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นายเอกนติ ินติทัิณฑ์ประภาศ
ป็ระธานกรรมุ่การ

นายปิติ ตัณฑเกษม
ป็ระธานเจ้าห้น้าที่่่บรหิ้าร

สัารจากิประธาน์กิรรมกิาร
และประธาน์เจ้าหน้์าท่ั�บริหาร
ที่เ่อม็ุ่บ่ธนช้าต้ เชื้�อวา่การดีำาเนนิธร่กจิแลูะความุ่ย่�งยนืยากที่่�จะแยก
ออกจากก่นไดี้ การที่่�ธร่กิจจะดีำาเนินไดี้ดี่แลูะย่�งยืนน่�น สิิ่�งสิ่ำาค่ญคือ  
ต้้องมุ่่�นใจว่าผูู้้มุ่่ส่ิ่วนไดี้ส่ิ่วนเส่ิ่ยจากที่่กภาคส่ิ่วนต้่างไดี้ร่บท่ี่�ง 
ผู้ลูป็ระโยช้น์แลูะไมุ่่กอ่ให้้เกิดีผู้ลูกระที่บในเชิ้งลูบจากการดีำาเนนิธร่กิจ
ขึ้องธนาคาร ซ้ึ่�งการขึ้่บเคลูื�อนเรื�องความุ่ย่�งยืนต้้องเริ�มุ่จาก
ภายใน โดียที่ำาให้้ที่่กคนในองค์กรเห้็นภาพแลูะมุ่่ความุ่เชื้�อเดี่ยวก่น  
แลูะเดีนิห้นา้ไป็พรอ้มุ่กน่จ้งจะที่ำาให้ค้วามุ่ย่�งยนืเกดิีขึ้้�นไดีแ้ลูะจะไมุ่ใ่ช่้
เรื�องไกลูต้่วอ่กต่้อไป็ อ่กห้น้�งเรื�องสิ่ำาค่ญที่่�ธนาคารผู้ลู่กดี่นอย่าง
ต้่อเนื�อง คือ การสิ่ร้างช่้วิต้ที่างการเงินที่่�ด่ีขึ้้�น ห้รือ Financial 
Well-being ให้้ก่บคนไที่ยที่่�งป็ระเที่ศ อ่นเป็็นรากฐานสิ่ำาค่ญท่ี่�จะ 
ช่้วยให้้ที่่กคนบรรลู่เป็้าห้มุ่ายในช่้วิต้ไดี้ โดียธนาคารมุ่่่งเน้นให้้
พน่กงานที่่กคนในองค์กรใช้้เรื�องน่�เป็็นแก่นสิ่ำาค่ญในการพ่ฒนา
ผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ บริการ รวมุ่ถ้ึงโซึ่ลููช่้นที่างการเงินต้่างๆ เพื�อรองร่บ
ความุ่ต้้องการขึ้องลููกค้าที่่กช่้วงช่้วิต้

ดี้วยเป็้าห้มุ่ายที่่�จะที่ำาให้้ส่ิ่งคมุ่แลูะช่้วิต้ที่างการเงินขึ้องคนไที่ย 
ดี่ขึ้้�น ธนาคารจ้งมุ่่่งมุ่่�นที่่�จะต้่อยอดี พ่ฒนาผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ บรกิาร แลูะ 
โซึ่ลูชู่้นที่างการเงนิให้ด้ีย่ิ�งขึ้้�น ต้อบโจที่ย์ความุ่ต้อ้งการที่างการเงนิ
ขึ้องลูกูคา้อยา่งแท้ี่จรงิ เช่้น บ่ญช่้ ที่ท่ี่บ่่ ออลูลูฟ์ร ่ที่่�นอกจากจะฟรร่อบ
ดีา้น ฝาก ถึอน โอน จ่ายแลู้ว ยง่ให้ค้วามุ่ค่มุ้่ครองด้ีานช่้วิต้แลูะอ่บ่ติ้เห้ต้่
ฟร ่ซ้ึ่�งส่ิ่งผู้ลูให้้ลููกค้ากว่า 1.9 ลู้านราย ไดี้มุ่่ความุ่ค่้มุ่ครองพื�นฐาน
โดียไมุ่่ต้อ้งเส่ิ่ยคา่ใช้้จ่ายเพิ�มุ่เติ้มุ่ แลูะส่ิ่งผู้ลูให้้ธนาคารมุ่ย่อดีเงนิฝาก 
บ่ญช่้ ที่ท่ี่บ่่ ออลูลูฟ์ร ่เต้บิโต้อยา่งกา้วกระโดีดี สูิ่งถึง้ 15% ในป็ทีี่่�ผู้า่นมุ่า  

สิ่ำาห้ร่บการลูงท่ี่นเพื� ออนาคต้ ธนาคารไดี้ยกระด่ีบผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์
การลูงที่่น ที่่ที่่บ่ สิ่มุ่าร์ที่ พอร์ต้ ซ้ึ่�งช่้วยให้้ลููกค้าลูงที่่นได้ีง่าย
แลูะสิ่บายใจเพราะมุ่่ผูู้้เช่้�ยวช้าญช่้วยดูีแลู ค่ดี จ่ดี ป็ร่บ พอร์ต้
การลูงท่ี่นให้้เห้มุ่าะก่บระด่ีบความุ่เส่ิ่�ยงขึ้องลููกค้าแต่้ลูะราย แลูะ 
ในปี็ 2564 น่�น เรายง่คงได้ีรบ่ผู้ลูกระที่บอย่างต่้อเนื�องจากการแพร่
ระบาดีขึ้องโรคโควิดี-19 ซ้ึ่�งก่อให้้เกิดีความุ่ป็กต้ิรูป็แบบให้มุ่่ ห้รือ 
New Normal ที่่�งการเป็ลู่�ยนแป็ลูงพฤต้กิรรมุ่การบรโิภค การซืึ่�อขึ้าย
สิิ่นค้าแลูะบรกิารที่่�พ้� งพาการใช้้เที่คโนโลูย่มุ่ากยิ�งขึ้้�น ซ้ึ่�งธนาคารไดี้
มุ่่การป็รบ่แลูะพ่ฒนารูป็แบบการให้้บรกิารที่างดีิจิที่่ลูมุ่าโดียต้ลูอดี 
โดียธนาคารไดี้ป็ร่บป็ร่งฟีเจอร์บนแอป็พลิูเคช่้น ท่ี่ท่ี่บ่ ท่ี่ช้ อย่าง 
ต้่อเนื�องเพื�อช่้วยให้้ลููกค้าสิ่ามุ่ารถึบริห้ารจ่ดีการเรื�องการเงินได้ี
สิ่ะดีวกสิ่บายแลูะงา่ยขึ้้�น เป็น็การส่ิ่งเสิ่รมิุ่ให้ลู้กูคา้มุ่ช่่้วติ้ที่างการเงนิ 
ท่ี่�ดี่ขึ้้�น อ่กท่ี่�งธนาคารย่งไดี้ก่อต่้�งท่ี่มุ่ดีิจิท่ี่ลู ttb spark ให้้เป็็น  
Digital Hub ท่ี่�มุ่่ง่มุ่่�นท่ี่�จะสิ่รา้งการเป็ลู่�ยนแป็ลูงผู้า่นดีจิิท่ี่ลูเที่คโนโลูย่
เพื� อพ่ฒนาโซึ่ลููช่้นบริการแลูะนว่ต้กรรมุ่ดิีจิที่่ลูที่่�รวดีเร็วเพื� อให้ ้
ลููกค้าขึ้องเรามุ่่ช่้วิต้ที่างการเงนิที่่�ดี่ขึ้้�นอย่างแที่้จรงิ

ห้น้�งในเรื�องห้ลู่กขึ้องการสิ่ร้างความุ่ย่�งยืนคือ การดีำาเนินธ่รกิจ
ดี้วยความุ่ร่บผู้ิดีช้อบต้่อสิิ่�งแวดีลู้อมุ่แลูะส่ิ่งคมุ่ ธนาคารจ้งมุ่่่ง 
ยกระดี่บการให้้สิิ่นเชื้�อส่ิ่เขึ้่ยว (Green Loan) โดียการขึ้ยายขึ้อบเขึ้ต้
การให้้สิิ่นเชื้�อส่ิ่เขึ้่ยวจาก 2 ห้มุ่วดีห้มูุ่่ เป็็น 7 ห้มุ่วดีห้มูุ่่ ครอบคลู่มุ่ 
พลู่งงานห้มุ่่นเว่ยน การใช้้พลู่งงานอย่างมุ่่ป็ระสิิ่ที่ธภิาพ การจ่ดีการ 
นำาแลูะนำาเส่ิ่ยอยา่งย่�งยนื การป้็องกน่มุ่ลูพิษแลูะการจ่ดีการขึ้องเส่ิ่ย 
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การขึ้นส่ิ่งด้ีวยพลู่งงานสิ่ะอาดี อาคารส่ิ่เขึ้่ยว แลูะการจ่ดีการ
แห้ลู่งที่ร่พยากรธรรมุ่ช้าติ้อย่างย่�งยืน เพื�อเป็็นการสิ่ร้างความุ่
รว่มุ่มุ่ือก่บลููกค้าในการสิ่น่บสิ่น่นอ่ต้สิ่าห้กรรมุ่ส่ิ่เขึ้่ยวให้้เพิ�มุ่มุ่ากขึ้้�น 
นอกจากน่�น ธนาคารย่งไดี้จ่ดีที่ำากรอบห้่้นกู้ส่ิ่เขึ้่ยว (Green Bond) 
เพื�อช่้วยให้ธ้ร่กจิสิ่ามุ่ารถึเข้ึ้าถ้ึงแห้ลู่งเงนิที่น่ที่่�ช่้วยแก้ไขึ้ปั็ญห้าการ
เป็ลู่�ยนแป็ลูงสิ่ภาพภูมุ่อิากาศ รวมุ่ถึง้สิ่นบ่สิ่นน่การเป็ลู่�ยนผู่้านไป็สู่ิ่
เศรษฐกิจแลูะส่ิ่งคมุ่คารบ์อนต้ำาอก่ด้ีวย นอกจากน่�น เพื�อเป็น็การลูดี
ผู้ลูกระที่บที่างสิิ่�งแวดีลู้อมุ่ ธนาคารไดี้นำาเสิ่นอโซึ่ลููช่้นที่างการเงนิ 
ที่่�ย่�งยนื เช่้น การให้สิ้ิ่นเชื้�ออย่างรบ่ผู้ดิีช้อบ แลูะการให้สิ้ิ่นเชื้�อที่่�ผู้กูกบ่
ผู้ลูการดีำาเนินงานด้ีานความุ่ย่�งยืน (Sustainability-linked Loan)  
ซ้ึ่�งเป็็นการช่้วยให้้ลููกค้าขึ้องธนาคารมุ่่ Financial Well-being ที่่�ด่ี 
ควบคู่ไป็ก่บการร่บผู้ิดีช้อบต่้อสิิ่�งแวดีลู้อมุ่แลูะส่ิ่งคมุ่ขึ้องธนาคาร
ดี้วยเช่้นก่น 

สิ่ำาห้รบ่การรบ่ผู้ิดีช้อบต้่อส่ิ่งคมุ่น่�น ในป็ี 2564 ที่่�ผู้่านมุ่า ธนาคาร
ย่งคงมุ่่่งเน้นการส่ิ่งเสิ่ริมุ่ความุ่รู้ที่างดี้านการเงินให้้ก่บลููกค้าแลูะ 
ป็ระช้าช้นผู่้าน 4 แพลูต้ฟอรม์ุ่ดีจิิที่ลู่ที่่�เข้ึ้าถึง้ได้ีอยา่งสิ่ะดีวกคลู่องต่้ว 
ไดี้แก่ “fintips by ttb” แห้ลู่งรวมุ่เคล็ูดีลู่บที่างการเงินสิ่ำาห้ร่บ 
คนร่น่ให้มุ่่ บนเว็บไซึ่ต้์ แลูะโซึ่เช่้ยลูมุ่่เดี่ยต้่างๆ ขึ้องธนาคาร “finfit 
with ttb” ช่้มุ่ช้นออนไลูน์บนเฟซึ่บ่�กเพื�อแลูกเป็ลู่�ยนแบ่งป็ันความุ่รู้
เรื�องการเงนิ “fin live and learn by ttb” โครงการให้้ความุ่รูเ้รื�อง
การเงินส่ิ่วนบ่คคลูที่างออนไลูน์สิ่ำาห้ร่บกลู่่มุ่พน่กงานบริษ่ที่ต่้างๆ  
ที่่�ใช้้บรกิารจ่ายเงนิเดีอืนขึ้องธนาคาร แลูะ “finbiz by ttb” โครงการ
เสิ่ริมุ่ความุ่รู้ธ่รกิจเพื�อลููกค้าเอสิ่เอ็มุ่อ่บนแพลูต้ฟอร์มุ่ดีิจิที่่ลู ท่ี่�ง
เว็บไซึ่ต์้ โซึ่เช่้ยลูมุ่่เด่ีย แลูะส่ิ่มุ่มุ่นาออนไลูน์ ที่่�เจาะลู้กที่่กบรบิที่ขึ้อง
อ่ต้สิ่าห้กรรมุ่ โดียมุ่่เจต้นารมุ่ณ์ที่่�ต้้องการยกระดี่บการให้้ความุ่รู ้
ที่างการเงินที่่�เขึ้้าใจง่าย สิ่ร้างที่่ศนคต้ิที่่�ถึูกต้้องเพื� อก่อให้้เกิดี 
การเป็ลู่�ยนแป็ลูงพฤต้กิรรมุ่ที่างการเงนิที่่�เห้มุ่าะสิ่มุ่ นำาไป็สู่ิ่การมุ่ช่่้วติ้ 
ที่างการเงนิที่่�ดีใ่นที่่�ส่ิ่ดี อก่สิิ่�งห้น้�งที่่�ธนาคารมุ่่ง่เนน้มุ่าโดียต้ลูอดีคอื
การส่ิ่งเสิ่ริมุ่การเขึ้้าถึ้งที่างการเงินให้้มุ่ากขึ้้�น แลูะจากการระบาดี
ขึ้องโควิดี-19 ซ้ึ่�งสิ่ร้างผู้ลูกระที่บต้่อเศรษฐกิจที่่�วโลูกแลูะส่ิ่งคมุ่ 
ในวงกว้าง ธนาคารไดี้เขึ้้าไป็ช่้วยเห้ลูือลููกค้าที่่�ไดี้รบ่ผู้ลูกระที่บจาก
โควิดี-19 โดียได้ีให้้การช่้วยเห้ลืูอด้ีานการกู้ยืมุ่ก่บลููกค้า จำานวน

ลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่ ส่ิ่งผู้ลูให้้ธนาคารได้ีร่บการป็ร่บเกณฑ์์ท่ี่�ด่ีขึ้้�น
จากการป็ระเมุ่ินขึ้องธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย ซึ่้�งสิ่ะที่้อนให้้เห้็นถึ้ง
ความุ่มุ่่่งมุ่่�นแลูะความุ่ต้่�งใจขึ้องที่่ที่่บ่ที่่�จะพ่ฒนาการบริการควบคู่
ไป็ก่บการรบ่ผู้ิดีช้อบต้่อส่ิ่งคมุ่

จากการบูรณาการความุ่ย่�งยืนในการดีำาเนินธร่กิจบนพื�นฐานขึ้อง
การกำากบ่ดูีแลูที่่�ด่ี ต้ลูอดีจนการรบ่ผู้ดิีช้อบต่้อสิิ่�งแวดีลู้อมุ่แลูะส่ิ่งคมุ่  
ส่ิ่งผู้ลูให้้ธนาคารย่งคงครองอ่นด่ีบห้น้�ง “การเงินท่ี่�เป็็นธรรมุ่”  
ต้่อเนื�องเป็็นป็ีที่่� 3 จากการป็ระเมุ่ินโดียแนวรว่มุ่การเงนิที่่�เป็็นธรรมุ่
ป็ระเที่ศไที่ย ซ้ึ่�งสิ่ะท้ี่อนถึง้ความุ่มุ่่ง่มุ่่�นในการขึ้บ่เคลูื�อนสู่ิ่การธนาคาร
ท่ี่�ย่�งยนื เพื�อสิ่รา้งช่้วติ้ที่างการเงนิท่ี่�ด่ีขึ้้�นให้ก้บ่คนไที่ย แลูะในป็ ี2564 
น่บเป็็นอ่กห้น้�งก้าวย่างสิ่ำาค่ญที่่�ธนาคารได้ีรบ่การบรรจ่อยู่ในบ่ญช่้
รายชื้�อขึ้อง Sustainability Yearbook 2021 ในห้มุ่วดีธนาคาร  
จาก S&P Global ในการป็ระเมิุ่นด่ีช้น่ความุ่ย่�งยืนดีาวโจนส์ิ่ ห้รือ  
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็็นปี็แรก นอกจากน่�  
ธนาคารย่งได้ีร่บค่ดีเลืูอกให้้เป็็นสิ่มุ่าชิ้กในด่ีช้น่ว่ดีความุ่เสิ่มุ่อภาค 
ที่างเพศขึ้องบลููมุ่เบิร์ก (Gender-Equality Index: GEI) ป็ี 2565  
เป็็นป็ีแรกอ่นเนื�องจากความุ่โดีดีเดี่นดี้านว่ฒนธรรมุ่องค์กรที่่� 
เป็ดิีกวา้ง ยอมุ่รบ่ความุ่แต้กต้า่งท่ี่�ห้ลูากห้ลูาย แลูะมุ่่นโยบายส่ิ่งเสิ่รมิุ่
ความุ่เสิ่มุ่อภาคที่่�ช่้ดีเจน พรอ้มุ่การป็ฏิิบ่ต้ิต้่อพน่กงานที่่กคนอย่าง
เที่า่เที่่ยมุ่ก่น ซ้ึ่�งสิ่อดีคลู้องก่บแนวที่างการสิ่รา้งธนาคารแห้ง่ความุ่
ย่�งยืนดี้านส่ิ่งคมุ่ 

ส่ิ่ดีที่้ายน่� ธนาคารขึ้อขึ้อบค่ณที่่านผูู้้ถึือห้่้น ลููกค้า แลูะผูู้้มุ่่ส่ิ่วนไดี้ 
ส่ิ่วนเส่ิ่ยท่ี่กภาคส่ิ่วนท่ี่�สิ่น่บสิ่นน่แลูะให้ข้้ึ้อเสิ่นอแนะที่่�เป็็นป็ระโยช้น์ต่้อ
การดีำาเนินงานดี้านความุ่ย่�งยืนขึ้องธนาคาร โดียธนาคารจะร่วมุ่
เสิ่ริมุ่สิ่ร้างรากฐานระบบการเงินการธนาคารที่่�เข้ึ้มุ่แขึ้็งดี้วยความุ่ 
เป็็นธรรมุ่ สู่ิ่ความุ่สิ่มุ่ดี่ลูที่างเศรษฐกิจ สิิ่�งแวดีลู้อมุ่ แลูะส่ิ่งคมุ่  
เพื�อการเติ้บโต้อย่างย่�งยืน แลูะขึ้อยืนย่นในเจต้นารมุ่ณ์ท่ี่�จะมุ่่่งมุ่่�น 
สิ่านต้่อแลูะยกระดี่บการดีำาเนินธ่รกิจอย่างร่บผู้ิดีช้อบ แลูะมุ่่่งสู่ิ่ 
พ่นธกิจในการสิ่ร้างช่้วิต้ที่างการเงินที่่�ด่ีขึ้้�นให้้ก่บลููกค้าแลูะคนไที่ย
ที่่�งป็ระเที่ศไดี้อย่างแที่้จรงิ

มุ่ากกว่า 750,000 ราย นอกจากน่�น ธนาคารย่งได้ีร่วมุ่ก่บที่าง
สิ่มุ่าคมุ่ธนาคารไที่ย แลูะธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย ในการผู้ลู่กดี่น
โครงการพ่กที่รพ่ยพ่์กห้น่�แลูะการรวมุ่ห้น่� (Debt Consolidation) เพื�อ
ให้้กลู่่มุ่ธร่กิจ เช่้น โรงแรมุ่ แลูะภาคป็ระช้าช้นผู้่านวิกฤต้คร่�งน่�ไป็ไดี้ 

ในขึ้ณะเดี่ยวก่น ธนาคารเชื้�อว่าการจะสิ่ร้างผู้ลูสิ่ำาเร็จที่างธ่รกิจ
ไดี้น่�น ธนาคารต้้องให้้ความุ่สิ่ำาค่ญก่บการพ่ฒนาบ่คลูากรแลูะ
ว่ฒนธรรมุ่องค์กรดี้วยเช่้นก่น ธนาคารจ้งไดี้กำาห้นดีว่ฒนธรรมุ่
องคก์รให้มุ่ ่ที่่�เรย่กวา่ I CARE เพื�อช่้วยวางรูป็แบบวถิึก่ารที่ำางานให้มุ่่
ห้ลูง่จากการรวมุ่กิจการสิ่ำาเรจ็ โดียวฒ่นธรรมุ่องค์กรให้มุ่่น่�นสิ่ะที่อ้น
ให้้เห็้นถึ้งความุ่เชื้�อ ค่านิยมุ่ห้ลู่ก กลูย่ที่ธ์แลูะจ่ดีแขึ้็งขึ้องธนาคาร  
อ่กที่่�งธนาคารยง่มุ่่ง่เนน้ให้้องคก์รมุ่ค่วามุ่คลู่องต้ว่ในการที่ำางาน (Agile 
Organization) โดียเน้นการที่ำางานร่วมุ่ก่นเป็็นที่่มุ่จากบ่คลูากรที่่�มุ่ ่
ความุ่สิ่ามุ่ารถึที่่�ห้ลูากห้ลูาย นอกจากน่�น ธนาคารย่งสิ่น่บสิ่น่นให้้
พน่กงานเป็็นอาสิ่าสิ่มุ่่คร มุ่่่งเดีินห้น้าสิ่านต้่อกิจกรรมุ่ส่ิ่งคมุ่เพื�อ
ความุ่ย่�งยืนผู้่านโครงการไฟ-ฟ้า โดีย ที่่ที่่บ่ ซ้ึ่�งเป็็นโครงการ CSR 
ห้ลู่กขึ้องธนาคาร เพื�อจ่ดีป็ระกายเยาวช้น  ช่้มุ่ช้น แลูะความุ่เป็็นไที่ย  
สิ่รา้งการเป็ลู่�ยนแป็ลูงที่่�ดี่ขึ้้�นอย่างย่�งยืนที่่�งในเชิ้งธร่กิจ ช่้มุ่ช้น แลูะ
ส่ิ่งคมุ่รอบข้ึ้าง ต้อกยำาป็รช่้ญา Make REAL Change เพื�อเสิ่รมิุ่สิ่รา้ง
สิิ่�งดี่ๆ คืนสู่ิ่ส่ิ่งคมุ่ไที่ย 

ดีว้ยความุ่เชื้�อมุ่่�นวา่แนวป็ฏิิบ่ต้ดิีา้นการกำากบ่ดีแูลูกจิการที่่�ดี ่จะเป็น็
พื�นฐานสิ่ำาค่ญในการเต้ิบโต้ขึ้ององค์กรอย่างย่�งยืน ธนาคารจ้ง
กำาห้นดีโครงสิ่ร้างการบริห้ารจ่ดีการที่่�มุ่่ป็ระสิิ่ที่ธิภาพ โป็ร่งใสิ่  
แลูะมุ่่การถ่ึวงดี่ลูอำานาจระห้ว่างก่น เพื�อให้้เกิดีป็ระโยช้น์สูิ่งส่ิ่ดีต่้อ
การกำาก่บดูีแลู โดียธนาคารให้้ความุ่สิ่ำาค่ญอย่างยิ�งยวดีในเรื�อง
การกำาก่บดีูแลูการให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่ ซึ่้�งเป็็นห้ลู่กใน
การดีำาเนินธ่รกิจขึ้องธนาคารเพื�อสิ่ร้างความุ่ไว้วางใจแลูะความุ่
เชื้�อมุ่่�นก่บลููกค้า รวมุ่ถึ้งการป็ลููกฝังว่ฒนธรรมุ่องค์กรให้้พน่กงาน
ที่่กคนร่กษาแลูะป็ฏิิบ่ต้ิต้ามุ่จริยธรรมุ่ในการดีำาเนินธ่รกิจ โดียย้ดี
มุ่่�นในการรก่ษาผู้ลูป็ระโยช้น์ขึ้องลููกค้าแลูะนำาเสิ่นอสิิ่�งที่่�ดี่ที่่�ส่ิ่ดีให้้ก่บ
ลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่ ไมุ่่แสิ่วงห้าผู้ลูป็ระโยช้น์จากความุ่ไมุ่่รู้ขึ้อง
ลููกค้า ซ้ึ่�งในปี็ 2564 ธนาคารได้ียกระดี่บแนวป็ฏิิบ่ติ้การให้้บริการ
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เก่ิ�ยวิกัิบท่ัท่ับ่

ธนาคารที่ห้ารไที่ย จำาก่ดี (มุ่ห้าช้น) ก่อต้่�งขึ้้�นในป็ี 2500 โดีย
มุ่่ป็ระเภที่บริการที่่�จำาก่ดีแลูะมุ่่่งให้้บริการที่างการเงินแก่
ห้น่วยงานที่ห้ารแลูะขึ้้าราช้การที่ห้ารเป็็นห้ลู่ก ห้ลู่งจากน่�น
จ้งได้ีขึ้ยายขึ้อบเขึ้ต้การให้้บริการที่างการเงินสู่ิ่ภาคธ่รกิจ 
แลูะเอกช้นเพิ�มุ่ขึ้้�น ดีำาเนินธร่กิจในฐานะธนาคารพาณิช้ย์ในป็ี 
2516 แลูะได้ีจดีที่ะเบ่ยนในต้ลูาดีห้ลู่กที่ร่พย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ย
ในป็ ี2526 นอกจากน่� ท่ี่ท่ี่บ่ยง่ไดีร้วมุ่กจิการกบ่ธนาคารดีบ่่เอสิ่  
ไที่ยที่น่ จำาก่ดี (มุ่ห้าช้น) แลูะบรรษ่ที่เงินที่่นอ่ต้สิ่าห้กรรมุ่ 
แห้ง่ป็ระเที่ศไที่ย ในปี็ 2547 กบ่ ING BANK N.V. ในป็ ี2550 แลูะ
กบ่ธนาคารธนช้าต้ ในป็ ี2562 ต้ามุ่ลูำาดีบ่ โดียการรวมุ่กจิการ
คร่�งลู่าส่ิ่ดีน่�ส่ิ่งผู้ลูให้้ก้าวขึ้้�นมุ่าเป็็นธนาคารพาณิช้ย์ที่่�มุ่่ 
ขึ้นาดีให้ญ่ลูำาดีบ่ที่่� 6 ขึ้องป็ระเที่ศ ต้ามุ่ขึ้นาดีสิิ่นที่รพ่ย ์สิ่ามุ่ารถึ 
ให้้บริการลููกค้าบ่คคลูแลูะลููกค้าธ่รกิจไดี้อย่างเต้็มุ่รูป็แบบ 
ในแฟลูต้ฟอรม์ุ่ต้่างๆ

ผลิิตภัณฑ์แลิะบรกิาร
ธนาคารนำาเสิ่นอผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์แลูะบรกิารท่ี่�ห้ลูากห้ลูาย ไมุ่่ว่าจะ
เป็น็ผู้ลูติ้ภณ่ฑ์์แลูะบรกิารดีา้นเงนิฝาก สิิ่นเชื้�อ การลูงที่น่ แลูะ
ป็ระกน่ช่้วติ้แลูะที่รพ่ยสิ์ิ่น อย่างไรกด็ี ่เนื�องจากลูกูคา้ในแต้ลู่ะ
กลู่มุ่่มุ่ค่วามุ่ต้อ้งการที่างการเงินที่่�แต้กต่้างกน่ ธนาคารจ้งได้ี
แบ่งกลู่่มุ่ลููกค้าออกเป็็นกลู่่มุ่ลููกค้าธร่กิจแลูะกลู่่มุ่ลููกค้าบ่คคลู 
เพื�อที่่�จะได้ีนำาเสิ่นอผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์แลูะบริการให้้ต้รงต้ามุ่ความุ่
ต้้องการมุ่ากที่่�ส่ิ่ดี ดี่งน่�

                   กลิ่�มลิูกค้้าธุร่กิจ

ผลิิตภัณฑ์เงินิฝาก • บ่ญช่้เงนิฝากเพื�อธร่กิจ เช่้น บ่ญช่้
ธร่กิจ ttb one bank 

ผลิิตภัณฑ์สิินเช่ื่�อ • สิิ่นเชื้�อห้มุ่่นเว่ยน 
• สิิ่นเชื้�อเครอืขึ้่ายธร่กิจการค้า
• ห้น่งสืิ่อคำาป็ระก่น
• สิิ่นเชื้�อเพื�อ SME (ttb SME Smart 

Biz)

บรกิารธุร่กรรมทางิการเงินิ • บรกิารดี้านช้ำาระเงนิ
• บรกิารดี้านเรย่กเก็บเงนิ
• บรกิารจ่ดีการสิ่ภาพคลู่อง

ที่างการเงนิ

บรกิารด้้านการค้้า 
ระหว่�างิประเทศ

• บรกิารดี้านธร่กรรมุ่การค้าระห้ว่าง
ป็ระเที่ศ 

• บรกิารดี้านความุ่เส่ิ่�ยงดี้านอ่ต้รา
แลูกเป็ลู่�ยนเงนิต้ราต้่างป็ระเที่ศ

ผลิิตภัณฑ์ประกัน • ผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ป็ระก่นแลูะค่้มุ่ครอง
ธร่กิจ

บรกิารเพิิ่�มเติม • บรกิารบ่ต้รธร่กิจ
• บรกิารต้่วแที่นแลูะธร่กิจห้ลู่กที่รพ่ย์
• บรกิารวาณิช้ธนกิจแลูะที่่�ป็รก้ษา

การลูงที่่น

                  กลิ่�มลิูกค้้าบ่ค้ค้ลิ

ผลิิตภัณฑ์เงินิฝาก • บ่ญช่้เงนิฝากเพื�อใช้้ (all free)
• บ่ญช่้เงนิฝากเพื�อออมุ่ (no fixed)

ผลิิตภัณฑ์สิินเช่ื่�อ • สิิ่นเชื้�อส่ิ่วนบ่คคลู
• สิิ่นเชื้�อบ้าน
• สิิ่นเชื้�อรถึยนต้์
• สิิ่นเชื้�อบ่ต้รเครดีิต้

ผลิิตภัณฑ์การลิงิท่น • การให้้บรกิารดี้านผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ 
การลูงที่่น ttb Open Architecture

ผลิิตภัณฑ์ประกัน • ป็ระก่นช่้วิต้เพื�อการออมุ่ 
• ป็ระก่นช่้วิต้เพื�อความุ่ค่้มุ่ครองช่้วิต้

แลูะส่ิ่ขึ้ภาพ
• ป็ระก่นช่้วิต้เพื�อค่้มุ่ครองที่รพ่ย์สิิ่น

บรกิารธุนบด้ีธุนกิจ • บรกิารธนบดี่ธนกิจ
• บรกิารธนบดี่

ห้มุ่ายเห้ต้่: รายไดี้จากธร่กิจป็ระเภที่บรหิ้ารสิิ่นที่รพ่ย์ การบรหิ้ารความุ่มุ่่�งค่�ง/ บรกิารไพรเวที่แบงก์ ต้ราสิ่ารห้น่� ESG สิ่ำาห้รบ่ลููกค้าธร่กิจ แลูะการให้้คำาป็รก้ษาดี้านการเงนิแก่ลููกค้าธร่กิจแลูะลููกค้าบ่คคลู ในแต้่ลูะป็ระเภที่น้อยกว่ารอ้ยลูะ 5 ขึ้องรายไดี้ที่่�งห้มุ่ดี
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การให้บรกิารด้้านผลิิตภัณฑ์การลิงิท่น 
ttb Open Architecture
ท่ี่ท่ี่บ่ถึือเป็็นธนาคารไที่ยแห้่งแรก ที่่�เป็ิดีเสิ่ร่ภาพการลูงที่่น
กองที่่นรวมุ่ให้้ก่บลููกค้าที่่กคนที่่กกลู่่มุ่ ธนาคารได้ีเป็ิดีให้้ 
บริการ ttb Open Architecture ศูนย์รวมุ่กองที่่นด่ี  
ย่�ห้้อดี่ง ที่่�เด่ียวครบ โดียค่ดีเลืูอกกองที่่นรวมุ่ค่ณภาพ จาก
ห้ลูากห้ลูาย บลูจ.ช่้�นนำา ที่่�เห้มุ่าะก่บความุ่เส่ิ่�ยงขึ้องลููกค้า
ห้ลูายระดี่บมุ่าให้้ลููกค้าเลืูอกลูงท่ี่นได้ีอย่างมุ่่�นใจแลูะสิ่ะดีวก
ในที่่�เด่ียว ในปี็ 2564 ธนาคารได้ีเป็็นพารท์ี่เนอรก์บ่ บลูจ.ช่้�นนำา
ที่่�งในแลูะต้่างป็ระเที่ศ 12 แห้่ง รวมุ่ถึ้ง  

• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น ที่ห้ารไที่ย จำาก่ดี 
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น ยูโอบ่ 
 (ป็ระเที่ศไที่ย) จำาก่ดี 
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น อเบอรด์ี่น 
 สิ่แต้นดีารด์ี (ป็ระเที่ศไที่ย) จำาก่ดี
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น พรนิซิึ่เพิลู จำาก่ดี 
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น ไที่ยพาณิช้ย์ จำาก่ดี 
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น คิง ไว (เอเช่้ย) จำาก่ดี 
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น ที่ิสิ่โก้ จำาก่ดี 
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น วรรณ จำาก่ดี 
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น กสิิ่กรไที่ย จำาก่ดี 
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น กร่งศร ่จำาก่ดี 
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น กร่งไที่ย จำาก่ดี
 (มุ่ห้าช้น)  
• บรษ่ิที่ห้ลู่กที่รพ่ย์จ่ดีการกองที่่น ธนช้าต้ จำาก่ดี 

ธุร่กิจประกัน
ธนาคารได้ีเข้ึ้าสู่ิ่การเป็น็พ่นธมิุ่ต้รที่างธร่กจิป็ระกน่ก่บบรษ่ิที่ 
พรูเด็ีนเช่้ยลู ป็ระก่นช่้วิต้ (ป็ระเที่ศไที่ย) จำาก่ดี (มุ่ห้าช้น)  
ซ้ึ่�งเป็็นบริษ่ที่ย่อยขึ้องบริษ่ที่ พรูเด็ีนเช่้ยลู จำาก่ดี (มุ่ห้าช้น)  
เป็น็ระยะเวลูา 15 ปี็ ในเบื�องต้้น นบ่ต้่�งแต่้ว่นที่่� 1 มุ่กราคมุ่ 2564  
เพื� อนำาเสิ่นอผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์แลูะโซึ่ลููช่้นด้ีานส่ิ่ขึ้ภาพร่างกาย 
แข็ึ้งแรงแลูะการเงินขึ้องพรูเด็ีนเช่้ยลูให้้ก่บเครือข่ึ้ายที่่� 
ขึ้ยายให้ญ่ขึ้้�นจากการรวมุ่กิจการภายใต้้ที่่ที่่บ่

บรษ่ิที่ พรูเด็ีนเช่้ยลู ป็ระกน่ช่้วติ้ (ป็ระเที่ศไที่ย) จำากด่ี (มุ่ห้าช้น) 
เป็็นบริษ่ที่ป็ระก่นช่้วิต้ช่้�นนำาที่่�ดีำาเนินธ่รกิจในป็ระเที่ศไที่ย
มุ่ากวา่ 24 ป็ ีโดียพรูเดีน็เช่้ยลู ป็ระกน่ช่้วิต้ นำาเสิ่นอผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์
ที่่�ห้ลูากห้ลูายครบถ้ึวน โดียเฉพาะป็ระก่นช่้วิต้แลูะป็ระก่น
ส่ิ่ขึ้ภาพ เพื� อต้อบสิ่นองความุ่ต้้องการขึ้องลููกค้าต้ลูอดี 
ที่ก่ช่้วงช่้วติ้ ที่่�งน่� การเป็น็พ่นธมุ่ติ้รที่างธร่กจิระห้วา่งธนาคาร
ก่บพรูเดี็นเช่้ยลูย่งช่้วยให้้สิ่ามุ่ารถึใช้้ป็ระโยช้น์จากเที่คโนโลูย่
เพื�อให้้บรกิารลููกค้าไดี้ดี่ยิ�งขึ้้�นอ่กดี้วย

สิ่ำาห้ร่บธ่รกิจป็ระก่นอื�นๆ ที่่�ไมุ่่ใช่้ป็ระก่นช่้วิต้ ธนาคารไดี้ 
นำาเสิ่นอป็ระกน่สิ่ำาห้รบ่สิิ่นที่รพ่ยค์ำาป็ระกน่รว่มุ่กบ่บรษ่ิที่ป็ระกน่ 
สิิ่นที่ร่พย์ห้ลูายแห่้ง โดียห้ลู่งการรวมุ่ธ่รกิจ ธนาคารใช้้
ป็ระโยช้น์จากฐานลููกค้าสิิ่นเชื้�อรถึยนต์้ที่่�มุ่่ความุ่แขึ้็งแกร่ง
ขึ้องธนช้าต้ซ้ึ่�งช่้วยขึ้ยายธร่กิจป็ระก่นอื�นๆ ขึ้องธนาคารไดี้
เป็็นอย่างมุ่าก ธนาคารย่งนำาเสิ่นอผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ป็ระก่นอื�นๆ 
เช่้น ป็ระก่นอ่บ่ต้ิเห้ต่้ส่ิ่วนบ่คคลู ป็ระก่นส่ิ่ขึ้ภาพ แลูะป็ระก่น
รถึยนต้์ เป็็นต้้น
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กลิย่ทธุแ์ลิะธุร่กิจ
ท่ี่ท่ี่บ่ไดี้กำาห้นดีเป็้าห้มุ่ายที่างกลูย่ที่ธ ์ 7 ป็ระการ แลูะมุ่่่งมุ่่�นสิ่านส่ิ่มุ่พ่นธก์่บลููกค้าให้้แน่นแฟ้นยิ�งขึ้้�นอย่างต้่อเนื�องผู่้านผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ที่่�ห้ลูากห้ลูายแลูะโซึ่ลููช่้นระยะยาวสิ่ำาห้ร่บลููกค้า เพื�อสิ่ร้าง 

