเงินกูส้ วัสดิการพนักงาน อัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ อาทิ เงินกูส้ วัสดิการเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เงินกู้
สวัสดิการเพือ่ ซือ้ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เงินกูส้ วัสดิการเพือ่ ซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์

“

ธนาคารกรุงไทย ให้ความ
ส�ำคัญกับการดูแลพนักงาน
ให้ผลตอบแทนทีน่ อกเหนือ
จากเงินเดือนค่าจ้าง โดย
การส่งเสริมให้พนักงานมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ธนาคารกรุงไทย มีหน่วยงาน ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร ในการท�ำหน้าทีป่ อ้ งกันและสร้าง
เสริมพัฒนาสุขภาพพลานามัยทีด่ ที งั้ ร่างกายและจิตใจของพนักงาน รวมถึงการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป
ด้านทันตกรรม การฟืน้ ฟูสขุ ภาพ และจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่พนักงาน โดยมีแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นผูต้ รวจรักษา 4 คน ทันตแพทย์ 3 คน และพยาบาลวิชาชีพ 9 คน นักกายภาพบ�ำบัด
6 คน พร้อมกันนีธ้ นาคารยังได้จดั ตัง้ ศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ หรือ KTB Fitness Center
ให้พนักงานได้ออกก�ำลังกายภายใต้การก�ำกับดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะเป็นผู้ให้
ความรู้ ให้คำ� แนะน�ำวิธกี ารบริหารร่างกายส่วนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ตลอดไปถึงสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการทีป่ ราศจากมลภาวะ ธนาคาร
จึงประกาศนโยบายเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนี้
1. ธนาคารจะติดตามเฝ้าระวังและประเมินสภาพแวดล้อมในการท�ำงานภายในอาคาร และ
บริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพื้นที่ธนาคาร เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
พนักงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ
2. จะพัฒนาและปรับปรุงระบบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ความปลอดภัยและสุขอนามัย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหรือตามกฎหมายก�ำหนด
3. เผยแพร่และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานแก่ผบู้ ริหาร และพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
4. จัดให้มกี ารฝึกซ้อมแผนปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ ไม่นอ้ ยกว่า
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ ให้ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานจะต้องอยู่ใน
จิตส�ำนึกและการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน

”
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พร้ อ มกั น นี้ ธ นาคารยั ง ได้ เ ผยแพร่ แ ผน
รองรับภัยพิบัติ ผ่านสื่อภายในธนาคาร เพื่อ
ให้พนักงานสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เมือ่ เป็นผูป้ ระสบภัย ซึง่ ประกอบด้วย การเผยแพร่
ความรู ้ เ รื่ อ งความปลอดภั ย ด้ า นอั ค คี ภั ย ใน
อาคาร แผนรองรับอุทกภัย แผนรองรับภัยพิบตั ิ
แผ่นดินไหว แผนรองรับวาตภัย แผนรองรับการ
วางระเบิด และแผนรับมืออากาศร้อนและคลืน่
ความร้อน
การดูแลพนักงานยังรวมไปถึงการสงเคราะห์
การดูแลซึ่งกันและกัน โดยธนาคารได้ก่อตั้ง
การฌาปนกิจสงเคราะห์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(ฌ.ธ.ก.) เพื่อท�ำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกในการจัดการศพของสมาชิก
ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยไม่ประสงค์จะหาก�ำไร
เพื่อแบ่งปันให้แก่สมาชิก ภายใต้การควบคุม
ดูแลของคณะกรรมการ ฌ.ธ.ก. ซึ่งประกอบ
ด้วย ผู้บริหารในสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล ผูแ้ ทนจากสหภาพแรงงานฯ และ
พนักงานทีธ่ นาคารแต่งตัง้
ธนาคารกรุงไทย มีการจัดตัง้ สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับ
นายจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน มีการ
พิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ตามค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์
แสวงหาและคุ ้ ม ครองผลประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ
สภาพการจ้างของลูกจ้าง ด�ำเนินการและให้
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
รักษาผลประโยชน์รัฐวิสาหกิจ โดยปัจจุบัน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย มี
สมาชิกรวมทั้งสิ้น 12,560 คน คิดเป็นร้อยละ
90 ของพนักงานทัง้ หมด

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้ความส�ำคัญกับ
การออมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการออม
จึงได้มกี ารจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ.2530 เพือ่ ส่งเสริม
การออมทรัพย์ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่
สมาชิก เมื่อสมาชิกออกจากงาน ครบเกษียณ
อายุการท�ำงาน หรือถึงแก่กรรม โดยมีนโยบาย
การลงทุน 3 ทางเลือกทีแ่ ตกต่างกัน ให้พนักงาน
เลือกลงทุนได้ตามความสมัครใจ และมีคณะ
กรรมการกองทุนฯ เป็นผูก้ �ำกับดูแลการบริหาร
เงินกองทุนฯ ของสมาชิกอย่างใกล้ชดิ แม้จะได้
รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดเงิน
และตลาดทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศก็ตาม