การมุ่่ส่ิ่วนรว่มุ่แลูะเป็ลู่�ยนให้้ธนาคารเป็็นธนาคารห้ลู่กขึ้องลููกค้า

1. ให้ลิูกค้้าเป็นศูนย์กลิางิ
ที่ท่ี่บ่่ให้ค้วามุ่สิ่ำาคญ่ในการนำาลูกูคา้เป็น็ศูนย์กลูาง
ในการที่ำาธ่รกิจ ธนาคารจ้งรวบรวมุ่ความุ่
เข้ึ้าใจในพฤต้ิกรรมุ่ขึ้องลููกค้าเพื�อนำามุ่าพ่ฒนา
ผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์แลูะการบริการ แลูะนำาความุ่เข้ึ้าใจ 
ดี่งกลู่าวมุ่าใช้้ในการบริห้ารป็ระสิ่บการณ์ขึ้อง
ลููกค้าให้้ดี่ยิ�งขึ้้�น นอกจากน่� ย่งดีำาเนินการว่ดี 
ความุ่พ้งพอใจในป็ระสิ่บการณ์ที่่�ลููกค้าได้ีรบ่อยา่ง
ต้อ่เนื�อง เพื�อนำาผู้ลูที่่�ได้ีมุ่าป็รบ่ป็ร่งผู้ลูติ้ภณ่ฑ์์แลูะ
บรกิารให้ด้ีย่ิ�งขึ้้�นต้อ่ไป็ นอกจากน่�น ธนาคารย่งให้้
ความุ่สิ่น่บสิ่น่นก่บกลู่่มุ่ลููกค้าที่่�ไดี้ร่บผู้ลูกระที่บ
จากโควิดี-19 อย่างต้่อเนื�อง

2. สิรา้งิค้ว่ามเป็นเลิิศด้้านผลิิตภัณฑ์
เงินิฝากแลิะธุร่กรรมทางิการเงินิ 
ที่่ที่่ บ่ ไดี้ ใ ช้้กลูย่ที่ธ์การใช้้ เงินฝากเป็็นต้่วนำา  
(Deposit-led strategy) เพื�อสิ่รา้งความุ่แต้กต่้าง
ที่างการแขึ้ง่ขึ้น่เพื�อส่ิ่งมุ่อบผู้ลูติ้ภณ่ฑ์์เงนิฝากแลูะ
ธร่กรรมุ่ที่างการเงนิที่่�ต้อบสิ่นองความุ่ต้อ้งการขึ้อง
ลูกูคา้ที่่�ดีท่ี่่�ส่ิ่ดี ซ้ึ่�งกลูยท่ี่ธด์ีง่กลูา่วจะที่ำาให้ธ้นาคารมุ่่
ความุ่ใกลูชิ้้ดีแลูะเขึ้า้ใจลูกูคา้มุ่ากยิ�งขึ้้�นซ้ึ่�งที่ำาให้้ที่ท่ี่บ่่
สิ่ามุ่ารถึเป็็นธนาคารห้ลูก่ขึ้องลููกคา้ไดี้

3. รกัษาค้ว่ามเป็นผู้นำาด้้านสิินเช่ื่�อรถยนต์
แลิะการนำาเสินอผลิติภณัฑสิ์ินเช่ื่�อค้รบว่งิจร 
ภายห้ลู่งการรวมุ่กิจการก่บธนาคารธนช้าต้ 
ธนาคารย่งคงต้่อยอดีความุ่สิ่ำาเร็จขึ้องธ่รกิจ
สิิ่นเชื้�อรถึยนต์้ แลูะนำาจ่ดีแขึ้็งขึ้องธ่รกิจท่ี่�งดี้าน
พน่กงาน เครือขึ้่ายต้่วแที่นจำาห้น่ายรถึยนต้์ แลูะ
ความุ่แขึ้็งแกร่งขึ้องแบรนดี์มุ่าเพิ� มุ่ขึ้่ดีความุ่
สิ่ามุ่ารถึขึ้องผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์สิิ่นเชื้�ออื�นๆ เพื�อต้อบสิ่นอง
ความุ่ต้้องการขึ้องลููกค้าได้ีมุ่ากขึ้้�น นอกจากน่� 
ผู้ลูติ้ภณ่ฑ์์ที่่�ครอบคลูมุ่่มุ่ากขึ้้�น ยง่ช่้วยให้ธ้นาคาร
สิ่ามุ่ารถึมุ่ค่วามุ่สิ่ามุ่ารถึในการแขึ้ง่ขึ้น่แลูะป็รบ่ต้ว่
ไดี้ที่่นต้่อสิ่ภาพต้ลูาดีที่่�เป็ลู่�ยนแป็ลูงไป็ได้ีดี่ยิ�งขึ้้�น 
แลูะคงความุ่เป็็นผูู้้นำาในดี้านสิิ่นเชื้�อรถึยนต้์

4. สิรา้งิรายได้้ที�มิใชื่�ด้อกเบี�ยอย�างิยั�งิย่น 
ท่ี่ท่ี่บ่ให้้ความุ่สิ่ำาค่ญก่บการสิ่ร้างรายไดี้ท่ี่�มุ่ิใช่้
ดีอกเบ่�ยอย่างย่�งยืนมุ่าโดียต้ลูอดี เพราะรายไดี้ 
ที่่� มิุ่ ใ ช่้ดีอกเบ่�ยจะส่ิ่งผู้ลูให้้ธนาคารสิ่ามุ่ารถึ 
บริห้ารเงินที่่นได้ีอย่างมุ่่ป็ระสิิ่ที่ธิภาพ ต้่วอย่าง
เช่้น ผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์ป็ระก่นช่้วิต้ แลูะผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์การ
ลูงท่ี่น เป็็นต้้น ท่ี่�งน่� ท่ี่ท่ี่บ่ได้ีใช้้โมุ่เดีลูธ่รกิจแบบ 
ผูู้แ้ที่นจำาห้นา่ยแลูะ Open architecture โดียมุ่่ง่เนน้
การคด่ีเลูอืกพ่นธมุ่ติ้รที่างธร่กจิแลูะผู้ลูติ้ภณ่ฑ์์ที่่�ดี่
ท่ี่�ส่ิ่ดี เพื�อนำาเสิ่นอแก่ลููกค้าผู้่านช่้องที่างการขึ้าย 
ต้่างๆ ดี้วยกลูย่ที่ธ์ดี่งกลู่าว ธนาคารสิ่ามุ่ารถึ
สิ่ร้างรายได้ีอย่างย่�งยืนในสิ่ภาวะผู่้นผู้วนขึ้อง
ว่ฏิจ่กรธร่กิจไดี้
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5. ใช้ื่เงินิท่นแลิะบรหิารสิภาพิ่ค้ลิ�องิ
อย�างิมีประสิิทธุภิาพิ่ 
ที่่ที่่ บ่ มุ่่่งมุ่่�นอย่างเต้็มุ่ที่่�ที่่�จ ะบรรลู่ เป็้าห้มุ่าย 
กำาไรส่ิ่ที่ธิต้ามุ่ความุ่คาดีห้ว่งขึ้องน่กลูงที่่น โดีย 
วางเป้็าห้มุ่ายที่่�จะบรรลู่อ่ต้ราผู้ลูต้อบแที่น 
ผูู้้ถึือห้่น้ท่ี่�อยูใ่นระดีบ่เดีย่วกบ่คา่เฉลู่�ยขึ้องธนาคาร 
ช่้�นนำา ภายใน 3-5 ป็ี เพื�อบรรลู่เป็้าห้มุ่ายดี่งกลู่าว 
ธนาคารไดี้มุ่่่งเน้นการเต้ิบโต้ธร่กิจโดียพิจารณา
จากโอกาสิ่การสิ่รา้งผู้ลูต้อบแที่นที่่�เพิ�มุ่ขึ้้�น

6. สิรา้งิขีีด้ค้ว่ามสิามารถแลิะพัิ่ฒนา
โซลิูชัื่นด้ิจทิัลิ
ป็จัจ่บ่น การที่ำาธร่กรรมุ่ที่างการเงนิผู้า่นช่้องที่าง
ดีิจิที่่ลูมุ่่การเต้ิบโต้อย่างต้่อเนื�อง อ่นเป็็นผู้ลูมุ่า
จากพฤต้กิรรมุ่ขึ้องผูู้บ้รโิภคที่่�เป็ลู่�ยนแป็ลูงไป็แลูะ
เที่คโนโลูยท่ี่่�กา้วห้นา้ขึ้้�น ในขึ้ณะเดีย่วกน่ โควดิี-19 ก็
เป็น็ต้ว่เรง่ให้เ้กิดีการเป็ลู่�ยนแป็ลูงขึ้องพฤติ้กรรมุ่
ขึ้องผูู้้บริโภคแลูะก่อให้้เกิดีการต้ื�นต้่วสูิ่งส่ิ่ดีใน
การใช้้บริการที่างการเงินผู่้านช่้องที่างดีิจิที่่ลู 
ดี่งน่�นเพื�อให้้ที่่นต่้อการเป็ลู่�ยนแป็ลูงดี่งกลู่าวแลูะ
กำาห้นดีให้้ความุ่เป็็นอยู่ที่่�ดี่ที่างการเงนิขึ้องลููกค้า
เป็็นห้่วใจขึ้องกลูย่ที่ธ์ขึ้องธนาคาร ธนาคารจ้ง
ไดี้ลูงท่ี่นพ่ฒนาระบบเที่คโนโลูย่สิ่ารสิ่นเที่ศ ระบบ
ความุ่ป็ลูอดีภ่ยที่างไซึ่เบอร์แลูะความุ่ป็ลูอดีภ่ย
ขึ้องขึ้้อมูุ่ลูลููกค้าอย่างต้่อเนื�อง พร้อมุ่ที่่�งดีำาเนิน
การพ่ฒนาความุ่รู้ความุ่สิ่ามุ่ารถึขึ้องพน่กงาน 
เสิ่ริมุ่สิ่ร้างว่ฒนธรรมุ่องค์กรให้้สิ่อดีคลู้องก่บ
ย่คดีิจิที่่ลู ป็ร่บป็ร่งกระบวนการที่ำางานต้่างๆ ให้้
เป็็นดีิจิที่่ลูมุ่ากยิ�งขึ้้�นให้้ที่่นก่บย่คสิ่มุ่่ย เพื�อความุ่

รวดีเร็วในการพ่ฒนาผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์แลูะบริการแลูะ
สิ่ร้างป็ระสิ่บการณ์ที่่�ด่ียิ�งขึ้้�นให้้ก่บลููกค้า โดีย
ธนาคารได้ีให้้ความุ่สิ่ำาค่ญก่บการสิ่ร้างขึ้่ดีความุ่
สิ่ามุ่ารถึที่างด้ีานดิีจิที่ลู่โดียมุ่่เป้็าห้มุ่ายในการเป็็น
ผูู้้ให้้บริการธนาคารดีิจิที่่ลูที่่�ด่ีที่่�ส่ิ่ดี 1 ใน 3 ขึ้อง
ป็ระเที่ศ แลูะย่งให้้ความุ่สิ่ำาค่ญเป็็นอ่นดี่บต้้นๆ ก่บ
การลูงที่่นในแพลูต้ฟอร์มุ่ดีิจิท่ี่ลูแลูะเที่คโนโลูย่ท่ี่� 
เก่�ยวขึ้้องอย่างต้่อเนื�อง ที่่ที่่บ่ไดี้นำาโมุ่เดีลูการ
ดีำาเนินธ่รกิจแบบ “Digital First” มุ่าใช้้เพื�อขึ้่บ
เคลูื�อนการบูรณาการดี้านดีิจิที่่ลูควบคู่ไป็ก่บการ
ป็ร่บป็ร่ง ป็ระสิ่บการณ์ขึ้องลููกค้าในท่ี่กช่้องที่าง
อย่างต่้อเนื�องเพื� อร่บมืุ่อก่บการเป็ลู่�ยนแป็ลูง
พฤติ้กรรมุ่ขึ้องลููกค้า โดียธนาคารย่งได้ีมุ่่่งไป็สู่ิ่
การกระจายอำานาจการพ่ฒนานว่ต้กรรมุ่เพื� อ 
ส่ิ่งเสิ่รมิุ่ให้มุ้่ก่ารออกโซึ่ลูชู่้นให้มุ่่ๆ ได้ีเรว็ยิ�งขึ้้�นจาก
ที่่�วที่่�งองค์กร ซ้ึ่�งไมุ่่เพ่ยงช่้วยให้้ธนาคารมุ่่ความุ่
คลู่องต้่วในการขึ้่บเคลูื�อนนว่ต้กรรมุ่ ห้ากแต่้ย่ง 
ช่้วยลูดีต้้นที่่นในการให้้บริการให้้ก่บธนาคาร 
อก่ด้ีวย ที่่�งน่� ธนาคารต้่�งเป้็าห้มุ่ายท่ี่�จะเป็ลู่�ยนไป็สู่ิ่

การเป็็นดีจิิท่ี่ลูแลูะยา้ยการให้บ้รกิาร ณ สิ่าขึ้า ไป็สู่ิ่
การบรกิารบนช่้องที่างดิีจิที่ลู่ผู่้านแนวคิดี “Digital 
First” ควบคู่ก่บการมุ่่อยู่ขึ้องสิ่าขึ้าเพื� อห้่วใจ
ขึ้องความุ่เป็น็มุ่นษ่ย ์ห้รอืที่่�เรย่กวา่ “แพลูต้ฟอรม์ุ่
ดีิจิที่่ลูที่่�มุ่่ความุ่เป็็นมุ่น่ษย์” 
เพื�อสิ่ร้างการมุ่่ส่ิ่วนร่วมุ่ขึ้องลููกค้าท่ี่�ดี่ท่ี่�ส่ิ่ดีเพื�อ
ต้อบสิ่นองต้่อการเป็ลู่�ยนพฤต้ิกรรมุ่ท่ี่�มุ่่ความุ่
คาดีห้ว่งสูิ่งขึ้้�น กลูย่ที่ธ์ดี้านดิีจิที่่ลูขึ้องที่่ที่่บ่ จ้ง
ได้ีเป็ลู่�ยนไป็สู่ิ่การให้้บริการท่ี่�นอกเห้นือจากการ
ธนาคารแลูะพ่ฒนาระบบนิเวศที่างธร่กิจร่วมุ่ก่บ
พ่นธมิุ่ต้รที่างธร่กจิ โดียจะพ่ฒนาระบบนิเวศที่าง
ธร่กิจโดียเน้นท่ี่�ต้ำาแห้น่งที่างการต้ลูาดีท่ี่�เขึ้้มุ่แขึ้็ง
แลูะความุ่ได้ีเป็รย่บในการแขึ้ง่ขึ้น่ขึ้องธนาคาร เช่้น 
อ่ต้สิ่าห้กรรมุ่รถึยนต้์ท่ี่�ธนาคารเป็็นผูู้้นำาในการ 
ให้้สิิ่นเชื้�อธ่รกิจให้้เช่้ารถึยนต้์โดียมุ่่เครือข่ึ้าย 
ครอบคลู่มุ่ด่ีลูเลูอร์แลูะซ่ึ่พพลูายเช้นรถึยนต์้ 
นอกจากน่�  การพ่ฒนาระบบนิเวศที่างธ่รกิจ 
ย่งเป็็นเครื�องมุ่ือในการสิ่ร้างการมุ่่ส่ิ่วนร่วมุ่ขึ้อง
ลููกค้า เช่้น ลูดีภาระในการเป็็นเจ้าขึ้องรถึยนต้์

7. ผนึกพิ่ลิังิสิรา้งิการเติบโต
ห้ลู่งจากการควบรวมุ่ ธนาคารสิ่ามุ่ารถึสิ่ร้าง
ป็ระโยช้น์ที่่�เกื�อห้นน่ซ้ึ่�งกน่แลูะกน่ (Synergies) จาก
การรวมุ่กิจการ 3 ส่ิ่วน คือ ป็ระโยช้น์ดี้านงบดี่ลู 
ป็ระโยช้น์ดีา้นต้น้ที่น่ แลูะป็ระโยช้น์ดีา้นรายได้ี ดีง่น่�

1) ป็ระโยช้น์ดีา้นงบดีลู่ ผู้า่นการเพิ�มุ่ป็ระสิิ่ที่ธภิาพ
งบดี่ลูที่ำาให้้ธนาคารห้ลู่งการรวมุ่กิจการ
สิ่ามุ่ารถึใช้้ป็ระโยช้น์จากสิิ่นที่รพ่ยแ์ลูะระดีมุ่ที่น่
ไดี้อย่างมุ่่ป็ระสิิ่ที่ธภิาพมุ่ากยิ�งขึ้้�น 

2) ป็ระโยช้น์ดี้านต้้นที่่นจากการป็ระห้ย่ดีจาก
ขึ้นาดี โดียเฉพาะจากการบูรณาการที่างดี้าน
การส่ิ่งเสิ่รมิุ่ธร่กจิห้ลูก่ เช่้น  การลูงที่น่ที่างดีา้น 
โครงสิ่ร้างพื�นฐานด้ีานไอท่ี่ การป็ฏิิบ่ติ้การ  
การรวมุ่สิ่าขึ้า แลูะลูดีพน่กงานห้ลู่งบ้าน เป็น็ต้้น 

3) ป็ระโยช้น์ดีา้นรายได้ี ช่้วยเพิ�มุ่ขึ้ด่ีความุ่สิ่ามุ่ารถึ
ในการนำาเสิ่นอผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์แลูะบริการที่างการ
เงนิที่่�ห้ลูากห้ลูายขึ้้�น ต้อบสิ่นองความุ่ต้้องการ
ขึ้องลูกูคา้แลูะต้อบโจที่ยฐ์านลูกูค้าท่ี่�ขึ้ยายให้ญ่
ขึ้้�นถึ้งกว่า 10 ลู้านราย ซ้ึ่�งช่้วยให้้ธนาคาร
สิ่ามุ่ารถึเพิ�มุ่รายไดี้ห้ลู่งการรวมุ่กิจการ 

การโอนกิจการที่่�งห้มุ่ดี (Entire Business  
Transfer: EBT) เสิ่ร็จสิิ่�นอย่างราบรื�นในเดีือน
กรกฎาคมุ่ 2564 โดียห้ลู่งจากการโอนกิจการ
ที่่�งห้มุ่ดีเสิ่รจ็สิิ่�น ธนาคารจะมุ่่ง่เนน้การเพิ�มุ่รายรบ่
จากฐานลููกค้าท่ี่�เพิ� มุ่ขึ้้�นจากการรวมุ่กิจการ  
โดียย้ดีมุ่่�นต่้อห้ลู่กความุ่เป็็นอยู่ที่่�ดี่ที่างการเงิน
ดี้วยการพ่ฒนาค่ณค่าท่ี่�ส่ิ่งมุ่อบให้้ลููกค้าให้้ดี่ 
ยิ�งขึ้้�นผู้่านแพลูต้ฟอรม์ุ่ดีิจิที่่ลูระดี่บช่้�นนำา 
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ที่่ที่่บ่มุ่่่งมุ่่�นที่่�จะผู้นวกแนวคิดีความุ่ย่�งยืน 
เข้ึ้ากบ่การดีำาเนนิธร่กจิ โดียไมุ่มุ่่่่งเนน้การบรรลู่
เป็า้ห้มุ่ายในระยะส่ิ่�น ห้ากแต้ค่ำานง้ถึง้การเต้บิโต้
ในระยะยาวอย่างย่�งยนื โดียมุ่โ่ครงสิ่รา้งการ
บริห้ารจ่ดีการความุ่ย่�งยืนท่ี่�คณะกรรมุ่การ
สิ่รรห้ากำาห้นดีค่าต้อบแที่นแลูะบรรษ่ที่ภิบาลู 
ที่ำาห้นา้ที่่�กำากบ่ดูีแลูให้ก้ารบรหิ้ารความุ่ย่�งยนื
ขึ้ององคก์รมุ่ป่็ระสิิ่ที่ธภิาพอยา่งท่ี่�วถึง้ แลูะมุ่่
ห้น่วยงานความุ่ย่�งยืนป็ระสิ่านความุ่รว่มุ่มุ่ือ 
กบ่ห้นว่ยงานอื�นๆ ขึ้องธนาคารในการยกระดีบ่
การดีำาเนินงานด้ีานความุ่ย่�งยืนให้้อยู่เห้นือ 
มุ่าต้รฐานแลูะเสิ่ริมุ่สิ่ร้างความุ่ต้ระห้น่กรู ้
ให้ก้บ่พนก่งานในองคก์ร โดียมุ่่่งเน้นดีำาเนินงาน
ใน 4 ดีา้น ไดีแ้ก่ ความุ่ย่�งยนืที่างธร่กจิ ความุ่
ย่�งยนืด้ีานสิิ่�งแวดีลู้อมุ่ ความุ่ย่�งยนืด้ีานส่ิ่งคมุ่
แลูะบรรษ่ที่ภบิาลูแลูะจรรยาบรรณที่างธร่กจิ

ท่ัท่ับ่และควิามยั�งยืน์

ค้ว่ามยั�งิย่นทางิธุร่กิจ
เป็ลู่�ยนผู้่านไป็สู่ิ่โมุ่เดีลูธร่กิจที่่�ย่�งยืน 
เพื�อนำาไป็สู่ิ่การเต้ิบโต้ที่างการเงนิ 

ในระยะยาวแลูะป็ลููกฝังการดีำาเนินงาน 
อย่างรบ่ผู้ิดีช้อบ

ค้ว่ามยั�งิย่นด้้านสัิงิค้ม
พ่ฒนาการบรหิ้ารที่รพ่ยากรมุ่น่ษย์
แลูะรว่มุ่เป็็นส่ิ่วนห้น้�งในการพ่ฒนา 

เยาวช้นแลูะช่้มุ่ช้นอย่างย่�งยืน

บรรษัทภิบาลิ
แลิะจรรยาบรรณ

ทางิธุร่กิจ
มุ่่่งให้้เกิดีการกำาก่บดีูแลูกิจการ 
 การบรหิ้ารความุ่เส่ิ่�ยงแลูะการ 

กำากบ่ดีแูลูภายในที่่�มุ่ป่็ระสิิ่ที่ธภิาพ  
พรอ้มุ่สิ่รา้งวฒ่นธรรมุ่ที่่�ยด้ีมุ่่�น 

ในห้ลู่กจรยิธรรมุ่ 

ค้ว่ามยั�งิย่นด้้านสิิ�งิแว่ด้ลิ้อม
ลูดีผู้ลูกระที่บต้่อสิิ่�งแวดีลู้อมุ่

ที่่�งที่างต้รงแลูะที่างอ้อมุ่
กรอบการ
ด้ำาเนินงิาน
ด้้านค้ว่าม

ยั�งิย่น
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ตัว่ชีื่�วั่ด้ผลิการด้ำาเนินงิานด้้านค้ว่ามยั�งิย่น
ธนาคารไดีก้ำาห้นดีต้ว่ช่้�วด่ีผู้ลูการดีำาเนนิงานดีา้นความุ่ย่�งยนืในแต้ลู่ะมุ่ติ้ขิึ้องกรอบการดีำาเนนิงาน
ดี้านความุ่ย่�งยืนให้้เป็็นส่ิ่วนห้น้�งขึ้องต้่วช่้�ว่ดีผู้ลูการดีำาเนินงานขึ้ององค์กรเพื�อข่ึ้บเคลูื�อน
ธนาคารไป็สู่ิ่การพ่ฒนาอย่างย่�งยืนในที่่กๆ ดี้านอย่างสิ่มุ่ดี่ลู

การจดั้ลิำาด้ับด้้านค้ว่ามยั�งิย่น 

ติด้ต�อ

กรอบการด้ำาเนินงิาน 
ด้้านค้ว่ามยั�งิย่น ตัว่ช้ีื่วั่ด้ปี 2564 เป้าหมายปี 2564 ผลิการด้ำาเนินงิาน 

ปี 2564

บรรษัทภิบาลิแลิะ 
จรรยาบรรณทางิธุร่กิจ

การกำาก่บดีูแลูกิจการ 
ที่่�ดี่แลูะป็ระสิิ่ที่ธภิาพ
ขึ้องคณะกรรมุ่การ
ธนาคาร

คะแนนรายงาน 
การกำาก่บดีูแลูกิจการ 
มุ่ากกว่าห้รอืเที่่าก่บ 
93%

คะแนนรายงาน 
การกำาก่บดีูแลูกิจการ
เที่่าก่บ 94%

การร่�วไห้ลูขึ้องขึ้้อมูุ่ลู 
ที่่�ส่ิ่งผู้ลูให้้เกิดี 
ผู้ลูกระที่บต้่อลููกค้า

0 กรณ่ 0 กรณ่

ค้ว่ามยั�งิยน่ทางิธุร่กจิ คะแนนความุ่พ้งพอใจ
ขึ้องลูกูคา้ (NPS)

65% 64%

ค้ว่ามยั�งิย่น
ด้้านสิิ�งิแว่ด้ลิ้อม

สิิ่นเชื้�อส่ิ่เขึ้่ยวที่่�อน่มุ่่ต้ิ 1,200 ลู้านบาที่ 2,309 ลู้านบาที่

ลูดีความุ่เขึ้้มุ่ขึ้้นการใช้้
ไฟฟ้าแลูะนำา

10% จากป็ี 2562 ลูดีความุ่เขึ้้มุ่ขึ้้นการใช้้
ไฟฟ้า 35.8% แลูะนำา 
39.7% จากป็ี 2562

ค้ว่ามยั�งิย่นด้้านสัิงิค้ม สิิ่นเชื้�อธร่กิจ SME  
ที่่�สิ่รา้งผู้ลูกระที่บ 
เชิ้งบวกดี้านส่ิ่งคมุ่

300 ลู้านบาที่ 228 ลู้านบาที่

สิิ่นเชื้�อโครงการ 
จ่ายดี่มุ่่คืน

100 ลู้านบาที่ 1,076 ลู้านบาที่

การสูิ่ญเส่ิ่ยบ่คลูากร 
ที่่�มุ่่ศ่กยภาพสูิ่ง

6% 7.6%

แผู้นกการพ่ฒนาที่่�ย่�งยืน
ธนาคารที่ห้ารไที่ยธนช้าต้ จำาก่ดี (มุ่ห้าช้น) 
สิ่ำาน่กงานให้ญ่ 3000 ถึนนพห้ลูโยธนิ 
แขึ้วงจอมุ่พลู เขึ้ต้จต้่จ่กร กร่งเที่พฯ 10900

  โที่รศ่พที่์ 0 2299 1111
  อ่เมุ่ลู: ttb.sustainability@ttbbank.com

S&P Global’s Corporate 
Sustainability Assessment (CSA)

Bloomberg Gender-Equality 
Index (GEI)

Thailand Sustainability 
Investment (THSI)

 Fair Finance Thailand

FTSE4Good Index

IOD’s Corporate Report of Thai Listed
Companies (CGR)
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ทีทีบีสรา้งคุณค่าที�ยั�งยืน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

…นําเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารชั�นยอด
เพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์ของลูกค้า...

สาขาในประเทศ 636 สาขา 

สาขาต่างประเทศ 1 สาขา

ตู้ ATM 3,043 ตู้ 

ตู้ ADM 598 ตู้ 

ตู้ All in Ones 253 ตู้ 

เงนิสนับสนุนเพ่ือสังคมกว่า 53 ล้านบาท
ประชาชนกว่า > 4,000 คนได้รบัประโยชน์จากโครงการไฟ-ฟ้า 

รายได้รวม
65,537 
ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 5.1%
กําไรต่อหุ้น 0.1086 บาท

พนักงานทั้งหมด 15,102 คน 

ลูกค้า 10 ล้านราย

กําไรสุทธ ิ
10,474 
ล้านบาท

 
ผู้ถือหุ้น 
118,614 ราย 
ข้อมูล ณ เดือน
เมษายน 2564

…และตอบแทนผู้ถือหุ้น
และสังคมในวงกว้าง

ผลการประเมินความช่ืนชอบของลูกค้า (Net Promoter Score: NPS) 
64 คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการข้อรอ้งเรยีน 
27% และ 46% สําหรบัลูกค้าบุคคลและลูกค้าธรุกิจ ตามลําดับ
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ธนาคารบรรเทาผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากการ
ดําเนินธรุกิจและลดปรมิาณการบรโิภคทรพัยากรธรรมชาติ 
พรอ้มปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านสิ�งแวดล้อม เพื�อลด
ผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการ
ดําเนินงานของธนาคาร

ธนาคารสรา้งการมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนได้เสียเป�นประจํา
อย่างต่อเนื�อง โดยได้นําข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
มาพิจารณาและตอบสนองต่อข้อกังวลอย่างเหมาะสม 
ธนาคารเชื�อว่าการมีความสัมพันธท์ี�ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย
จะช่วยให้ธนาคารสามารถดําเนินงานได้อย่างรบัผิดชอบและ
ส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิารตามความต้องการ
ของลูกค้าและสังคม

ทีทีบีจัดการฝ�กอบรมและโครงการพัฒนาอาชีพให้กับพนักงาน
เพื�อเสรมิสรา้งโอกาสในการเติบโตทางอาชีพในองค์กร 
โดยการสรา้งคุณค่าด้วยการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์นี� 
ไม่เพียงแต่จะสรา้งประโยชน์ให้กับพนักงาน หากแต่ยังส่งผลดี
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสังคม ด้วยการสรา้งแรงงานที�มีทักษะ 

ลูกค้าได้รบัประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบรกิารของธนาคาร 
โดยธนาคารได้ลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสรา้งข้อมูล
สารสนเทศ เพื�อนําเสนอประสบการณ์ทางการเงนิที�ดียิ�งขึ�น
ให้กับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบรกิารที�ครอบคลุม
ได้อย่างรวดเรว็และสะดวกสบาย 

ในฐานะสถาบันการเงนิ ทีทีบีสรา้งคุณค่าทางการเงนิสําหรบั
นักลงทุนและพนกังานผ่านการจ่ายเงนิป�นผลและผลตอบแทน 
ในขณะเดียวกัน ธนาคารก็มีบทบาทสําคัญในการกระตุน้
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสรมิ
คุณภาพชีวติทางการเงนิที�ดใีห้กับประชาชนผ่านการนําเสนอ
ผลติภณัฑ์และบรกิารที�เขา้ถงึงา่ยและครอบคลุมประชาชนทกุกลุม่

ปัจจยันําเข้า ผลลัพธ์

ทนุทางการเงนิ
ทรพัย์สินทั�งหมด ซึ�งรวมถึง 
สินทรพัย์ เงนิรบัฝาก 
และส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุการผลติ
ทรพัยากรภายนอก เช่น 
คู่ค้าธรุกิจและผู้รบัเหมา
ที�มีความจําเป�นต่อการดําเนินธรุกิจ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิาร

ทนุมนษุยแ์ละทนุทางป�ญญา
เวลา ทักษะ และความรูข้องพนักงาน 
ระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ซึ�งช่วยในการดําเนินธรุกิจ

ทนุทางสังคม
การสรา้งการมีส่วนรว่ม
และความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนได้เสีย 
ซึ�งรวมถึง ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน 
ผู้ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และสังคม

ทนุทางธรรมชาติ
การใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
เพื�อการดําเนินกิจกรรมทางธรุกิจ 
เช่น การใช้พลังงาน
และการดึงน�ามาใช้

ทนุทางการเงนิ
• รายได้จากการดําเนินงาน 65,537 ล้านบาท 
• กําไรสุทธ ิ10,474 ล้านบาท
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 5.1

ทนุการผลติ
• ผู้ใช้บรกิาร ttb touch เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 60 
 จากป� 2563
• ไม่เกิดการรั�วไหลของข้อมูลที�ส่งผล
 ให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้า

ทนุมนุษยแ์ละทนุทางป�ญญา
• พัฒนาโครงการ เช่น ttb Hackathon และ 
 Objective and Key Results (OKR) เป�นต้น 
• การประกวด Financial well-being Awards 
 และ Digital Enabled Awards
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิาร เช่น Business ONE, 
 Cash Your Car, Cash Your Home 

ทนุทางสังคม
• คะแนน NPS เท่ากับ 64
• อาสาสมัคร 1,131 คน รวมเวลาจิตอาสา 
 2,640 ชั�วโมง
• การลงทุนกับชุมชน 53 ล้านบาท  

ทนุทางธรรมชาติ
• การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ขอบเขตที� 1): 
 297.9 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า
• การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ขอบเขตที� 2): 
 5,731.9 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า
• การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ขอบเขตที� 3): 
 จากการเดินทางเพื�อธรุกิจ: 
 116.0 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า**
• การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากสารทําความเย็น 
 R22: 10.6 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า

ททีบีสีรา้งแรงบนัดาลใจใหท้กุคน เปล่ียน
เพ่ือใหชี้วิตดข้ึีน (Make REAL Change) 
ดว้ยการใช้ความเช่ียวชาญทางการเงนิ
ในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
ในการมคีณุภาพชีวิตทางการเงนิทีด่ี

กลยทุธข์องททีบี:ี 

 

การสรา้งคณุคา่ของททีบีี

  
 

         

                            

  
       

      
  

  

ประโยชน์ทีผู่มี้ส่วนไดเ้สียไดร้บั

• ใหล้กูค้าเป�นศูนย์กลาง

• สรา้งความเป�นเลศิด้านผลติภณัฑ์เงนิฝาก   

 และธรุกรรมทางการเงนิ

• รกัษาความเป�นผูนํ้าดา้นสินเชื�อรถยนต์

 และการนาํเสนอผลิตภณัฑ์สินเชื�อครบวงจร

• สรา้งรายไดป้ระจําที�ไมใ่ช่จากดอกเบี�ยอย่างยั�งยนื

• ใช้เงนิทนุและบรหิารสภาพคลอ่งอยา่งมปีระสิทธภิาพ

• สรา้งขดีความสามารถและพัฒนาโซลูชันทางดจิิทลั

• ผนกึพลงัสรา้งการเตบิโต

บัญชีเพื�อออม

ปร
ะกั
น

การลงทุน

สินเ
ชื�อ

การฝาก ถอน โอน จ่าย

**  การป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกที่างอ้อมุ่อื�นๆ (GHG Scope 3) คำานวณจากแห้ลู่งการป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกจากการเดีินที่างขึ้องพน่กงาน
     เพื�อเห้ต้่ผู้ลูที่างธร่กิจโดียรถึยนต้์ที่่�ควบค่มุ่โดียห้น่วยงานภายนอก แลูะการจ่ดีซืึ่�อผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์แลูะบรกิารต้่างๆ เช่้น กระดีาษ แลูะนำาป็ระป็า
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ลูกิค้า



16บทนำ� ลูกค้� สังคม ก�รกำ�กับดูแล ภ�คผนวกส่ิงแวดล้อมร�ยง�นคว�มย่ังยืน 2564

ก้ิาวิผ่า่น์วิิกิฤตโควิิด-19 ไปด้วิยกัิน์

ท่ี่ท่ี่บ่รว่มุ่มุ่อืกบ่ภาคส่ิ่วนต้า่งๆ อยา่งแขึ้ง็ขึ้น่
ที่า่มุ่กลูางวกิฤต้โควดิี-19 เพื�อสิ่น่บสิ่น่นลูกูคา้ 
พนก่งาน ต้ลูอดีจนช่้มุ่ช้นให้ส้ิ่ามุ่ารถึรบ่มุ่อืกบ่
ความุ่ไมุ่่แน่นอนแลูะผู้ลูกระที่บที่่�เกิดีจากการ
ระบาดีคร่�งให้ญ่น่�

ลิูกค้้า
ที่่ที่่บ่มุ่่่งให้้ความุ่สิ่น่บสิ่น่นลููกค้าท่ี่�ป็ระสิ่บ
ความุ่ยากลูำาบากที่างการเงินอ่นเป็็นผู้ลู
พวงขึ้องการระบาดีน่�อย่างต่้อเนื�องผู้่าน
โครงการแลูะมุ่าต้รการพ่กช้ำาระห้น่�ต่้างๆ 
โดียในช่้วงต้้นเดืีอนเมุ่ษายน 2564 ธนาคาร
ไดี้ส่ิ่งเกต้เห้็นการเพิ�มุ่ข้ึ้�นขึ้องจำานวนคำาขึ้อ
ความุ่ช่้วยเห้ลืูอที่างการเงินในช่้วงการ
ระบาดีระลูอกที่่� 3 ซ้ึ่�งเป็น็ผู้ลูมุ่าจากมุ่าต้รการ
ที่่�เขึ้มุ้่งวดีขึ้องรฐ่บาลูในการควบคมุ่่การแพร่
ระบาดีขึ้องโรค เพื�อเป็็นการต้อบสิ่นองต้่อ
ความุ่ต้้องการขึ้องลููกค้าภายใต้้การกำาก่บ
ดีูแลูขึ้องธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย ที่่ที่่บ่ไดี้
เริ�มุ่ดีำาเนินโครงการพ่กช้ำาระห้น่�ระยะที่่� 3 ซ้ึ่�ง
ขึ้ยายระยะเวลูาไป็จนถึ้งสิิ่�นเดืีอนธ่นวาคมุ่ 
ในขึ้ณะเด่ียวก่น ที่่ที่่บ่ก็ได้ีนำาแนวนโยบาย
การบริห้ารความุ่เส่ิ่�ยงห้ลู่งการพ่กช้ำาระห้น่� 
(Guiding Principle of Post Relief Risk 
Schemes) มุ่าใช้้ในการป็ระเมิุ่นแลูะที่ำาความุ่
เขึ้้าใจความุ่ต้้องการขึ้องลููกค้า พร้อมุ่ที่่�ง
ให้้การสิ่น่บสิ่น่นลููกค้าที่่�ไดี้ร่บผู้ลูกระที่บเป็็น
รายบ่คคลู ที่่�งน่� ภายในสิิ่�นป็ี 2564 ร้อยลูะ 
12 ขึ้องพอร์ต้สิิ่นเชื้�ออยู่ภายใต้้โครงการ
พ่กช้ำาระห้น่� อยู่ในระด่ีบคงที่่�น่บต้่�งแต้่เดีือน
กน่ยายน 2564 เป็น็ต้้นมุ่า เมุ่ื�อเที่ย่บกบ่รอ้ยลูะ  
40 ในช่้วงมุ่าต้รการลู็อกดีาวน์เต้็มุ่รูป็แบบ 
ในเดีือนมุ่ิถึ่นายน 2563

อย่างไรก็ต้ามุ่ แมุ่้จะเริ�มุ่มุ่่ส่ิ่ญญาณเบื�องต้้น 
ขึ้องการฟ้� นต่้วที่างเศรษฐกิจ แต้่ธ่รกิจ 
บางภาคส่ิ่วนย่งไดี้ร่บผู้ลูกระที่บมุ่ากกว่า
ภาคส่ิ่วนอื�นๆ เช่้น ภาคอส่ิ่งห้ารมิุ่ที่รพ่ย์แลูะ
ภาคการโรงแรมุ่ ธนาคารจ้งไดีอ้อกมุ่าต้รการ
ฟ้� นฟูที่างการเงินผู้่านโครงการพ่กที่ร่พย์
พ่กห้น่� (Asset Warehousing) ในป็ี 2564 
โดียมุ่่ว่ต้ถึ่ป็ระสิ่งค์ในการให้้ความุ่ช่้วยเห้ลืูอ
ที่างการเงินแก่ธ่รกิจที่่�ได้ีร่บผู้ลูกระที่บเพื�อ
ให้้ธ่รกิจเห้ลู่าน่�นสิ่ามุ่ารถึดีำาเนินกิจการแลูะ
จ้างแรงงานต่้อไป็ไดี้ พร้อมุ่สิ่ามุ่ารถึฟ้� นต้่ว
ในอนาคต้ โดียโครงการพ่กที่ร่พย์พ่กห้น่�
อน่ญาต้ให้้ธร่กิจสิ่ามุ่ารถึระง่บการช้ำาระห้น่�
เงินต้้นแลูะดีอกเบ่�ยโดียการใช้้สิิ่นที่ร่พย์เป็็น
ห้ลู่กป็ระก่นเงินกู้โดียมุ่่ส่ิ่ญญาซืึ่�อคืน ธร่กิจ
สิ่ามุ่ารถึที่ำาส่ิ่ญญาเช่้าสิิ่นที่รพ่ย์ก่บธนาคาร
เพื� อดีำาเนินกิจการแลูะจ้างแรงงานต้่อไป็  
โดียธนาคารไดี้ให้้ความุ่ช่้วยเห้ลูือลููกค้ากว่า 
18 รายผู้่านโครงการดี่งกลู่าว

พิ่นักงิาน
ส่ิ่ขึ้ภาพ ความุ่ป็ลูอดีภ่ย แลูะความุ่เป็็นอยู่ที่่�ดี่
ขึ้องพนก่งานคือสิิ่�งท่ี่�ธนาคารให้ค้วามุ่สิ่ำาคญ่ 
โดียธนาคารไดี้ดีำาเนินมุ่าต้รการป็้องก่นการ
แพรร่ะบาดีขึ้องโควิดี-19 ต่้างๆ เพื�อร่กษา
ส่ิ่ขึ้ภาพแลูะความุ่ป็ลูอดีภ่ยขึ้องพนก่งานที่ก่คน 
ที่่�งน่� น่บต้่�งแต้่การเริ�มุ่ต้้นขึ้องการระบาดี 

ธนาคารได้ีดีำาเนนิมุ่าต้รการเชิ้งร่กอย่างเป็น็
ขึ้่�นเป็น็ต้อนเพื�อให้พ้นก่งานที่ก่คนให้ส้ิ่ามุ่ารถึ
เขึ้้าถึ้งว่คซ่ึ่นป็้องก่นโควิดี-19 ไดี้ โดียเฉพาะ
พน่กงานดี่านห้น้าที่่�มุ่่ความุ่เส่ิ่�ยงสูิ่ง ซ้ึ่�งคิดี
เป็็นอ่ต้ราส่ิ่วนร้อยลูะ 80 ขึ้องพน่กงานที่่�มุ่่
ความุ่เส่ิ่�ยงสูิ่งในกร่งเที่พฯ แลูะร้อยลูะ 50 
ขึ้องที่่�งป็ระเที่ศ ในขึ้ณะเด่ียวก่น ธนาคาร 
ส่ิ่งเสิ่ริมุ่ให้้พน่กงานเข้ึ้าร่บการฉ่ดีว่คซ่ึ่น
ป็้องก่นโควิดี-19 ที่่�งจากร่ฐบาลูแลูะจาก 
โรงพยาบาลูเอกช้น โดียในป็ี 2564 พน่กงาน
ร้อยลูะ 98 ไดี้เขึ้้าร่บการฉ่ดีว่คซ่ึ่น แลูะใน
ป็ัจจ่บ่นธนาคารกำาลู่งดีำาเนินจ่ดีห้าว่คซ่ึ่น
เขึ้็มุ่กระต้่้นเพื� อส่ิ่งเสิ่ริมุ่การฉ่ดีว่คซ่ึ่นขึ้อง
พน่กงานอย่างต้่อเนื�อง

ณ  ช่้ ว ง ที่่� มุ่่ ก า รร ะ บ า ดี สูิ่ง ส่ิ่ ดี ซ้ึ่� ง ที่ำา ใ ห้ ้
โรงพยาบาลูห้ลูายแห่้งมุ่่อ่ต้ราการครอง
เต้ย่งผูู้้ป่็วยเต็้มุ่อต่้รา ที่ท่ี่บ่่ได้ีป็ระสิ่านงานกบ่ 
โรงพยาบาลูคูส่่ิ่ญญาเพื�อให้มุ้่่�นใจวา่พนก่งาน
ที่่�ต้ิดีเชื้�อโควิดี-19 สิ่ามุ่ารถึเขึ้้าถึ้งการร่กษา
พยาบาลู สิ่ถึานพยาบาลูผูู้้ป็่วยเฉพาะกิจ 
(hospitel) การแพที่ย์ที่างไกลู แลูะความุ่
ช่้วยเห้ลูือที่างการแพที่ย์ต้ามุ่ความุ่ต้้องการ 
นอกจากน่� ธนาคารย่งได้ีที่ำาการต้รวจห้า 
ผูู้ต้้ดิีเชื้�อเป็น็ป็ระจำาในอาคารสิ่ำานก่งานที่ก่แห่้ง  
เช่้น อาคารวงศ์สิ่ว่าง อาคารพระรามุ่ 7  
แลูะอาคารสิ่ำาน่กงานให้ญ่ เพื�อบรรเที่าการ

ลูกค้ากว่า

750,000
ราย

ได้รบัการช่วยเหลือ
จากโครงการพักชําระหนี้

ลูกค้ากว่า

18
ราย

สมัครเข้ารว่มโครงการ
พักทรพัย์พักหนี้

(Asset Warehousing)
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ช่ื่มชื่น
ที่ท่ี่บ่่ให้้การสิ่นบ่สิ่นน่ช่้มุ่ช้นแลูะส่ิ่งคมุ่อยา่ง 
ต้่อเนื�องผู่้านโครงการความุ่ร่บผู้ิดีช้อบ 
ต้อ่ส่ิ่งคมุ่ขึ้องธนาคาร ยกต้่วอย่างเช่้น 
โครงการไฟ-ฟ้า ซ้ึ่�งป็ระกอบไป็ด้ีวย
โครงการย่อย เช่้น โครงการกลู่อง
ความุ่ห้่วงใย (Care Box) แลูะโครงการ
จ่ดีป็ระกายที่ำาขึ้ายให้้เป็็น โดียโครงการ 
Care Box เป็็นการส่ิ่งมุ่อบอาห้ารแลูะ
เวช้ภ่ณฑ์์ให้้ก่บเยาวช้นแลูะช่้มุ่ช้นให้้ก่บ
ช่้มุ่ช้นขึ้าดีแคลูน ซ้ึ่�งโครงการดีง่กลูา่วยง่ 
ช่้วยเสิ่รมิุ่สิ่รา้งรายไดีใ้ห้้กบ่ผูู้ป้็ระกอบการ 

รา้นอาห้ารที่่�สิ่ำาน่กงานให้ญ่ ซ้ึ่�งจำาห้น่าย
อาห้ารให้้ก่บที่างโครงการ ในป็ี 2564 
ธนาคารไดี้ ส่ิ่งมุ่อบกลู่องเวช้ภ่ณฑ์์ 
ที่่�บรรจ่ยารก่ษาโรค ห้นา้กากอนามุ่ย่ แลูะ
แอลูกอฮอลู์ลู้างมุ่ือ กว่า 600 กลู่องให้้
กบ่เยาวช้น แลูะส่ิ่งมุ่อบกลู่องอาห้ารกว่า 
24,000 กลู่อง ให้้ช่้มุ่ช้น 20 แห้่ง ในขึ้ณะ
เด่ียวกน่ ธนาคารได้ีดีำาเนนิการโครงการ
จ่ดีป็ระกายที่ำาขึ้ายให้้เป็็นซ้ึ่�งดีำาเนินการ
รว่มุ่กบ่ แมุ่ค็โคร โฮเรกา้ อคาเดีมุ่ ่(Makro 
Horeca Academy) เพื�อให้้การสิ่น่บสิ่น่น
ผูู้้ว่างงานจากช่้มุ่ช้นที่่�มุ่่รายไดี้น้อยที่่� 

ไดี้ร่บผู้ลูกระที่บจากการระบาดีขึ้อง 
โควิดี-19 ผู่้านการฝึกอบรมุ่สิ่ร้างที่่กษะ 
โดียโครงการดีง่กลูา่วไดีร้บ่ความุ่รว่มุ่มืุ่อ 
จากผูู้้เช่้�ยวช้าญธ่รกิจร้านอาห้ารแลูะ
เช้ฟมุ่ืออาช่้พในการเป็็นวิที่ยากรพ่ฒนา
ที่ก่ษะในการป็ระกอบอาห้ารแลูะให้ค้วามุ่รู้ 
เก่�ยวก่บการป็ระกอบธ่รกิจ ซ้ึ่� งเป็็น 
การสิ่ร้างโอกาสิ่ในการป็ระกอบอาช่้พ
ในอนาคต้ ที่่�งน่� ธนาคารไดี้จ่ดีโครงการ
ดี่งกลู่าวขึ้้�น 2 ร่น่ ในป็ี 2564 มุ่่ผูู้้เขึ้้ารว่มุ่
กว่า 500 คน 

ส่งมอบกล่องเวชภัณฑ์กว่า 

600 
กล่อง
ให้กับเยาวชน

ส่งมอบกล่องอาหารกว่า 

24,000 
กล่อง
ใหชุ้มชน 20 แหง่ 

แพรร่ะบาดี ที่่�งย่งมุ่่การกระจายช่้ดีที่ดีสิ่อบ 
โควิดี-19 (Rapid Antigen Test kits) ในอาคาร
สิ่ำาน่กงานที่่กแห้่งแลูะแบ่งการดีำาเนินงาน
ออกเป็็นส่ิ่วนๆ สิ่ำาห้รบ่กรณ่ฉ่กเฉิน

นอกจากน่� เพื� อเป็็นการร่กษาส่ิ่ขึ้ภาพแลูะ
ความุ่เป็็นอยู่ที่่�ด่ีขึ้องพน่กงาน ธนาคารย่ง
ไดี้ดีำาเนินมุ่าต้รการ Bubble and Seal เป็็น
ระยะเวลูา 2 เดืีอน โดียจ่ดีห้าสิ่ถึานที่่�ที่ำางาน
พร้อมุ่ที่่�พ่กแลูะสิ่ถึานที่่�พ่กผู้่อนห้ย่อนใจ
นอกเวลูาที่ำางานให้้ก่บพน่กงานคอนแที่ค 
เซ็ึ่นเต้อร์ กว่า 120 ราย เพื� อจำาก่ดีการ 
เดีินที่าง แลูะย่งคงแบ่งการดีำาเนินงานขึ้อง
คอนแที่ค เซ็ึ่นเต้อร์ออกเป็็น 3 แห้่ง เพื�อลูดี
ความุ่ห้นาแน่นขึ้องพน่กงานในที่่�ที่ำางานแลูะ
สิ่ร้างความุ่ต่้อเนื�องที่างธ่รกิจ ธนาคารได้ี
ยกระดี่บมุ่าต้รการความุ่ป็ลูอดีภ่ยในสิ่ถึานที่่�
ที่ำางาน มุ่าต้รการเวน้ระยะห้า่งระห้วา่งบ่คคลู 
(social distancing) จ่ดีให้้มุ่่การที่ำาความุ่
สิ่ะอาดีสิ่ถึานที่่�ที่ำางานที่่กส่ิ่ป็ดีาห์้ แลูะต้ิดีต้่�ง
เครื�องกรองอากาศเพื�อลูดีความุ่เส่ิ่�ยงขึ้อง
การแพร่กระจายขึ้องโควิดี-19 ที่างอากาศ
ภายในอาคารสิ่ำาน่กงาน
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ใหช้ีวิีิตกิารเงนิ์ด่
ทัั�งวัิน์น่์�และอน์าคต
ธนาคารมุ่พ่่นธกิจห้ลูก่ในการที่่�จะช่้วยให้ลู้กูค้า 
มุ่่ช่้วิต้ที่างการเงิน (Financial Well-being)  
ที่่�ด่ีขึ้้�น ซ้ึ่�งจะช่้วยให้้ลููกค้าสิ่ามุ่ารถึต้อบโจที่ย์ 
ช่้วิต้ในปั็จจ่บ่นได้ี แลูะนำาไป็สู่ิ่ความุ่มุ่่�นคง 
ที่างการเงนิในอนาคต้ โดียมุ่เ่ป้็าห้มุ่ายในการ 
เป็็นผูู้้ ให้้คำาแนะนำา ท่ี่� ลููกค้าไว้วางใจดี้วย
การสิ่รา้งความุ่ส่ิ่มุ่พ่นธร์ะยะยาวแลูะมุ่่่งเน้น 
การสิ่รา้งคณ่คา่ให้ก้บ่ลูกูคา้ผู้า่นการมุ่อบโซึ่ลููช่้น 
ที่างการเงินที่่�ต้อบโจที่ย์ลููกค้าในที่่กกลู่่มุ่  
ที่ก่ช่้วงช่้วิต้ที่่�จะช่้วยให้ลู้กูคา้มุ่่ช่้วติ้ที่างการเงนิ
ที่่�ดี่ขึ้้�นที่่�งว่นน่�แลูะอนาคต้

ฉลิาด้ออม ฉลิาด้ใช้ื่
สิ่รา้งวินย่ในการออมุ่ที่่�จะช่้วยสิ่รา้ง
พื�นฐานที่างการเงนิแลูะความุ่มุ่่�นคง 
ซ้ึ่�งจะช่้วยสิ่ร้างความุ่ป็ลูอดีภ่ย 
เมุ่ื�อเกดิีเห้ต้ฉ่่กเฉินในอนาคต้

บ่ญช่้ ที่่ที่่บ่ ออลูล์ูฟร่ คือบ่ญช่้
ธ่รกรรมุ่ที่างการเงินที่่�ให้้อิสิ่ระใน
การบรหิ้ารการเงนิมุ่ากขึ้้�น โดียไมุ่มุ่่่
ค่าธรรมุ่เน่ยมุ่ในการที่ำาธ่รกรรมุ่
แลูะให้้ความุ่ค่้มุ่ครองที่่�จำาเป็็น เช่้น 
ป็ระก่นช่้วิต้แลูะป็ระก่นอ่บ่ต้ิเห้ต้่ 
โดียไมุ่่มุ่่ค่าใช้้จ่าย

บ่ญช่้ ท่ี่ที่่ บ่  โนฟิกซ์ึ่  คือบ่ญช่้
ออมุ่ที่ร่พย์ที่่�ให้้ดีอกเบ่�ยสูิ่งแลูะไมุ่่
กำาห้นดีรอบฝากป็ระจำา เพื�อช่้วย
ให้้สิ่ามุ่ารถึออมุ่ต้ามุ่เป็้าห้มุ่ายไดี้
สูิ่งส่ิ่ดี

รอบรูเ้ร่�องิกู้ย่ม
การเป็น็ห้น่�ไมุ่ใ่ช่้เรื�องผู้ดิีต้ราบเที่า่ที่่� 
กูย้มืุ่อยา่งเห้มุ่าะสิ่มุ่แลูะมุ่เ่ครื�องมุ่อื
ที่่�เห้มุ่าะสิ่มุ่ เพื�อช่้วยสิ่ร้างสิ่มุ่ดี่ลู
ระห้ว่างความุ่ต้้องการในป็ัจจ่บ่น
แลูะภาระห้น่�สิิ่นในอนาคต้

โป็รแกรมุ่รวมุ่ห้น่�ขึ้องท่ี่ที่่บ่ เช่้น 
สิิ่นเชื้�อบ้านแลูกเงิน ที่่ที่่บ่ สิิ่นเชื้�อ
รถึแลูกเงนิ ที่่ที่่บ่ ช่้วยรวมุ่ห้น่�จาก
การใช้้จ่ายผู่้านบ่ต้รเครดิีต้ สิิ่นเชื้�อ 
รถึยนต์้ แลูะสิิ่นเชื้�อส่ิ่วนบ่คคลู  
ให้้อยูใ่นสิิ่นเชื้�อเด่ียวที่่�มุ่ด่ีอกเบ่�ยต้ำา  
โดียใ ช้้ บ้านห้รือรถึขึ้องลููกค้ า 
เป็็นห้ลู่กที่รพ่ย์คำาป็ระก่น 

ลิงิท่นเพ่ิ่�ออนาค้ต
การลูงที่น่โดียแบง่ป็ระเภที่สิิ่นที่รพ่ย์
อยา่งเห้มุ่าะสิ่มุ่ดีว้ยการใช้้โป็รไฟลู์
ความุ่เส่ิ่�ยง เป็็นก้าวสิ่ำาค่ญในการ
บริห้ารเงินออมุ่เพื�อเต้ร่ยมุ่พร้อมุ่
สิ่ำาห้ร่บอนาคต้แลูะเสิ่ถึ่ยรภาพ
ต้ลูอดีช่้วติ้

ที่่ที่่บ่ สิ่มุ่าร์ที่พอร์ต้ คือบริการ
จ่ดีพอร์ต้กองที่่นแบบครบวงจร
สิ่ำาห้ร่บลููกค้าท่ี่กคนเพื� อส่ิ่งเสิ่ริมุ่
การลูงที่่่นอย่างช้าญฉลูาดีแลูะ
ลูดีความุ่เห้ลูื�อมุ่ลูำาในการเขึ้้าถึ้ง
บรกิารที่างการเงนิ โดียในป็ี 2564 
ธนาคารได้ีป็ร่บป็ร่งบริการให้ ้
สิ่ามุ่ารถึเข้ึ้าถ้ึงบรกิารได้ีงา่ยยิ�งขึ้้�น 
โดียกำาห้นดีขึ้่�นต้ำาในการลูงท่ี่น
เพ่ยง 1 บาที่เที่่าน่�น 

ค้่้มค้รองิอ่�นใจ
ก า ร ต้ ร ะ ห้ น่ ก ถึ้ ง ค ว า มุ่ สิ่ำา ค่ ญ
ขึ้องการมุ่่ความุ่ค้่มุ่ครองซ้ึ่�งเป็็น
เครื�องมุ่อืที่่�ช่้วยลูดีความุ่เส่ิ่�ยง แลูะ
สิ่รรห้าความุ่ค้่มุ่ครองท่ี่�เห้มุ่าะสิ่มุ่
ท่ี่�ช่้วยต้อบโจที่ย์ความุ่ต้้องการที่่�

เป็ลู่�ยนแป็ลูงไป็ในแต้่ลูะช่้วงช่้วิต้

ท่ี่ท่ี่บ่ เดีอะ เที่รเช้อร ์คือป็ระกน่ช่้วติ้
ท่ี่�ช่้วยสิ่รา้งความุ่มุ่่�งค่�งที่างการเงนิ 
เพื� อเสิ่ถ่ึยรภาพในท่ี่กช่้วงช่้วิต้ 
ขึ้องลููกค้าแลูะครอบคร่ว โดียมุ่ ่
ระยะเวลูาช้ำาระห้น่�ส่ิ่�นเพ่ยง 8 ปี็  
ลููกคา้จะได้ีรบ่เงนิคนืท่ี่กปี็ 8% ขึ้อง 
ที่่นป็ระก่นภ่ยเริ�มุ่ต้้น แลูะค่้มุ่ครอง 
ช่้วติ้จนถ้ึงอาย ่88 ปี็ แลูะเมุ่ื�อครบ
กำาห้นดีส่ิ่ญญา ณ สิิ่�นปี็กรมุ่ธรรมุ่์  
ลูกูคา้จะไดีร้บ่เงนิกอ้น 888% ขึ้อง
ที่่นป็ระก่นภ่ยเริ�มุ่ต้้นเพื� อส่ิ่งต้่อ 
ความุ่มุ่่�งค่�งให้้ก่บลููกห้ลูาน 

แนว่ค้ิด้พ่ิ่�นฐานด้้านการเงินิทั�งิ 4 มิติสิำาค้ัญ ที�นำาไปสูิ�การมีชีื่วิ่ตทางิการเงินิที�ด้ี
ธนาคารไดี้กำาห้นดีแนวคิดีพื�นฐานด้ีานการเงินที่่�ง 4 มุ่ิต้ิสิ่ำาค่ญ อ่นเป็็นรากฐานสิ่ำาค่ญที่่�นำาไป็สู่ิ่การมุ่่ช่้วิต้ที่างการเงินที่่�ด่ีข้ึ้�น ซ้ึ่�งเป็็น
แนวคดิีห้ลูก่ที่่�ธนาคารยด้ีมุ่่�นในการที่ำางาน รวมุ่ถึง้การพ่ฒนาผู้ลิูต้ภณ่ฑ์์แลูะยกระดีบ่การบรกิารให้ด้ีย่ิ�งขึ้้�น ต้อบโจที่ย์ขึ้องลูกูคา้แต้ลู่ะคน 
ต้ลูอดีที่่กช่้วงช่้วิต้

ผลิิตภัณฑ์เด้�นในแต�ลิะด้้าน
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การยด้ีแนวคดิีพื�นฐานดีา้นการเงนิที่่�ง 4 มุ่ิต้ิ
สิ่ำาค่ญเป็็นห้่วใจในการพ่ฒนาผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์แลูะ
บริการให้มุ่่ ๆ จะนำาไป็สู่ิ่การมุ่่ช่้วิต้ที่างการ
เงินท่ี่�ดี่ที่่�งว่นน่�แลูะอนาคต้ โดียธนาคาร 
มุ่่่งเน้นการนำาเสิ่นอผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ที่่�มุ่่ค่ณภาพ
แลูะโซึ่ลููช่้นแบบองค์รวมุ่ให้้ก่บลููกค้า แที่นที่่�
การมุ่่่งเน้นไป็ที่่�ป็ริมุ่าณ ซ้ึ่� งที่ำาให้้ลููกค้า
ไดี้ป็ระโยช้น์อย่างแที่้จริงจากการมุ่่ช่้วิต้
ที่างการเงินที่่�ดี่ขึ้้�น ท่ี่�งน่�  ผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์ขึ้อง
ธนาคารยง่ไดีถ้ึกูออกแบบมุ่าเพื�อให้ส่้ิ่งเสิ่รมิุ่
ซ้ึ่�งก่นแลูะกน่ เห้มุ่าะก่บการออกแบบโซึ่ลููช่้น
ที่างการเงินเฉพาะบ่คคลูที่่�ต้อบสิ่นองความุ่
ต้้องการขึ้องลููกค้าในแต่้ลูะกลู่่มุ่ต้ลูอดี 
ที่่กช่้วงช่้วิต้ ธนาคารย่งไดี้แบ่งลููกค้าต้ามุ่
ช่้วงช่้วติ้ออกเป็น็ 4 ช่้วง ไดีแ้ก ่ช่้วงการที่ำางาน
สิ่ร้างต้่ว ช่้วงการเต้ิบโต้สิ่ร้างครอบคร่ว 
ช่้วงการเป็็นผูู้้บริห้ารป็ระสิ่บความุ่สิ่ำาเร็จ  
แลูะช่้วงการเกษ่ยณอย่างมุ่่�งค่�ง

4 ชื่�ว่งิชีื่วิ่ตกับค้ว่ามต้องิการที�แตกต�างิกัน

บ่ต้รเครดิีต้ ที่ท่ี่บ่่ รเ่ซิึ่รฟ์

ที่่ที่่บ่ เดีอะ เที่รเช้อร ์

ที่่ที่่บ่ อ่ลูต้ิเมุ่ที่ แคร ์

ที่่ที่่บ่ สิ่มุ่ารท์ี่พอรต์้ 

บ่ญช่้ ที่่ที่่บ่ 
อ่พ แอนดี์ อ่พ

ทำางิานสิรา้งิตัว่

เริ�มุ่ที่ำางานเก็บออมุ่ที่่�จำาเป็น็
เ พื� อ ค่ ณ ภ า พ ช่้ วิ ต้ แ ลู ะ 
ความุ่ฝัน เช่้น การเริ�มุ่ต้้น
ธร่กจิขึ้องต้นเอง

เติบโตสิรา้งิค้รอบค้รวั่

สิ่ะสิ่มุ่ความุ่มุ่่�งค่�งเพื�อสิ่รา้ง
ช่้วิต้ที่่�มุ่่�นคงเพื�อค่ณภาพ
ช่้วิต้ที่่�ดีข่ึ้องครอบครว่

เพิ� มุ่พูนความุ่มุ่่�งค่�งจาก
ความุ่สิ่ำาเร็จในอาช่้พแลูะ
เก็บออมุ่อย่างป็ลูอดีภ่ย
เพื� อการเกษ่ยณแลูะเพื� อ 
ลูกูห้ลูาน

เกษียณอย�างิมั�งิค้ั�งิ

รก่ษาความุ่มุ่่�งค่�ง สิ่น่กก่บ
การใช้้ช่้วิต้ห้ลู่งเกษ่ยณ  
ได้ีรบ่ความุ่ค่มุ้่ครองส่ิ่ขึ้ภาพ 
แลูะส่ิ่งต้อ่ให้ก้บ่ลูกูห้ลูาน

บ่ต้รเครดิีต้ ที่ท่ี่บ่่ รเ่ซิึ่รฟ์

ที่่ที่่บ่ สิ่มุ่ารท์ี่พอรต์้ 

ที่่ที่่บ่ เดีอะ เที่รเช้อร ์

ที่่ที่่บ่ เฟลู็กซ่ึ่� แคร์

บ่ญช่้ ที่ท่ี่บ่่ 
อ่พ แอนดี์ อ่พ

บ่ญช่้ ที่่ที่่บ่ ออลูลู์ฟร่

บ่ญช่้ ที่่ที่่บ่ โนฟิกซ์ึ่

บ่ต้รเครดีิต้ ที่่ที่่บ่

ที่่ที่่บ่ สิ่มุ่ารท์ี่พอรต์้

บ่ญช่้ ที่่ที่่บ่ ออลูลู์ฟร่

บ่ญช่้ ที่่ที่่บ่ โนฟิกซ์ึ่

บ่ต้รเครดีิต้ ที่่ที่่บ่  
(แอป็โซึ่ลููที่)

ที่่ที่่บ่ สิ่มุ่ารท์ี่พอรต์้

โป็รแกรมุ่รวมุ่ห้น่�ขึ้อง    
ที่่ที่่บ่ เช่้น สิิ่นเชื้�อบ้าน
แลูกเงนิ ที่่ที่่บ่ สิิ่นเชื้�อ
รถึแลูกเงนิ ที่่ที่่บ่ แลูะ
สิิ่นเชื้�อบ่คคลู แคช้ทูี่แคร์

ตัว่อย�างิโซลิูชัื่นทางิการเงินิสิำาหรบัแต�ลิะชื่�ว่งิชีื่วิ่ต

ผูบ้รหิารประสิบค้ว่ามสิำาเรจ็
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กิารเปล่�ยน์แปลงองค์กิรสู่ัยุคดิจิทััล

ดี้วยการเป็ลู่�ยนแป็ลูงพฤติ้กรรมุ่ขึ้อง 
ผูู้้บริโภคอย่างรวดีเร็วไป็สู่ิ่การใช้้บริการ
ดีิจิที่่ลูแบงกิ�งอ่นเนื�องมุ่าจากการระบาดี
ขึ้องโควดิี-19 ที่ำาให้ท้ี่ท่ี่บ่่เรง่การเป็ลู่�ยนแป็ลูง
องคก์รสู่ิ่ย่คดิีจิที่ลู่เพื�อยกระดีบ่ป็ระสิ่บการณ์
ขึ้องลููกค้าแลูะความุ่เป็็นอยู่ที่่�ดี่ที่างการเงิน
ผู้่านดีิจิที่่ลูโซึ่ลููช่้น โดียมุ่่เป็้าห้มุ่ายในการเป็็น
ห้น้�งในสิ่ามุ่ผูู้้นำาที่างดี้านแพลูต้ฟอรม์ุ่ดิีจิที่่ลู 
แบงกิ�งในป็ระเที่ศไที่ย โดียมุ่โ่มุ่เดีลูการดีำาเนนิ
งานแบบ “Digital First” ที่่�มุ่่่งเน้นการขึ้่บ
เคลืู�อนการบูรณาการด้ีานดิีจิท่ี่ลูควบคู่ไป็

ก่บการป็ร่บป็ร่งป็ระสิ่บการณ์ขึ้องลููกค้า
ในที่่กช่้องที่างอย่างต้่อเนื�อง โดียโมุ่เดีลู  
“Digital First” ต้่�งอยู่บนพื�นฐานขึ้องการมุ่่่ง
ส่ิ่งมุ่อบป็ระสิ่บการณ์ขึ้องลููกค้าที่่�ด่ียิ�งข้ึ้�น 
โดียมุ่่ระบบดิีจิที่่ลูเป็็นศูนย์กลูางขึ้องการ 
นำาเสิ่นอผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์แลูะบรกิารในที่่กช่้องที่าง  
ดีิจิที่่ลูแบงกิ�งขึ้องที่่ที่่บ่ จ้งเป็็นมุ่ากกว่า 
การให้้บริการธนาคารป็ระจำาว่นที่่�สิ่ร้าง
ความุ่สิ่ะดีวกสิ่บายให้้กบ่ลูกูคา้ ห้ากแต้ย่ง่ช่้วย
สิ่านส่ิ่มุ่พ่นธ์แลูะการมุ่่ส่ิ่วนร่วมุ่ขึ้องลููกค้า
ผู้่านการให้้บรกิารแบบเฉพาะบ่คคลู

ลูกค้าที่ใช้บรกิาร  ttb touch 
ที่เป็น active users 

>70%
ธรุกรรมที่ดําเนินการผ่าน ttb touch 

95% ของการชำระค่าบริการต่างๆ

99% ของการโอนเงิน การซ้ือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
สําหรบัลูกค้าบุคคลผ่าน ttb touch

4.3ลูกค้าเปิดใช้บรกิาร 
ttb smart portfolio เพ่ิมขึ้น เท่า

2.6ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรพัย์
เพ่ิมขึ้น เท่า

4.2ลูกค้าสมัครบัตรเครดิตและ
สินเช่ือบุคคล Cash2Go เพ่ิมขึ้น เท่า
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ไฮไลิต์ด้ิจทิัลิโซลิูชัื่นขีองิธุนาค้ารในปี 2564

การลิงิท่นแบบ Dollar-Cost 
Averaging แลิะฟีีเจอรก์ารประกัน
สิ�ว่นบ่ค้ค้ลิบน ttb touch

ธนาคารป็ร่บป็ร่งฟีเจอร์บน ttb touch 
อยา่งต่้อเนื�องเพื�อส่ิ่งเสิ่รมิุ่ความุ่เป็็นอยู่ท่ี่�ด่ี
ที่างการเงนิ แลูะช่้วยให้ก้ารบรหิ้ารจ่ดีการ
การเงินมุ่่ความุ่สิ่ะดีวกสิ่บายแลูะง่ายขึ้้�น 
โดียลูกูคา้สิ่ามุ่ารถึดีำาเนินการดีง่ต้อ่ไป็น่�ไดี้

• ลูงที่น่แบบถึว่เฉลู่�ยต้น้ที่น่ (dollar-cost 
averaging: DCA) เพื�อช่้วยในการออมุ่
แลูะการสิ่รา้งความุ่มุ่่�งค่�งในระยะยาว
ผู้่าน ttb smart port 

• ค้นห้าขึ้้อมูุ่ลูผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์ ซืึ่�อป็ระก่น
ส่ิ่วนบ่คคลู แลูะช้ำาระเบ่�ยป็ระก่นผู้่าน 
ttb touch

แพิ่ลิตฟีอรม์การทำาการตลิาด้ออนไลิน์ DRIVE Connect Platform 

แพลูต้ฟอรม์ุ่การที่ำาการต้ลูาดีออนไลูน์โดียไมุ่่เส่ิ่ยค่าใช้้จ่ายสิ่ำาห้รบ่ดี่ลูเลูอรร์ถึยนต้์ให้้สิ่ามุ่ารถึสิ่รา้งคอนเที่นต้์บนเฟซึ่บ่�กไดี้

 ยิงโฆษณาง่ายเพ่ยงแค่คลูิกเดี่ยว 
โดียสิ่ามุ่ารถึสิ่ร้างบ่ญช่้โฆษณาพร้อมุ่
จ่ดีการแคมุ่เป็ญออนไลูน ์ผู้า่นช่้องที่าง 
ต้่างๆ อาทิี่ Facebook, Instagram 
พรอ้มุ่มุ่่เครื�องมุ่ือการจ่ดีการห้น้ารา้น
แลูะเครื�องมุ่อืการจ่ดีการคลูง่สิิ่นค้า

 เขึ้้าใจลููกค้าผู้่านระบบวิเคราะห์้ ช่้วย
ให้้สิ่ามุ่ารถึลูงโฆษณาได้ีแมุ่่นยำาแลูะมุ่่
ศ่กยภาพที่่�เห้นือกว่า

 เพิ�มุ่ป็ระสิิ่ที่ธภิาพการลูงที่น่ด้ีวยระบบ AI 
ที่่�มุ่าดูีแลูโฆษณาต้ลูอดี 24 ช่้�วโมุ่ง แลูะ
ช่้วยเฟ้นห้าลููกค้าที่่�ต้รงกลู่่มุ่เป้็าห้มุ่าย
ที่่�ส่ิ่ดีเพื�อป็ระสิิ่ที่ธภิาพขึ้องการลูงที่น่ 

 ต้่วช่้วยการบริห้ารจ่ดีการกลู่่มุ่คนที่่�
มุ่่แนวโน้มุ่จะเป็็นลููกค้าดี้วยฟังก์ช่้นที่่�
เขึ้า้ใจงา่ยเพื�อจ่ดีการลูกูคา้เป็า้ห้มุ่ายที่่� 
จะช่้วยจ่ายงานไป็ย่ง Sales Team  
แบบ Real-time Lead Distribution 
พร้อมุ่แจ้งระบบการแจ้งเต้ือนเพื� อ
ต้ิดีต้ามุ่ลููกค้าโดียมุ่่ผู้ลูลู่พธท์ี่่�ว่ดีไดี้ 

 สิ่ร่ป็ภาพรวมุ่แคมุ่เป็ญสิ่ะที่้อนที่่กมุ่ิต้ิ  
วิ เ ค ร า ะ ห้์ ภ า พ ร ว มุ่ แ ผู้ น โ ฆ ษ ณ า  
ครบถึ้วนรวดีเร็ว ที่่�นำาเสิ่นอบที่สิ่ร่ป็
ภาพรวมุ่แคมุ่เป็ญสิ่ะที่้อนที่่กมุ่ิต้ิ อาที่ิ 
ความุ่ค่้มุ่ที่่นในการโฆษณา (ROIs), 
สิ่ถึานะขึ้อ งรถึยนต์้ในค ลู่ง สิิ่น ค้า
ออนไลูน์, ลู่กษณะกลู่่มุ่ลููกค้า เป็็นต้้น 

1 2 4

53
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ttb spark คือ Digital Hub ขึ้องที่่ที่่บ่ ที่่�มุ่่ความุ่มุ่่่งมุ่่�นท่ี่�จะสิ่ร้างการ
เป็ลู่�ยนแป็ลูงที่่�มุ่่ความุ่ห้มุ่ายให้้ก่บช่้วิต้ขึ้องลููกค้าผู้่านดิีจิที่่ลูเที่คโนโลูย่
แลูะไอเด่ียที่่�สิ่รา้งสิ่รรค์ โดียมุ่่่งเน้นการที่ำางานแบบ Agile เพื�อพ่ฒนาโซึ่ลูชู่้น 
บริการ รวมุ่ไป็ถึ้งนว่ต้กรรมุ่ดีิจิที่่ลูที่่�ต้อบสิ่นองก่บการเป็ลู่�ยนแป็ลูง 
ที่่�รวดีเร็วเพื�อให้้ลููกค้าขึ้องเรามุ่่ช่้วิต้ที่างการเงินที่่�ดี่ขึ้้�นอย่างแที่้จริง 
โดียในป็ี 2565 ธนาคารมุ่่แผู้นที่่�จะจ้างพน่กงาน 250-300 คน

Daring

Agile

Energetic

Real

กลู้ายืนห้ย่ดีในสิิ่�งที่่�เชื้�อว่าถึูกต้้อง แลูะดี่ที่่�ส่ิ่ดีสิ่ำาห้รบ่ลููกค้า

กลู้าลู้มุ่ ลู่กเรว็ เพื�อเรย่นรูแ้ลูะพ่ฒนาให้้เรว็กว่า

สิ่รา้งความุ่สิ่น่กแลูะพลู่งบวกอยู่เสิ่มุ่อ

ที่่กสิิ่�งที่่�ที่ำา จ่บต้้องไดี้จรงิ

จ่ด้ไอเด้ีย…ให้ท่กสิิ�งิเป็นจรงิิได้้นอกจากน่� การเป็ลู่�ยนแป็ลูงองค์กรสู่ิ่ย่คดิีจิที่่ลูย่งมุ่่่งการ
เป็ลู่�ยนแป็ลูงจากภายในสู่ิ่การสิ่ร้างผู้ลูกระที่บที่่�มุ่ากข้ึ้�นแก่
ผูู้้มุ่่ส่ิ่วนได้ีเส่ิ่ยดี้วยห้ลู่กการ 3 ป็ระการ ได้ีแก่

1. การมุ่่แนวคิดีขึ้องธนาคารขึ้นาดีกลูางด้ีวยความุ่เชื้�อที่่�ว่า
ธนาคารย่งสิ่ามุ่ารถึเป็ลู่�ยนแป็ลูงจากภายในไดี้ 

2. การที่ำางานแบบ Agile ต้่�งแต้่ต้้นจนจบที่่�เป็็นการป็ระสิ่าน
ความุ่ร่วมุ่มุ่ือระห้ว่างห้น่วยงานธร่กิจ ห้น่วยงานดีิจิที่่ลู 
แลูะไอที่่ให้้มุ่่ป็ระสิิ่ที่ธิภาพมุ่ากขึ้้�นแลูะป็ลูดีลู็อกศ่กยภาพ
ขึ้องแต้่ลูะห้น่วยงาน

3. การขึ้ยายขึ้่ดีความุ่สิ่ามุ่ารถึที่างดีิจิที่่ลูไป็สู่ิ่บริษ่ที่ย่อย
เพื�อให้้เกิดีการป็ระห้ย่ดีจากขึ้นาดีแลูะลูดีระยะเวลูาที่่�นำา
ผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์แลูะบรกิารเขึ้้าสู่ิ่ต้ลูาดี 

ttb spark เป็็นต้่วอย่างโครงการที่่�นำาเอาห้ลู่กสิ่ามุ่ป็ระการ
มุ่าป็ระยก่ต้ใ์ช้้ ซ้ึ่�งธนาคารไดีจ่้ดีต้่�งขึ้้�นให้มุ่เ่ป็น็ห้นว่ยงานดีา้น
เที่คโนโลูย่เพื�อสิ่รา้งความุ่แขึ้ง็แกรง่ให้ก้บ่ที่รพ่ยากรที่างดีจิิที่ลู่ 
แลูะมุ่่่งเน้นไป็ที่่�การพ่ฒนาธ่รกิจให้มุ่่ โดียเฉพาะธ่รกิจที่่� 
นอกเห้นอืจากโซึ่ลูชู่้นการธนาคาร
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การเปลิี�ยนแปลิงิองิค้์กรสูิ�ย่ค้ด้ิจทิัลิที�ได้้รบัรางิวั่ลิ

ทีทีบี บิสิสิิเนสิวั่น (ttb business one) Supply Chain E-Wallet สิำาหรบัเกษตรกรขีองิมติรผลิ Punboon.org

• แพลูต้ฟอร์มุ่อินเที่อร์เน็ต้แบงกิ�งสิ่ำาห้ร่บลููกค้าองค์กร
แลูะเอสิ่เอ็มุ่อ่ ที่่�มุ่อบป็ระสิ่บการณ์การที่ำาธ่รกรรมุ่ 
ไดีจ้ากระบบเดีย่วช่้วยเพิ�มุ่ความุ่เป็น็อยูท่ี่่�ดีท่ี่างการเงนิ
แลูะป็ระสิิ่ที่ธภิาพในการดีำาเนินงาน