“

พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เป็นฐานข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
ให้พนักงานสามารถสืบค้น ศึกษารายละเอียด
ข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย นอกจากนี้ธนาคารยัง
ได้พัฒนาระบบในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
พนักงานผ่านทาง KTB G-mail ซึ่งช่วยให้การ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเป็ น ไปด้ ว ยความ
สะดวก รวดเร็ว

ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับการออม
และสนับสนุนให้พนักงานเกิดการออม
จึงได้มกี ารจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

”

ส�ำหรับในด้านการสื่อสารและการเผยแพร่
ข้อมูลให้กบั พนักงาน ธนาคารได้มกี ารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ KTB
Intranet Website เป็นการรวมศูนย์ระบบงาน
ข้อมูลต่างๆ ที่พนักงานควรทราบและยึดถือ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการเผยแพร่
ข่าวกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในธนาคาร ข้อก�ำหนด
นโยบายต่างๆ ของทางการ ตลอดรวมถึงการส่ง
เสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning
ซึง่ KTB Intranet Website นีธ้ นาคารได้มกี าร
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ธนาคารมีนโยบายในการมุง่ สูก่ ารเป็นธนาคารแสนสะดวกทีส่ มบูรณ์แบบด้วยระบบเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีห่ ลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และให้
บริการทางการเงินควบคูไ่ ปกับการบริหารจัดการทีด่ ี พร้อมด้วยหลักบรรษัทภิบาล เป็นการด�ำเนิน
งานไปพร้อมกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และธนาคารเห็นว่าพนักงาน
เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ยิง่ ทีจ่ ะต้องรักษาและพัฒนาขีดความสามารถให้ถงึ ทีส่ ดุ และมีความเชือ่ มัน่ ว่า
พนักงานเป็นพลังขับเคลือ่ นทีส่ �ำคัญขององค์กร จึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
เป้าหมายของการพัฒนาพนักงานคือการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มคี วามรู้ ความสามารถ
มีทกั ษะและทัศนคติทดี่ ี และเพียงพอส�ำหรับการปฏิบตั งิ านธนาคาร ตลอดจนเตรียมคนให้พร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมส�ำหรับการ
แข่งขันทางธุรกิจ
ธนาคารมีการก�ำหนดแผนพัฒนาพนักงานตาม Competency, Career Path Roadmap,
Training Roadmap และกลยุทธ์ของธนาคาร เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และมีทกั ษะ
ทีพ่ ร้อมจะปฏิบตั งิ านในหน้าทีใ่ ห้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร และพร้อมต่อการแข่งขันในทางธุรกิจ
ได้ โดยมีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อาทิ การขาย การบริการ การวิเคราะห์สนิ เชือ่ การปรับโครงสร้าง
หนีเ้ พือ่ ลดหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ การบริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจ
สอบภายใน การพัฒนาภาวะผู้น�ำ ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ ผ่านการฝึกอบรม
เพิ่มความรู้ในหลายช่องทาง เช่น การฝึกอบรมแบบ Classroom Training การศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง (Self Learning) การเรียนรูผ้ า่ นระบบ VDO Conference การฝึกอบรมในงาน (On the
Job Training)

“

เป้าหมายของการพัฒนาพนักงาน
คือการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
ให้มคี วามรู้ ความสามารถ
มีทกั ษะและทัศนคติทดี่ ี

”

ในด้ า นการพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห าร ธนาคารมุ ่ ง
พัฒนาทักษะผูบ้ ริหารอย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ
ผ่ า นหลั ก สู ต รที่ ห ลากหลาย อาทิ หลั ก สู ต ร
สร้างความเป็นผู้น�ำ หลักสูตรสร้างความเป็นผู้
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ซึง่ เป็นหลักสูตรทัง้ ภายใน
และภายนอกธนาคาร และยั ง มี ก ารสร้ า งผู ้
บริหารรุน่ ใหม่จากบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง เช่น
นักเรียนทุนของธนาคาร พนักงานกลุม่ Talent
และ High Potential, Management Trainee
for Credit Analysis, Management Trainee
เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการร่วมพัฒนาธุรกิจ
ของธนาคารในอนาคต โดยจัดท�ำแผนพัฒนา
รายบุคคลที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพสูงรุ่นใหม่ โดย
ในปี 2556 ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานและ
บุคคลภายนอกธนาคารสมัครรับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
จ�ำนวน 10 ทุน และปริญญาโทต่างประเทศ ณ
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ฝรัง่ เศส ญีป่ นุ่ และจีน อีกจ�ำนวน 10 ทุน
เพือ่ เป็นการสร้างทีมงาน สร้างบุคลากรคุณภาพ
ให้มีความพร้อมส�ำหรับการพัฒนางานให้กับ
ธนาคาร และร่วมกันน�ำพาธนาคารให้กา้ วสูก่ าร
เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำที่มีการเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืน
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ส�ำหรับในปี 2556 ธนาคารได้จดั ฝึกอบรม
ให้ กั บ พนั ก งาน โดยแบ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รการ
อบรมภายในธนาคาร จ�ำนวน 213 หลักสูตร
มี พ นั ก งานเข้ า รั บ การอบรม 18,092 คน
หลักสูตรการอบรมภายนอกธนาคาร จ�ำนวน
73 หลั ก สู ต ร มี พ นั ก งานเข้ า รั บ การอบรม
131 คน และหลักสูตรที่อบรมผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 9 หลักสูตร มีพนักงาน
เข้ า รั บ การอบรม 4,312 คน นอกจากนี้
ธนาคารยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ร ะหว่ า งพนั ก งาน
(Experience based Training) ด้วยกันเอง
และผู้บริหารกับพนักงาน นอกจากนี้ ผู้บริหาร
ระดับสูงได้ร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานโดยตรง
ในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริหาร
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“