• 3 แนวคิดี: One Platform ระบบเด่ียวช่้วยให้้ลููกค้าที่ำา
ธ่รกรรมุ่ได้ีจากที่่กอ่ป็กรณ์ One to Control ระบบ
เดีย่วที่ำาไดีท้ี่ก่ธร่กรรมุ่ ช่้วยให้ลู้กูค้าสิ่ามุ่ารถึต้รวจสิ่อบ 
เงินเข้ึ้าได้ีแบบ real time แลูะ One to Command  
ระบบเดีย่วเห้น็ข้ึ้อมูุ่ลู พรอ้มุ่ส่ิ่�งการบรหิ้ารงานครบถึว้น 
ดี้วย Dashboard ท่ี่�เร่ยกดีูง่ายแลูะเข้ึ้าใจงา่ยท่ี่�ช่้วยให้้
สิ่ามุ่ารถึบรหิ้ารจ่ดีการการเงนิไดี้อย่างครบถึ้วน 

• 80% ขึ้องลูกูคา้ในขึ้ณะน่�ใช้้ ttb Business One แที่นการ
ไป็ที่ำาธร่กรรมุ่ที่่�สิ่าขึ้า 

• ไดี้ร่บรางว่ลู Best Digital Transformational  
Implementation จากเวที่ ่The Asian Banker Thailand 
Awards 2021

• ซ่ึ่พพลูายเช้นโซึ่ลููช่้นที่่� ส่ิ่งเสิ่ริมุ่การเขึ้้าถึ้งบริการ
ที่างการเงินแลูะความุ่เป็็นอยู่ที่่� ด่ีที่างการเงินโดีย
เกษต้รกรสิ่ามุ่ารถึเข้ึ้าถ้ึงความุ่ช่้วยเห้ลืูอที่างด้ีาน 
การเงนิแลูะป่็�ยไดี้

• เกษต้รกร 23,400 ราย ใช้้ e-wallet โดียมุ่่การที่ำา
ธร่กรรมุ่มุ่ากกว่า 18,000 คร่�ง

• ไดีร้บ่รางวลู่ Best Digital Financial Inclusion Project 
2020 จากเวที่่ The Asset Triple A Awards 

• แพลูต้ฟอร์มุ่การบริจาคท่ี่� ช่้วยเชื้�อมุ่ต่้อระห้ว่าง 
ผูู้้บรจิาคแลูะองค์กรการก่ศลู

• มูุ่ลูนิธิกว่า 178 แห่้งเข้ึ้าร่วมุ่บนแพลูต้ฟอร์มุ่ แลูะมุ่ ่
ผูู้้บรจิาคกว่า 49,000 ราย

• การที่ำาธร่กรรมุ่ 222,000 คร่�งนบ่ต่้อแต่้เปิ็ดีดีำาเนินการ 
• ไดี้ร่บรางว่ลู Most Innovative Emerging Digital  

Technologies Project 2019 จากเวที่่ The Asset  
Triple A Awards 
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ประสับกิารณ์์ท่ั�ด่ต่อลูกิค้า
ดี้วยวิส่ิ่ยที่่ศน์ในการเป็็นธนาคารที่่�ลููกค้าเลืูอกใช้้แลูะชื้�นช้อบ
จนต้อ้งบอกต้อ่ ลูกูคา้จ้งเป็็นห้ว่ใจสิ่ำาค่ญในการดีำาเนนิธร่กจิ
ขึ้องธนาคาร โดียธนาคารมุ่่่งมุ่่�นที่่�จะสิ่รา้งเสิ่รมิุ่ป็ระสิ่บการณ์
ที่่�ดี่ที่่�ส่ิ่ดีให้้ก่บลููกค้าที่่�งในช่้องที่างป็กต้ิแลูะช่้องที่างออนไลูน์

ที่่�งน่� เนื�องดี้วยการสิ่ร้างเสิ่ริมุ่ป็ระสิ่บการณ์ท่ี่�ดี่ต้่อลููกค้า 
เป็็นสิิ่�งที่่�สิ่ำาค่ญอย่างยิ�ง ธนาคารจ้งให้้มุ่่การรายงาน
ผู้ลูการดีำาเนินงานเป็็นป็ระจำาที่่กเดืีอนต่้อคณะกรรมุ่การ
บริห้ารป็ระสิ่บการณ์ลููกค้า ซ้ึ่�งเป็็นคณะกรรมุ่การในระด่ีบ 
ผูู้้บรหิ้าร ที่ำาห้น้าที่่�ในการดีูแลูการดีำาเนินงานเพื�อเสิ่รมิุ่สิ่รา้ง
ป็ระสิ่บการณท์ี่่�ดีต่้อ่ลูกูคา้แลูะที่ำาให้มุ้่่�นใจวา่ขึ้อ้รอ้งเรย่นขึ้อง
ลููกค้าไดี้ร่บการจ่ดีการอย่างเห้มุ่าะสิ่มุ่ โดียคณะกรรมุ่การ
ดี่งกลู่าวมุ่่ป็ระธานเจ้าห้น้าที่่�บรหิ้ารเป็็นป็ระธานแลูะป็ระกอบ 
ไป็ดี้วย ผูู้้จ่ดีการให้ญ่ (President) ป็ระธานเจ้าห้น้าที่่�บรหิ้าร

ลููกค้าบ่คคลู ป็ระธานเจ้าห้น้าที่่�บริห้ารลููกค้าธ่รกิจ ป็ระธาน
เจ้าห้น้าที่่�บรหิ้ารด้ีานสิิ่นเชื้�อรถึยนต์้ ป็ระธานเจ้าห้น้าที่่�บรหิ้าร
ดี้านป็ฏิิบ่ต้ิการ ป็ระธานเจ้าห้น้าที่่�บรหิ้ารดี้านสิ่ารสิ่นเที่ศ แลูะ
ป็ระธานเจ้าห้น้าที่่�บริห้ารด้ีานการต้ลูาดีแลูะป็ระสิ่บการณ์
ลููกค้า

ธนาคารได้ีใช้้ผู้ลูการป็ระเมิุ่นความุ่ชื้�นช้อบขึ้องลููกค้า  
(Top-down Net Promoter Score: NPS) เพื�อว่ดีระดี่บความุ่
เต้็มุ่ใจขึ้องลููกค้าในการที่่�จะแนะนำาธนาคารให้้ก่บผูู้้อื�นแลูะ
เพื�อว่ดีระดี่บความุ่พ้งพอใจโดียรวมุ่ต้่อธนาคาร นอกจากน่� 
ธนาคารย่งใช้้ผู้ลูการป็ระเมิุ่นความุ่ชื้�นช้อบขึ้องลููกค้าในการ
ที่ำาธร่กรรมุ่ (Ttransactional NPS) เพื�อว่ดีผู้ลูต้อบรบ่ในระดีบ่
ที่่�ลูะเอ่ยดีขึ้้�นห้ลู่งการที่ำาธร่กรรมุ่ ซ้ึ่�งช่้วยที่ำาให้้ธนาคารเขึ้้าใจ
ค่ณภาพขึ้องการให้้บริการได้ีดี่ยิ�งขึ้้�นแลูะสิ่ามุ่ารถึระบ่สิิ่�งที่่�

ค้ว่ามพึิ่งิพิ่อใจขีองิลิูกค้้า 2561 2562 2563 2564* เป้าหมายปี 2564*

ผู้ลูการป็ระเมุ่ินความุ่ชื้�นช้อบ
ขึ้องลููกค้า (Net Promoter Score: NPS) 54 57 61 61 65

*ห้มุ่ายเห้ต้:่ ในป็ ี2563-2564 มุ่ก่ารสิ่ำารวจ NPS แบบ 2 ป็คีร่�ง เนื�องจากการควบรวมุ่กจิการในป็ ี2563 แลูะการรวมุ่กิจการระห้วา่งธนาคารที่ห้ารไที่ยแลูะธนาคารธนช้าต้ในปี็ 2564  

ควรป็ร่บป็ร่งในป็ระสิ่บการณ์ลููกค้า ผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์แลูะบริการ  
แลูะช่้องที่างบรกิารงต้่างๆ ขึ้องธนาคาร โดียผู้ลูการป็ระเมุ่ิน
ความุ่ชื้�นช้อบขึ้องลููกค้าในการที่ำาธร่กรรมุ่ ในป็ี 2564 อยู่ที่่�
ร้อยลูะ 65 ที่่�งน่� ป็ีที่่�ผู้่านมุ่าถึือเป็็นป็ีที่่�ที่้าที่ายยิ�ง เนื�องจาก
ธนาคารต้้องการที่่�จะที่ำาให้้มุ่่�นใจว่าการเป็ลู่�ยนผู่้านในการ
ถึ่ายโอนลููกค้าแลูะการต้้อนร่บแลูะดีูแลูลููกค้าต้ลูอดีช่้วง 
การรวมุ่กิจการขึ้องธนาคารที่ห้ารไที่ยแลูะธนาคารธนช้าต้
มุ่่ความุ่ราบรื�นมุ่ากที่่�ส่ิ่ดี โดียห้ลู่งการรวมุ่ก่นเป็็นห้น้�งเด่ียว
อย่างสิ่มุ่บูรณ์ มุ่่ลููกค้าสิ่อบถึามุ่ขึ้้อมูุ่ลูเพิ�มุ่ข้ึ้�นอย่างมุ่าก โดีย
พน่กงานธนาคารก็มุ่่่งที่ำาห้น้าที่่�อย่างไมุ่่ลูดีลูะเพื�อให้้ความุ่ 
ช่้วยเห้ลูอืแลูะนำาเสิ่นอโซึ่ลูชู่้นที่่�ด่ีที่่�ส่ิ่ดีให้ก้บ่ลูกูคา้ ธนาคารต้่�งใจ
ยิ�งที่่�จะพ่ฒนาผู้ลูการดีำาเนินงานเพื�อให้มุ่้่�นใจว่าลูกูค้าจะได้ีรบ่
ป็ระสิ่บการณท์ี่่�เป็็นเลูศิอน่จะที่ำาให้ธ้นาคารบรรลูว่ต่้ถึป่็ระสิ่งค์
ในการเป็็นธนาคารที่่�ลููกค้าชื้�นช้อบแลูะแนะนำามุ่ากที่่�ส่ิ่ดี
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กรอบการดีำาเนินงานดี้านป็ระสิ่บการณ์ขึ้องลููกค้า
ป็ระกอบด้ีวย 4 ด้ีานสิ่ำาค่ญ เพื�อการติ้ดีต้ามุ่ ว่ดีผู้ลู 
แลูะป็รบ่ป็ร่งขึ้่�นต้อนต่้�งแต้ต่้น้จนจบ ไมุ่ใ่ช่้เพ่ยงท่ี่�จ่ดีใดี
จ่ดีห้น้�ง เพื�อส่ิ่งมุ่อบป็ระสิ่บการณ์ขึ้องลูกูค้าท่ี่�พิเศษส่ิ่ดี  
โดียมุ่ก่ารจ่ดีที่ำาแดีช้บอรด์ีต้ามุ่กรอบการดีำาเนนิงานน่� 
เพื� อต้ิดีต้ามุ่ผู้ลูการดีำาเนินงานในภาพรวมุ่แลูะดี่ช้น ่
ช่้�ว่ดีผู้ลูการดีำาเนินงานห้ลู่ก พร้อมุ่ท่ี่�งรายงานต่้อ 
คณะกรรมุ่การบรหิ้ารลููกค้า

กรอบการ
ดําเนินงาน

ด้านประสบการณ์
ของลูกค้า

ดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก
แบ่งตามช่องทาง 
ติดตามผลการปฏิบัติงานของทุก
ช่องทางของธนาคาร รวมถึง contact 
center สาขา และอินเทอรเ์น็ตแบงกิ้ง 

การวัดการประเมินความช่ืนชอบ
ของลกูคา้ในการทาํธรุกรรม  
วัดผลตอบรับในระดับท่ีละเอียดขึ้น
หลังการมีปฏิสัมพันธกั์บลูกค้าเมือ่ลูกค้า
ได้รบับรกิารบางประเภท

การจดัการข้อรอ้งเรยีน
วิเคราะห์ต้นตอของข้อร้องเรียนและ
พัฒนาแผนการดาํเนินการแกไ้ข 

เสียงของลูกค้า 
ติดตามและบรหิารจัดการการสอบถาม
ข้อมูลและข้อรอ้งเรยีนอย่างทันท่วงที

           การจัดการข้อร้องเรียน               
เสียงของลูกค้า  

 

ดัช
นีชี้

วัด
ผลก

าร
ดําเนินงานหลัก

   แ
บ่ง

ตา
มช่

อง
ทาง

 

การวัดการประเมินความชื่นชอบ

 ของลูกค้าในการทําธรุกรรม 
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ธนาคารยง่ให้ค้วามุ่สิ่ำาค่ญกบ่การป็รบ่ป็ร่งการบรหิ้ารข้ึ้อรอ้งเรย่น
ดีว้ยเชื้�อว่าการบรหิ้ารขึ้้อรอ้งเรย่นเป็็นส่ิ่วนป็ระกอบที่่�สิ่ำาค่ญ 
ขึ้องการบริการลููกค้าท่ี่� ช่้วยให้้ธนาคารสิ่ามุ่ารถึเขึ้้าใจ 
ขึ้้อคิดีเห็้นเชิ้งลู้กแลูะเข้ึ้าใจผู้ลูการดีำาเนินงานขึ้องผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์
แลูะบริการแลูะสิ่ามุ่ารถึป็ร่บป็ร่งความุ่พ้งพอใจขึ้องลููกค้า
ไดี้ ที่่�งน่� ในปี็ 2564 ธนาคารได้ีป็ร่บโครงสิ่ร้างห้น่วยงาน 
ศูนยบ์รกิารรอ้งเรย่นเพื�อป็รบ่ป็ร่งป็ระสิิ่ที่ธภิาพในการป็ฏิิบ่ต้กิาร 

แลูะขึ้่�นต้อนการดีำาเนินงานเพื� อการบริห้ารลููกค้าแลูะการ
จ่ดีการข้ึ้อรอ้งเรย่นที่่�ดีย่ิ�งข้ึ้�น นอกจากน่� ยง่มุ่ก่ารจ่ดีต้่�งห้นว่ย
งานให้มุ่่ ได้ีแก ่ห้นว่ยงานการป็รบ่ป็ร่งข้ึ้อรอ้งเรย่นขึ้องลูกูค้า
แลูะการสิ่น่บสิ่น่น เพื�อระบ่ปั็จจ่ยที่่�ที่ำาให้้เกิดีข้ึ้อร้องเร่ยนแลูะ
แก้ที่่�ต้้นต้อขึ้องปั็ญห้าเพื�อป็้องก่นไมุ่่ให้้เกิดีข้ึ้�นอ่ก โดียมุ่่การ
รายงานผู้ลูการวิเคราะห์้ต้น้ต้อขึ้องปั็ญห้าแลูะการดีำาเนนิการ
แก้ไขึ้ให้้ก่บคณะกรรมุ่การบรหิ้ารลููกค้าอย่างสิ่มุ่ำาเสิ่มุ่อ

ในป็ี 2565 ธนาคารจะย่งคงมุ่่่งมุ่่�นป็ร่บป็ร่งเส้ิ่นที่างแลูะ
ป็ระสิ่บการณ์ขึ้องลููกค้า โดียจะมุ่่่งเน้นใน 3 ด้ีาน ได้ีแก่  
การที่บที่วนโมุ่เดีลูการขึ้าย ป็ระสิิ่ที่ธิภาพขึ้องสิ่าขึ้าแลูะการ
ป็ฏิิบ่ต้ิการที่่�เป็็นเลูิศ แลูะการป็ร่บป็ร่ง contact center  
แลูะการจ่ดีการขึ้้อรอ้งเรย่น 
 

การจดั้การขี้อรอ้งิเรยีน

รายลูะเอ่ยดีข้ึ้อรอ้งเรย่นท่ี่�ไดีร้บ่จากท่ี่กช่้องที่างในป็ ี2564: การรอ้งเรย่นสิ่ามุ่ารถึแบ่งออกเป็็นสิ่ามุ่ป็ระเดี็นห้ลู่ก ไดี้แก่: รายชื้�อสิ่ถึาบ่น/ห้น่วยงานที่่�ลููกค้าลูงที่ะเบ่ยนร้องเร่ยน 
ที่่�งที่างต้รงแลูะที่างอ้อมุ่:

ระบบ: เช่้น การที่ำาธร่กรรมุ่ไมุ่่สิ่ำาเร็จบนแอป็ 
ttb touch แลูะ ATM/CDM การไมุ่่สิ่ามุ่ารถึ 
ใช้้งานแอป็ ttb touch แลูะ ATM/CDM ไดี้

พิ่นักงิาน: เช่้น การจ่ดีการคิว แลูะพฤต้ิกรรมุ่
ที่่�ไมุ่่เห้มุ่าะสิ่มุ่ขึ้องพน่กงาน

ผลิิตภัณฑ์แลิะขัี�นตอน: เช่้น ความุ่ไมุ่่พอใจ
เก่�ยวก่บการอน่มุ่่ติ้สิิ่นเชื้�อ ความุ่ผิู้ดีพลูาดี 
ในขึ้่�นต้อนบางอย่างที่ำาให้้รายการสูิ่ญห้าย

ธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย

สิ่ำานก่งานคณะกรรมุ่การค่มุ้่ครองผูู้้บรโิภค

สิ่ำานก่งานคณะกรรมุ่การกำากบ่การป็ระกน่ภย่

สิ่ำาน่กงานคณะกรรมุ่การกำาก่บห้ลู่กที่รพ่ย์
แลูะต้ลูาดีห้ลู่กที่รพ่ย์

4%4%
7%

85%

คอลเซ็นเตอร์  
ช่องทางออนไลน์  

สํานักงานสาขาและบรษัิท
อื่นๆ
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สิั�งแวิดล้อม
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ธนาคารบริห้ารจ่ดีการผู้ลูกระที่บที่างอ้อมุ่
ท่ี่�ธนาคารมุ่่ต่้อสิิ่�งแวดีลู้อมุ่แลูะส่ิ่งคมุ่ผู่้าน
การให้้สิิ่นเชื้�ออย่างร่บผู้ิดีช้อบแลูะการเงิน
ท่ี่�ย่�งยืน โดียมุ่่นโยบายความุ่ร่บผู้ิดีช้อบต้่อ
สิิ่�งแวดีลู้อมุ่แลูะส่ิ่งคมุ่ (Environmental and  
Social Responsibility (ESR) Policy)  
ซ้ึ่�งระบ่ถึ้งแนวที่างที่่�ธนาคารจะดีำาเนินการ
เพื� อบริห้ารจ่ดีการแลูะบรรเที่าผู้ลูกระที่บ 
ต้่อสิิ่�งแวดีลู้อมุ่แลูะส่ิ่งคมุ่

จากการพิจารณาป็ระจำาป็ี ไมุ่่ป็รากฏิคำาขึ้อ
สิิ่นเชื้�อที่่�ไมุ่่สิ่อดีคลู้องต้ามุ่นโยบาย ESR

ในป็ี 2564 ไมุ่่มุ่่คำาขึ้อสิิ่นเชื้�อที่่�จะต้้องจ่ดีที่ำา
แผู้นป็ร่บป็ร่งการดีำาเนินงานเพื� อบรรเที่า
ความุ่เส่ิ่�ยงที่างดี้านสิิ่�งแวดีลู้อมุ่แลูะส่ิ่งคมุ่ 
ให้้อยู่ในระดี่บที่่�ยอมุ่รบ่ไดี้

สิ่ำาห้รบ่ขึ้้อมูุ่ลูเพิ�มุ่เต้ิมุ่เก่�ยวก่บนโยบาย ESR สิ่ามุ่ารถึศ้กษาไดี้จากเว็บไซึ่ต้์ขึ้องธนาคาร
https://www.ttbbank.com/en/sustainability/environmental-sustainability/responsible-lending

ความมุ่งมั่น

ธนาคารจะงดการให้สินเช่ือ
อุตสาหกรรมยาสูบภายในปี 2566*

* ไมร่วมถึงหว่งโซ่คณุคา่ทัง้หมดของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะ
 ลกูคา้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรุกิจยาสูบอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น ธรุกิจ
 ค้าปลีกที่จําหน่ายยาสูบ หรอืบรษัิทขนส่งและผลิตบรรจุภัณฑ์)

ธนาคารจะลดการให้สินเช่ือ
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ได้รบั
การอนุมัติไปแล้วให้เป็นศูนย์ภายในปี 2571

สัดส่วนสินเช่ือธรุกิจตามกลุ่มลูกค้า
(รอ้ยละของพอรต์สินเช่ือ)

35%

ลกูคา้ธรุกจิ 

ลกูค้า 
SMEs

8%

1%
56%

ลกูคา้บุคคล 

10 ธรุกิจที่มีมูลค่าสินเช่ือสูงสุดในปี 2564 
(พอรต์สินเช่ือทั้งหมด ไม่รวมสินเช่ืออุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล)

จาํนวนคาํขอสินเช่ือใหม่
จาํนวนคําขอ
สินเช่ือที่เข้าสู่

การพิจารณาประจาํปี

แบบสอบถามท่ัวไป

แบบสอบถามเฉพาะกลุม่อุตสาหกรรม

3,339

1,540

1,548

486

100% ของสินเช่ือลูกค้าธรุกิจมีความสอดคล้องกับนโยบาย ESR

อืน่ๆ

เคมี

การเงนิ

อาหาร

ไฟฟ้าและประปา

วัสดุก่อสรา้ง

ค้าปลีก

ค้าส่งรถยนต์
และช้ินส่วนรถยนต์

การดูแลสุขภาพ

ธรุกิจบรกิาร

อื่นๆ

11 โครงการ

(100% ของ Project Finance ท้ังหมด)
ไดร้บัการทบทวนและอนุมัติตามนโยบาย ESR

0 โครงการทีถ่กูปฏิเสธการอนุมัติ

Project Finance in 2021

กิารให้สิัน์เชี่�อ
อย่างรับผ่ดิชีอบ

https://www.ttbbank.com/en/sustainability/environmental-sustainability/responsible-lending
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ท่ี่ท่ี่บ่ต้ระห้นก่ถึง้บที่บาที่ที่่�สิ่ำาคญ่ขึ้องธนาคารในการเป็น็สิ่ถึาบ่น
การเงนิที่่�ช่้วยส่ิ่งเสิ่รมิุ่ให้ธ้ร่กจิต่้างๆ มุ่่่งไป็สู่ิ่ความุ่ย่�งยนื โดีย
ธนาคารไดีส่้ิ่งเสิ่รมิุ่การเงนิที่่�ย่�งยนือยา่งแขึ้ง็ขึ้น่ผู้า่นผู้ลูติ้ภณ่ฑ์์
ที่่�ห้ลูากห้ลูาย เช่้น สิิ่นเชื้�อส่ิ่เขึ้่ยว สิิ่นเชื้�อที่่�เชื้�อมุ่โยงก่บการ 
ดีำาเนนิงานดีา้นความุ่ย่�งยนื สิิ่นเชื้�อที่่�สิ่รา้งผู้ลูกระที่บเชิ้งบวก
ดีา้นสิิ่�งแวดีลูอ้มุ่แลูะส่ิ่งคมุ่ แลูะห้่น้กูเ้พื�ออน่รก่ษ์สิิ่�งแวดีลูอ้มุ่ 

ที่่�งน่� วต่้ถึป่็ระสิ่งค์ที่างดีา้นสิิ่�งแวดีลู้อมุ่ที่่�ธนาคารยด้ีมุ่่�นในการ
ดีำาเนนิงานด้ีานการเงนิที่่�ย่�งยนื ได้ีแก ่การเป็ลู่�ยนผู่้านไป็สู่ิ่ส่ิ่งคมุ่
คารบ์อนต้ำา การรบ่มุ่อืกบ่การเป็ลู่�ยนแป็ลูงสิ่ภาพภูมุ่อิากาศ  
แลูะการป็กป้็องสิิ่�งแวดีลู้อมุ่ โดียที่่ที่่บ่มุ่่่งส่ิ่งเสิ่ริมุ่ธ่รกิจ 
ท่ี่�ดีำาเนนิงานสิ่อดีคลูอ้งกบ่วต่้ถึป่็ระสิ่งคด์ีง่กลูา่ว นอกจากน่�  
ว่ต้ถ่ึป็ระสิ่งค์ที่่�ง 3 ย่งช่้วยให้้เกิดีผู้ลูกระที่บเชิ้งบวกต่้อ
การบรรลู่เป็้าห้มุ่ายเพื� อการพ่ฒนาท่ี่�ย่�งยืนขึ้ององค์การ
สิ่ห้ป็ระช้าช้าต้ ิดีง่น่�

วั่ตถ่ประสิงิค้์ในการด้ำาเนินงิานด้้านการเงินิที�ยั�งิย่น

สินเช่ือสีเขียวที่อนุมัติ
ในปี 2564 มีมูลค่า 

2,309 ล้านบาท 

เทียบกับเป้าหมาย 1,200 ล้านบาท

สินเช่ือสีเขียวรวม 

>9.8 พันล้านบาท 

สินเช่ือที่เช่ือมโยงกับการดําเนินงาน
ด้านความยั่งยืนที่อนุมัติในปี 2564 มีมูลค่า 

50 ล้านบาท 
โดยมีมูลค่ารวมทั้งหมด 

200 ล้านบาท 
นับตั้งแต่ปี 2562

พัฒนากรอบหุน้กูเ้พ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ในปี 2564 ท่ีไดร้บัการสอบทานจากภายนอก

สินเช่ือรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า

2,726 ล้านบาท

กิารเงนิ์ท่ั�ยั�งยืน์

การเปลิี�ยนผ�านไปสูิ�สัิงิค้มค้ารบ์อนตำา การรบัม่อกับการเปลิี�ยนแปลิงิสิภาพิ่ภูมิอากาศ การปกป้องิสิิ�งิแว่ด้ลิ้อม 
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ในป็ ี2564 ธนาคารได้ีกำาห้นดีกระบวนการที่่�ใช้้ในการป็ระเมุ่นิ
แลูะคด่ีเลืูอกสิิ่นเชื้�อส่ิ่เขึ้ย่วซ้ึ่�งเป็็นห้น้�งในองคป์็ระกอบที่่�สิ่ำาคญ่
ขึ้องกรอบห้่้นกู้เพื�ออน่ร่กษ์สิิ่�งแวดีลู้อมุ่ ปี็ 2564 โดียระบ่
เกณฑ์์ค่ณสิ่มุ่บ่ติ้ที่่�สิ่อดีคลู้องก่บห้ลู่กต้ราสิ่ารห้น่�ส่ิ่เข่ึ้ยว 
ขึ้อง ICMA ซ้ึ่�งขึ้้อกำาห้นดีบางขึ้้อต้่�งอยู่บนพื�นฐานรายการ
ห้มุ่วดีห้มูุ่่ขึ้องโครงการเพื�อสิิ่�งแวดีลู้อมุ่ (taxonomies) เช่้น  
เกณฑ์์การกำาห้นดีป็ระเภที่ต้ราสิ่ารห้น่�วา่ดีว้ยการเป็ลู่�ยนแป็ลูง 
สิ่ภาพภูมุ่ิอากาศ (Climate Bonds Taxonomy) ขึ้อง Climate 
Bond Initiative แลูะ China Green Bond Endorsed Projects 
Catalogue (ฉบ่บรา่งเพื�อการห้ารอื ป็ ี2563) โดียธนาคารจะ
รายงานผู้ลูการออกห้่น้กูเ้พื�ออนร่ก่ษ์สิิ่�งแวดีลู้อมุ่รายป็ระเภที่ 
ต้ามุ่นิยามุ่ให้มุ่่น่� ในป็ี 2565 

ใบสมคัรสินเช่ือ

พอรต์สินเช่ือสีเขยีว

คดักรองและประเมนิสินเช่ือตามนโยบายสินเช่ือ
และนโยบายความรบัผดิชอบตอ่ส่ิงแวดล้อม

ประเมนิสินเช่ือตามเกณฑ์คุณสมบัติ
หุน้กูเ้พ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม

สินเช่ือที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
เช่น รายการสินเช่ือต้องห้าม

สินเช่ือทีไ่มผ่า่นเกณฑ์คณุสมบัติหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์
ส่ิงแวดล้อมจะเขา้สู่กระบวนการตามปกติ

หุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม
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ห่น้กูเ้พ่ิ่�ออนร่กัษ์สิิ�งิแว่ด้ลิอ้มประกอบด้ว้่ย 7 หมว่ด้หมู� 
ได้้แก�

ประมาณการผลิกระทบจากสิินเช่ื่�อสีิเขีียว่ในปี 2564

1 
อาคารสีเขียวที่ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน LEED 
(Leadership in Energy and 
Environmental Design) 
ในระดับ Gold Level 

พลังงานหมุนเวียน 

>1,900 เมกะวัตต์ 

 ลดการปล่อยคารบ์อน 

>3.7
ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 
จากสินเช่ือเพ่ือธรุกิจ
พลังงานหมุนเวียน  

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

485 คัน และรถยนต์ไฟฟ้า
แบบปลั๊กอิน (PHEV) 

1,392 คัน 

จากปัจจุบัน สู่อนาคต
มุ่งสู่สังคมคารบ์อนต�า

ธนาคารมีบทบาทสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

 พลังงานหมุนเวียน

 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ

 การจัดการน�าและน�าเสียอย่างยั่งยืน

 การป้องกันมลพิษและการจัดการของเสีย

 การขนส่งด้วยพลังงานสะอาด

 อาคารสีเขียว

 การจัดการแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื

1

2

3

4

5

6

7
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ที่ท่ี่่บ่ขึ้ยายกิจกรรมุ่การป็ลู่อยสิิ่นเชื้�อในภาคส่ิ่วนพลู่งงาน 
แสิ่งอาที่ิต้ย์สิ่ำาห้ร่บลููกค้าเชิ้งพาณิช้ย์แลูะอ่่ต้สิ่าห้กรรมุ่ 
(Commercial & Industrial: C&I) โดียอน่มุ่่ติ้สิิ่นเชื้�อมูุ่ลูค่า 
1.88 พ่นลู้านบาที่ (ป็ระมุ่าณ 60 ลู้านเห้รย่ญสิ่ห้รฐ่ฯ) ให้้ก่บ 
Constant Energy Group ที่่�มุ่่ฐานอยู่ในป็ระเที่ศไที่ย โดียเป็็น
สิิ่นเชื้�อระยะยาวสิ่ำาห้ร่บโครงการส่ิ่เขึ้่ยว โดียเงนิท่ี่นจะถูึกนำา 
ไป็ใช้้ขึ้ยายพอร์ต้โฟลิูโอที่่� เ ก่�ยวก่บโครงการพลู่งงาน 
แสิ่งอาที่ติ้ยส์ิ่ำาห้รบ่ลูกูคา้เชิ้งพาณิช้ยแ์ลูะอ่ต้สิ่าห้กรรมุ่ (C&I) 
ช่้�นนำาในป็ระเที่ศไที่ย

ที่่ที่่บ่อน่มุ่่ต้ิสิิ่นเชื้�อให้้ก่บ Prime Road Group มูุ่ลูค่า 300 ลู้านบาที่ เพื�อ
ลูงที่น่ในโซึ่ลูารฟ์ารม์ุ่ที่่�มุ่ก่ำาลูง่ผู้ลิูต้ขึ้นาดี 60 เมุ่กะว่ต้ต์้ ในป็ระเที่ศก่มุ่พูช้า 
เป็น็ส่ิ่วนห้น้�งขึ้องโครงการ Cambodia National Solar Park ระยะที่่� 1 ซึ่้�งมุ่่
เป็า้ห้มุ่ายในการผู้ลูติ้พลูง่งานแสิ่งอาที่ติ้ยก์ำาลูง่ผู้ลูติ้ขึ้นาดี 100 เมุ่กะวต่้ต้์ 
แลูะสิ่รา้งระบบก่กเก็บพลู่งงานไฟฟ้าขึ้นาดีให้ญ่ (Utility-Scale Energy 
Storage System) โดียโครงการพลูง่งานแสิ่งอาทิี่ต้ย์กำาลูง่ผู้ลิูต้ขึ้นาดี 60 
เมุ่กะวต่้ต์้ จะจำาห้น่ายพลูง่งานที่่�ผู้ลิูต้ได้ีให้ก้บ่บรษ่ิที่ไฟฟ้า Electricite du 
Cambodge (EdC) ซ้ึ่�งเป็็นร่ฐวิสิ่าห้กิจ เพื�อจ่ายไฟให้้ก่บโครงข่ึ้ายขึ้อง
ป็ระเที่ศแลูะแจกจ่ายกระแสิ่ไฟฟ้าให้้ท่ี่�วถึ้งท่ี่�งป็ระเที่ศ โดียเฉพาะในพื�นที่่� 
ที่่�ขึ้าดีแคลูนพลูง่งาน ที่่�งน่� พลูง่งานแสิ่งอาทิี่ต้ยจ์ะช่้วยลูดีการพ้�งพาการ
ผู้ลูิต้ไฟฟ้าจากพลู่งงานถึ่านห้ินแลูะฟอสิ่ซิึ่ลูขึ้องก่มุ่พูช้า แมุ่้จะมุ่่ความุ่
ต้้องการใช้้ไฟฟ้าเพิ�มุ่มุ่ากขึ้้�นอ่นเนื�องมุ่าจากการเต้ิบโต้ที่างเศรษฐกิจ

โครงการพลู่งงานแสิ่งอาทิี่ต้ย์ที่่�พ่ฒนาแลูะดีำาเนินการ 
Constant Energy เป็็นโครงการที่่�ช่้วยให้้ผูู้้ร่บซืึ่�อไฟฟ้าใน
เชิ้งพาณิช้ย์แลูะอ่ต้สิ่าห้กรรมุ่สิ่ามุ่ารถึเข้ึ้าถ้ึงแห้ลู่งพลู่งงาน
สิ่ะอาดีที่่�เชื้�อถึือไดี้ในราคาที่่�ต้ำากว่าไฟฟ้าจากโครงขึ้่ายห้รือ
จากพลู่งงานดี่เซึ่ลู เป็็นการเพิ�มุ่ความุ่ยืดีห้ย่่นเมุ่ื�อเกิดีการ
ห้ย่่ดีช้ะง่กขึ้องโครงข่ึ้ายไฟฟ้า แลูะย่งเอื�อให้้ลููกค้ามุ่่่งความุ่
สิ่ำาค่ญไป็ที่่�กิจกรรมุ่ห้ลู่กขึ้องธ่รกิจโดียที่่�ย่งสิ่ามุ่ารถึบรรลู่
เป็า้ห้มุ่ายการลูดีการป็ลูอ่ยคารบ์อนแลูะเป็า้ห้มุ่ายความุ่ย่�งยนื 
ได้ี ที่่�งน่� ต้ลูาดีพลู่งงานแสิ่งอาที่ิต้ย์มุ่่แนวโน้มุ่เต้ิบโต้สูิ่ง 
ต้่อเนื�องในอนาคต้ อ่นเนื�องมุ่าจากขึ้้อบ่งค่บดี้านพลู่งงานที่่�
เขึ้้มุ่งวดีข้ึ้�นขึ้องลููกค้า C&I แลูะโอกาสิ่ในการลูดีต้้นที่่นจาก
การใช้้พลู่งงานแสิ่งอาที่ิต้ย์

สิินเช่ื่�อที�สิรา้งิผลิกระทบเชิื่งิบว่กด้้านสัิงิค้ม

มูุ่ลูค่า 

228 ลู้านบาที่ 
เพื�อธร่กิจขึ้นาดีเลู็กที่่�ให้้บรกิาร
ที่างการแพที่ย์แลูะโรงพยาบาลู  
การบรรเที่าอ่ที่กภ่ย แลูะธร่กิจช่้มุ่ช้น 
ที่่�ส่ิ่งเสิ่รมิุ่อ่ต้ลู่กษณ์ขึ้องที่้องถึิ�น 

56 ราย 
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การลิงิท่นที�ยั�งิย่น
ในป็ี 2564 ธนาคารนำาเสิ่นอกองที่่น ESG 5 กองที่่น ผู่้านบรกิารรูป็แบบ Open Architecture คิดีเป็็นมูุ่ลูค่าที่รพ่ย์สิิ่นส่ิ่ที่ธ ิ
10,228 ลู้านบาที่ โดียกองที่่น ESG เห้ลู่าน่�มุ่่ว่ต้ถึ่ป็ระสิ่งค์เพื�อส่ิ่งเสิ่ริมุ่โครงการดี้าน ESG ที่่�จะช่้วยให้้ธร่กิจในป็ระเที่ศไที่ย 
แลูะที่่�วโลูกเต้ิบโต้อย่างย่�งยืนในระยะยาว โดียกองที่่น ESG ส่ิ่งเสิ่รมิุ่ว่ต้ถึ่ป็ระสิ่งค์ห้ลู่ก 4 ดี้าน ดี่งต้่อไป็น่�

ธนาคารป็ลู่อยสิิ่นเชื้�อมูุ่ลูค่า 1,100 ลู้านบาที่ ให้้ก่บโครงการ 
Spring Tower ที่่�มุ่่แนวคิดีในการออกแบบแลูะก่อสิ่ร้าง 
ให้้เป็็นอาคารป็ระห้ย่ดีพลู่งงานแลูะเป็็นมิุ่ต้รต่้อสิิ่�งแวดีลู้อมุ่ 
โดียอ้างอิงต้ามุ่เกณฑ์์การป็ระเมิุ่นอาคารเขึ้่ยว LEED  
ห้รอื Leadership in Energy and Environmental Design  
ระดีบ่ Gold ที่่�จ่ดีที่ำาขึ้้�นโดียสิ่ภาอาคารเขึ้ย่วแห่้งสิ่ห้รฐ่อเมุ่รกิา 
ห้รอื U.S. Green Building Council (USGBC) ซ้ึ่�งเป็็นเกณฑ์์
ที่่�ไดี้ร่บการยอมุ่ร่บแลูะนำาไป็ใช้้อย่างแพร่ห้ลูายที่่�วโลูก 
ครอบคลู่มุ่ต้่�งแต้่การเลูือกที่่�ต้่�งโครงการ การออกแบบ  
การก่อสิ่รา้ง จนถ้ึงการบรหิ้ารจ่ดีการเมืุ่�อการก่อสิ่รา้งแลู้วเสิ่รจ็

กองทุนยั่งยืน

ธรรมาภิบาล รถยนต์พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด ESG
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ความมุ่งมั่นของธนาคาร
เป้าหมายปี 2564:  
ลดความเข้มขน้ของการใช้ไฟฟ้าและน
าลง 10% 
ในป ี2564 เมือ่เทยีบกบัปฐีาน 2562

เป้าหมายปี 2569: 
ลดการใช้ไฟฟ้าลง 15% และการใช้น
า 10% 
ภายในป ี2569 เมือ่เทียบกบัปีฐาน 2562

2562 2563 2564 2562 2563 25642562 2563 2564
ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าลดลง 

35.8%
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562

ความเข้มข้นการใช้น
าลดลง

39.7%
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562

การใช้กระดาษลดลง 

6.1%
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563
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การใช้ไฟฟ้า  
(สํานักงานใหญ่) (MWh)

การใช้กระดาษ 
(สํานักงานใหญ่) (ตัน)

การใช้น�า 
(สํานักงานใหญ่) (ลูกบาศก์เมตร)

ผ่ลกิระทับต่อสิั�งแวิดล้อมของธน์าคาร

ในปี็ 2564 ที่่ที่่บ่ไดี้ดีำาเนินการป็ร่บป็ร่งระบบห้ลู่อเย็นแลูะ
ระบบป็ร่บอากาศเพื�อเพิ�มุ่ป็ระสิิ่ที่ธิภาพในการใช้้พลู่งงาน  
ณ อาคารสิ่ำานก่งาน โดียการใช้้ระบบวิเคราะห์้การใช้้งานแบบ 
real time แลูะใช้้การควบค่มุ่เครื�องส่ิ่งลูมุ่เย็นแบบอ่ต้โนมุ่่ติ้ 
นอกจากน่� ยง่ไดีมุ้่ก่ารควบคมุ่่ความุ่ดีน่นำาในอาคารสิ่ำานก่งาน
ควบคูไ่ป็ก่บการต้ดิีต้่�งระบบรดีนำาต้น้ไมุ้่อต่้โนมุ่ต่้เิพื�อป็รบ่ป็ร่ง
ป็ระสิิ่ที่ธภิาพในการใช้้นำาขึ้องธนาคาร

ในปี็ 2564 ที่ท่ี่บ่่สิ่ามุ่ารถึลูดีความุ่เข้ึ้มุ่ข้ึ้นขึ้องการใช้้ไฟฟ้าแลูะ
นำาลูง 35.8% แลูะ 39.7% ต้ามุ่ลูำาดีบ่ เมุ่ื�อเที่ย่บกบ่ปี็ฐาน 2562 
ดี้วยเงินลูงที่่นกว่า 1.8 ลู้านบาที่ เพื�อป็ร่บป็ร่งป็ระสิิ่ที่ธผิู้ลู
ขึ้องการใช้้ที่รพ่ยากรภายในอาคารสิ่ำาน่กงานให้ญ่ โดียการ
ลูดีลูงขึ้องการใช้้ที่รพ่ยากรอย่างมุ่น่ย่สิ่ำาคญ่เป็น็ผู้ลูสืิ่บเนื�อง
มุ่าจากนโยบายที่ำางานจากที่่�บ้านในขึ้ณะที่่�ย่งมุ่่การระบาดี
ขึ้องโควิดี-19 อยู่

ดี้ ว ย ค ว า มุ่ อ่ ต้ สิ่า ห้ ะ อ ย่ า ง ต้่ อ เ นื� อ ง ใ น ก า ร ป็ ร่ บ ป็ ร่ ง
ป็ระสิิ่ที่ธิภาพในการดีำาเนินกิจการขึ้องธนาคาร ที่ำาให้้ที่่ที่่บ่ 
ไดี้รบ่รางว่ลู ASEAN Energy Awards ป็ี 2564 แลูะรางว่ลู
ดี่เด่ีนด้ีานอน่ร่กษ์พลู่งงาน ป็ระเภที่อาคาร-ควบค่มุ่ จาก 
Thailand Energy Awards ป็ี 2564  
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สัังคม
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กิารให้ควิามรู้ทัางกิารเงนิ์
และกิารส่ังเสัริมกิารเข้าถึึงบริกิารทัางกิารเงนิ์
การให้ค้ว่ามรูท้างิการเงินิ
การให้้ความุ่รู้ที่างการเงินถึือเป็็นป็ัจจ่ย
สิ่ำาค่ญต้่อการดีำาเนินภารกิจขึ้องที่่ที่่บ่ในการ
พ่ฒนาความุ่เป็็นอยู่ที่่�ดี่ที่างการเงินขึ้อง
ลูกูคา้ เพราะการมุ่ค่วามุ่รูท้ี่างการเงนิจะช่้วย
ให้้ลููกค้าสิ่ามุ่ารถึบริห้ารการเงินได้ีอย่าง 
มุ่่ป็ระสิิ่ที่ธภิาพแลูะการต้่ดีสิิ่นใจที่างการเงนิ
ที่่�สิ่ำาค่ญไดี้ โดียน่บต้่�งแต้่ป็ี 2560 ธนาคารไดี้
ให้ค้วามุ่สิ่ำาคญ่กบ่การให้ค้วามุ่รูท้ี่างการเงนิ 
สิ่รา้งความุ่ต้ระห้นก่รูแ้ลูะให้ค้วามุ่รูก้บ่ลูกูค้า 
พน่กงาน แลูะส่ิ่งคมุ่ไที่ย

การให้ค้ว่ามรูท้างิการเงินิ
ธนาคารต้้องการยกกระดี่บการให้้ความุ่รูท้ี่างการเงนิแก่ลููกค้าที่่กรายผู้่าน 4 แพลูต้ฟอรม์ุ่ดีิจิที่่ลู โดียการให้้ความุ่รูท้ี่างการเงนิ
มุ่ค่วามุ่สิ่ำาคญ่ในสิ่รา้งที่ศ่นคต้ทิี่่�ถึกูต้อ้งซ้ึ่�งจะช่้วยให้เ้กดิีการเป็ลู่�ยนแป็ลูงพฤต้กิรรมุ่ที่างการเงนิที่่�เห้มุ่าะสิ่มุ่ นำาไป็สู่ิ่ความุ่เป็น็อยู่
ที่่�ดี่ที่างการเงนิในที่่�ส่ิ่ดี

• แห้ลู่งรวบรวมุ่เคล็ูดีลูบ่ที่างการเงนิสิ่ำาห้รบ่คนร่น่ให้มุ่่บน
เว็บไซึ่ต้์ขึ้องที่่ที่่บ่ แลูะช่้องที่างโซึ่เช่้ยลูมุ่่เดี่ยขึ้องที่่ที่่บ่ ซ้ึ่�ง
ถึกูออกแบบมุ่าภายใต้แ้นวคิดี “เพื�อนที่่�รูใ้จเรื�องการเงนิ”

• ให้้ความุ่รู้แลูะเคลู็ดีลู่บที่างการเงินที่่�เขึ้้าใจง่าย ใช้้งาน 
ไดี้จรงิ แลูะเห้็นผู้ลูจรงิก่บผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ขึ้องธนาคาร

• ช่้มุ่ช้นออนไลูน์บนเฟซึ่บ่�กขึ้องที่่ที่่บ่ สิ่ำาห้ร่บแลูกเป็ลู่�ยน
ความุ่รู ้เคลู็ดีลู่บที่างการเงนิ แลูะบที่เรย่นต้่างๆ

• โป็รแกรมุ่การให้้ความุ่รู้ที่างการเงินสิ่ำาห้ร่บพน่กงาน
ขึ้องบริษ่ที่ลููกค้าที่่�ใช้้บริการ ที่่ที่่บ่ เพย์โรลูพลู่สิ่ ซ้ึ่�งเป็็น
แพลูต้ฟอร์มุ่ดีิจิที่่ลูแบบครบวงจรมุ่่การบริการจ่าย 
เงนิเดีือน แลูะดีูแลูสิ่ว่สิ่ดีิการพน่กงาน

• แห้ลูง่ขึ้อ้มูุ่ลูธร่กจิแลูะอ่ต้สิ่าห้กรรมุ่เชิ้งลูก้จากผูู้เ้ช่้�ยวช้าญ
เพื�อลููกค้าเอสิ่เอ็มุ่อ่
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ในฐานะสิ่มุ่าชิ้กขึ้องสิ่มุ่าคมุ่ธนาคารไที่ย ที่ท่ี่บ่่เป็น็ผูู้น้ำาในการ
ดีำาเนนิโครงการให้ค้วามุ่รูท้ี่างการเงนิขึ้องสิ่มุ่าคมุ่มุ่าต้ลูอดี
ระยะเวลูา 3 ป็ี มุ่่ว่ต้ถึ่ป็ระสิ่งค์เพื�อส่ิ่งเสิ่ริมุ่แลูะให้้ความุ่รู้
ที่างการเงินแก่ภาคป็ระช้าช้น โดียโครงการได้ีนำารูป็แบบ
การเรย่นรูท้ี่่�เนน้การมุ่ส่่ิ่วนรว่มุ่ขึ้องผูู้เ้ขึ้า้รว่มุ่โครงการผู้า่น

การแลูกเป็ลู่�ยนพูดีค่ยแลูะเกมุ่ที่่�เก่�ยวข้ึ้องก่บบที่เร่ยน ที่่�งน่� 
กลู่่มุ่เป็้าห้มุ่ายกลู่่มุ่แรก ไดี้แก่ น่กศ้กษามุ่ห้าวิที่ยาลู่ย โดียมุ่่
เป็้าห้มุ่ายเพื�อสิ่ร้างความุ่รูค้วามุ่เข้ึ้าใจเก่�ยวก่บการบริห้าร
การเงินแลูะเพื�อเสิ่ริมุ่สิ่ร้างพฤต้ิกรรมุ่ที่างการเงินที่่�ดี่ที่่�จะ 
ช่้วยเต้ร่ยมุ่ความุ่พร้อมุ่พวกเขึ้าสู่ิ่การวางแผู้นการเงิน 

ในอนาคต้เมุ่ื�อเริ�มุ่ที่ำางาน ในปี็ 2564 โครงการให้้ความุ่รู ้
ดี่งกลู่าวไดี้เป็ลู่�ยนไป็สู่ิ่รูป็แบบออนไลูน์เนื�องจากการระบาดี
ขึ้องโควิดี-19 โดียต้ลูอดีระยะเวลูา 3 ป็ีที่่�ผู้่านมุ่า มุ่่ผูู้้รว่มุ่ให้้
ความุ่รูใ้นโครงการกวา่ 1,000 คน ให้ก้ารฝึกอบรมุ่นก่ศ้กษา
มุ่ห้าวิที่ยาลู่ยกว่า 30,000 ราย ในมุ่ห้าวิที่ยาลู่ย 40 แห้่ง
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ตัว่อย�างิผลิิตภัณฑ์ที�สิ�งิเสิรมิการเขี้าถึงิบรกิารทางิการเงินิการสิ�งิเสิรมิให้ภาค้ประชื่าชื่น
เขี้าถึงิบรกิารทางิการเงินิ
การส่ิ่งเสิ่ริมุ่ให้้ภาคป็ระช้าช้นเขึ้้าถึ้งบริการ
ที่างการเงนิเป็น็ป็จัจ่ยสิ่ำาคญ่ในการลูดีความุ่
เห้ลูื�อมุ่ลูำาที่างเศรษฐกิจในเชิ้งโครงสิ่ร้าง 
ในการยกระดี่บความุ่เป็็นอยู่ที่่�ด่ีที่างส่ิ่งคมุ่ 
แลูะเสิ่ริมุ่สิ่ร้างการเต้ิบโต้อย่างเที่่าเที่่ยมุ่ 
ธนาคารจ้งมุ่่่งมุ่่�นพ่ฒนาผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์แลูะ
บรกิารที่างการเงนิที่่�เที่า่เท่ี่ยมุ่แลูะเขึ้า้ถึง้งา่ย 
สิ่ำาห้ร่บลููกค้าที่่กรายเพื� อยกระดี่บความุ่ 
เป็็นอยู่ที่่�ดี่ที่างการเงนิ

ผลิิตภัณฑ์/บรกิาร รายลิะเอียด้ ผลิประกอบการ

เป็็นบ่ญช่้ที่่�ให้้อิสิ่ระในการบริห้ารจ่ดีการการเงิน โดียไมุ่่เส่ิ่ยค่า
ธรรมุ่เน่ยมุ่ในการที่ำาธร่กรรมุ่แลูะให้้ความุ่ค่้มุ่ครองที่่�จำาเป็็น เพ่ยงมุ่่
เงินฝากขึ้่�นต้ำา 5,000 บาที่ ลููกค้าก็สิ่ามุ่ารถึไดี้ร่บความุ่ค่้มุ่ครอง
ป็ระก่นอ่บ่ติ้เห้ต้่แลูะป็ระก่นช่้วิต้โดียไมุ่่เส่ิ่ยค่าธรรมุ่เน่ยมุ่แลูะไมุ่่ต้้อง
ลูงที่ะเบ่ยน โดียให้้ความุ่ค่้มุ่ครองอ่บ่ต้ิเห้ต้่ถึ้ง 3,000 บาที่ต้่อคร่�ง  
ไมุ่่จำาก่ดีจำานวนคร่�ง แลูะไมุ่่ต้้องจ่ายค่าร่กษาพยาบาลูลู่วงห้น้า  
ในขึ้ณะเดี่ยวก่นย่งไดี้ป็ระก่นช่้วิต้ท่ี่�ให้้ความุ่ค่้มุ่ครอง 20 เที่่าขึ้อง 
ยอดีเงนิฝากคงเห้ลูือ จำาก่ดีสูิ่งส่ิ่ดีไมุ่่เกิน 3 ลู้านบาที่

• จำานวนบ่ญช่้ 4.48 ลู้านบ่ญช่้

• จำานวนลููกค้าที่่� ไดี้ร่บผู้ลูป็ระโยช้น์จากกรมุ่ธรรมุ่์ 
 ป็ระก่นภ่ยแลูะป็ระก่นช่้วิต้ 1.8 ลู้านราย 

• จำานวนการเอาป็ระก่น
• การเรย่กเกบ็คา่รก่ษาพยาบาลู 2,070 กรณ่ คดิีเป็น็

มูุ่ลูค่าความุ่ค่้มุ่ครอง 6.2 ลู้านบาที่
• การเส่ิ่ยช่้วิต้ 18 กรณ่ คิดีเป็็นมูุ่ลูค่าความุ่ค่้มุ่ครอง 

17.5 ลู้านบาที่

 สิิ่นเชื้�อท่ี่�เห้มุ่าะสิ่ำาห้รบ่ผูู้ท้ี่่�มุ่ค่วามุ่ต้อ้งการรวบห้น่� ที่่�งห้น่�บ่ต้รเครดิีต้ 
ห้น่�รถึยนต้์ แลูะห้น่�สิิ่นเชื้�อบ่คคลู โดียรวบห้น่�มุ่าไว้ในก้อนเดี่ยวผู้่าน
สิิ่นเชื้�อรถึแลูกเงนิห้รอืสิิ่นเชื้�อบ้านแลูกเงนิที่่�มุ่่ดีอกเบ่�ยต้ำา โดียใช้้รถึ
ห้รอืบ้านขึ้องลูกูคา้เป็น็ห้ลูก่ที่รพ่ย์คำาป็ระกน่ ที่่�งน่� สิิ่นเชื้�อดีง่กลูา่วมุ่่
เป็้าห้มุ่ายในการที่ำาให้้การช้ำาระห้น่�มุ่่ความุ่งา่ยขึ้้�นสิ่ำาห้รบ่ลููกค้า โดีย
การรวบห้น่�ที่่�งห้มุ่ดีก่บท่ี่ที่บ่่ ห้รอืจากธนาคารอื�น มุ่าไวใ้นบ่ญช่้เดีย่ว 
ที่ำาให้้งา่ยต้่อการต้ิดีต้ามุ่ โดียสิิ่นเชื้�อดี่งกลู่าวมุ่่ค่าธรรมุ่เน่ยมุ่รายป็ี
เดีย่วแลูะมุ่่ว่นกำาห้นดีการผู่้อนช้ำาระท่ี่�แน่นอนเพ่ยงวน่เด่ียว โดียมุ่ว่น่
การผู่้อนช้ำาระเงินที่่�ลููกค้าสิ่ามุ่ารถึวางแผู้นช้ำาระได้ี ข่ึ้วยให้้ลููกค้า
สิ่ามุ่ารถึวางแผู้นการเงินแลูะช้ำาระห้น่�ที่่�งห้มุ่ดีได้ีภายในระยะเวลูา 
ที่่�ส่ิ่�นลูง

•  ผูู้้สิ่มุ่่ครสิิ่นเชื้�อรถึแลูกเงนิ 978 ราย คิดีเป็็นมูุ่ลูค่า   
 488.8 ลู้านบาที่  

•  ผูู้้สิ่มุ่่ครสิิ่นเชื้�อบ้านแลูกเงนิ 890 ราย น่บต้่�งแต้ ่
 เริ�มุ่ดีำาเนินการในเดีือนพฤศจิกายน 2564 

บัญชีื่ ทีทีบี ออลิลิ์ฟีรี

สิินเช่ื่�อรถแลิกเงินิ
สิินเช่ื่�อบ้านแลิกเงินิ
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ผลิิตภัณฑ์/บรกิาร รายลิะเอียด้ ผลิประกอบการ

บรกิารจ่ดีพอรต์้กองที่่นแบบครบวงจร ที่่�แรกเริ�มุ่เดีิมุ่ที่่นำาเสิ่นอให้้
แก่ลูกูคา้บ่คคลูพิเศษ แต้ไ่ดีป้็รบ่เป็ลู่�ยนนำาเสิ่นอให้ก้บ่ลูกูคา้รายยอ่ย
ดี้วย โดียว่ต้ถึ่ป็ระสิ่งค์ห้ลู่กขึ้องผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์น่�คือการส่ิ่งเสิ่ริมุ่ 
การลูงที่่นอย่างช้าญฉลูาดีแลูะลูดีความุ่เห้ลูื�อมุ่ลูำาในการเขึ้้าถึ้ง
บริการที่างการเงิน ในปี็ 2564 ธนาคารได้ีป็ร่บป็ร่งบริการ 
ให้ส้ิ่ามุ่ารถึเขึ้า้ถึง้บรกิารไดีง้า่ยยิ�งขึ้้�นโดียกำาห้นดีขึ้่�นต้ำาในการลูงที่น่
เพ่ยง 1 บาที่เที่่าน่�น

•  มูุ่ลูค่าที่รพ่ย์สิิ่นส่ิ่ที่ธภิายใต้้การบรหิ้าร (AUM) เพิ�มุ่ขึ้้�น  
 234% จาก ttb smart port รูป็แบบให้มุ่่

บริการไมุ่โครไฟแนนซ์ึ่สิ่ำาห้ร่บธร่กิจขึ้นาดีเลู็กที่่�มุ่่ความุ่ยากลูำาบาก
ในการไดีร้บ่ความุ่ช่้วยเห้ลูอืที่างการเงนิ โดียมุ่ว่ต่้ถึป่็ระสิ่งคใ์ห้ธ้ร่กจิ
ขึ้นาดีเลู็กสิ่ามุ่ารถึเขึ้้าถึ้งแห้ลู่งเงนิที่่นเพื�อดีำาเนินการดี่งต้่อไป็น่�
•  ผูู้้ป็ระกอบการที่้องถิึ�นที่่�ต้้องการส่ิ่งเสิ่ริมุ่การขึ้ายสิิ่นค้าที่้องถึิ�น 
 แลูะอ่ต้ลู่กษณ์ขึ้องช่้มุ่ช้น เช่้น สิิ่นค้า OTOP ห้รือสิิ่นค้าที่้องถึิ�น 
 ที่่�ไดี้รบ่การรบ่รองจากกรมุ่ส่ิ่งเสิ่รมิุ่การป็กครองที่้องถึิ�น
•  ธร่กิจที่่�ไดี้รบ่ผู้ลูกระที่บจากอ่ที่กภ่ยในป็ี 2564
•  ช้าวนาที่่�ต้้องการลูดีการใช้้สิ่ารเคมุ่่ในการที่ำาการเกษต้ร
•  สิ่ถึานอำานวยความุ่สิ่ะดีวกที่่�ให้บ้รกิารช่้มุ่ช้น เช่้น คลูนิกิรก่ษาโรค  
 บรกิารที่างการแพที่ย์ เป็็นต้้น
•  การอน่ร่กษ์ธรรมุ่ช้าติ้ เช่้น โรงไฟฟ้าพลู่งงานส่ิ่เข่ึ้ยวแลูะ 
 โรงไฟฟ้าพลู่งงานแสิ่งอาที่ิต้ย์/ช่้วมุ่วลู

•  ลูกูคา้ธร่กจิขึ้นาดีเลูก็ 56 ราย สิ่ามุ่ารถึเขึ้า้ถึง้การส่ิ่งเสิ่รมิุ่ 
 ที่างการเงนิ คดิีเป็น็มูุ่ลูคา่ที่างการเงนิ 228.5 ลู้านบาที่

ttb smart port 

สิินเช่ื่�อ 
ttb Small Business 
เพ่ิ่�อสัิงิค้มที�ยั�งิย่น
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บุคลากิรของเรา

ธนาคารมุ่่่งมุ่่�นที่่�จะสิ่ร้างพน่กงานท่ี่�เต้็มุ่ไป็ดี้วยท่ี่กษะแลูะพร้อมุ่ร่บมุ่ือก่บอนาคต้ ควบคู่ไป็ก่บการสิ่ร้างองค์กรให้้เป็็นสิ่ถึานที่่�ที่ำางานที่่�ยอมุ่ร่บความุ่แต้กต้่างแลูะความุ่ห้ลูากห้ลูาย  
เพื�อให้้สิ่อดีคลู้องก่บว่ฒนธรรมุ่ขึ้ององค์กร I CARE ที่่�แสิ่ดีงให้้เห้็นถึ้งการที่ำางานขึ้องธนาคาร ซ้ึ่�งเน้นลููกค้าเป็็นศูนย์กลูางต้ามุ่วิถึ่การดีำาเนินงานเพื�อความุ่เป็็นเลูิศ

พนักงานรวม 
15,102

คน

ความหลากหลายและการมีส่วนรว่ม

การพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

แบ่งตามเพศ แบ่งตามสัญชาติ

หญิง
69.2%

ชาย
30.8%

ต�ากว่า 30 ปี

30-50 ปี

18.9%

62.3%

18.8%

มากกว่า 50 ปี

แบ่งตามอายุ

ไทย 99.861%

จีน 0.073%

เนเธอรแ์ลนด์ 0.013%

มาเลเซีย 0.007%

อื่นๆ 0.046%

18.0%11.1%

10.3%

15.8%

17.9%

10.2%
16.7%

แบ่งตามอายุงาน

ต�ากว่า
1 ปี

1-3 
ปี 

4-5
ปี

6-10
ปี

11-15 
ปี

16-20
ปี

มากกว่า
21 ปี

โปรไฟล์พนักงาน

ช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 46 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

ตําแหน่งที่พนักงานเข้าบรรจุจากภายใน 43.1%

การลงทนุในการฝึกอบรมพนกังานกว่า 
67 ล้านบาท

คะแนนความผูกพันของพนักงาน 50.0%

ทุนการศึกษาสําหรบับุตรของพนักงาน 
513,000 บาท

เงนิช่วยเหลือพนักงานคลอดบุตร
186,000 บาท

 

ไทย 99.3%

จีน 0.2%

เนเธอรแ์ลนด์ 0.1%

ผู้บรหิารแบ่งตามสัญชาติ 
(% ของผู้บรหิารทั้งหมด)

มาเลเซีย 0.1%

อื่นๆ 0.3%

เพศหญิงในหน่วยงานที่เกี่ยวกับ STEM 
(science, technology, engineering, 

and mathematics) 

46.1%

เพศหญิงในหน่วยงาน
ที่สรา้งรายได้ให้กับบรษัิท 

56.2%

เพศหญิงในคณะกรรมการบรษัิท เพศหญิงในระดับผู้บรหิาร 

56.1%14.3%

เพศหญิงในระดับผู้ปฏิบัติการ 

70.6% 

พนักงานทุพพลภาพ
(% ของพนักงานทัง้หมด)

0.00007%
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v

พ น่ ก ง า น ธ น า ค า ร ไ ด้ี ร่ บ มืุ่ อ ก่ บ ก า ร
เป็ลู่�ยนแป็ลูงต้ลูอดีที่่�งองค์กรที่่�เกิดีขึ้้�นจาก
ความุ่สิ่ำาเร็จในการรวมุ่ก่นเป็็นห้น้�งเดี่ยว
อย่างสิ่มุ่บูรณ์ (Entire Business Transfer) 
ในเดืีอนกรกฎาคมุ่ 2564 แลูะจากความุ่ไมุ่่
แน่นอนที่่�เกิดีขึ้้�นในสิ่ภาวะท่ี่�มุ่่โรคระบาดี ท่ี่�งน่� 
ในการโอนพน่กงานจากธนาคารธนช้าต้ 
6,581 คน ในป็ี 2564 ไมุ่่เพ่ยงแต้่จะต้้องช่้วย
ให้้พน่กงานที่่กคนสิ่ามุ่ารถึป็ร่บต้่วเข้ึ้าก่บ
องค์กรให้มุ่่ไดี้โดียเร็วที่่�ส่ิ่ดี ห้ากแต้่ย่งต้้อง
ดีูแลูพน่กงานในช่้วงท่ี่�มุ่่การเป็ลู่�ยนแป็ลูง
องค์กรน่�  อย่างไรก็ต้ามุ่ พน่กงานขึ้อง
ธนาคารย่งคงมุ่่ความุ่มุ่่่งมุ่่�นที่่่มุ่เที่แมุ่้ในช่้วง
เวลูาแห้่งความุ่ไมุ่่แน่นอนน่� ในขึ้ณะที่่�ธนาคาร
ก็มุ่่การนำากระบวนการต้่างๆ มุ่าใช้้เพื�อสิ่รา้ง
ความุ่ป็ลูอดีภ่ยให้้ก่บลููกค้าแลูะพน่กงาน

การที่ำาให้พ้นก่งานมุ่ค่วามุ่ป็ลูอดีภย่ถึอืเป็น็สิิ่�ง
ที่่�ธนาคารให้ค้วามุ่สิ่ำาคญ่สูิ่งส่ิ่ดี โดียในป็ ี2564 
ธนาคารไดี้ให้้ความุ่ค้่มุ่ครองพน่กงานแลูะ
ครอบครว่ มุ่พ่นก่งานกว่า 50% ที่ำางานที่่�บ้าน
ในป็ ี2564 ธนาคารยง่ช้ว่ยให้พ้นก่งานไดีร้บ่
การฉ่ดีว่คซ่ึ่นแลูะช่้วยเห้ลูอืพนก่งานที่่�ป่็วยให้้
ไดีร้บ่การรก่ษาที่่�จำาเป็น็ ธนาคารยง่ไดีจ่้ดีห้า
ช่้ดีต้รวจโควดิี-19 แบบเรง่ด่ีวนให้้กบ่พนก่งาน
ที่ก่คนอย่างสิ่มุ่ำาเสิ่มุ่อเพื�อให้้พนก่งานสิ่ามุ่ารถึ
ต้รวจห้าเชื้�อไดี้ที่่กๆ 2 อาที่ิต้ย์ แลูะไดี้จ่ดีห้า
เครื�อง Microsoft Surface ให้้ก่บพน่กงาน
ที่่�มุ่บ่่ต้รที่่�ต้้องเรย่นออนไลูนท์ี่่�บา้นเพื�อเป็น็การ
แบ่งเบาภาระ นอกจากน่� ยง่ให้ค้วามุ่ช่้วยเห้ลืูอ
ที่างการเงนิแก่พนก่งานส่ิ่วนห้น้ากว่า 13,052 
คน เป็็นมูุ่ลูค่ากว่า 78 ลู้านบาที่ เพื�อแสิ่ดีง 
ความุ่ขึ้อบค่ณในความุ่ท่่ี่มุ่เที่แลูะการที่ำางาน
อยา่งห้นก่ในช่้วงขึ้องการระบาดี

การระบาดีขึ้องโควิดี-19 ส่ิ่งผู้ลูกระที่บที่าง
ดีา้นจิต้ใจแลูะส่ิ่งคมุ่ต้อ่ป็ระช้ากรเป็น็อยา่งมุ่าก 
ธนาคารได้ีดูีแลูสิ่ภาพจิต้ใจขึ้องพนก่งานเพื�อ
รก่ษาส่ิ่ขึ้ภาพจิต้ที่่�ดี ่ความุ่ต้อ่เนื�องที่างธร่กจิ
แลูะป็ระสิิ่ที่ธภิาพในการให้บ้รกิาร นอกจากน่� 
ย่งช่้วยให้้พน่กงานจ่ดีการความุ่เคร่ยดีแลูะ
เสิ่ริมุ่สิ่ร้างส่ิ่ขึ้ภาพจิต้แลูะส่ิ่ขึ้ภาพกายผู่้าน
กจิกรรมุ่ในรูป็แบบต้า่งๆ เช่้น การส่ิ่มุ่มุ่นาลูดี
ความุ่เครย่ดี การบำาบ่ดีแบบกลู่มุ่่แลูะแบบเดี่�ยว 
การจ่ดีกจิกรรมุ่ศิลูป็ะเพื�อการบำาบ่ดี แลูะการ
ออกกำาลูง่กายออนไลูน์

กิารทัำางาน์ใน์ชีว่ิงโควิิด-19
การจดั้การสิำาหรบัพิ่นกังิาน 
ในชื่�ว่งิการระบาด้ขีองิโค้วิ่ด้-19 

ป็ระก่นส่ิ่ขึ้ภาพ 
โควิดี-19

ว่คซ่ึ่นโควิดี-19

ช่้ดีต้รวจโควิดี-19 
แบบเรง่ดี่วน (ATK)

โรงพยาบาลู 
แลูะฮอสิ่พิเที่ลู

โมุ่เดีลูการที่ำางาน
แบบผู้สิ่มุ่

คณะที่ำางานความุ่ 
ต้่อเนื�องที่างธร่กิจ

การสืิ่�อสิ่าร 
แลูะการให้้ขึ้้อมูุ่ลู

ระเบ่ยบ 
ความุ่ป็ลูอดีภ่ย 

ที่่�เขึ้้มุ่ขึ้้นขึ้้�น
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การพัิ่ฒนาค้ว่ามสิามารถ
ขีองิพิ่นักงิาน
ต่้�งแต้่ป็ี 2563 ธนาคารไดี้ริเริ�มุ่การพ่ฒนา
พน่กงานบนพื� นฐานความุ่สิ่ามุ่ารถึแลูะ
สิ่มุ่รรถึนะเพื� อต้อบสิ่นองพน่กงานระดี่บ
ต้า่งๆ เพื�อเสิ่รมิุ่สิ่รา้งความุ่สิ่ามุ่ารถึห้ลูก่แลูะ
ภาวะผูู้้นำาสิ่ำาห้รบ่พน่กงาน พรอ้มุ่สิ่รา้งการ
เต้ิบโต้ในสิ่ายอาช่้พ โดียในป็ี 2564 พน่กงาน 
1,200 คน ไดี้รบ่การป็ระเมุ่ินสิ่มุ่รรถึนะ ที่่�งน่� 
ธนาคารต้่�งเป็า้ห้มุ่ายให้พ้นก่งาน 6,000 คน  
ไดีเ้ขึ้า้รว่มุ่การพ่ฒนาต้ามุ่โครงการดีง่กลูา่ว
ภายในปี็ 2565 โดียโครงการดี่งกลู่าว 
จะช่้วยให้้พน่กงานสิ่ามุ่ารถึสิ่ร้างเสิ่ริมุ่ 
ที่่กษะที่่�เก่�ยวขึ้้องก่บงานแลูะความุ่ต้้องการ
ในอนาคต้

กรอบค้ว่ามค้ิด้ที�ม่�งิสิรา้งิค้ว่ามร�ว่มม่อในการทำางิาน
การมุ่่กรอบความุ่คิดีห้รอืที่่ศนคต้ิที่่�มุ่องจากมุ่่มุ่มุ่องภายนอก โดียให้้ความุ่สิ่ำาค่ญก่บผูู้้อื�นไมุ่่น้อยไป็กว่าความุ่สิ่ำาค่ญต้่อต้่วเอง คือกรอบ
ความุ่คิดีที่่�มุ่่่งเน้นความุ่สิ่ำาเรจ็ขึ้องที่่มุ่จะช่้วยขึ้ยายความุ่รว่มุ่มุ่ือก่นขึ้องพน่กงานในที่่�ที่ำางาน โดียกรอบความุ่คิดีดี่งกลู่าวป็ระกอบไป็ดี้วย  
5 องค์ป็ระกอบห้ลู่ก ไดี้แก่

ผู้ลูที่่�คาดีว่าจะได้ีรบ่จากการฝึกอบรมุ่น่�คือการสิ่รา้งการสืิ่�อสิ่ารเชิ้งร่กแบบเปิ็ดีแลูะเสิ่รมิุ่สิ่รา้งกรอบความุ่คิดีที่่�มุ่่่งเน้นความุ่รว่มุ่มืุ่อกน่ใน
ที่่�ที่ำางานที่่�จะช่้วยให้้พน่กงานบรรลู่เป็้าห้มุ่ายร่วมุ่ ที่่�งน่� ในป็ี 2564 พน่กงาน 733 คน ไดี้เขึ้้าร่บการฝึกอบรมุ่ โดียมุ่่การป็ระเมุ่ินผู้ลูที่่�งก่อน
แลูะห้ลู่งการฝึกอบรมุ่ แลูะมุ่่การส่ิ่งเกต้พฤต้ิกรรมุ่ขึ้องผูู้้เข้ึ้าฝึกอบรมุ่แลูะรายงานโดียผูู้้บ่งค่บบ่ญช้า  ผู้ลูการป็ระเมุ่ินแสิ่ดีงให้้เห้็นถึ้งการ
รบ่รูท้ี่่�ดี่ขึ้้�นขึ้องผูู้้ฝึกอบรมุ่เก่�ยวก่บ 5 องค์ป็ระกอบห้ลู่กขึ้องกรอบความุ่คิดีที่่�ให้้ความุ่สิ่ำาค่ญก่บผูู้้อื�นไมุ่่น้อยไป็กว่าความุ่สิ่ำาค่ญต้่อต่้วเอง 
ซ้ึ่�งเป็็นส่ิ่ญญาณการเป็ลู่�ยนแป็ลูงที่่�ดี่ในการสิ่ร้างกรอบความุ่คิดีที่่�มุ่่่งเน้นความุ่ร่วมุ่มืุ่อก่นในที่่�ที่ำางานที่่�งในระดี่บบ่คคลูแลูะระดี่บองค์กร 

ค้ว่ามรบัผิด้ชื่อบ การให้ค้ว่ามชื่�ว่ยเหลิ่อการตระหนักรู ้

การปรบัแนว่ทางิในแนว่นอน การปรบัเป้าหมายให้สิอด้ค้ลิ้องิ 

ว่ดีผู้ลูแลูะรบ่ผู้ิดีช้อบต้่อผู้ลูกระที่บ
ที่่�มุ่่ต้่อผูู้้อื�น 

มุ่่่งที่ำางานในห้น้าที่่�ขึ้องต้นในลู่กษณะ 
ที่่�จะช่้วยส่ิ่งเสิ่รมิุ่ให้้ผูู้้อื�นป็ระสิ่บความุ่สิ่ำาเรจ็

ในงานขึ้องพวกเขึ้า

 บูรณาการงานขึ้องต้นเขึ้้าก่บงาน 
ขึ้องเพื�อนรว่มุ่งานแลูะห้น่วยงานอื�น 

เพื�อให้้มุ่่ความุ่สิ่อดีป็ระสิ่านก่น

ป็รบ่งานขึ้องต้นเขึ้้าก่บว่ต้ถึ่ป็ระสิ่งค์ 
ขึ้องผูู้้จ่ดีการแลูะองค์กร

เลู็งเห้็นแลูะเขึ้้าใจความุ่ต้้องการ 
ว่ต้ถึ่ป็ระสิ่งค์ แลูะป็ัญห้าขึ้องผูู้้อื�น
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กรอบค้ว่ามค้ิด้แบบพัิ่ฒนาได้้ | 
ทำางิานแลิะเปลิี�ยนแปลิงิไปด้้ว่ยกัน
โครงการน่�มุ่่่งเน้นการสิ่ร้างที่่กษะในดี้านขึ้องการ 
รว่มุ่มุ่อืกน่ การสืิ่�อสิ่ารเชิ้งร่ก การมุ่่ใจเป็ดิีกวา้ง การป็รบ่
ต้่วต้่อการเป็ลู่�ยนแป็ลูง แลูะความุ่ร่บผู้ิดีช้อบ ที่่�งน่� 
ในป็ี 2564 พน่กงาน 1,314 คน ไดี้เขึ้้ารบ่การฝึกอบรมุ่
เป็็นที่่�เรย่บรอ้ย โดียมุ่่การวิเคราะห้์ผู้ลูที่่�งก่อนแลูะห้ลู่ง
การฝึกอบรมุ่ แสิ่ดีงให้้เห้็นว่าพน่กงานมุ่่ความุ่คิดีเห้็น
ในเชิ้งบวกต้่อการร่วมุ่มุ่ือก่น การป็ร่บต้่ว แลูะการ
สืิ่�อสิ่ารเชิ้งร่ก

โค้รงิการกัปตัน ทีทีบี
โครงการน่�มุ่่ผูู้้ได้ีร่บการฝึกอบรมุ่เป็็นผูู้้บริห้ารระดี่บ
ต้้น 257 คน มุ่่จ่ดีมุ่่่งห้มุ่ายในการเสิ่รมิุ่สิ่รา้งขึ้่ดีความุ่
สิ่ามุ่ารถึใน 3 ดี้าน ไดี้แก่ การบริห้ารคน การบริห้าร
การเป็ลู่�ยนแป็ลูง แลูะการวางแผู้นกลูย่ที่ธ์ โดียองค์
ป็ระกอบขึ้องผูู้้นำาเห้ลู่าน่�เป็็นสิิ่�งสิ่ำาค่ญในการที่ำาห้น้าที่่�
บริห้าร ซ้ึ่�งจะช่้วยเสิ่ริมุ่สิ่ร้างให้้ผูู้้บริห้ารเห้ลู่าน่�มุ่่
ย่ที่ธวิธท่ี่่�ฉลูาดี เชื้�อถึือไดี้ แลูะมุ่่ความุ่สิ่มุ่ดี่ลู สิ่ามุ่ารถึ
ขึ้่บเคลูื�อนที่่มุ่ให้้มุ่่ผู้ลูการดีำาเนินงานที่่�ดี่ไดี้