ปลูกจิตส�ำนึกให้กบั พนักงาน
ทุกระดับตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของธนาคารและสร้าง
เครือข่ายทีค่ รอบคลุม
ทุกภาคส่วนของสังคม

”
การด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในส่วนของโครงการ
ทีด่ ำ� เนินการไว้แล้ว และขยายผลต่อจากโครงการหลักต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ทุนทางปัญญาอย่างต่อเนือ่ ง และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง รวมถึง
เชือ่ มโยงและบูรณาการโครงการต่างๆ เข้าด้วยกัน ตามวัตถุประสงค์และระดับอายุของกลุม่ เป้าหมาย
ทีส่ มั พันธ์เกีย่ วเนือ่ งกัน นอกจากนีย้ งั สร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงาน โดยการปลูกจิตส�ำนึกให้
กับพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารและสร้าง
เครือข่ายทีค่ รอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไปอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ร่วมกันผลักดันให้โครงการต่างๆ ของธนาคารสัมฤทธิผ์ ลตามวัตถุประสงค์
ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างทุนทางปัญญาให้แก่ชุมชนและสังคม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นทุนที่
ไม่มวี นั หมด ยิง่ ใช้ยงิ่ มีคณ
ุ ค่าและช่วยพัฒนาสังคมให้ยงั่ ยืนอย่างแท้จริง โดยธนาคารมีโครงการ
เพือ่ การศึกษาในหลายโครงการ ดังนี้

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับชุมชนทีอ่ ยูร่ ายรอบสาขาต่างๆ ของธนาคาร ซึง่ ถือเป็นชุมชนส�ำคัญที่
ธนาคารต้องดูแล ประกอบกับนโยบายของธนาคารทีม่ งุ่ เน้นการสร้างทุนทางปัญญา ธนาคารจึงริเริม่
โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บา้ น มาตัง้ แต่ปี 2548 เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้มโี อกาสรับ
การศึกษาโดยไม่ตอ้ งเดินทางไกลบ้าน ด้วยการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบตั กิ ารวิชาต่างๆ ให้มคี วามพร้อม มีอปุ กรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน และพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนให้กบั อาจารย์ โดยจัดอบรมสาระวิชาต่างๆ ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั ธนาคาร
มีโรงเรียนในโครงการ รวมทัง้ หมด 94 โรงเรียน ในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ทุกโรงเรียนได้มาตรฐาน
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน และยังได้รบั รางวัลต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปัจจุบนั มีโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บา้ น ได้
รับรางวัล World Class Standard School แล้วจ�ำนวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.59 ของ 94
โรงเรียน ถือเป็นความภาคภูมใิ จของธนาคารทีม่ สี ว่ นส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ในทุกภูมภิ าคของประเทศ ให้มคี วามก้าวหน้ายิง่ ขึน้ พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดปัญหาการย้ายถิน่ และ
เปลีย่ นค่านิยมจากการศึกษาต่อในเมืองใหญ่ เป็นการศึกษาต่อในท้องถิน่ ของตนเองมากขึน้ อันจะ
เป็นการสร้างสังคมไทยทัง้ ประเทศให้เติบโตไปอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
นอกจากพัฒนาศักยภาพทางกายภาพ และคุณภาพการเรียนการสอนแล้ว ธนาคารยังมุ่ง
พัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โดยด�ำเนินโครงการสัมมนาผู้อ�ำนวยการโรงเรียนในโครงการ
กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บา้ นขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผู้
อ�ำนวยการโรงเรียนทัง้ 94 โรงเรียน ในโครงการกรุงไทยสานฝันฯ ได้รว่ มเรียนรูป้ ระสบการณ์ สร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างกัน ได้สนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูบ้ ริหารของธนาคาร และรับทราบ
นโยบายของธนาคารในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้การด�ำเนินงานของโครงการ
กรุงไทยสานฝันฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ธนาคารยังด�ำเนินโครงการส่งเสริมการ
อ่านและการเขียน โดยจัดติวเข้มพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้กบั อาจารย์ในโรงเรียนโครงการ
กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ในปี 2556 ธนาคารด�ำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านและ
การเขียนจ�ำนวน 4 ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียน

1
2
3
4

โครงการส่งเสริมการอ่านและการ
เขียน ติวเข้มเติมเต็มภาษาอังกฤษ
ส� ำ หรั บ ครู ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา มี
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 190 คน

โครงการส่งเสริมการอ่านและการ
เขี ย น English Language
Teaching for Elementary
Education Level By Ajarn Major
ส� ำ หรั บ ครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา
มีผเู้ ข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 130 คน

โครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า นและ
การเขี ย น “อบรมครู ยุ ค ใหม่
คิดอย่างสร้างสรรค์สดใส ก้าวไกล
สู่ ASEAN” ส�ำหรับครูคณิตศาสตร์
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
อบรมจ�ำนวน 190 คน

โครงการ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นและ
การเขียน อบรมพิเศษหลักสูตร
“การศึกษาก้าวล�ำ้ สังคมก้าวไกล”
ส�ำหรับครูหมวดสังคมศึกษา ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม
จ�ำนวน 190 คน
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โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บา้ น
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ส� ำ หรั บ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ธนาคารด� ำ เนิ น
โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว เพื่อตอกย�้ำการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และตรวจสอบได้ ต ามหลั ก
บรรษั ท ภิ บ าล (Corporate Governance)ใน
โครงการนี้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ทุกสาขา ทุกชัน้ ปี ทุกสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ
จะได้แข่งขันคิดวิเคราะห์แผนธุรกิจ พร้อมลงพืน้ ที่
ด�ำเนินโครงการจริง แล้วน�ำเสนอผลงานผ่านภาพ
โปสเตอร์ที่สื่อให้เห็นถึงแนวคิดและกิจกรรมที่ท�ำ
พร้ อ มน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
โดยธนาคารด�ำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2550
ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นับจนถึงปัจจุบัน (ธันวาคม 2556) มีผู้เข้าร่วม
โครงการกว่า 18,500 คน จาก 272 สถาบัน

โครงการกรุงไทยสานฝันสูบ่ ณ
ั ฑิต
ธนาคารด� ำ เนิ น โครงการกรุ ง ไทยสานฝั น สู ่
บัณฑิต มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อขยายผลให้เด็ก
นักเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้
บ้าน เกิดความมุง่ มัน่ ในการเรียน ธนาคารจึงมอบทุน
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่สามารถเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของรัฐได้
โรงเรียนละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาทต่อปี โดยเป็น
ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าจนจบปริญญาตรี ทั้งนี้
ในปี 2556 ธนาคารมอบทุนการศึกษารวมเป็นเงิน
ทัง้ สิน้ 14 ล้านบาท

“

แนวทางหนึง่
ในการเพิม่ ศักยภาพของประเทศ
คือการสร้างความสามารถ
ในทางธุรกิจให้แก่เยาวชนไทย
ให้มคี วามรูค้ วามคิด และ
จิตส�ำนึกในเชิงธุรกิจ

”

นับตั้งแต่ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจ ท�ำให้ธนาคารตระหนักถึงความ
จ�ำเป็นในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เชิงธุรกิจ เพือ่ สร้างความแข็งแกร่ง สามารถต่อสู้
ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจกับนานาประเทศได้
ธนาคารกรุงไทย ในฐานะองค์กรหนึ่งในสังคม
ที่ มี บ ทบาทในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ ได้เล็งเห็นว่าแนวทางหนึง่ ในการเพิม่
ศักยภาพของประเทศ คือการสร้างความสามารถ
ในทางธุรกิจให้แก่เยาวชนไทย ให้มีความรู้
ความคิ ด และจิ ต ส� ำ นึ ก ในเชิ ง ธุ ร กิ จ มากขึ้ น
เพื่อเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต
ซึง่ สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลทีต่ อ้ งการ
ส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ทีเ่ ป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ให้ระบบเศรษฐกิจไปสูค่ วามมีเสถียรภาพ โดย
ธนาคารเข้าไปปลูกฝังจริยธรรมในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ให้ กั บ เยาวชน ผ่ า นโครงการกรุ ง ไทย
ยุววาณิช ทีจ่ ดั ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2545 และด�ำเนินการ
อย่างต่อเนือ่ งรวมระยะเวลา 12 ปี ให้เยาวชนที่
ก�ำลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้มี
โอกาสประกอบธุรกิจจริง เพื่อปลูกฝังความ
เข้าใจในหลักการด�ำเนินธุรกิจทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม
ช่วยเหลือสังคมในการวางรากฐานเกีย่ วกับการ
ประกอบการทีด่ ี และเยาวชนได้คน้ พบทางเลือก
ในการด�ำเนินชีวิต ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะ
ต้องมีการจดทะเบียนในรูปของบริษัทจ�ำลอง
ที่ขึ้นทะเบียนกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั เพือ่ บริหาร
งานด้านต่างๆ รวมถึงต้องมีการผลิตสินค้าหรือ
บริการออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ส�ำหรับปี
2556 มีผสู้ มัครเข้าร่วมโครงการทัง้ หมด 621 ทีม
จาก 176 สถาบัน รวมผูเ้ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
กว่า 6,300 คน
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โครงการกรุงไทย ยุววาณิช
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ธนาคารยังขยายผลและต่อยอดโครงการต่างๆ ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและ
รองชนะเลิศจากโครงกรุงไทย ยุววาณิช และโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ภายใต้ชอื่ โครงการ
Value Creation Best Practice โครงการกรุงไทย ยุววาณิช และ โครงการ Value Creation
Best Practice โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว โดยด�ำเนินการติดตามการด�ำเนินธุรกิจที่ได้
รับรางวัล และเผยแพร่แก่ชมุ ชนต่างๆ ในรูปแบบของซีดรี อม เพือ่ แบ่งปันองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ต่างๆ ไปสูช่ มุ ชนและสังคมในวงกว้าง ให้สามารถประกอบอาชีพบนรากฐานของความพอเพียงและ
ด�ำรงชีวิตอยู่โดยพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจของธนาคาร ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR) นอกจากนี้ ยังขยายผลไปสู่ โครงการปลูกต้นกล้า
ความดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กบั โรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียน
ดีใกล้บา้ น 94 โรงเรียน และเพือ่ ให้นกั เรียนและชุมชนน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวติ และประกอบ
อาชีพได้ในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้ยังมี โครงการกรุงไทยสานศรัทธา...สร้างคุณค่าความเป็นคน ริเริ่มจาก
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่เกิดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับ
นักเรียน รวมทั้งความสัมพันธ์ของนักเรียนกับบุพการี ธนาคารจึงได้ด�ำเนินโครงการกรุงไทย
สานศรัทธา...สร้างคุณค่าความเป็นคน เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดแรงศรัทธาในตนเองและผูอ้ นื่ ลดช่องว่าง
ระหว่างครูกบั นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และสร้างความกตัญญูตอ่ บุพการี ครูอาจารย์ ต่อผูม้ ี
พระคุณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อแผ่นดินเกิด ทั้งนี้มีโรงเรียนในโครงการกรุงไทย
สานฝัน โรงเรียนดีใกล้บา้ น เข้าร่วมกิจกรรมแล้วจ�ำนวน 37 โรงเรียน มีครูและนักเรียนเข้าร่วมจ�ำนวน
กว่า 30,000 คน ซึง่ ธนาคารมีแผนในการด�ำเนินการให้ครบทัง้ 94 โรงเรียนต่อไป
การสร้างทุนทางปัญญาไม่ใช่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาเท่านั้น ธนาคารยังวางหลักการ
ท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมไปในแนวทางเสริมสร้างปัจจัยต่างๆ ทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างทุนทางปัญญาแก่คน
ในสังคม อาทิ

การได้บริโภคอาหารทีด่ ี ถูกสุขอนามัยและมีคณ
ุ ค่าทางสารอาหารครบถ้วน มีสว่ นส�ำคัญต่อการพัฒนา
ร่างกายและสมอง ปัจจุบันยังมีโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาส และขาดความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการ ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและสติปญ
ั ญาของนักเรียน มีพฒ
ั นาการทีไ่ ม่เป็น
ไปตามวัย
ธนาคารกรุงไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการนี้ จึงได้จดั ท�ำโครงการ กรุงไทยสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ส�ำหรับโรงเรียนขาดโอกาสขึน้ โดยมอบเงินสนับสนุน พร้อมให้ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง การท�ำ
เกษตรแบบผสมผสาน โดยมุง่ หวังให้เด็กๆ ได้รบั ประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ มีสารอาหาร
ครบถ้วน ประกอบกับได้รบั ความรูจ้ ากทางโรงเรียน สุขภาพร่างกายและพัฒนาการทางด้านสติปญ
ั ญา
จะได้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามวัย สมกับค�ำทีว่ า่ “อิม่ ท้อง สมองดี” นักเรียนเหล่านี้
จะได้เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติในอนาคต และโครงการนีย้ งั ก่อให้เกิดอาชีพแก่ชมุ ชน ท�ำให้ความ
เป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนดีขนึ้ อีกด้วย

เด็กชายตาหน่ายอู
โรงเรียนบ้านถ�ำ้ ผาโด้ อ.แม่สอด จ.ตาก
ขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยทีม่ โี ครงการดีๆ ดีใจทีพ่ ๆี่ มามอบเงินและอุปกรณ์การเรียนผมเอาเงิน
ทีไ่ ด้นไี้ ปใช้ในการท�ำการเกษตร เลีย้ งเป็ด เลีย้ งไก่ เลีย้ งปลา เลีย้ งห่าน ปลูกผักและเพาะเห็ด ท�ำให้
พวกผมมีอาหารการกินทีด่ ขี นึ้ และมีผลผลิตทางเกษตรทีเ่ หลือไปจ�ำหน่ายครับ
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โครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวัน ส�ำหรับโรงเรียนขาดโอกาส
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ธนาคารด�ำเนินโครงการเสริมสร้างทุนทางปัญญา เพื่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับ
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยให้ความรูด้ า้ นการบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของสตรีให้สามารถบริหารกองทุน อันเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างงาน
สร้างรายได้ สร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี ยังประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สังคมให้
มีความเสมอภาคอย่างยั่งยืน โดยในปี 2556 ธนาคารได้จัดสรรเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท และ
จัดสร้างหลักสูตรอบรมวิทยากรอาสา เพื่อเตรียมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร
ให้แก่เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ จ�ำนวน 400 คน และ
หลักสูตรการวิเคราะห์สนิ เชือ่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กบั คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจงั หวัด จ�ำนวน 1,300 คน