การพัิ่ฒนาผู้ส่ิบทอด้ตำาแหน�งิ
ธนาคารได้ีวางแผู้นการสืิ่บที่อดีต้ำาแห้น่งโดียพิจารณาเติ้มุ่เต็้มุ่
ต้ำาแห้น่งงานบริห้ารระดี่บสูิ่งที่่�จะว่างลูงเนื�องจากการ
เกษ่ยณอาย่ในอ่กไมุ่่ก่�ป็ีขึ้้างห้น้า ที่่�งน่� เพื�อให้้เกิดีการเป็ลู่�ยน
ผู้่านที่่�ราบรื�นสิ่ำาห้ร่บผูู้้สืิ่บที่อดีต้ำาแห้น่งแลูะเกิดีความุ่ต้่อ
เนื�องที่างธร่กิจ ธนาคารได้ีระบ่ต้ำาแห้น่งที่่�มุ่่ความุ่สิ่ำาค่ญแลูะ
กำาห้นดีโป็รไฟลู์ขึ้องผูู้้สืิ่บที่อดีต้ำาแห้น่ง โดียผูู้้ที่่�มุ่่ศ่กยภาพ
ที่่� ไดี้ร่บการค่ดีกรองจะไดี้ร่บการป็ระเมุ่ินความุ่พร้อมุ่ 
ดี้วยห้ลู่กเกณฑ์์ที่่�สิ่ำาค่ญต้่างๆ ก่อนจะไดี้เขึ้้าร่วมุ่ในโป็รแกรมุ่
การพ่ฒนาผูู้้สืิ่บที่อดีต้ำาแห้น่งเพื�อพ่ฒนาที่่กษะที่่�จำาเป็็น ในปี็ 
2564 ธนาคารไดี้ระบ่ต้ำาแห้น่งที่่�มุ่่ความุ่สิ่ำาค่ญ 161 ต้ำาแห้น่ง 
แลูะกลู่่มุ่พน่กงานที่่�มุ่่ศ่กยภาพ 483 คน ที่่�งน่�  ด้ีวยการ
เต้ิบโต้ขึ้องธร่กิจแลูะรอบขึ้องการเกษ่ยณอาย่ขึ้องพน่กงาน 
ธนาคารวางแผู้นที่่�จะคด่ีเลืูอกกลู่่มุ่พนก่งานที่่�มุ่ศ่่กยภาพท่ี่�จะ
มุ่าสืิ่บที่อดีต้ำาแห้นง่อย่างต้ำา 500 คน ในปี็ 2565 โดียแนวที่าง
ขึ้องธนาคารในการสิ่ร้างความุ่ต่้อเนื�องที่างธร่กิจผู่้านการ
พ่ฒนากลู่่มุ่พน่กงานที่่�มุ่่ศ่กยภาพที่่�จะมุ่าสืิ่บที่อดีต้ำาแห้น่ง
จะช่้วยเสิ่ริมุ่สิ่ร้างให้้องค์กรมุ่่บ่คลูากรที่่�มุ่่ศ่กยภาพเพื�อการ
เติ้บโต้อย่างย่�งยืน
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ห้่้นจำานวนไมุ่่เกิน 

305,000,000 ห้่้น 
มูุ่ลูค่าที่่�ต้ราไว้ห้่้นลูะ 0.95 บาที่ เพื�อ
รองรบ่การจ่ดีสิ่รรห้่้นสิ่ามุ่่ญเพิ�มุ่ที่่น 
ให้แ้กผูู่้บ้รหิ้าร แลูะพน่กงานขึ้องธนาคาร
ผู้า่นคณ่สิ่มุ่บ่ติ้ โดียมุ่่อายโ่ครงการ 3 ปี็

ธนาคารไดี้ออกโครงการออกแลูะเสิ่นอขึ้าย
ห้่้นสิ่ามุ่่ญเพิ�มุ่ที่่นขึ้องธนาคารให้้แก่ผูู้้บรหิ้าร
แลูะพน่กงานขึ้องธนาคาร (โครงการ 2021 
ttb Stock Retention Program) ซ้ึ่�งไดี้ร่บ
การอน่มุ่่ติ้จากคณะกรรมุ่การธนาคาร โดีย 
ไดี้อน่มุ่่ต้ิการจ่ดีสิ่รรห้่้นสิ่ามุ่่ญเพิ� มุ่ที่่น 
เพื� อรองร่บการจ่ดีสิ่รรห้่้นสิ่ามุ่่ญเพิ� มุ่ที่่น 
ให้้แก่ผูู้้บริห้าร แลูะพน่กงานขึ้องธนาคาร 
แลูะธนาคารธนช้าต้ที่่�ผู้่านค่ณสิ่มุ่บ่ต้ิต้ามุ่ 
ขึ้อ้กำาห้นดีขึ้องโครงการ สิ่ามุ่ารถึศ้กษาขึ้อ้มูุ่ลู
เพิ�มุ่เต้ิมุ่ไดี้จากรายงานป็ระจำาป็ี 2564

ค้ว่ามหลิากหลิายแลิะการมีสิ�ว่นร�ว่ม
น่บต้่�งแต้่การป็ระกาศคำาแถึลูงการณ์เรื�องความุ่ห้ลูากห้ลูายแลูะการมุ่่ส่ิ่วนร่วมุ่ ธนาคารได้ีดีำาเนินงานเพื�อส่ิ่งเสิ่ริมุ่ความุ่ห้ลูากห้ลูาย 
แลูะการมุ่่ส่ิ่วนร่วมุ่ภายในองค์กรแลูะรายงานข้ึ้อมูุ่ลูด้ีานความุ่ห้ลูากห้ลูายแลูะความุ่เท่ี่าเที่่ยมุ่ที่างเพศ โดียในปี็ 2564 ส่ิ่ดีส่ิ่วนเพศห้ญิง 
ในคณะกรรมุ่การบรษ่ิที่แลูะในห้นว่ยงานที่่�เก่�ยวกบ่ STEM เพิ�มุ่ขึ้้�นจากป็ ี2563 นอกจากน่� ส่ิ่ดีส่ิ่วนเพศห้ญิงในระดีบ่ผูู้บ้รหิ้ารระดีบ่สูิ่งกม็ุ่แ่นวโนมุ้่
สูิ่งขึ้้�น โดียมุ่่ส่ิ่ดีส่ิ่วนถ้ึงร้อยลูะ 41.7 สูิ่งกว่าเป้็าห้มุ่ายที่่�ร้อยลูะ 40 เป็็นคร่�งแรกในรอบห้ลูายปี็ที่่�ผู่้านมุ่า ที่่�งน่� ธนาคารได้ีป็ร่บป็ร่งว่ฒนธรรมุ่
องค์กรท่ี่�ส่ิ่งเสิ่ริมุ่การมุ่่ส่ิ่วนร่วมุ่แลูะความุ่รู้ส้ิ่กเป็็นเจ้าขึ้อง อย่างไรก็ต้ามุ่ แมุ่้จะไมุ่่เกิดีการเป็ลู่�ยนแป็ลูงที่่�สิ่ำาค่ญภายในระยะเวลูาช่้�วขึ้้ามุ่ป็ี 
แต้่ธนาคารก็ย่งคงมุ่่่งส่ิ่งเสิ่รมิุ่ให้้พน่กงานมุ่่ส่ิ่วนรว่มุ่อย่างส่ิ่ดีความุ่สิ่ามุ่ารถึที่่ามุ่กลูางสิ่ภาพแวดีลู้อมุ่การที่ำางานที่่�ส่ิ่งเสิ่รมิุ่การมุ่่ส่ิ่วนรว่มุ่

ค้ว่ามเป็นอยู�ที�ด้ีขีองิพิ่นักงิาน
ธนาคารเสิ่นอโป็รแกรมุ่ที่่�เสิ่รมิุ่สิ่รา้งความุ่เป็น็อยูท่ี่่�ด่ีขึ้องพนก่งานที่่�ครอบคลูมุ่่เรื�องต่้างๆ อย่างรอบด้ีาน ต้่�งแต่้การบรหิ้ารจ่ดีการความุ่เครย่ดี
จากการระบาดีขึ้องโควิดี-19 ส่ิ่ขึ้ภาพแลูะส่ิ่ขึ้ภาวะ การพ่ฒนาส่ิ่วนบ่คคลู ไป็จนถึ้งการวางแผู้นที่างการเงนิ 

89%

การมุ่่ส่ิ่วนรว่มุ่ในดี่ช้น่ความุ่เที่่าเที่่ยมุ่ที่างเพศ (Gender Equality Index: GEI) ป็ี 2565 
บนพื�นฐานขึ้องป็ี 2564

ขึ้องพน่กงานมุ่่ความุ่พ้งพอใจต่้อโป็รแกรมุ่เสิ่ริมุ่สิ่ร้างความุ่เป็็นอยู่ที่่�ด่ี
ขึ้องพน่กงาน
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ค้ว่ามเป็นอยู�ที�ด้ีขีองิพิ่นักงิานใน 4 มิติ

ความุ่สิ่นใจส่ิ่วนบ่คคลูแลูะ
ความุ่พ้งพอใจต้่อสิ่มุ่ดี่ลู
ระห้วา่งงานแลูะช่้วติ้ส่ิ่วนต้ว่ 
แลูะการพ่ฒนาความุ่เป็็น 
มุ่ืออาช่้พ

เสิ่ถ่ึยรภาพที่างการเงิน  
อน่ไดีแ้ก่ การใช้้จ่ายแลูะการ
ออมุ่ พฤต้ิกรรมุ่แลูะที่่ศนคต้ิ
ต้่ อ ก า ร เ งิ น ส่ิ่ ว น บ่ ค ค ลู  
ลู้วนแลู้วแต่้ส่ิ่งผู้ลูต่้อการ
บรรลู่เป้็าห้มุ่ายในระยะส่ิ่�น 
แลูะระยะยาว

พลูะกำาลู่ง ในการดีำา เนิน
ช่้ วิ ต้ ป็ ร ะ จำา ว่ น ไ ดี้ อ ย่ า ง
สิ่ะดีวกสิ่บาย ป็ลูอดีโรค 
การเคลืู�อนไห้วแลูะความุ่
กระฉ่บกระเฉง

ค ว า มุ่ สิ่ า มุ่ า ร ถึ ใ น ก า ร
จ่ดีการอารมุ่ณ์ ร่บมุ่ือก่บ
ความุ่เคร่ยดี แลูะสืิ่�อสิ่าร
ให้้ผูู้้อื�นร่บที่ราบไดี้อย่างมุ่่ 
ป็ระสิิ่ที่ธิภาพ แรงจูงใจ 
แลูะกำาลู่งใจ

ทักษะเพ่ิ่�ออนาค้ต ค้ว่ามมั�งิค้ั�งิ ส่ิขีภาพิ่กาย ส่ิขีภาพิ่จติ

รางว่ลู BSA Building Safety Award  
ป็ระจำาป็ี 2564 ระดี่บ Bronze จ่ดีโดียสิ่มุ่าคมุ่
ผูู้้ต้รวจสิ่อบอาคาร

การต้รวจส่ิ่ขึ้ภาพป็ระจำาป็ีสิ่ำาห้รบ่
พน่กงานที่่กคน

การต้รวจสิ่อบสิ่ภาพแวดีลู้อมุ่ในการที่ำางาน
อย่างสิ่มุ่ำาเสิ่มุ่อ

ตัว่ช้ีื่วั่ด้ 2561 2562 2563 2564 เป้าหมายปี 2564

อ่ต้ราการขึ้าดีงานขึ้องพน่กงาน 
(รอ้ยลูะ) 0.5 0.5 0.6 0.7 1.0

การสูิ่ญเส่ิ่ยบ่คลูากรที่่�มุ่่ศ่กยภาพสูิ่ง 
(รอ้ยลูะ) 12.3 11.0 7.9 9.9 1.0

ช่้�วโมุ่งการฝึกอบรมุ่เฉลู่�ย 
(ช่้�วโมุ่งต้่อคนต้่อป็ี) 38 35 15 46 40

คะแนนความุ่ผูู้กพ่นขึ้องพน่กงาน 
(รอ้ยลูะ) 83.8 74.0 NA 50.0 60.0
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กิารพััฒน์าสัังคม

ในดี้านการพ่ฒนาส่ิ่งคมุ่ ธนาคารมุ่่่งสิ่ร้าง
การเป็ลู่�ยนแป็ลูงที่่�ย่�งยืนให้้ก่บเยาวช้น 
ช่้มุ่ช้นแลูะส่ิ่งคมุ่ไที่ย โดียในปี็ 2564 น่บเป็็น
อ่กห้น้�งป็ีท่ี่�ส่ิ่งคมุ่ไที่ยต้้องเผู้ชิ้ญก่บวิกฤต้
จากสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาดีขึ้องไวร่สิ่
โควิดี-19  ธนาคารย่งคงเดีินห้น้าพ่ฒนา
กิจกรรมุ่ส่ิ่งคมุ่เพื�อความุ่ย่�งยืนเพื� อให้้เกิดี
การเป็ลู่�ยนแป็ลูงที่่�ดีข่ึ้้�นขึ้องส่ิ่งคมุ่ไที่ย ต้อกยำา
ป็รช่้ญา Make REAL Change โดียมุ่่ ไฟ-ฟ้า 
เป็น็โครงการห้ลูก่ที่่�ธนาคารให้ค้วามุ่สิ่นบ่สิ่นน่
มุ่าโดียต้ลูอดี เพื� อจ่ดีป็ระกายเยาวช้นแลูะ
ช่้มุ่ช้นให้้ขึ้้ามุ่ผู้่านวิกฤต้การณ์ท่ี่�เกิดีขึ้้�นในป็ีน่�
ไป็ดี้วยก่น

เปลิี�ยน…เพ่ิ่�อให้ชีื่วิ่ตค้่ณด้ีขีึ�น

กลิย่ทธุด์้้านการพัิ่ฒนาสัิงิค้ม

จ่ด้ประกายเยาว่ชื่น 
(fai-fah for Youth)

จ่ด้ประกายช่ื่มชื่น 
(fai-fah for Communities)

จ่ด้ประกายค้ว่ามเป็นไทย 
(Cultural Inspiration)

พัิ่นธุกิจด้้านการพัิ่ฒนาสัิงิค้ม
เป็ลู่�ยนเพื�อช่้วิต้เยาวช้นแลูะช่้มุ่ช้นที่่�ดี่ขึ้้�นอย่างย่�งยืน

ไฟี-ฟ้ีา โด้ย ทีทีบี
‘ไฟี’ = พิ่ลิังิที�มีอยู�ในตัว่เด้็กแลิะชื่าว่ช่ื่มชื่นท่กค้น ‘ฟ้ีา’ = พิ่ลิังิแห�งิการให้จากอาสิาสิมัค้รทีทีบี

6 โครงการ
ไฟ-ฟ้า 
เพื�อช่้มุ่ช้น

> 2,000 คนจากช่้มุ่ช้น 
แลูะ 2,000 เยาวช้นไดี้รบ่
ป็ระโยช้น์จากโครงการ
ไฟ-ฟ้า

เงนิสิ่น่บสิ่น่น
โครงการเพื�อ
ส่ิ่งคมุ่รวมุ่ 
53 ลู้านบาที่

> 1,131 
พน่กงานอาสิ่า
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จ่ด้ประกายเยาว่ชื่น 
(fai-fah for Youth)

โครงการศูนย์เรย่นรูไ้ฟ-ฟ้า
จ่ดีมุ่่่งห้มุ่ายขึ้องศูนย์เรย่นรูไ้ฟ-ฟ้าที่่กแห้่ง คือ การสิ่อนจ่บป็ลูาแที่นการให้้ป็ลูา โดียการเป็ิดีโอกาสิ่ให้้เยาวช้นในช่้มุ่ช้นอาย่ระห้ว่าง 12-17 ป็ี รูจ่้ก
ใช้้เวลูาว่างให้้เป็็นป็ระโยช้น์ ผู้่านการเร่ยนรู้ที่่กษะที่างศิลูป็ะแลูะที่่กษะช่้วิต้ โดียไมุ่่เส่ิ่ยค่าใช้้จ่ายใดีๆ ให้้เยาวช้นได้ีนำาสิิ่�งที่่�เร่ยนรู้ไป็พ่ฒนาต้นเอง 
ครอบครว่ แลูะช่้วยก่นเป็ลู่�ยนแป็ลูงส่ิ่งคมุ่รอบขึ้้างให้้ดี่ขึ้้�น โดียในป็ีน่�ศูนย์เรย่นรูไ้ฟ-ฟ้า ที่่กศูนย์ไดี้ป็รบ่กลูย่ที่ธภ์ายใต้้แนวคิดี 3C เพื�อจ่ดีป็ระกาย
เยาวช้นให้้ขึ้้ามุ่ผู้่านวิกฤต้โควิดี-19 ไป็ดี้วยก่น ไดี้แก่

ป็รบ่เป็ลู่�ยนการเรย่นรูใ้ห้้เป็็นรูป็แบบออนไลูน์ เพื�อเชื้�อมุ่
ต้่อการเรย่นรูไ้ดี้ไมุ่่สิ่ะดี่ดีในช่้วงโควิดี-19 ที่่�งย่งคงการ
เร่ยนรู้ในห้ลูากห้ลูายด้ีานรวมุ่ 56 คลูาสิ่ อาที่ิ ศิลูป็ะ 
รอ้งเพลูง วงดีนต้ร ่ต้ลูอดีจนความุ่รูท้ี่างการเงนิ เพื�อ
สิ่รา้งแรงบ่นดีาลูใจ เชื้�อมุ่ความุ่ส่ิ่มุ่พ่นธข์ึ้องเดีก็ไฟ-ฟ้า 
แลูะที่ำากิจกรรมุ่ต้่างๆ รว่มุ่ก่นไดี้

การรู้จ่กส่ิ่งต้่อสิิ่�งดี่ๆ ผู้่านโครงการ fai-fah Art Fest 2021 
(ช้มุ่ ช้้อป็ แช้ร์  The Virtual)  ในรูป็แบบออนไลูน์ เพื� อ
จ่ ดี ป็ ร ะ ก า ย ใ ห้้ เ ย า ว ช้ น นำา สิิ่� ง ที่่� ไ ดี้ เ ร่ ย น รู้ จ า ก ไ ฟ - ฟ้ า  
ไ ป็ พ่ ฒ น า ช่้ มุ่ ช้ น แ ลู ะ ส่ิ่ง ค มุ่ ใ ห้้ ด่ีขึ้้� น อ ย่า ง ย่� ง ยื น  โ ดีย ที่่� 
เดี็กไฟ-ฟ้าจะได้ีเร่ยนรู้การที่ำางานร่วมุ่ก่นผู่้านช่้องที่าง 
ออนไลูน์  เ พื� อระดีมุ่ความุ่คิดีในการนำา เสิ่นอผู้ลูงาน
ที่่�สิ่ร้างสิ่รรค์แลูะส่ิ่งต้่อการให้้คืนแก่ ช่้มุ่ช้นในรูป็แบบ
ต้่างๆ เ ช่้น  การออกแบบแลูะผู้ลูิต้สิิ่นค้า  ที่่� ไดี้ เร่ยนรู้
จากศูนย์ฯ เพื� อจำาห้น่าย ห้รือการแสิ่ดีงความุ่สิ่ามุ่ารถึ
ผู้่านที่่กษะการร้องเพลูง เต้้น แลูะก่ฬาต้่างๆ นำาเสิ่นอ
ในรูป็แบบขึ้องคลิูป็วิดี่ โอ เพื� อเผู้ยแพร่ให้้ เป็็นที่่�ร่บรู้ ใน 
วงกว้าง แลูะนำารายได้ีที่่� เกิดีจากความุ่คิดีสิ่ร้างสิ่รรค์น่� 
ส่ิ่งต้่อคืนให้้ก่บช่้มุ่ช้นแลูะส่ิ่งคมุ่ต้่อไป็ โดียรายได้ีส่ิ่วนห้น้�ง 
ไ ด้ีบริจาคให้้ก่บ มูุ่ลูนิธิสิ่ร้างสิ่รรค์ เดี็ก  มูุ่ลูนิธิสิ่ถึาบ่น
ดีนต้ร่คนต้าบอดี แลูะว่ดีดีอนจ่�น

การส่ิ่งต่้อความุ่ห้่วงใยให้้เดี็กๆ ในช่้มุ่ช้นผู่้านกิจกรรมุ่ 
D.I.Y. ที่่�ธนาคารส่ิ่งมุ่อบให้้ก่บเด็ีกไฟ-ฟ้า โรงเร่ยน 
ในเครือข่ึ้าย แลูะช่้มุ่ช้นโดียรอบศูนย์เร่ยนรู้ไฟ-ฟ้า 
ที่่กแห้่งที่่�วป็ระเที่ศ

31,505 จำานวนการเย่�ยมุ่ช้มุ่ขึ้องเดี็กไฟ-ฟ้า 
ที่่� เขึ้้าร่วมุ่กิจกรรมุ่ที่่�งแบบออฟไลูน์แลูะ
ออนไลูน์ต้ลูอดีที่่�งป็ี 2021

6,687 คนเขึ้้าร่วมุ่โครงการ fai-fah Art Fest 2021 
แลูะมุ่่ยอดีผูู้้ร่บช้มุ่นิที่รรศการศิลูป็ะออนไลูน์แลูะคลูิป็
ผู้ลูงานการแสิ่ดีงขึ้องเด็ีกไฟ-ฟ้า มุ่ากกว่า 20,000 
ยอดีวิว

1,000 กลิ�องิไฟี-ฟ้ีาหรรษา บรรจ่อ่ป็กรณ์
สิ่ำาห้ร่บที่ำากิจกรรมุ่เสิ่ริมุ่สิ่ร้างที่่กษะศิลูป็ะที่่�
บ้าน เพื�อช่้วยจ่ดีป็ระกายความุ่คดิีสิ่รา้งสิ่รรค์
ในช่้วงที่่�ต้้องอยู่บ้านเป็็นเวลูานาน 

24,000 กลิ�องิให้อิ�ม ส่ิ่งมุ่อบกลู่องอาห้าร 
ให้้เยาวช้นแลูะช่้มุ่ช้นที่่�ขึ้าดีแคลูนผู้่านศูนย์
เรย่นรูไ้ฟ-ฟ้าที่่กแห้่ง

300 กลิ�องิห�ว่งิใย บรรจ่เวช้ภ่ณฑ์์พื�นฐาน
ที่่�จำาเป็็นสิ่ำาห้ร่บเด็ีกๆ อาที่ิ ห้น้ากากอนามุ่่ย 
แลูะแอลูกอฮอล์ู เพื� อช่้วยสิ่น่บสิ่น่นในเรื�อง
ความุ่ป็ลูอดีภ่ยในช่้วงโควิดี-19

1. Connect 2. Care 3. Contribute
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จ่ด้ประกายช่ื่มชื่น 
(fai-fah for Communities)

เพื� อต้อกยำาป็ร่ช้ญา Make REAL Change ในป็ีน่� 
อาสิ่าสิ่มุ่ค่รที่ท่ี่บ่่ยง่คงเดีนิห้นา้เป็ลู่�ยนช่้มุ่ช้นให้ส้ิ่ามุ่ารถึ
พ้� งพาต้นเองไดี้อย่างย่�งยืน ดี้วยการแบ่งป็ันความุ่รู้
ความุ่สิ่ามุ่ารถึขึ้องพน่กงานดี้านการให้้ความุ่รู้ที่าง 
การบ่ญช่้แลูะการเงิน การสิ่ร้างแบรนดี์ การพ่ฒนา
ผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ การขึ้ายแลูะการต้ลูาดี เพื�อจ่ดีป็ระกายการ
เป็ลู่�ยนแป็ลูงแลูะพ่ฒนาช่้มุ่ช้นในพื�นท่ี่�เป็้าห้มุ่ายให้้ด่ีขึ้้�น 
โดียอาสิ่าสิ่มุ่่ครที่่ที่่บ่มุ่่ส่ิ่วนรว่มุ่ก่บช่้มุ่ช้นผู่้านช่้องที่าง 
ออนไลูน์ เพื� อพ่ฒนา 6 โครงการไฟฟ้าเพื� อช่้มุ่ช้น  
โดียช่้มุ่ช้นที่่�ร่วมุ่โครงการต้่างไดี้ร่บความุ่รู้แลูะเที่คนิค 
ที่่�เป็็นป็ระโยช้น์ต้่อการต้่อยอดีธ่รกิจช่้มุ่ช้นแลูะสิ่ร้าง 
รายไดี้เพิ�มุ่ขึ้้�นให้้ก่บช่้มุ่ช้น

ช่้มุ่ช้นกว่า 2,000 คนได้ีร่บป็ระโยช้น์จาก
โครงการ

โค้รงิการจ่ด้ประกายทำาขีาย “ให้” เป็น 
โด้ยไฟี-ฟ้ีา ทีทีบี
ธนาคารจ่ดีโครงการจ่ดีป็ระกายที่ำาขึ้าย ”ให้้” เป็็น โดียไฟ-ฟ้า 
ที่่ที่่บ่ 2 คร่�งในป็ี 2654 เพื�อช่้วยเห้ลืูอกลู่่มุ่คนว่างงานห้รือ
ขึ้าดีรายได้ีที่่�ไดี้ร่บผู้ลูกระที่บจากวิกฤต้โควิดี-19 โดียเสิ่ริมุ่
ที่่กษะการที่ำาเมุ่นูคาวห้วาน พรอ้มุ่ที่่กษะการขึ้ายแลูะการเป็็น
ผูู้้ป็ระกอบการในรูป็แบบคอร์สิ่ออฟไลูน์ แลูะออนไลูน์ โดีย
ไมุ่่เส่ิ่ยค่าใช้้จ่าย เพื�อให้้ผูู้้เขึ้้าร่วมุ่กิจกรรมุ่แลูะเร่ยนรู้ ซ้ึ่�งจะ
เป็ิดีโอกาสิ่การต้่อยอดีสิ่รา้งอาช่้พเสิ่รมิุ่ไดี้ ที่่�งน่� ธนาคารย่ง
ป็ลููกฝังผูู้้เขึ้้าร่วมุ่โครงการถ้ึงการเป็็นผูู้้ให้้อ่กดี้วย ซ้ึ่�งเป็ิดี

โค้รงิการอินทรเ์กษตร อ่ด้มค้ว่ามส่ิขี 
ช่ื่มชื่นอินทรอ่์ด้ม กร่งิเทพิ่ฯ 
อาสิ่าสิ่มุ่่ครที่่ที่่บ่ร่วมุ่วางแผู้นก่บช่้มุ่ช้นเพื�อเพิ�มุ่ผู้ลูผู้ลิูต้
ขึ้องแป็ลูงผู้่กแลูะสิ่ร้างผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์ช่้มุ่ช้น โดียไดี้เชื้�อมุ่โยง
วิที่ยากรมุ่าให้้ความุ่รู้การป็ลููกพืช้แนวต้่�ง การป็ร่งดีิน 
การป็ลููกพ่นธ่์ผู้่กต่้างๆ ที่่�เห้มุ่าะสิ่มุ่ เพื�อเพิ�มุ่ผู้ลูผู้ลูิต้แลูะ
ลูดีค่าใช้้จ่ายในคร่วเรือน ช่้วยที่ำาให้้สิ่มุ่าชิ้กขึ้องช่้มุ่ช้นมุ่่
ผู้่กป็ลูอดีสิ่ารพิษร่บป็ระที่านอย่างต่้อเนื�องต้ลูอดีที่่�งปี็

อ่กที่่�งพ่ฒนานำายาลู้างจานแลูะนำายาอเนกป็ระสิ่งค์ โดีย
ร่วมุ่ออกแบบฉลูากสิิ่นค้าแลูะบรรจ่ภ่ณฑ์์ แลูะให้้ความุ่รู ้
การคำานวณต้้นที่่นการผู้ลิูต้ เพื� อให้้ ช่้มุ่ช้นสิ่ามุ่ารถึ 
นำาไป็พ่ฒนาเป็็นสิิ่นค้าที่่�ช่้วยสิ่ร้างรายไดี้ ป็ัจจ่บ่นช่้มุ่ช้น
อินที่ร์อ่ดีมุ่สิ่ามุ่ารถึผู้ลูิต้นำายาลู้างจานราคาย่อมุ่เยา 
เพื�อให้้สิ่มุ่าชิ้กในช่้มุ่ช้นห้าซืึ่�อไป็ใช้้ภายในคร่วเรือน

โค้รงิการทีทีบี ไฟี-ฟ้ีาปันรกัษ์เพ่ิ่�อช่ื่มชื่น 
โรงิพิ่ยาบาลิขีอนแก�น 2 จงัิหวั่ด้ขีอนแก�น
อาสิ่าสิ่มุ่่ครที่่ท่ี่บ่ร่วมุ่มุ่ือก่บผูู้้สูิ่งว่ยที่่�อยู่ภายใต้้การดูีแลู
ขึ้องโรงพยาบาลูขึ้อนแก่น 2 ในการพ่ฒนาผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์
จากสิ่มุ่่นไพร เนื�องจากเป็็นที่่�สิ่นใจขึ้องผูู้้สูิ่งว่ยอ่กที่่�ง 
ย่งช่้วยส่ิ่งเสิ่รมิุ่ส่ิ่ขึ้ภาวะให้แ้กผูู้่้สูิ่งวย่ ป็อ้งกน่โรคสิ่มุ่องเสืิ่�อมุ่  
อาสิ่าสิ่มุ่่ครที่่ที่่บ่รว่มุ่ออกแบบฉลูากสิิ่นค้าแลูะบรรจ่ภ่ณฑ์์  
ให้ค้วามุ่รูก้ารคำานวณต้น้ที่น่การผู้ลิูต้ แลูะพ่ฒนาช่้องที่าง 
การขึ้ายออนไลูน์จนเกิดีเป็็นรายไดี้ให้้แก่ผูู้้รว่มุ่โครงการ

กว้างให้้ที่่กคนที่่�ไดี้ร่บองค์ความุ่รู้จากโครงการไดี้มุ่่โอกาสิ่
เป็็นอาสิ่าสิ่มุ่่ครเพื�อส่ิ่งต้่อความุ่รู ้แลูะสิิ่�งดี่ๆ คืนกลู่บสู่ิ่ส่ิ่งคมุ่
ต้่อไป็ นอกจากน่� ธนาคารย่งเผู้ยแพร่คลูิป็สิ่อนที่ำาอาห้าร 
แลูะความุ่รู้เบื�องต้้นเก่�ยวก่บการที่ำาธ่รกิจอาห้ารดี่งกลู่าว
ผู้่านช่้องที่าง Youtube เพื�อเป็ิดีโอกาสิ่ให้้สิ่าธารณช้นที่่�วไป็
ที่่�สิ่นใจได้ีร่บช้มุ่ เสิ่ริมุ่สิ่ร้างองค์ความุ่รู้ พร้อมุ่ต้่อยอดีเป็็น
อาช่้พเสิ่รมิุ่ไดี้ในอนาคต้

ผูู้้เขึ้้ารว่มุ่การอบรมุ่โครงการกว่า 500 ราย
ยอดีการเขึ้า้ช้มุ่คลูปิ็สิ่อนที่ำาอาห้ารแลูะความุ่รู ้
เบื�องต้น้เก่�ยวกบ่การที่ำาธร่กจิอาห้าร 322,000 คร่�ง
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จ่ด้ประกายค้ว่ามเป็นไทย 
(Cultural Inspiration)

โค้รงิการ CSR อ่�นๆ

โครงการเที่่อย่างไที่ยโดีย ไฟ-ฟ้า ที่่ที่่บ่
ธนาคารสิ่านต้่อกิจกรรมุ่เพื�อส่ิ่งคมุ่ด้ีานการอน่ร่กษ์
ความุ่เป็็นไที่ย เป็ิดีพื�นที่่�ให้้เยาวช้นที่่กกลู่่มุ่ ที่่กว่ย รวมุ่
ไป็ถึ้งเยาวช้นที่่�มุ่่ความุ่บกพร่องที่างการไดี้ยิน ในที่่ก
พื�นที่่�ที่่�วป็ระเที่ศไดี้ร่บความุ่รู้ พร้อมุ่โอกาสิ่ที่่�เท่ี่าเที่่ยมุ่
ก่นในการแสิ่ดีงออกซ้ึ่�งความุ่ร่กแลูะการเผู้ยแพร่
ว่ฒนธรรมุ่ป็ระจำาช้าต้ิผู้่านการป็ระกวดีออนไลูน์ผู่้าน
ช่้องที่าง www.เที่่อย่างไที่ย.com ก่บ 3 กิจกรรมุ่ ไดี้แก่ 
การป็ระกวดีมุ่ารยาที่ไที่ย การป็ระกวดีอ่านฟังเส่ิ่ยง 
แลูะไดี้เพิ�มุ่กิจกรรมุ่เชื้�อมุ่สู่ิ่คนร่่นให้มุ่่ก่บการป็ระกวดี
วาดีภาพดีจิิที่ลู่ ชิ้งถึว้ยพระราช้ที่านสิ่มุ่เดีจ็พระกนษิฐา
ธริาช้เจ้า กรมุ่สิ่มุ่เดี็จพระเที่พรต่้นราช้ส่ิ่ดีฯ สิ่ยามุ่บรมุ่
ราช้ก่มุ่าร ่พรอ้มุ่รางว่ลูที่่นการศ้กษา 

เยาวช้นเขึ้้าร่วมุ่โครงการเที่่อย่างไที่ยโดีย  
ไฟ-ฟ้า ที่่ที่่บ่ กว่า 2,000 คน จากมุ่ากกว่า 
500 โรงเรย่นที่่�วป็ระเที่ศ

ที่่นการศ้กษาให้้เยาวช้นจากการป็ระกวดี
รวมุ่ 668,000 บาที่

กฐินพิ่ระราชื่ทานทีเอ็มบีธุนชื่าต ประจำาปี 2564

กฐินพระราช้ที่านเป็็นพิธ่กรรมุ่ที่างศาสิ่นาพ่ที่ธ โดียธนาคารได้ีร่บพระราช้ที่านต่้อเนื�องมุ่าถ้ึง 15 ปี็ ในปี็ 2564 พระบาที่
สิ่มุ่เด็ีจพระเจ้าอยู่ห้่ว ที่รงพระกร่ณาโป็รดีเกลู้าฯ พระราช้ที่านผู้้าพระกฐินให้้ธนาคารเพื�อน้อมุ่ถึวายพระสิ่งฆ์จำาพรรษา
กาลูถึ้วนไต้รมุ่าสิ่ ณ ว่ดีป็่าเลูไลูยก์วรวิห้าร จ่งห้ว่ดีส่ิ่พรรณบ่ร ่ภายใต้้แนวคิดี “ห้น้�งแรงใจรอ้ยป็ันบ่ญ” ที่่�ไดี้เชิ้ญช้วนลููกค้า  
คู่ค้า พ่นธมุ่ิต้รแลูะพน่กงานรว่มุ่ที่ำาบ่ญดี้วย โดียจากจำานวนเงนิที่่�ไดี้รบ่บรจิาคที่่�งห้มุ่ดี เพื�อที่ำาน่บำาร่งว่ดีป็่าเลูไลูยก์วรวิห้าร 
แลูะป็ันบ่ญให้้ก่บองค์กรไมุ่่แสิ่วงห้ากำาไรที่่�อยู่ในแพลูต้ฟอรม์ุ่ป็ันบ่ญ

สิลิากกาชื่าด้ทีเอ็มบีธุนชื่าต ประจำาปี 2564
สิ่ภากาช้าดีไที่ยเป็็นห้น้�งในองค์กรสิ่าธารณก่ศลูห้ลู่กที่่�มุ่่่งบรรเที่าที่่กขึ้์ บำาร่งส่ิ่ขึ้ บำาบ่ดีโรค กำาจ่ดีภ่ย เพื�อป็ระโยช้น์ส่ิ่ขึ้ 
ขึ้องป็ระช้าช้นแลูะเป็็นที่่�พ้� งขึ้องป็ระช้าช้น โดียธนาคารไดี้มุ่่ส่ิ่วนร่วมุ่ในการจ่ดีงานกาช้าดีป็ระจำาป็ี 2564 ดี้วยการระดีมุ่ที่่น
ผู้่านการออกสิ่ลูากกาช้าดีที่่เอ็มุ่บ่ธนช้าต้ 

เงนิบรจิาคถึวายว่ดีป็่าเลูไลูยก์วรวิห้ารกว่า 
9.7 ลู้านบาที่ 

ธนาคารออกสิ่ลูากกาช้าดีกว่า 200,000 ใบ  
คิดีเป็็นเงนิบรจิาคกว่า 6.5 ลู้านบาที่

ป็ันบ่ญ 9.5 ลู้านบาที่ ให้้แก่องค์กรการก่ศลูรวมุ่ 
170 แห้่ง

รายลูะเอ่ยดีเพิ�มุ่เต้ิมุ่เก่�ยวก่บกิจกรรมุ่ส่ิ่งคมุ่เพื�อความุ่ย่�งยืนโดียที่่เอ็มุ่บ่ธนช้าต้ 
ต้ิดีต้ามุ่ไดี้ที่่� https://www.ttbfoundation.org/

https://www.ttbfoundation.org/
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กิารกิำากัิบดูแล
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คณะกรรมุ่การธนาคารมุ่่ห้น้าที่่�กำาก่บดีูแลูกิจการขึ้ององค์กรโดียย้ดีมุ่่�นในห้ลู่กการบรรษ่ที่ภิบาลูที่่�เขึ้้มุ่แขึ้็ง แลูะมุ่่บที่บาที่สิ่ำาค่ญในการกำาก่บดีูแลูแลูะกำาห้นดีที่ิศที่างกลูย่ที่ธ ์ดี้วยองค์ป็ระกอบ
ที่่�ห้ลูากห้ลูายขึ้องคณะกรรมุ่การธนาคารท่ี่�งในดี้านป็ระสิ่บการณ์ ที่่กษะ ความุ่รู้ แลูะเพศ คณะกรรมุ่การธนาคารจ้งมุ่่บที่บาที่ในการป็กครองเชิ้งกลูย่ที่ธท์ี่่�ที่ำาห้น้าที่่�ที่้าที่ายคณะผูู้้บริห้าร 
ให้้มุ่่่งพ่ฒนาอย่างต้่อเนื�อง รวมุ่ที่่�งให้้คำาแนะนำาในการเต้ิบโต้อย่างย่�งยืนสิ่อดีคลู้องก่บผู้ลูป็ระโยช้น์ขึ้องธนาคารแลูะผูู้้ถึือห้่้น  

บรรษััทัภิิบาลและจริยธรรมทัางธรุกิิจ

คณะกรรมการธนาคาร 14 ท่าน 
ประกอบไปด้วย

 กรรมการที�ไม่เป�นผู้บรหิาร 8 ท่าน 

กรรมการที�เป�นผู้บรหิาร 1 ท่าน

กรรมการอิสระ 5 ท่าน

 

กรรมการอิสระ 5 จาก 14 ท่าน คิดเป�น

35.7%

กรรมการเพศหญิง 2 ทา่น 

ขึ้้อมูุ่ลู ณ เดีือนธน่วาคมุ่ ป็ี 2564
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การเงนิแลูะการธนาคาร • • • • • • •
บรรษ่ที่ภิบาลู • • •
การบรหิ้ารความุ่เส่ิ่�ยง • • • • • • •
การวางแผู้นกลูย่ที่ธ์ • • • • • • •
การต้ลูาดี • •
การบรหิ้ารที่รพ่ยากร
บ่คคลู • •
เที่คโนโลูย่สิ่ารสิ่นเที่ศ • • • •
การควบค่มุ่แลูะ 
ต้รวจสิ่อบภายใน • • •
กฎห้มุ่ายแลูะกฎระเบ่ยบ •
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คณะกรรมุ่การธนาคารกำาก่บดีูแลูการดีำาเนินงานที่่�จำาเป็็น
ต้่อการเติ้บโต้อย่างย่�งยืนร่วมุ่ก่บคณะกรรมุ่การช่้ดีย่อย  
6 ช่้ดี ไดี้แก่ คณะกรรมุ่การสิ่รรห้า กำาห้นดีค่าต้อบแที่น แลูะ
บรรษ่ที่ภิบาลู คณะกรรมุ่การสิิ่นเชื้�อ คณะกรรมุ่การกำาก่บ
ความุ่เส่ิ่�ยง คณะกรรมุ่การกำาก่บเที่คโนโลูย่สิ่ารสิ่นเที่ศ  
คณะกรรมุ่การต้รวจสิ่อบ แลูะคณะกรรมุ่การบริห้าร 
ที่่�งน่� คณะกรรมุ่การธนาคารย่งไดี้เขึ้้าร่วมุ่การฝึกอบรมุ่ 
ที่่�่สิ่อดีคลู้องก่บที่ิศที่างธ่รกิจแลูะเป็้าห้มุ่ายขึ้ององค์กร  