โครงการปรับปรุงศูนย์ชมุ ชนสร้างสรรค์เพลินจิต
ธนาคารเข้าช่วยดูแลศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ธนาคาร
(CSR around the fence) โดยถือเป็นภารกิจและความรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญของธนาคาร ในการพัฒนา
พื้นที่ชุมชนแห่งนี้ให้เป็นชุมชนพื้นที่ใต้ทางด่วนต้นแบบ ที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล ศึกษาเรียนรู้
โดยมุ่งพัฒนาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สวยงาม สะอาดตา รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม
และสันทนาการต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน เปิดโอกาสให้เยาวชน ครอบครัวและชุมชน ได้
เข้าถึงแหล่งเรียนรูด้ า้ นสุขภาพ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สังคม และภูมปิ ญ
ั ญา ตลอดจนการพัฒนาด้าน
ทักษะอาชีพ เพือ่ สร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน และส่งเสริมด้านสุขภาพและกีฬาทีส่ ามารถเล่นเป็นทีม
และสร้างชือ่ เสียงให้กบั ศูนย์ชมุ ชนฯ ได้

ในปี 2556 ธนาคารกรุงไทยได้เข้าร่วมพัฒนาสวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดนิทรรศการ
แบบถาวร อันประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างทุนทางปัญญา การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีธ่ นาคารด�ำเนินงานมาเป็นเวลากว่า10 ปีทผี่ า่ นมาเป็นต้นแบบ (Role Model)
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีธ่ นาคารประสบผลส�ำเร็จ

โครงการ KTB CSR KIDS CAMP
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาเยาวชน ซึง่ ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ และเป็นการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานในความรักต่อองค์กร โดยสนับสนุนให้เกิดโครงการเพือ่ บุตรหลานพนักงาน ภายใต้ชอื่ โครงการ
KTB CSR KIDS CAMP ซึง่ เป็นวิธหี นึง่ ทีจ่ ะถ่ายทอดความรูไ้ ปสูเ่ ยาวชน พร้อมกับความสนุกสนาน การจัดกิจกรรมใน
สถานทีแ่ ปลกใหม่ ผสานกับกิจกรรมทีจ่ ะท�ำให้เยาวชนได้เรียนรู้ ส่งผลให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ เกิดความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อาจกล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรมเยาวชนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่
ต้องอาศัยความรูห้ ลายสาขาวิชา มาผสานกับศิลปะการถ่ายทอดความรูท้ งั้ ในรูปแบบของกิจกรรมการลงมือปฏิบตั ิ
การเล่าเรือ่ ง การประดิษฐ์สงิ่ ของและการเล่นเกม

นอกจากนี้ ธนาคารยังตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม จึงได้จดั สรรงบประมาณรวม 3.6 ล้านบาท เพือ่
ด�ำเนินโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ให้เข้าถึงผูค้ นในสังคมโดยไม่จำ� กัดเพศ วัย เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วาม
เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน รวมถึงได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งศิลปะ ผ่านการชื่นชมผลงานอัน
ทรงคุณค่า การได้พฒ
ั นาทักษะศิลปะของเยาวชน และประชาชน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างเสริม
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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โครงการปรับปรุงพืน้ ทีส่ วนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
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โครงการกรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม
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ด้วยเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ของประเทศไทย ธนาคารจึงได้ร่วมสนับสนุนการ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึง่ เป็นการแข่งขันด้านศิลปะเวทีแรกของประเทศไทย
จุดประสงค์เพื่อผลักดันให้ศิลปินไทยได้พัฒนา
ศักยภาพของตนผ่านการประกวด รวมถึงเพื่อให้
ประชาชนได้ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง งานศิ ล ปกรรมที่ มี
คุณภาพ สร้างการเรียนรูแ้ รงบันดาลใจและความ
เข้าใจ ผ่านมุมมองและเทคนิควิธกี ารอันหลากหลาย
ที่ ศิ ล ปิ น ได้ แ สดงออกไว้ ที่ ผ ลงาน ธนาคารได้
สนับสนุนงบประมาณรวม 2 ล้านบาท โดยมีการ
สัมมนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยว
เนือ่ งกับโครงการ เพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ก่นกั ศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป และเป็นรางวัลส�ำหรับศิลปิน
ทีม่ ผี ลงานโดดเด่นเรียกว่า Krungthai Purchasing
Prize เพื่อเป็นก�ำลังใจให้ศิลปินสร้างผลงานที่มี
คุณค่าอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 11 โครงการนีน้ บั เป็น
จุดเริ่มต้นของการก้าวสู่แนวทางสนับสนุนศิลปะ
ทีม่ นั่ คงยัง่ ยืนของธนาคารโดยมีโครงการขยายผล
ตามมาอย่างต่อเนือ่ ง