โดียในป็ี 2564 ไดี้เขึ้้าร่วมุ่การฝึกอบรมุ่ห้่วขึ้้อ Security 
Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience 
ห้ว่ข้ึ้อ 2021 Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity  
โดียสิ่มุ่าคมุ่ส่ิ่งเสิ่ริมุ่สิ่ถึาบ่นกรรมุ่การบริษ่ที่ไที่ย แลูะห้่วขึ้้อ 
Update of Impacts of Climate Change to Banking  
Industry โดียบรษ่ิที่เคพ่เอ็มุ่จ่ เป็็นต้้น

ที่่�งน่� ต้ามุ่คำาแถึลูงการณ์เรื�องความุ่ห้ลูากห้ลูายแลูะการมุ่่
ส่ิ่วนร่วมุ่ ธนาคารได้ีค่ดีเลืูอกกรรมุ่การโดียไมุ่่แบ่งแยกอาย ่
เพศ ส่ิ่ญช้าต้ิ เชื้�อช้าต้ิ ฯลูฯ เพื�อให้้คณะกรรมุ่การธนาคาร 
มุ่่ความุ่ห้ลูากห้ลูายแลูะมุ่่ความุ่สิ่มุ่ดี่ลู

สิ่ำาห้ร่บขึ้้อมูุ่ลูเพิ�มุ่เต้ิมุ่ที่่�เก่�ยวก่บคณะกรรมุ่การธนาคารแลูะ
บรรษ่ที่ภิบาลู สิ่ามุ่ารถึศ้กษาไดี้จากรายงานป็ระจำาป็ี 2564

ธนาคารย้ดีมุ่่�นในห้ลู่กการที่างจริยธรรมุ่แลูะความุ่เป็็นมืุ่ออาช่้พสูิ่งส่ิ่ดี โดียให้้ความุ่สิ่ำาค่ญต่้อผู้ลูป็ระโยช้น์ขึ้องลููกค้าเป็็น 
ลูำาดีบ่แรก รวมุ่ที่่�งการสิ่รา้งพื�นฐานด้ีานคณ่ธรรมุ่แลูะความุ่เชื้�อมุ่่�น โดียมุ่จ่รยิธรรมุ่ที่างธร่กจิเป็น็แนวที่างในการดีำาเนินงาน 
เพื�อให้้ธนาคารสิ่ามุ่ารถึบรรลู่ขึ้้อผูู้กพ่นที่่กป็ระการที่างกฎห้มุ่าย จรยิธรรมุ่ แลูะเศรษฐกิจ

ธนาคารต้่�งมุ่่�นในการต้่อต้้านการฉ้อโกงแลูะการที่่จรติ้ที่่กรูป็แบบจ้งไดี้วางมุ่าต้รการควบค่มุ่รอบดี้าน ไมุ่่ว่าจะเป็็นนโยบาย 
ข่ึ้�นต้อนการป็ฏิบ่ิติ้งาน แลูะกลูไกต่้างๆ เพื�อป็อ้งกน่แลูะลูดีพฤติ้กรรมุ่ที่่�ผิู้ดีจรรยาบรรณ โดียในแต่้ลูะปี็ ธนาคารมุ่ก่ารส่ิ่งเสิ่รมิุ่
จรยิธรรมุ่ที่างธร่กิจผู้่านการฝึกอบรมุ่พน่กงานแลูะการสืิ่�อสิ่ารภายในองค์กร เพื�อที่บที่วนเน้นยำาความุ่เขึ้้าใจขึ้องพน่กงาน
เก่�ยวก่บจริยธรรมุ่ที่างธร่กิจ นโยบายต้่อต้้านการที่่จริต้ แลูะนโยบายการป็้องก่นแลูะป็ราบป็รามุ่การฟอกเงิน นอกจากน่� 
ธนาคารยง่มุ่ช่่้องที่างรบ่ขึ้อ้รอ้งเรย่นแลูะรายงานเบาะแสิ่เพื�อรบ่แจ้งกรณ่การลูะเมิุ่ดีจรรยาบรรณพนก่งานที่่�ผูู้มุ่้่ส่ิ่วนไดีเ้ส่ิ่ย
ที่่กกลู่่มุ่สิ่ามุ่ารถึรายงานไดี้ โดียไมุ่่จำาก่ดีแค่เพ่ยงกลู่่มุ่ลููกค้าแลูะพน่กงาน

จริยธรรมทัางธรุกิิจ

จรรยาบรรณพนักงาน

100%
การต่อต้านคอรร์ปัชัน

100%
การป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ 

100%

อัตราการเข้ารว่มฝึกอบรมจรยิธรรมทางธรุกิจ 
(รอ้ยละของพนักงานเป้าหมายได้รบัการฝึกอบรมแล้วเสรจ็)

สิ่ามุ่ารถึศ้กษาขึ้้อมูุ่ลูเพิ�มุ่เต้ิมุ่เก่�ยวก่บนโยบายดี้านจรยิธรรมุ่ที่างธร่กิจไดี้ที่่�เว็บไซึ่ต้์ขึ้องธนาคาร
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การต�อต้านค้อรร์ปัชัื่นแลิะการป้องิกัน 
แลิะปราบปรามการฟีอกเงินิ (AML/CTPF)
ที่่ที่่บ่มุ่่นโยบายที่่�เก่�ยวก่บการต้่อต้้านคอรร์่ป็ช่้นแลูะนโยบาย
การป้็องก่นแลูะป็ราบป็รามุ่การฟอกเงิน (Anti-Money  
Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/
CFT) Policy) แลูะมุ่่มุ่าต้รการในการบริห้ารจ่ดีการแลูะ
บรรเที่าผู้ลูกระที่บจากเห้ต้่การณ์  โดียมุ่่ช่้องที่างในการแจ้ง
เบาะแสิ่ร้องเร่ยนสิ่ำาห้ร่บบ่คคลูภายในแลูะภายนอกองค์กร 
เพื�อให้้สิ่ามุ่ารถึต้ิดีต้่อสืิ่�อสิ่าร แจ้งเบาะแสิ่ ห้รอืรอ้งเรย่นโดีย
ไมุ่ต้่้องระบ่ต่้วต้นขึ้องผูู้ร้อ้งเรย่น ในกรณ่ท่ี่�พบเห้น็การกระที่ำา 
ที่่�ไมุ่่ถึูกต้้อง เช่้น การป็ฏิิบ่ต้ิผู้ิดีกฎห้มุ่าย การกระที่ำาผู้ิดี
จรรยาบรรณห้รอืจรยิธรรมุ่ การยก่ยอกที่รพ่ยสิ์ิ่น การที่จ่รติ้
คอรร์ป่็ช่้น การฟอกเงนิ เป็็นต้้น นอกจากน่� ย่งไดี้ฝึกอบรมุ่
พนก่งานแลูะส่ิ่งเสิ่รมิุ่วฒ่นธรรมุ่ I-CARE ซ้ึ่�งป็ระกอบไป็ด้ีวย
ค่ณค่าห้ลู่กที่่�สิ่ะที่้อนถึ้งความุ่เชื้�อแลูะพฤต้ิกรรมุ่ขึ้ององค์กร

การสงสัยเกี่ยวกับการทุจรติภายนอก 7 กรณี

การรอ้งเรยีนเก่ียวกับผลติภัณฑ์และบรกิาร 29 กรณี

ขอ้เรยีกรอ้งเก่ียวกับผลติภัณฑ์และบรกิาร 31 กรณี 

การประพฤติมิชอบของพนักงาน 3 กรณี

การปฏิบัติต่อพนักงาน 0 กรณี

โดยทั้ง 70 กรณีได้รบัการสืบสวน
เป็นที่ส้ินสุดแล้วในปี 2564

78%  ได้รบัการรายงานจากการทุจรติ
 สาธารณะจากตาํรวจและตามคาํส่ัง
 ของสํานกังานปอ้งกนัและปราบปราม
 การฟอกเงนิ 

16%  ได้รบัการรายงานจากการตรวจสอบ
 ภายในองค์กรเกี่ยวกับธรุกรรมที่มี
 ปรมิาณมากหรอืมีมูลค่าสูงไมส่อดคลอ้ง
 กับอาชีพและรายได้ (KYC/CDD)

6%  ได้รบัการรายงานจากช่องทางอื่น

รายงาน
ธรุกรรมที่น่าสงสัย

ในปี 2564

16%

6%

78%

หัวข้อรอ้งเรยีนในปี 2564  
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การบริห้ารความุ่เส่ิ่�ยง เป็็นพื�นฐานในการดีำาเนินธ่รกิจแลูะ
การวางแผู้นกลูย่ที่ธข์ึ้องธนาคาร โดียมุ่่เป็้าห้มุ่ายเพื�อสิ่รา้ง
ความุ่สิ่มุ่ดี่ลูระห้ว่างความุ่เส่ิ่�ยงแลูะผู้ลูต้อบแที่นแลูะสิ่ร้าง
มูุ่ลูค่าแก่ผูู้้ถึือห้่้นได้ีอย่างย่�งยืนพร้อมุ่ป็ฏิิบ่ติ้ต้ามุ่ขึ้้อกำาห้นดี
ที่างกฎห้มุ่าย ธนาคารมุ่่กรอบการกำาก่บดีูแลูความุ่เส่ิ่�ยงที่่�
เขึ้้มุ่งวดีซ้ึ่�งเป็็นรากฐานขึ้องการบริห้ารจ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยง
ที่่�มุ่่�นคงแลูะมุ่ป่็ระสิิ่ที่ธภิาพ โดียกรอบการกำาก่บดูีแลูความุ่เส่ิ่�ยง 
ป็ระกอบด้ีวยองค์ป็ระกอบห้ลู่ก ได้ีแก่ โครงสิ่ร้างการ 
กำาก่บดูีแลูความุ่เส่ิ่�ยงท่ี่�ช่้ดีเจน การกำาห้นดีระดี่บความุ่เส่ิ่�ยง 
ที่่�ยอมุ่ร่บไดี้ (risk appetite) นโยบายการบริห้ารจ่ดีการ 
ความุ่เส่ิ่�ยง กระบวนการบรหิ้ารจ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยงที่่�ช่้ดีแจ้ง 
แลูะว่ฒนธรรมุ่ความุ่เส่ิ่�ยงท่ี่�ได้ีร่บการป็ลููกฝังในองค์กร  
ซ้ึ่�งองค์ป็ระกอบเห้ลู่าน่�ลู้วนเป็็นต้่วแป็รสิ่ำาค่ญขึ้องกลูย่ที่ธ ์
การบรหิ้ารจ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยง อ่นไดี้แก่

• ในเรื�องผู้ลูติ้ภณ่ฑ์์แลูะพอรต์้โฟลูโิอ กำาห้นดีให้มุ้่โ่ครงสิ่รา้ง 
กรอบการพิจารณา การกำาห้นดีราคา กระบวนการอนมุ่่ต่้ิ 
แลูะการบริห้ารที่่�เห้มุ่าะสิ่มุ่ แลูะอยู่ในระดี่บความุ่เส่ิ่�ยงที่่�
ยอมุ่รบ่ไดี้

• ในเรื�องกฎเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง กำาห้นดีให้้มุ่่การกำาก่บ
การป็ฏิิบ่ต้ิงานให้้สิ่อดีคลู้องก่บกฎเกณฑ์์ที่่�งภายใน 
แลูะภายนอกธนาคารรวมุ่ถึง้การต้ดิีต้ามุ่อยา่งสิ่มุ่ำาเสิ่มุ่อ

• กำาห้นดีระดี่บความุ่เส่ิ่�ยงที่่�ยอมุ่ร่บไดี้ขึ้องธนาคาร ให้้มุ่่
ความุ่โป็รง่ใสิ่แลูะสิ่อดีคลู้องก่น

• มุ่อบอำานาจในการดีำาเนินการท่ี่�สิ่อดีคลู้องก่บภาพรวมุ่
กลูย่ที่ธแ์ลูะระดี่บความุ่เส่ิ่�ยงที่่�ยอมุ่รบ่ไดี้

• มุ่่การเปิ็ดีเผู้ยขึ้้อมูุ่ลูท่ี่� โป็ร่งใสิ่เก่�ยวก่บการบริห้าร 
ความุ่เส่ิ่�ยงแก่บ่คคลูที่่�เก่�ยวขึ้้องที่่�งภายนอกแลูะภายใน

การกำากับดู้แลิค้ว่ามเสีิ�ยงิในภาพิ่รว่ม
ธนาคารจ่ดีให้้มุ่่โครงสิ่ร้างการกำาก่บดีูแลูเที่่�เสิ่ริมุ่สิ่ร้างความุ่แขึ้็งแกร่งในการบริห้ารจ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยง ขึ้ณะเดี่ยวก่นต้้อง 
มุ่่�นใจไดีว่้าไดีมุ้่ก่ารกระจายอำานาจในการรบ่ความุ่เส่ิ่�ยงจากคณะกรรมุ่การธนาคารไป็ย่งคณะกรรมุ่การช่้ดียอ่ยแลูะห้นว่ยงาน 
ที่่�เก่�ยวขึ้้องอย่างเห้มุ่าะสิ่มุ่ รวมุ่ที่่�งต้้องมุ่่การบริห้ารจ่ดีการป็ระเดี็นความุ่เส่ิ่�ยงดี้านต้่างๆ รวมุ่ถึ้งกฎเกณฑ์์ขึ้องที่างการ
แลูะสิ่ภาพแวดีลู้อมุ่ในการดีำาเนินธร่กิจที่่�เป็ลู่�ยนแป็ลูงไป็อย่างมุ่่ป็ระสิิ่ที่ธภิาพแลูะป็ระสิิ่ที่ธผิู้ลู นอกจากน่� เพื�อให้้ห้น่วยงาน
กำาก่บการป็ฏิิบ่ต้ิงานธ่รกิจธนาคารมุ่่การที่ำางานอย่างเป็็นอิสิ่ระ ธนาคารไดี้กำาห้นดีให้้มุ่่การรายงานแบบคู่ขึ้นาน ที่่�งต้่อ 
คณะกรรมุ่การต้รวจสิ่อบแลูะป็ระธานเจ้าห้น้าที่่�บรหิ้ารดี้านความุ่เส่ิ่�ยง

กิารบริหารจัดกิารควิามเส่ั�ยง

โค้รงิสิรา้งิการกำากับดู้แลิค้ว่ามเสีิ�ยงิขีองิธุนาค้าร
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ธนาคารไดี้กำาห้นดีนโยบายการบรหิ้ารจ่ดีการแลูะกำาก่บดีูแลูความุ่เส่ิ่�ยงที่่�มุ่่ความุ่เขึ้้มุ่งวดีแลูะครอบคลู่มุ่ โดียการกำาก่บดีูแลูความุ่เส่ิ่�ยงมุ่่การที่ำางานอย่างเป็็นอิสิ่ระขึ้าดีจากห้น่วยงานกำาก่บ
การป็ฏิิบ่ต้ิงานธร่กิจธนาคาร แลูะดีำาเนินงานต้ามุ่แนวป็้องก่น 3 ระดี่บ เพื�อป็ระสิิ่ที่ธภิาพในการควบค่มุ่ความุ่เส่ิ่�ยงแลูะให้้เกิดีการต้รวจสิ่อบ แลูะถึ่วงดี่ลูอย่างเห้มุ่าะสิ่มุ่

ในป็ ี2564 ที่ท่ี่บ่่ไดีท้ี่บที่วนแลูะป็รบ่ป็ร่งการกำากบ่ดีแูลูนโยบาย
ความุ่เส่ิ่�ยงแลูะการมุ่อบอำานาจในการดีำาเนินการ โดียมุ่่ 
เป็า้ห้มุ่ายในการพ่ฒนากรอบการกำากบ่ดีแูลูความุ่เส่ิ่�ยงที่่�เขึ้มุ้่งวดี 
ซ้ึ่�งเป็น็รากฐานขึ้องการบรหิ้ารจ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยงท่ี่�มุ่่�นคงแลูะ
มุ่่ป็ระสิิ่ที่ธภิาพ โดียกรอบการกำาก่บดีูแลูความุ่เส่ิ่�ยงป็ระกอบ
ดี้วยองค์ป็ระกอบห้ลู่ก ไดี้แก่ การกำาห้นดีระดี่บความุ่เส่ิ่�ยงที่่�
ยอมุ่ร่บไดี้ (risk appetite) นโยบายแลูะกลูย่ที่ธก์ารบริห้าร
จ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยง กระบวนการแลูะระบบบริห้ารจ่ดีการ 
ความุ่เส่ิ่�ยง ซ้ึ่�งองค์ป็ระกอบเห้ลู่าน่�ลู้วนเป็็นต้่วแป็รสิ่ำาค่ญ
ท่ี่�ช่้วยให้้ธนาคารสิ่ามุ่ารถึต้อบสิ่นองแลูะบริห้ารจ่ดีการ 
ท่ี่�งความุ่เส่ิ่�ยงที่่�มุ่่น่ยสิ่ำาค่ญแลูะความุ่เส่ิ่�ยงในภาพรวมุ่ได้ี 
โดียคณะกรรมุ่การธนาคารไดี้ให้้ความุ่เห้็นช้อบนโยบายแลูะ
โครงสิ่รา้งการกำาก่บดีแูลูความุ่เส่ิ่�ยงที่่�ไดีร้บ่การป็รบ่ป็ร่งให้มุ่่
ในป็ี 2564 เป็็นที่่�เรย่บรอ้ย

นอกจากน่� ที่่ที่่บ่ย่งไดี้กำาห้นดีระดี่บความุ่เส่ิ่�ยงที่่�ยอมุ่ร่บไดี้
สิ่ำาห้ร่บความุ่เส่ิ่�ยงที่่�มุ่ิใช่้ดี้านการเงินในป็ี 2564 ครอบคลู่มุ่
ความุ่เส่ิ่�ยงใน 4 ห้่วข้ึ้อ ได้ีแก่ ความุ่เส่ิ่�ยงดี้านการที่่จริต้  
ความุ่เส่ิ่�ยงดี้านการกำาก่บการป็ฏิิบ่ต้ิงาน ความุ่เส่ิ่�ยง
ดี้านกฎห้มุ่าย แลูะความุ่เส่ิ่�ยงในการป็ฏิิบ่ต้ิงานอื�นๆ โดีย 
ความุ่เส่ิ่�ยงในแต้่ลูะดี้านจะมุ่่ขึ้้อกำาห้นดีระด่ีบความุ่เส่ิ่�ยง 
ที่่�ยอมุ่ร่บไดี้ (Risk Appetite Statement: RAS) มุ่าต้รการ 
แลูะระด่ีบขึ้องความุ่เส่ิ่�ยงที่่�ยอมุ่ร่บไดี้ที่่�ไดี้ระบ่ไว้ลู่วงห้น้า  
ซ้ึ่�งจะช่้วยให้้ธนาคารสิ่ามุ่ารถึบริห้ารความุ่เส่ิ่�ยงที่่�มุ่ิใช่้ดี้าน
การเงนิไดี้ดี่ยิ�งขึ้้�น

แนวป้องกัน 
3 ระดับ 

แนวป้องกันระดับที่ 1
พนักงานในสายงานธรุกิจ
เปน็ผูป้ระเมนิและรายงานความเส่ียง
พรอ้มทั้งดําเนินการเพ่ือปรบัลด
ความเส่ียงนั้น โดยธนาคารมีการ
ลงทุนทั้งในเรือ่งของการฝึกฝน
อบรม การพัฒนาเครือ่งมือ 
กระบวนการและนโยบายที่สําคัญ

แนวป้องกันระดับที่ 2
สายงานบรหิารความเส่ียง
ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลของประธาน
เจา้หน้าที่บรหิารด้านความเส่ียง
รบัผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ ์
ระดับความเส่ียงที่ยอมรบัได้ นโยบาย 
และกรอบการบรหิารความเส่ียง
ทีเ่หมาะสม ติดตามและดูแลการทํางาน
ของสายงานธรุกิจ รวมถึงกระตุ้น
ให้มีการพิจารณาถึงความเส่ียง
และผลตอบแทนอย่างสมเหตุผล

แนวป้องกันระดับที่ 3
สายงานตรวจสอบ
ทําหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบการทํางานเพ่ือให้มั่นใจว่า
ธนาคารมีการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธภิาพ และให้การเสนอแนะ
เพ่ือให้มีการพัฒนาปรบัปรุงระเบียบ
และกรอบงานการควบคมุความเส่ียง

100%
พนักงานทั้งหมด 
ผา่นการฝึกอบรมทางออนไลน์
เก่ียวกับความตระหนกัทาง
ด้านความเส่ียงทีค่รอบคลมุถึงหัวขอ้ต่างๆ 
เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร ์และ
การบรหิารความเส่ียงทีม่ใิช่ด้านการเงนิ

100%
คณะกรรมการบรษัิท  
เขา้รว่มในการฝึกอบรมทางด้านความเส่ียง 
เช่น หัวข้อการตระหนกัถึงความปลอดภัย: 
ความปลอดภัยทางไซเบอรแ์ละความสามารถ
ในการเตรยีมตัวและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
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ค้ว่ามเสีิ�ยงิที�เกิด้ขีึ�นใหม�
แมุ้่ธนาคารจะมุ่่กรอบการบริห้ารจ่ดีการ
ความุ่เส่ิ่�ยงที่่�เขึ้้มุ่แขึ้็ง แต้่การบริห้ารจ่ดีการ
ความุ่เส่ิ่�ยงที่่�ก้าวห้น้าต้้องครอบคลู่มุ่ถ้ึง
ความุ่เส่ิ่�ยงที่่�เป็ลู่�ยนแป็ลูงอย่างต้่อเนื�อง 
อ่นเป็็นผู้ลูมุ่าจากป็ัจจ่ยภายในแลูะภายนอก
ผู้สิ่มุ่ผู้สิ่านก่น ที่่�งน่� เพื� อความุ่สิ่ำาเร็จที่าง
ธร่กิจ ธนาคารจะต้้องเขึ้้าใจถึ้งปั็จจ่ยต้่างๆ 
เห้ลู่าน่�ต้่�งแต้่เบื�องต้้นเพื� อเต้ร่ยมุ่พร้อมุ่ 
ป็ร่บต้่วให้้สิ่ามุ่ารถึร่บมุ่ือก่บความุ่เส่ิ่�ยงน่�น
ได้ี โดียจำาเป็็นต้้องระบ่ป็ระเดี็นแลูะที่ำาความุ่
เขึ้้าใจภ่ยค่กคามุ่ที่่�เก่�ยวขึ้้องจากที่่�งภายใน
แลูะภายนอกที่่�อาจส่ิ่งผู้ลูกระที่บต่้อกำาไร 
แลูะการเต้ิบโต้ขึ้องธร่กิจ

บรบิทค้ว่ามเสีิ�ยงิ ผลิกระทบแลิะมาตรการจดั้การ

ค้ว่ามเสีิ�ยงิด้้านไซเบอร์
อาช้ญากรรมุ่ที่างไซึ่เบอรค์่อยๆ พ่ฒนาอย่างรวดีเรว็ แลูะกลูายเป็็นความุ่
ที่้าที่ายในที่่กๆ ว่นสิ่ำาห้รบ่อ่ต้สิ่าห้กรรมุ่การเงนิ นอกจากน่� อาช้ญากรที่าง
ไซึ่เบอร์ย่งไดี้ถึือโอกาสิ่ในช่้วงวิกฤต้การณ์ เช่้น ในช่้วงการระบาดีขึ้อง 
โควิดี-19 โจมุ่ต่้ในรูป็แบบต้่างๆ เพิ�มุ่มุ่ากขึ้้�น โดียเฉพาะผู้่านการห้ลูอกลูวง
โดียใช้้อเ่มุ่ลู/เวบ็ไซึ่ต้/์ขึ้อ้ความุ่เอสิ่เอม็ุ่เอสิ่ ซ้ึ่�งเป็น็ช่้องที่างที่่�ใช้้มุ่ากเป็น็อ่นดีบ่
ต้้นๆ ก่อให้้เกิดีการจารกรรมุ่ขึ้้อมูุ่ลู การร่�วไห้ลูขึ้องขึ้้อมูุ่ลู แลูะความุ่เส่ิ่�ยง

ที่างดีิจิที่่ลูอื�นๆ ซ้ึ่�งเริ�มุ่มุ่่ความุ่สิ่ำาค่ญเพิ�มุ่มุ่ากขึ้้�นต้่ออ่ต้สิ่าห้กรรมุ่การเงนิ

การเปลิี�ยนแปลิงิที�เกิด้จากเทค้โนโลิยีด้ิจทิัลิ
แลิะสิภาพิ่แว่ด้ลิ้อมในการแขี�งิขีันรูปแบบใหม�
โควิดี-19 ถืึอเป็น็บที่ที่ดีสิ่อบความุ่อยู่รอดีขึ้องธร่กจิ โดียความุ่สิ่ามุ่ารถึในการ 
ป็ร่บต้่วห้รือการเป็ลู่�ยนแป็ลูงที่างเที่คโนโลูย่ดีิจิที่่ลูถึือเป็็นป็ัจจ่ยสิ่ำาค่ญ 
ในการอยูร่อดีขึ้องธร่กจิในสิ่ภาพการแขึ้ง่ขึ้น่ให้มุ่ ่ซ้ึ่�งส่ิ่งผู้ลูกระที่บต้อ่กลูยท่ี่ธ์
ที่างธร่กจิ ป็ระสิ่บการณ์ขึ้องลูกูคา้ ต้ลูอดีจนความุ่คาดีห้วง่ขึ้องต้ลูาดี โดีย
กฎระเบ่ยบแลูะกฎห้มุ่ายมุ่บ่ที่บาที่สิ่ำาคญ่ในการออกขึ้อ้กำาห้นดีที่่�มุ่ค่วามุ่สิ่มุ่ดีลู่
ที่่�ช่้วยส่ิ่งเสิ่รมิุ่การเต้บิโต้ที่างธร่กจิแลูะนวต่้กรรมุ่ ที่่�งย่งมุ่ส่่ิ่วนสิ่ำาคญ่ในการ
สิ่ร้างกรอบการดีำาเนินงานห้รือการควบค่มุ่เพื�อบริห้ารจ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยง 

ที่่�ผูู้้มุ่่ส่ิ่วนไดี้เส่ิ่ยต้้องเผู้ชิ้ญในสิ่ภาวการณ์ขึ้องย่คดีิจิที่่ลูน่� 

• ธนาคารได้ีดีำาเนินการต้ามุ่แนวป้็องก่น 3 ระดี่บ เพื�อให้้มุ่่�นใจว่ามุ่่การ
ควบค่มุ่ดีแูลูอยา่งเขึ้มุ้่งวดีในดีา้นศ่กยภาพในการป็อ้งก่นความุ่ป็ลูอดีภย่
ที่างไซึ่เบอรแ์ลูะมุ่่การให้้ความุ่สิ่ำาค่ญก่บการดีำาเนินงานดี่งกลู่าว

• ธนาคารไดี้ลูงที่่นในโครงสิ่ร้างพื�นฐานที่างด้ีานไอที่่ในรูป็แบบต่้างๆ  
เพื�อสิ่รา้งระบบที่่�มุ่ค่วามุ่นา่เชื้�อถึอืแลูะมุ่ก่ารควบค่มุ่ที่างเที่คนคิที่่�จะช่้วย
ให้้ธนาคารสิ่ามุ่ารถึป็้องก่น ต้รวจจ่บ แลูะต้อบสิ่นองต้่อภ่ยค่กคามุ่ 
ที่างไซึ่เบอรไ์ดี้

• ธนาคารไดี้แบ่งป็ันขึ้้อมูุ่ลูแลูะร่วมุ่มุ่ือก่บช่้มุ่ช้นขึ้่าวกรองเก่�ยวก่บ 
ภ่ยค่กคามุ่ที่างไซึ่เบอรเ์พื�อต้่อสู้ิ่ก่บการโจมุ่ต้่

• ธนาคารได้ีพ่ฒนากรอบในการที่ำางานที่่�บ้านแลูะสืิ่�อสิ่ารก่บพน่กงาน 
แลูะลููกค้าอย่างสิ่มุ่ำาเสิ่มุ่อเก่�ยวก่บความุ่ป็ลูอดีภ่ยที่างไซึ่เบอร์ในช่้วง 
ขึ้องการระบาดีน่�ดี้วย

• ธนาคารได้ีข่ึ้บเคลูื�อนไป็สู่ิ่แนวที่างการดีำาเนินธร่กิจที่่�มุ่่่งเน้นเที่คโนโลูย่
ดีิจิที่่ลูเป็็นศูนย์กลูาง โดียมุ่่โป็รแกรมุ่การเป็ลู่�ยนแป็ลูงที่างดิีจิที่่ลู  
(Digital Transformation) ซ้ึ่�งป็ระกอบด้ีวยการพ่ฒนาด้ีานดิีจิที่ลู่แบรนด์ี 
(Digital Branding) การที่ำางานแบบ อไจลู์ (Agile) การป็ร่บป็ร่ง
โครงสิ่รา้งพื�นฐานไอที่ ่(IT Infrastructure) แลูะการนำาข้ึ้อมูุ่ลูมุ่าวิเคราะห์้ 
(Data Analytics) 

• ธนาคารไดี้จ่ดีการป็ระกวดี Digital Enabled Awards ขึ้้�นเพื�อส่ิ่งเสิ่รมิุ่
การนำานว่ต้กรรมุ่แลูะเที่คโนโลูย่มุ่าใช้้พ่ฒนาผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์แลูะบริการที่่�
สิ่ามุ่ารถึต้อบสิ่นองต้อ่ลูกูคา้ไดีด้ีท่ี่่�ส่ิ่ดีแลูะสิ่ามุ่ารถึช่้วยเพื�อป็ระสิิ่ที่ธภิาพ
ในการดีำาเนินงาน

• ธนาคารได้ีดีำาเนินการเฟ้นห้าพ่นธมุ่ติ้รธร่กจิที่างดิีจิที่ลู่เพื�อเสิ่รมิุ่สิ่รา้ง
ความุ่ไดี้เป็รย่บในการแขึ้่งขึ้่นให้้ที่่นต้่อการเป็ลู่�ยนแป็ลูงในย่คดีิจิที่่ลู

• ธนาคารได้ีที่ำาการวเิคราะห้ค์วามุ่เส่ิ่�ยงแลูะป็ระเมิุ่นความุ่เส่ิ่�ยงแลูะโอกาสิ่
ที่่�อาจเกิดีจากนว่ต้กรรมุ่ที่างเที่คโนโลูย่ ซ้ึ่�งจะช่้วยให้้ธนาคารสิ่ามุ่ารถึ
เพิ�มุ่ค่ณค่าโซึ่ลููช่้นที่่�จะส่ิ่งมุ่อบให้้ก่บลููกค้าแลูะช่้วยให้้สิ่ามุ่ารถึระบ่ลููกค้า
ที่่�มุ่่ความุ่เส่ิ่�ยงไดี้



57บทนำ� ลูกค้� สังคม ก�รกำ�กับดูแล ภ�คผนวกส่ิงแวดล้อมร�ยง�นคว�มย่ังยืน 2564

การเปลิี�ยนแปลิงิสิภาพิ่ภูมิอากาศ
ไมุ่่อาจป็ฏิิเสิ่ธไดี้เลูยว่าการเป็ลู่�ยนแป็ลูงสิ่ภาพภูมุ่ิอากาศจะสิ่ร้างผู้ลูกระที่บอย่างมุ่่น่ยสิ่ำาค่ญต้่อ
สิิ่�งแวดีลู้อมุ่ที่างธรรมุ่ช้าติ้แลูะกระต้่้นให้้เกิดีผู้ลูกระที่บที่่�ร้ายแรงต่้อส่ิ่งคมุ่แลูะเศรษฐกิจขึ้องแต่้ลูะ
ป็ระเที่ศ โดียการเป็ลู่�ยนแป็ลูงสิ่ภาพภมูุ่อิากาศถึอืเป็น็วาระห้ลูก่ขึ้องรฐ่บาลู เจ้าห้นา้ที่่�รฐ่ แลูะองคก์ร
ระห้ว่างป็ระเที่ศห้ลูายองคก์ร ที่่�งน่� ไดีมุ้่ก่ารส่ิ่งเสิ่รมิุ่ให้มุ้่ก่ารออกขึ้อ้กำาห้นดี การป็ระเมุ่นิ การเป็ดิีเผู้ย
ขึ้้อมูุ่ลูท่ี่�เก่�ยวขึ้้องก่บการเป็ลู่�ยนแป็ลูงสิ่ภาพภูมุ่ิอากาศ โดียบางแห้่งย่งมุ่่การออกกฎขึ้้อบ่งค่บ 
เพื�อบรรเที่าผู้ลูกระที่บที่่�เกิดีจากการเป็ลู่�ยนแป็ลูงสิ่ภาพภูมุ่ิอากาศอ่กดี้วย การบริห้ารจ่ดีการ 
ความุ่เส่ิ่�ยงเก่�ยวก่บการเป็ลู่�ยนแป็ลูงสิ่ภาพภูมุ่ิอากาศในเชิ้งร่กจ้งมุ่่ความุ่สิ่ำาค่ญยิ�งในการช่้วยให้้
ธนาคารสิ่ามุ่ารถึระบ่แลูะต้อบสิ่นองต้อ่ความุ่เส่ิ่�ยงไดีอ้ย่างท่ี่นที่ว่งท่ี่ แลูะความุ่ผู้ดิีพลูาดีในการป็รบ่ 
การดีำาเนินงานจะที่ำาให้้ธนาคารต้้องเผู้ช้ิญก่บความุ่เส่ิ่�ยงที่างการเงินแลูะที่่�ไมุ่่ใช่้ที่างการเงินใน 
ที่างอ้อมุ่อย่างห้ลู่กเลู่�ยงไมุ่่ไดี้

นอกจากน่� ธนาคารยง่ถูึกต้่�งคำาถึามุ่จากสิ่าธารณะแลูะกลูายเป็น็ผูู้้ที่่�ต้อ้งรบ่ผิู้ดีต้อ่ผู้ลูกระที่บที่างลูบที่่�
เกดิีก่บสิิ่�งแวดีลู้อมุ่แลูะส่ิ่งคมุ่อ่นเนื�องมุ่าจากการดีำาเนนิงานขึ้องธร่กจิท่ี่�ได้ีรบ่สิิ่นเชื้�อกูยื้มุ่เงนิท่ี่นจาก
ธนาคาร การให้้สิิ่นเชื้�อก่บผูู้้กู้ท่ี่�ไมุ่่มุ่่ความุ่รบ่ผู้ิดีช้อบไมุ่่เพ่ยงก่อให้้เกิดีความุ่เส่ิ่�ยงที่างด้ีานชื้�อเส่ิ่ยง 
แต้ย่ง่สิ่รา้งผู้ลูกระที่บต้อ่ความุ่ย่�งยืนในระยะยาวในแงข่ึ้องมูุ่ลูคา่ขึ้องสิิ่นที่รพ่ย์แลูะการที่ำากำาไรขึ้อง
ธนาคาร ดี่งน่�น ธนาคารจ้งมุ่่บที่บาที่สิ่ำาค่ญต้อ่การแกป้็ญัห้าการเป็ลู่�ยนแป็ลูงสิ่ภาพภมูุ่อิากาศ แลูะ
เป็็นผูู้้เอื�อต้่อการเป็ลู่�ยนผู้่านไป็สู่ิ่เศรษฐกิจคารบ์อนต้ำาผู้่านผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์แลูะบรกิารที่างการเงนิดี้วย 

โรค้ระบาด้
โควิดี-19 อาจถูึกจ่ดีเป็็นสิ่ถึานการณ์เฉพาะ แต่้ห้ลู่กฐานต่้างๆ ได้ีแสิ่ดีงให้้เห็้นถ้ึงการเพิ�มุ่ข้ึ้�น
ขึ้องจำานวนแลูะความุ่ห้ลูากห้ลูายขึ้องสิ่ถึานการณ์โรคระบาดีในช่้วงห้ลูายที่ศวรรษที่่�ผู้่านมุ่า ซ้ึ่�ง
สิ่ถึานการณ์เห้ลู่าน่�อาจจะก่อให้้เกิดีภ่ยค่กคามุ่ในระยะส่ิ่�นแลูะระยะยาวต่้อความุ่เป็็นอยู่ที่่�ด่ีที่าง
เศรษฐกิจแลูะส่ิ่งคมุ่ โดียสิ่ถึานการณ์เห้ลู่าน่�ต้ลูอดีจนมุ่าต้รการต่้างๆ ในการควบค่มุ่สิ่ามุ่ารถึ 
นำามุ่าซ้ึ่�งสิ่ภาวะเศรษฐกิจต้กต้ำา ความุ่ไมุ่่มุ่่�นคงที่างการเมืุ่องแลูะภาวะเศรษฐกิจถึดีถึอยในระยะยาว 

• ธนาคารมุ่่นโยบายดีา้นสิิ่�งแวดีลูอ้มุ่ ส่ิ่งคมุ่แลูะความุ่รบ่ผู้ดิีช้อบ (นโยบาย 
ESR) ซ้ึ่�งระบ่กรอบการดีำาเนนิงาน แลูะขึ้อ้กำาห้นดีในการบรหิ้ารจ่ดีการ
ความุ่เส่ิ่�ยงที่างด้ีานสิิ่�งแวดีลู้อมุ่แลูะส่ิ่งคมุ่ในการให้้สิิ่นเชื้�อในเชิ้งพาณิช้ย์

• ธนาคารอยู่ระห้ว่างการป็ระเมิุ่นความุ่เส่ิ่�ยงด้ีานการเป็ลู่�ยนแป็ลูงสิ่ภาพ 
ภูมุ่ิอากาศแลูะการวิเคราะห้์พยากรณ์แนวโน้มุ่ โดียมุ่่แผู้นที่่�จะนำากรอบ 
การรายงานขึ้องคณะที่ำางานด้ีานการเปิ็ดีเผู้ยขึ้อ้มูุ่ลูที่างการเงนิเก่�ยวก่บ
สิ่ภาพภูมิุ่อากาศ (TCFD) มุ่าใช้้ภายในป็ ี2567

• ธนาคารไดีแ้สิ่ดีงความุ่มุ่่ง่มุ่่�นในการย่ต้กิารให้สิ้ิ่นเชื้�อแกโ่ครงการโรงไฟฟ้า
ถึา่นหิ้น กิจกรรมุ่ที่่�เก่�ยวข้ึ้องกบ่การสิ่ำารวจแลูะดีำาเนินการเห้มืุ่องถ่ึานหิ้น 
การดีำาเนินธ่รกิจเก่�ยวก่บที่รายนำามุ่่น แลูะการต้่ดีไมุ่้เพื�อการพาณิช้ย์ 
ในป็า่ดีบิชื้�นป็ฐมุ่ภมูุ่ ิดีง่ที่่�ได้ีระบ่ในรายการสิิ่นเชื้�อต้อ้งห้า้มุ่ในนโยบาย ESR