โครงการสวนประติมากรรมกรุงไทย (Krungthai Sculpture Park)
ศูนย์ฝกึ อบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา นอกจากจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นโรงเรียนทีใ่ ช้
ฝึกสอนวิชาการและฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ ให้แก่
พนักงานของธนาคารแล้ว พื้นที่สวนขนาดใหญ่
ยั ง ได้ ถู ก น� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการสร้ า งพื้ น ที่
การเรี ย นรู ้ ด ้ า นศิ ล ปะ ส� ำ หรั บ จั ด แสดงผลงาน
ประติมากรรมและผลงานสื่อประสมที่เป็นผลงาน
ลอยตัว 3 มิติ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงให้บริเวณ
สวนรอบศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมฯ เกิ ด คุ ณ ค่ า ที่ ส อง คื อ
การเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะประเภทกลางแจ้ง หรือ
Open-Air Gallery เปิดท�ำการเมือ่ วันที่ 28 กันยายน
2551 มีผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่พร้อม
รายละเอียดและแนวคิด จัดแสดงอยู่ โดยมุ่งหวัง
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าประชาชน และนักเรียน
นักศึกษา หน่วยงานทีม่ าเยีย่ มชมหรือศึกษาดูงาน
ให้ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย มากขึ้ น
นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรมอบรมความรูด้ า้ นศิลปะ
และกิจกรรมศิลปะปฏิบัติให้แก่เยาวชนในพื้นที่
ใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฝึกอบรมฯ มี
วิทยากรจิตอาสาทีเ่ ชีย่ วชาญศิลปกรรมแขนงต่างๆ
หมุ น เวี ย นมาให้ ค วามรู ้ โดยในปี 2556 ได้ จั ด
กิจกรรมทางศิลปะขึน้ จ�ำนวน 4 ครัง้

โครงการหอศิลป์กรุงไทย (Krungthai Art Gallery)

ธนาคารใช้หอศิลป์เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยชัน้ 2 เปิดเป็นแกลอรี่
แสดงผลงานถาวรที่ธนาคารสะสมไว้ มีพื้นที่
อเนกประสงค์ ห้องแกลอรีห่ มุนเวียน และห้อง
สัมมนา เตรียมไว้เพือ่ สนับสนุนให้แก่ศลิ ปินได้
แสดงผลงาน หรือผู้เผยแพร่วัฒนธรรมในทุก
รูปแบบ รวมทั้งผู้ต้องการท�ำกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่
เพียงเท่านั้น ธนาคารยังสร้างสรรค์โครงการ
เผยแพร่ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อให้
แต่ละโครงการเกิดความแม่นย�ำ ถูกต้อง ขององค์
ความรูก้ อ่ นเผยแพร่สสู่ าธารณะ โดยในปี 2556
มีผเู้ ข้าชมและร่วมกิจกรรมรวมกว่า 30,000 คน
สนับสนุนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
จ�ำนวน 9 นิทรรศการ
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ธนาคารเห็นถึงความ “ไม่เพียงพอ” ของ
พื้นที่ทางศิลปะว่าเมื่อไร้ “จุดนัดพบ” ศิลปะก็
ไม่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้ จะท�ำอย่างไร
ให้ สั ง คมได้ รั บ โอกาสมากขึ้ น เมื่ อ แนวคิ ด นี้
ประกอบกับการที่ธนาคารมีผลงานสะสมจาก
การสนั บ สนุ น การแสดงศิ ล ปกรรมแห่ ง ชาติ
มากขึน้ ความต้องการ “แบ่งปันศิลปะ” จึงผลักดัน
ให้เกิด “หอศิลป์กรุงไทย” ขึ้นที่อาคารสาขา
เยาวราช เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2551 อาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งแรก
ของธนาคาร รูปทรงคลาสสิคสไตล์ชโิ น-โปตุกสี
ถูกน�ำมาแปลงโฉมให้เป็นหอศิลปะสมัยใหม่ทมี่ ี
กลิน่ ไอแห่งอดีต
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นอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึง่ จะมีสว่ น
ท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจความส�ำคัญของศิลปะทีม่ ตี อ่
ตนเองและสังคมได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถน�ำ
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
หรือต่อยอดเป็นอาชีพได้ โดยในปี 2556 หอศิลป์
กรุงไทย มีกจิ กรรมรวมทัง้ สิน้ 28 ครัง้

หอศิลป์กรุงไทย ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณีจีน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการเรียน
รู้ต่างๆ และยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมแบบ
ร่วมสมัย ผ่านการจัดกิจกรรมทัวร์เดินเท้าเรียนรู้วัฒนธรรมย่าน
เยาวราชและใกล้เคียง ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการท�ำกิจกรรม
และเผยแพร่วิถีของแต่ละชุมชน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดการตื่นตัวที่จะรักษาสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างให้รากฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้มแข็ง โดยกระตุน้ การ
มีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองของตนอย่างยัง่ ยืน
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คุณจรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย) นักแสดงยอดนิยม
“ครัง้ แรกทีม่ าก็ชอบรูปภาพ เพราะปกติแล้วเวลาดูงานศิลปะก็จะดูความหมายของงาน ว่า
หมายความว่ายังไง มีบางรูปทีด่ เู ข้าใจ บางรูปก็ไม่เข้าใจ ต้องไปอ่านป้ายข้างๆ เพราะชอบที่
แต่ละภาพมีเรือ่ งราว เป็นสิง่ ทีศ่ ลิ ปินอยากจะบอกคนทีด่ ู อย่างภาพพระพุทธเจ้าทีม่ หี น้ากาก
อยู่ (ชือ่ ภาพ ธรรมะอยูท่ ใี่ จ) ก็ชอบรูปนัน้ เป็นรูปโปรด คราวทีแ่ ล้วทีม่ าถ่ายหนัง Timeline ยัง
ไม่เห็นรูปตรงกลางใหญ่ๆ (ชือ่ ภาพฮูปแต้ม 2004) ก็ชอบ เพราะดูแล้วเข้าใจได้งา่ ย คือครัง้ แรก
ทีด่ กู ไ็ ม่เข้าใจ แต่วา่ ต้องดูไปเรือ่ ยๆ แล้วก็จะเข้าใจว่า อ๋อมันเป็นสังคมสมัยนีท้ อี่ ตุ สาหกรรม
มันเข้ามาแทรก แล้วสัตว์ก็ต้องหนีไป จากตอไม้ก็เปลี่ยนเป็นตอเหล็กแทน เป็นอะไรที่เค้า
สือ่ สารออกมาได้ดี ก็ดนี ะคะทีธ่ นาคารส่งเสริมเรือ่ งแบบนี้ แล้วรูปแต่ละรูปก็ให้ความหมายทีไ่ ม่
เหมือนกัน เป็นความจริงของชีวติ สะท้อนให้เห็นชีวติ ปัจจุบนั ดี หอศิลป์มปี ระโยชน์กบั คนทีม่ าดู
แต่ละคนก็จะได้เรือ่ งราวทีไ่ ม่เหมือนกัน เพราะมีประสบการณ์ชวี ติ ทีไ่ ม่เหมือนกัน อาจจะเพิม่
แรงบันดาลใจให้คนทีช่ อบศิลปะหรือชอบงานทางด้านนีด้ ว้ ย อยากให้ทนี่ มี่ คี นเข้ามาดูเยอะๆ ค่ะ”

จากการทีธ่ นาคารได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ “ศิลปะ” ทีส่ ามารถเป็นส่วนหนึง่ ในการ
จรรโลงใจ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ จิตใจ และปัญญา จึงได้
จัดตั้งชมรมกรุงไทย...คนรักศิลป์ขึ้น โดยด�ำเนินโครงการมาแล้ว 5 ปี ในปี 2556 ชมรม
กรุงไทย...คนรักศิลป์ ได้จดั นิทรรศการภาพวาดสีนำ�้ “สานศิลป์ ศิษย์ครู สูธ่ รรมชาติ ครัง้ ที่ 3”
ขึน้ เพือ่ เผยแพร่ผลงานของสมาชิกต่อสาธารณะ นอกจากนัน้ ยังมีการประมูลผลงานของสมาชิก
ชมรมเพือ่ น�ำเงินทีไ่ ด้ไปบริจาคให้มลู นิธสิ บื นาคะเสถียร อีกด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังได้จดั กิจกรรมตามโครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล อย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา 6 ปี เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะ
การเล่นฟุตบอลให้กบั เยาวชนไทย และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยให้เยาวชนเข้าค่ายเก็บตัว ฝึกความมีระเบียบวินยั
มีความอดทน เสียสละ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความรักในการเล่นกีฬา เห็นประโยชน์ของการออกก�ำลังกาย
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การส่ ง เสริ ม การสร้ า งสุ ข พลานามั ย ที่ ดี
ด้วยการออกก�ำลังกาย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่
ธนาคารให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนือ่ ง ผ่าน
การด�ำเนินงานของสมาคมต่างๆ อาทิ สมาคม
มวยสากลแห่งประเทศไทย ธนาคารมอบเงิน
สนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
ตัง้ แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั เป็นจ�ำนวนเงินรวม
120 ล้านบาท เพื่อร่วมสนับสนุนการฝึกซ้อม
การจัดซือ้ อุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักกีฬา ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงนักกีฬา
ที ม ชาติ สมาคมฟั น ดาบสมั ค รเล่ น แห่ ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ธนาคารมอบ
เงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฟันดาบสมัคร
เล่นแห่งประเทศไทย ตัง้ แต่ปี 2555 ถึงปี 2558
จ�ำนวนรวม 20 ล้านบาท เพื่อร่วมพัฒนากีฬา
ของประเทศให้ไปสูค่ วามส�ำเร็จได้ในระยะยาว