• ธนาคารย่งพ่ฒนาผู้ลิูต้ภณ่ฑ์์ที่่�มุ่ค่วามุ่รบ่ผู้ดิีช้อบต่้อสิิ่�งแวดีลู้อมุ่อย่าง 
ต้่อเนื�อง เช่้น สิิ่นเชื้�อส่ิ่เขึ้่ยว สิิ่นเชื้�อที่่�เชื้�อมุ่โยงก่บการดีำาเนินงานเพื�อ 
ความุ่ย่�งยนื พ่นธบ่ต้รส่ิ่เข่ึ้ยว เป็็นต้น้ 

• คน้ห้าแลูะรว่มุ่มุ่อืกบ่ธร่กิจที่่�เป็็นมุ่ติ้รกบ่สิิ่�งแวดีลูอ้มุ่แลูะมุ่ค่วามุ่ย่�งยนืเพื�อ
ขึ้ยายพอรต์้สิิ่นเชื้�อส่ิ่เขึ้ย่วแลูะช่้วยเห้ลูอืลูกูคา้ให้ส้ิ่ามุ่ารถึเป็ลู่�ยนผู้า่นธร่กจิ
ให้มุ่้่ความุ่เป็น็มิุ่ต้รก่บสิิ่�งแวดีลูอ้มุ่แลูะความุ่ย่�งยนื

• ธนาคารให้้ความุ่ช่้วยเห้ลูือลููกค้าที่่�มุ่่ความุ่จำาเป็็นอย่างต้่อเนื�อง ในขึ้ณะ
เดี่ยวก่นก็สิ่อดีส่ิ่องภาวะอ่นต้รายที่างศ่ลูธรรมุ่แลูะบริห้ารค่ณภาพ 
ขึ้องสิิ่นที่รพ่ย์ขึ้องธนาคารในภาพรวมุ่

• กรอบการบริห้ารจ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยงขึ้องธนาคารอยู่ในต้ำาแห้น่งท่ี่�
สิ่ามุ่ารถึร่บมุ่ือก่บความุ่เส่ิ่�ยงห้ลูากห้ลูายป็ระเภที่เพื�อความุ่ต่้อเนื�อง 
ที่างธร่กิจต้่�งแต้่ก่อนการเกิดีโรคระบาดีโควิดี-19 แลู้ว 

• ในป็ี 2564 ธนาคารไดี้ดีำาเนินมุ่าต้รการต้่างๆ เพื�อป็รบ่ป็ร่งการบรหิ้าร
จ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยงที่่�ไมุ่่ใช่้ความุ่เส่ิ่�ยงที่างด้ีานการเงิน โดียมุ่่การระบ่
ระดี่บขึ้องความุ่เส่ิ่�ยงที่่�ยอมุ่ร่บได้ีไว้ โดียมุ่่การติ้ดีต้ามุ่อย่างสิ่มุ่ำาเสิ่มุ่อ
แลูะรายงานต่้อคณะกรรมุ่การเพื�อให้้มุ่่�นใจได้ีถึ้งการดูีแลูความุ่เส่ิ่�ยง
อย่างรอบคอบแลูะมุ่าต้รการจ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยงที่่�เห้มุ่าะสิ่มุ่

• ธนาคารไดีร้ก่ษาสิ่ภาพคลูอ่งแลูะเงนิที่น่เพื�อให้มุ้่ก่ารดีำาเนนิธร่กจิไดีเ้ป็็นป็กต้ิ
ซ้ึ่�งช่้วยให้ส้ิ่ามุ่ารถึซ้ึ่มุ่ซ่ึ่บความุ่ผู้น่ผู้วนแลูะเห้ต้ก่ารณ์ที่่�ไมุ่ค่าดีคดิีในระยะส่ิ่�น

ขึ้้อมูุ่ลูเพิ�มุ่เต้ิมุ่เก่�ยวก่บการบรหิ้ารจ่ดีการแลูะกำาก่บดีูแลูความุ่เส่ิ่�ยง สิ่ามุ่ารถึศ้กษาเพิ�มุ่เต้ิมุ่ไดี้จากรายงานป็ระจำาป็ี 2564

บรบิทค้ว่ามเสีิ�ยงิ ผลิกระทบแลิะมาตรการจดั้การ
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การให้้บรกิารลูกูคา้อยา่งเป็็นธรรมุ่เป็็นป็จัจ่ย 
สิ่ำาค่ญที่่�จะที่ำาให้้ธนาคารสิ่ามุ่ารถึบรรลู่ 
วิส่ิ่ยที่่ศน์ในการเป็็นธนาคารที่่�ลููกค้าชื้�นช้อบ
แลูะแนะนำามุ่ากที่่�ส่ิ่ดี พรอ้มุ่สิ่รา้งความุ่เป็น็อยู ่
ที่่�ดี่ที่างการเงินให้้ก่บลููกค้า ท่ี่�งน่� ท่ี่ท่ี่บ่ย่ง
ต้ระห้น่กถึ้งสิิ่ที่ธิในการไดี้ร่บบริการอย่าง
ถึูกต้้อง ครบถึ้วน เป็็นธรรมุ่แลูะโป็ร่งใสิ่ 
ซ้ึ่�งเป็็นสิิ่ที่ธิขึ้่�นพื�นฐานขึ้องลููกค้า ธนาคาร 
จ้งให้้ความุ่สิ่ำาค่ญก่บการให้้บริการลููกค้า
อย่างเป็็นธรรมุ่เพื� อสิ่ร้างความุ่ไว้วางใจ 
แลูะความุ่เชื้�อมุ่่�นต้่อธนาคารให้้ก่บลููกค้า

กิารให้บริกิารลูกิค้าอย่างเป็น์ธรรม

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการการให้บรกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
(ระดับบรหิาร)

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารลูกค้าบุคคล
ประธานเจา้หน้าที่บรหิารลูกค้าธรุกิจ

ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
ด้านสินเช่ือรถยนต์

ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
ด้านบรหิารความเส่ียง

หน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน
(การให้บรกิารลูกค้า

อย่างเป็นธรรม)

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
กํากับความเส่ียง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

โครงสร้างการกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
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ท่ี่�งน่� การให้้ความุ่สิ่ำาค่ญแลูะที่ิศที่างจาก
ผูู้้บริห้ารเป็็นสิิ่�งสิ่ำาค่ญที่่�จะช่้วยป็ลููกฝัง
แนวที่างการให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็น
ธรรมุ่ให้้เป็็นส่ิ่วนห้น้�งขึ้องว่ฒนธรรมุ่แลูะ
แนวป็ฏิิบ่ต้ิขึ้ององค์กร ธนาคารจ้งไดี้จ่ดีต้่�ง
คณะกรรมุ่การการให้้บริการลููกค้าอย่าง
เป็็นธรรมุ่ในระดี่บคณะกรรมุ่การบริห้าร 
ซ้ึ่�งมุ่่ป็ระธานเจ้าห้นา้ที่่�บรหิ้ารดีำารงต้ำาแห้นง่ 
ป็ระธาน เพื�อให้้มุ่่�นใจว่าผูู้้บริห้ารระดี่บสูิ่ง
สิ่ามุ่ารถึควบค่มุ่ ผู้ลู่กดี่น แลูะต้รวจสิ่อบ
การให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่ไดี้ 
แลูะสิ่อดีคลู้องก่บห้ลู่กการให้้บริการลููกค้า
อย่างเป็็นธรรมุ่ 

ดี้วยว่ต้ถึ่ป็ระสิ่งค์ห้ลู่ก 2 ป็ระการ ขึ้อง
คณะกรรมุ่การ คือดีูแลูกิจกรรมุ่ที่่�งห้มุ่ดีที่่�
เก่�ยวข้ึ้องก่บการให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็น
ธรรมุ่ต้ามุ่แนวป็้องก่น 3 ระด่ีบ ให้้ไดี้ร่บการ
ต้รวจสิ่อบอย่างใกลู้ชิ้ดีแลูะมุ่่การบริห้าร
จ่ดีการที่่�เห้มุ่าะสิ่มุ่ การยกระด่ีบการบริห้าร
จ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยงด้ีานการให้้บริการลููกค้า
อย่างเป็็นธรรมุ่ การสิ่ร้างว่ฒนธรรมุ่ใน
องค์กรดี้านการให้้บริการลููกค้าอย่าง
เป็็นธรรมุ่ แลูะการสิ่ร้างมุ่าต้รฐานการให้้
บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่ในการดีำาเนิน
งานขึ้องธนาคาร โดียคณะกรรมุ่การจะ
ดีำาเนินการป็ระช่้มุ่ป็ระจำาเดีือนเพื�อที่บที่วน
แดีช้บอร์ดีการต้รวจสิ่อบการให้้บริการ
ลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่ (Market Conduct 
Monitoring Dashboard) ที่่�พ่ฒนาต้ามุ่
ห้ลู่กการให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่ 
9 ป็ระการ ที่่�งน่� จะมุ่่การรายงานผู้ลูการ
ดีำาเนินงานด่ีงกลู่าวให้้ก่บคณะกรรมุ่การ
กำาก่บความุ่เส่ิ่�ยง คณะกรรมุ่การต้รวจสิ่อบ  
คณะกรรมุ่การบรหิ้าร ต้ลูอดีจนคณะกรรมุ่การ
ธนาคารที่่�งคณะเป็็นป็ระจำาที่่กเดืีอน

การฝึกอบรมุ่เก่�ยวก่บการให้้บริการ
ลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่เป็็นการฝึกอบรมุ่
ภาคบ่งคบ่เพื�อให้พ้นก่งานเข้ึ้าใจนโยบาย
การให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่  
ซ้ึ่�งครอบคลู่มุ่ห้ลู่กการ 9 ป็ระการ แลูะ
เพื�อให้้พน่กงานสิ่ามุ่ารถึดีำาเนินการต้ามุ่
นโยบายได้ีอย่างถูึกต้้อง โดียสิ่ำาห้ร่บ
พน่กงานขึ้าย ที่่ที่่บ่ไดี้จ่ดีให้้มุ่่การฝึก
อบรมุ่เฉพาะอ่ก 2 ห้ลู่กสูิ่ต้ร อ่นได้ีแก่ 
ห้ลูก่สูิ่ต้ร First Step แลูะห้ลูก่สูิ่ต้ร Being 
Professional โดียห้ลู่กสูิ่ต้ร First Step 
ไดี้ถึูกออกแบบมุ่าสิ่ำาห้ร่บที่่�ป็ร้กษาที่่�เพิ�ง
ไดี้ร่บใบอน่ญาต้เพื�อให้้ความุ่รู้เก่�ยวก่บ
ผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ ระบบ กระบวนการขึ้าย แลูะ
การให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่  
ในขึ้ณะที่่�ห้ลู่กสูิ่ต้ร Being Professional  
ไดีถ้ึกูออกแบบมุ่าสิ่ำาห้รบ่ที่่�ป็รก้ษาปั็จจ่บ่น
เพื�อเน้นให้้เห้็นถึ้งขึ้้อความุ่ห้ลู่กขึ้องการ
ให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่แลูะวิธ่
การดีำาเนินธร่กิจต้ามุ่ห้ลู่กการให้้บรกิาร
ลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่ โดียในป็ี 2564 
100% ขึ้องพน่กงานได้ีร่บการฝึกอบรมุ่
เก่�ยวก่บการให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็น
ธรรมุ่ แลูะพน่กงาน 1,089 คน ไดี้รบ่การ
ฝึกอบรมุ่ในห้ลู่กสูิ่ต้รเฉพาะ 2 ห้ลู่กสูิ่ต้ร
ขึ้้างต้้น

100%
ของพนักงานได้รบัการฝึกอบรม
เกีย่วกบัการใหบ้รกิาร
ลกูคา้อย่างเป็นธรรม

พนักงาน 

1,089 คน 
ไดร้บัการฝึกอบรมในหลักสูตร 
First Step และหลักสูตร 
Being Professional 

นอกจากน่� การให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็น
ธรรมุ่ย่งได้ีกลูายเป็็นมุ่าต้รฐานข่ึ้�นต้ำาใน
การพ่ฒนาผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ ซ้ึ่�งช่้วยให้้ธนาคาร
สิ่ามุ่ารถึมุ่่�นใจไดี้ว่าผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ขึ้องธนาคาร
มุ่่ความุ่เห้มุ่าะสิ่มุ่ก่บความุ่ต้้องการ ขึ้่ดีความุ่
สิ่ามุ่ารถึที่างการเงิน แลูะมุ่่ความุ่เข้ึ้าใจ
กลู่่มุ่ลููกค้าในแต้่ลูะกลู่่มุ่ ในขึ้ณะเดี่ยวก่น 
ผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์ก็มุ่่ความุ่เห้มุ่าะสิ่มุ่ก่บที่่กษะในการ 
ขึ้ายขึ้องพน่กงาน ระด่ีบป็ฏิิบ่ติ้การ แลูะ 
ข่ึ้ดีความุ่สิ่ามุ่ารถึในการควบค่มุ่ค่ณภาพ
การขึ้ายเพื� อให้้เกิดีการป็ฏิิบ่ติ้อย่างเป็็น
ธรรมุ่ต่้อลููกค้า
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นอกจากการฝึกอบรมุ่แลูว้ ธนาคารย่งได้ีจ่ดี
ให้้มุ่เ่ครื�องมุ่อืสิ่ำาห้รบ่พนก่งานเพื�อช่้วยสิ่รา้ง
มุ่าต้รฐานค่ณภาพการขึ้าย เช่้น พน่กงานจะ
ไดี้ร่บแฟ้มุ่ส่ิ่ฟ้าซ้ึ่�งระบ่รายการที่่�ต้้องดีำาเนิน
การเพื� อสิ่ามุ่ารถึให้้บริการลููกค้าได้ีอย่าง
เห้มุ่าะสิ่มุ่ ที่่�งน่� การสืิ่�อสิ่ารอย่างต้่อเนื�อง 
ย่งเป็็นปั็จจ่ยสิ่ำาค่ญในการป็ลููกฝังห้ลู่กการ
ให้้บรกิารลูกูคา้อยา่งเป็น็ธรรมุ่ที่่�วที่่�งองคก์ร 
โดียเป็็นการสืิ่�อสิ่าร 2 ที่าง ซ้ึ่�งเริ�มุ่จากการ
สืิ่�อสิ่ารขึ้้อความุ่เก่�ยวก่บห้ลู่กการให้้บริการ
ลููกค้าอย่างเป็็นธรรมุ่ไป็สู่ิ่พน่กงาน พร้อมุ่
ที่ำาการป็ระเมิุ่นผู่้านการที่ำาแบบสิ่อบถึามุ่ 
แลูะการต้อบคำาถึามุ่สิ่ดีโดียไมุ่่มุ่่การป็ระกาศ
ลู่วงห้น้าเพื�อต้รวจสิ่อบความุ่รู้ความุ่เขึ้้าใจ
ขึ้องพนก่งานเป็น็ป็ระจำาที่ก่เดีอืน ที่่�งน่� ผู้ลูขึ้อง
การป็ระเมิุ่นยง่ช่้วยให้ธ้นาคารสิ่ามุ่ารถึที่ราบ
ถึ้งช่้องว่างแลูะมุ่่ขึ้้อมูุ่ลูเชิ้งลู้กเพื�อวางแผู้น
การพ่ฒนาต้่อไป็ นอกจากน่� ธนาคารย่งไดี้
นำาเครื�องมุ่ือในการต้ิดีต้ามุ่ต้รวจสิ่อบมุ่าใช้้ 
ไดี้แก่ การให้้บ่คคลูแฝงต่้วเป็็นลููกค้าเขึ้้าไป็
ใช้้บรกิาร (mystery shopping) เพื�อที่ดีสิ่อบ
ป็ระสิิ่ที่ธิภาพขึ้องการดีำาเนินการให้้บริการ
ลูกูคา้อย่างเป็น็ธรรมุ่ โดียในปี็ 2564 ธนาคาร
ไดี้ขึ้ยายการดีำาเนินการ mystery shopping 
ให้้ครอบคลู่มุ่ที่่กผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์ในที่่กสิ่าขึ้าเพื�อ
ว่ดีผู้ลูแลูะป็ร่บป็ร่งค่ณภาพการให้้บริการ

ลููกค้าต้ามุ่ห้ลู่กการให้้บริการลููกค้าอย่าง 
เป็็นธรรมุ่ โดีย mystery shopping ที่่�งห้มุ่ดี 
1,280 คร่�งมุ่่ผู้ลูเป็็นที่่�น่าพอใจ

ความุ่อ่ต้สิ่าห้ะขึ้องธนาคารในการป็ร่บป็ร่ง
แลูะยกระดี่บการให้้บริการลููกค้าอย่าง 
เป็็นธรรมุ่ส่ิ่งผู้ลูให้้สิ่ามุ่ารถึลูดีการรอ้งเรย่น
เก่�ยวกบ่การเสิ่นอขึ้ายห้รอืการให้้คำาแนะนำาที่่� 
ขึ้าดีคณ่ภาพแลูะขึ้าดีความุ่รบ่ผู้ดิีช้อบต่้อลูกูคา้ 
(mis-selling) ไดี้ โดียในป็ี 2564  ธนาคารไดี้
ร่บขึ้้อร้องเร่ยนเรื�อง mis-selling ที่่�งห้มุ่ดี
จำานวน 98 กรณ่ ซ้ึ่�งน้อยกว่าป็ีก่อนห้น้า 
รอ้ยลูะ 50.75% โดียห้ลูง่การต้รวจสิ่อบพบวา่ 
มุ่่เพ่ยง 79 กรณ่ที่่�เขึ้้าค่ายกรณ่ mis-selling 
แลูะผู้่านการแก้ไขึ้เป็็นที่่�เรย่บรอ้ยแลู้ว 
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ขี้อมูลิสิ�ว่นบ่ค้ค้ลิ
การเก็บขึ้้อมูุ่ลูเป็็นกระบวนการดีำาเนินธร่กิจ
ท่ี่�สิ่ำาค่ญในการให้้บริการการธนาคารก่บ
ลููกค้า โดียธนาคารมุ่่ความุ่รบ่ผู้ิดีช้อบในการ 
ใช้้ขึ้้อมูุ่ลูไป็ในที่างที่่�สิ่ามุ่ารถึสิ่ร้างความุ่ 
เชื้�อมุ่่�นแลูะบรรเที่าความุ่เส่ิ่�ยงที่่�อาจเกิดีข้ึ้�น 
อ่นจะนำาไป็สู่ิ่ผู้ลูกระที่บที่างลูบต้่อความุ่ 
เป็น็อยูท่่ี่�ด่ีที่างการเงนิ ความุ่เป็น็ส่ิ่วนต้ว่ แลูะ
สิิ่ที่ธมิุ่นษ่ยช้นขึ้องลูกูค้า ธนาคารมุ่ก่ารติ้ดีต้ามุ่ 
การใช้้ขึ้้อมูุ่ลูขึ้องลููกค้าเพื� อเป็็นป็ระโยขึ้น์ 
ต้อ่การวจ่ิยวเิคราะห้แ์ลูะการต้ลูาดี ในป็ ี2564 
คิดีเป็็น 27% ธนาคารมุ่่ความุ่มุ่่่งมุ่่�นในการ 
พ่ฒนาความุ่เป็็นส่ิ่วนต้ว่ขึ้องข้ึ้อมูุ่ลูต้ลูอดีที่่�ง 
ห้่วงโซ่ึ่ค่ณค่าเพื� อให้้มุ่่�นใจว่าพน่กงาน 
แลูะคู่ค้าธ่รกิจต้่างร่บรู้แลูะเข้ึ้าใจถ้ึงความุ่ 
รบ่ผู้ิดีช้อบขึ้องต้น

ที่่ที่่บ่กำาห้นดีให้้คู่ค้าธร่กิจลูงนามุ่ในข้ึ้อต้กลูง
การป็ระมุ่วลูขึ้อ้มูุ่ลูแลูะให้้ความุ่ยินยอมุ่เก่�ยวกบ่ 
การค่้มุ่ครองขึ้้อมูุ่ลูผูู้้บริโภคเพื� อป็กป็้อง
ขึ้้อมูุ่ลูขึ้องลููกค้าต้ามุ่ พรบ. ค่้มุ่ครองข้ึ้อมูุ่ลู
ส่ิ่วนบ่คคลู แลูะกำาห้นดีให้้การป็ระมุ่วลูขึ้้อมูุ่ลู
ส่ิ่วนบ่คคลูต้้องดีำาเนินไป็เพื�อว่ต้ถึ่ป็ระสิ่งค์
ที่างธ่รกิจเท่ี่าน่�น โดีย 100% คู่ค้าธ่รกิจ 
ลูงนามุ่ในข้ึ้อต้กลูงการป็ระมุ่วลูข้ึ้อมูุ่ลูแลูะให้้
ความุ่ยินยอมุ่เก่�ยวก่บการค่้มุ่ครองข้ึ้อมูุ่ลู 
ผูู้บ้รโิภคในปี็ 2564 นอกจากน่� พรบ. ค้่มุ่ครอง

ที่่�งน่� เพื�อสิ่ร้างความุ่รู้ความุ่เขึ้้าใจเก่�ยวก่บ
ความุ่สิ่ำาค่ญขึ้อง พรบ. ค่้มุ่ครองขึ้้อมูุ่ลูส่ิ่วน
บ่คคลู อย่างต้่อเนื�อง ธนาคารได้ีจ่ดีให้้การ
ฝึกอบรมุ่ พรบ. ค้่มุ่ครองขึ้้อมูุ่ลูส่ิ่วนบ่คคลู 
ซ่ึ่ร่ย์ 1: บที่แนะนำา เป็็นห้ลู่กสูิ่ต้รภาคบ่งค่บ
ต้่�งแต้่ป็ี 2563 แลูะในป็ี 2564 ไดี้จ่ดีการฝึก

ข้อมูลส่ัวิน์บุคคลและควิามปลอดภัิยทัางไซเบอร์

ขึ้อ้มูุ่ลูส่ิ่วนบ่คคลู ยง่เป็็นห้ว่ขึ้อ้ห้ลูก่ห้ว่ขึ้อ้ห้น้�ง 
ในงาน Supplier Day ป็ระจำาป็ี  2564  
เพื�อให้้คู่ค้าธ่รกิจที่ราบถ้ึงความุ่สิ่ำาค่ญขึ้อง  
พรบ. ค้่มุ่ครองข้ึ้อมูุ่ลูส่ิ่วนบ่คคลูแลูะเต้ร่ยมุ่
ความุ่พร้อมุ่สิ่ำาห้ร่บการดีำา เนินงานให้้
สิ่อดีคลู้องก่บกฎห้มุ่ายดี่งกลู่าว ที่่�งน่� 
ธนาคารกำาห้นดีให้้คูค่า้ธร่กจิต้อ้งป็ฏิบ่ิต้ติ้ามุ่
ภาคผู้นวกผูู้้ป็ระมุ่วลูผู้ลูข้ึ้อมูุ่ลูแลูะภาคผู้นวก 
เก่�ยวก่บการถึ่ายโอนแลูะเปิ็ดีเผู้ยขึ้้อมูุ่ลู 
ส่ิ่วนบ่คคลู โดียจะเริ�มุ่ดีำาเนินการในป็ี 2565

0
กรณีการละเมิดข้อมูลที่ส่งผลกระทบ
ต่อลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญ

0
กรณีการรอ้งเรยีนเกี่ยวกับการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รบั
การพิสูจน์แล้ว 

0
กรณีการรอ้งเรยีนเกี่ยวกับการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รบั
การพิสูจน์แล้วจากหน่วยงานราชการ

100%
คูค้่าธรุกิจลงนามในขอ้ตกลงการประมวล
ข้อมูลและให้ความยินยอมเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลผู้บรโิภค 

100%
พนักงานได้รบัการฝึกอบรม
พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ซีรยี์ 2

100%
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย
ผา่นการฝึกอบรม 
พรบ. คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
หลักสูตรเข้มข้น

อบรมุ่ พรบ. ค่มุ้่ครองขึ้อ้มูุ่ลูส่ิ่วนบ่คคลู ซ่ึ่รย่ ์2  
โดียเน้นที่่�ข้ึ้อมูุ่ลูส่ิ่วนบ่คคลู ความุ่ป็ลูอดีภ่ย
ขึ้องข้ึ้อมูุ่ลู แลูะการจ่ดีการขึ้้อมูุ่ลู โดีย 100% 
ขึ้องพน่กงานรวมุ่ที่่�งพน่กงานสิ่าขึ้าไดี้ผู้่าน
การฝึกอบรมุ่แลู้ว นอกจากน่� ย่งไดี้ออกแบบ
การฝึกอบรมุ่ พรบ. ค่้มุ่ครองขึ้้อมูุ่ลูส่ิ่วน
บ่คคลู ห้ลู่กสูิ่ต้รเข้ึ้มุ่ขึ้้น สิ่ำาห้รบ่พน่กงานที่่�ให้้
บริการลููกค้า เช่้น พน่กงานสิ่าขึ้า พน่กงาน
คอนแที่ค เซ็ึ่นเต้อร์ แลูะพน่กงานขึ้าย เพื�อ
ให้้มุ่่�นใจว่าการดีำาเนินงานขึ้องธนาคารมุ่่
ความุ่สิ่อดีคลู้องต้ามุ่กฎห้มุ่าย ที่่�งน่� การ 
ฝึกอบรมุ่ห้ลูก่สูิ่ต้รเขึ้มุ้่ขึ้น้มุ่่ง่ให้ค้วามุ่รูเ้ก่�ยวกบ่  
พรบ. ค่้มุ่ครองขึ้้อมูุ่ลูส่ิ่วนบ่คคลู ในเชิ้งลู้ก  
พ ร้ อ มุ่ ที่่� ง อ ธิ บ า ย บ ที่ บ า ที่ แ ลู ะ ห้ น้ า ที่่� ที่่� 
เก่�ยวขึ้้อง สิิ่ที่ธขิึ้องเจ้าขึ้องขึ้้อมูุ่ลูส่ิ่วนบ่คคลู 
แลูะการป็ระมุ่วลูผู้ลูข้ึ้อมูุ่ลูอย่างถูึกกฎห้มุ่าย 
ครอบคลู่มุ่ถึ้ง 7 ป็ระเดี็น ไดี้แก่ ความุ่ยินยอมุ่ 
(consent) การป็อ้งกน่ห้รอืระงบ่อน่ต้รายต้อ่
ช่้วิต้ รา่งกาย ห้รอืส่ิ่ขึ้ภาพ (vital interest) 
การป็ฏิิบ่ต้ิต้ามุ่ส่ิ่ญญา (contract ) ป็ระโยช้น์
สิ่าธารณะ (public task) ความุ่จำาเป็็น/ช้อบ
ดี้วยกฎห้มุ่าย (legitimate interest) การ
ป็ฏิิบ่ติ้ต้ามุ่กฎห้มุ่าย (legal obligations)  
แลูะเอกสิ่ารป็ระว่ต้ิศาสิ่ต้ร์/วิ จ่ย/สิ่ถึิต้ิ  
(research) โดีย 100% ขึ้องพน่กงานกลู่่มุ่ 
เป็้าห้มุ่ายผู่้านการฝึกอบรมุ่ห้ลู่กสูิ่ต้รเขึ้้มุ่ขึ้้น
ดี่งกลู่าวแลู้ว
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ค้ว่ามปลิอด้ภัยทางิไซเบอร์
ในป็ี 2564 ที่่ที่่บ่ไดี้กลูายเป็็นธนาคาร
พาณิช้ย์ที่่�มุ่่ความุ่สิ่ำาค่ญต่้อระบบใน
ป็ระเที่ศ (Domestic Systemically  
Important Banks: D-SIBs) ห้ลูง่เสิ่รจ็สิิ่�น 
การรวมุ่กิจการระห้ว่างที่่ เอ็มุ่บ่แลูะ 
ธนช้าต้ ซ้ึ่�งห้มุ่ายถ้ึงความุ่สิ่ำาคญ่ขึ้องความุ่ 
ป็ลูอดีภ่ยที่างไซึ่เบอร์ที่่�ยิ�งเพิ� มุ่มุ่ากข้ึ้�น 
เพื�อสิ่รา้งความุ่ไวว้างใจแลูะความุ่เชื้�อมุ่่�น  
โดียในป็ีน่� ไดี้มุ่่การป็ร่บโครงสิ่ร้าง
องค์กรที่่�มุ่่่งเน้นเที่คโนโลูย่สิ่ารสิ่นเที่ศ
แลูะความุ่ป็ลูอดีภย่ขึ้องข้ึ้อมูุ่ลู โดียไดีแ้ยก
บที่บาที่ขึ้องป็ระธานเจ้าห้น้าที่่�บริห้าร
ดี้านเที่คโนโลูย่แลูะป็ฏิิบ่ต้ิการออกเป็็น 
2 ต้ำาแห้น่ง ไดี้แก่ ป็ระธานเจ้าห้น้าที่่�
บรหิ้ารสิ่ารสิ่นเที่ศ (Chief Information 
Officer: CIO) เพื� อแสิ่ดีงความุ่เป็็น 
ผูู้้นำาที่างด้ีานดิีจิที่่ลูในอ่ต้สิ่าห้กรรมุ่ 
การธนาคารขึ้องไที่ย แลูะป็ระธาน 
เจ้าห้น้าที่่�บรหิ้ารด้ีานป็ฏิิบ่ติ้การ (Chief  
Operating Officer: COO) เพื�อพ่ฒนา 
การดีำาเนนิธร่กจิขึ้องธนาคารสู่ิ่ความุ่เป็น็ 
เลูศิ ที่่�งน่� CIO ที่ำาห้นา้ที่่�ในการวางที่ศิที่าง
กลูย่ที่ธ์ดี้านเที่คโนโลูย่สิ่ารสิ่นเที่ศแลูะ

ความุ่ป็ลูอดีภ่ยขึ้องขึ้้อมูุ่ลูแลูะต้ิดีต้ามุ่
การดีำาเนินงาน โดียมุ่่ห้่วห้น้าเจ้าห้น้าที่่�
บริห้าร สิ่ถึาป็ัต้ยกรรมุ่องค์กรแลูะ 
ความุ่ป็ลูอดีภ่ยสิ่ารสิ่นเที่ศ (Head of  
Enterprise Architecture and Information 
Security Office) ที่่�ไดี้ร่บการแต้่งต่้�ง
โดียคณะกรรมุ่การธนาคารแลูะรายงาน
ต้รงต้่อ President ผูู้้ซ้ึ่�งที่ำาห้น้าที่่�เป็็น
ป็ระธานเจ้าห้นา้ที่่�บรหิ้ารความุ่ป็ลูอดีภ่ย
ขึ้องข้ึ้อมูุ่ลู (Chief Information Security  
Officer :  CISO) แลูะมุ่่ห้น้าที่่�ความุ่ 
รบ่ผู้ดิีช้อบในการกำาห้นดีที่ศิที่างกลูยท่ี่ธ์
ดีา้นความุ่ป็ลูอดีภย่ขึ้องข้ึ้อมูุ่ลู การพ่ฒนา 
เที่คโนโลูย่แลูะกระบวนการเพื� อลูดี 
ความุ่เส่ิ่�ยงที่่�เก่�ยวข้ึ้องกบ่ความุ่ป็ลูอดีภ่ย
ขึ้องข้ึ้อมูุ่ลูขึ้ององค์กร ความุ่ป็ลูอดีภ่ย
ที่างไซึ่เบอรม์ุ่ค่วามุ่สิ่ำาคญ่ยิ�งต้อ่ธนาคาร 

การแบ่งแยกห้น้าที่่� (segregation of 
duties) จ้งถึูกนำามุ่าใช้้เพื� อป้็องก่น
ขึ้้อผู้ิดีพลูาดีแลูะการฉ้อโกงแลูะเพื� อ
รบ่รองความุ่สิ่มุ่บูรณ์แลูะความุ่ป็ลูอดีภ่ย
ขึ้องขึ้้อมูุ่ลูแลูะระบบสิ่ารสิ่นเที่ศขึ้อง
ธนาคาร นอกจากน่� ย่งได้ีจ่ดีให้้มุ่่การ
รายงานแดีช้บอรด์ีความุ่เส่ิ่�ยงด้ีานความุ่
ป็ลูอดีภย่ที่างไซึ่เบอรท์ี่ก่ไต้รมุ่าสิ่ต้อ่คณะ
กรรมุ่การกำาก่บเที่คโนโลูย่สิ่ารสิ่นเที่ศใน
ระดีบ่คณะกรรมุ่การธนาคารแลูะต้อ่คณะ
กรรมุ่การความุ่เส่ิ่�ยงที่างดีา้นเที่คโนโลูย่
สิ่ารสิ่นเที่ศในระดี่บบริห้ารจ่ดีการ โดีย
แดีช้บอร์ดีดี่งกลู่าวเป็็นการบริห้าร
จ่ดีการกำาห้นดีค่ณสิ่มุ่บ่ติ้ด้ีานความุ่
ป็ลูอดีภ่ยเพื� อให้้มุ่่�นใจว่าความุ่เส่ิ่�ยง
ต้่างๆ ที่่�งห้มุ่ดีอยู่ในระดี่บความุ่เส่ิ่�ยงที่่�
ธนาคารยอมุ่รบ่ไดี้ 

0
จํานวนกรณีการละเมิดความปลอดภัย
ของข้อมูลหรอืเหตุการณ์
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

0
จํานวนกรณีการละเมิดข้อมูลทั้งหมด

0
จํานวนลูกค้าและพนักงานทั้งหมด
ที่ได้รบัผลกระทบจากการละเมิด
ข้อมูลของบรษัิท 

0
ค่าปรบัหรอืบทลงโทษเกี่ยวกับ
ความปลอดภยัของขอ้มูล
หรอืเหตกุารณ์ความปลอดภยัทางไซเบอร ์
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ยิ�งไป็กว่าน่�น ธนาคารย่งไดี้พ่ฒนากลูย่ที่ธ์การนำาเที่คโนโลูย่เขึ้้ามุ่าเป็ลู่�ยนแป็ลูงองค์กร  
(IT Transformation) ที่่�มุ่่่งเน้นใน 3 ดี้าน ไดี้แก่ 1) การสิ่ร้างความุ่แขึ้็งแกร่งให้้ก่บรากฐาน 
2) การที่ำาให้้ง่ายแลูะป็ร่บป็ร่งให้้ท่ี่นสิ่มุ่่ย แลูะ 3) ต่้วแบบการป็ฏิิบ่ติ้การแลูะที่ร่พยากร  
มุ่่ว่ต้ถ่ึป็ระสิ่งค์ในการพ่ฒนาความุ่เร็วในการให้้บริการอย่างมุ่่เสิ่ถึ่ยรภาพแลูะอยู่บน 
พื�นฐานขึ้องความุ่ป็ลูอดีภ่ย ที่่�งน่� ภายใต้้กลูย่ที่ธ ์IT Transformation ไดี้มุ่่การจ่ดีที่ำาแผู้นงาน 
ดี้านความุ่ป็ลูอดีภ่ยที่างไซึ่เบอร์ผู้่านโครงการกลูย่ที่ธ์ 5 ดี้าน เพื�อเสิ่ริมุ่สิ่ร้างสิ่มุ่รรถึนะ 
ดี้านความุ่ป็ลูอดีภ่ยที่างไซึ่เบอรแ์ลูะสิ่รา้งความุ่แขึ้็งแกรง่ให้้ก่บฐานรากขึ้องธนาคาร

กลิย่ทธุก์ารนำาเทค้โนโลิยีเขี้ามาเปลิี�ยนแปลิงิองิค้์กร

เพ่ือปรบัปรุงความรวดเรว็ในการดําเนินงานด้วยระบบที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัย

การสรา้ง
ความแข็งแกรง่
ให้กับรากฐาน 

การทําให้งา่ย
และปรบัปรุง
ให้ทันสมัย 

ตัวแบบ
การปฏิบัติการ
และทรพัยากร
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กลยุทธค์วามปลอดภัยทางไซเบอร์

กลยุทธห์ลัก 5 ด้าน

วตัถปุระสงค์เพื�อเรง่การเติบโตทางธรุกิจด้วยการเตรยีมความพรอ้มในการตอบสนอง
และฟ�� นตัวจากภัยคกุคามทางไซเบอร ์ในขณะเดยีวกนัปรบัตวัตอ่วกิฤต 

ภยัคกุคาม การเป�นปฏปิ�กษ์ และความท้าทายที�สามารถและไม่สามารถคาดการณไ์ดล่้วงหน้า  

IT Modernization 
– พัฒนาระบบไอทีและ
เทคโนโลยีด้านความ
ปลอดภัยให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มที�
กาํลงัเปลี�ยนแปลง

Identify-driven 
security 
– ยกระดบัความ
ปลอดภยัและระบบ
ควบคมุเพื�อปกป�อง
ตัวตนของผู้ใช้
บรกิาร

Data security 
and protection 
– ดาํเนินงาน
สอดคล้องกบั
ขอ้กาํหนด
ทางกฎหมาย

Automation of 
security 
management 
– นําเครื�องมือ
อัตโนมัตมิาใช้เพื�อให้
สามารถตรวจสอบ
และตอบสนอง
ไดเ้รว็ยิ�งขึ�น

Intellgence-
driven threat 
management 
– ใช้ประโยชน์ขอ้มูล
เชิงลึกจากภายนอก
และขอ้มูลที�เป�น
ส่วนๆ เพื�อวเิคราะห์
ความเสี�ยงของ
ธนาคาร

นอกจากน่� ธนาคารยง่ดีำาเนนิงานในเชิ้งร่ก
เพื� อระบ่ภ่ยค่กคามุ่ให้มุ่่ที่่�อาจเกิดีขึ้้�นได้ี 
เพื�อให้้สิ่ามุ่ารถึระบ่ภ่ยค่กคามุ่แลูะบรรเที่า
ผู้ลูกระที่บได้ีอย่างเห้มุ่าะสิ่มุ่ ซ้ึ่�งแนวที่าง
ดี่งกลู่าวได้ีช่้วยให้้ธนาคารสิ่ามุ่ารถึจำาก่ดี
แลูะบริห้ารจ่ดีการความุ่เส่ิ่�ยงได้ีอย่าง 
ที่น่ที่ว่งที่เ่พื�อป็อ้งกน่ผู้ลูกระที่บที่างการเงนิ
แลูะการเสืิ่�อมุ่เส่ิ่ยชื้�อเส่ิ่ยง ธนาคารย่งไดี้
ลูงที่น่ในโครงสิ่รา้งพื�นฐานเพื�อต้รวจสิ่อบ
ช่้องโห้ว่ขึ้องระบบ ซ้ึ่�งไดี้เป็็นกระบวนการ 
ภายในที่่�ห้น่วยงานต่้างๆ นำาไป็ใช้้ โดีย 
ฟีเจอรใ์ห้มุ่่น่�ช่้วยให้ส้ิ่ามุ่ารถึต้รวจสิ่อบช่้อง
โห้ว่ขึ้องเครื�องมุ่อืห้รอืระบบให้มุ่ไ่ด้ีอต่้โนมุ่ต่้ิ
เพื� อระบ่ความุ่เส่ิ่�ยงในที่่นที่่ ที่่�งน่� ความุ่
ป็ลูอดีภย่ที่างไซึ่เบอรไ์ด้ีถึกูผู้นวกรวมุ่เขึ้า้ไป็
ในที่ก่ๆ ขึ้่�นต้อนขึ้องการดีำาเนนิการ ช่้วยเพิ�มุ่
ป็ระสิิ่ที่ธภิาพ ความุ่แมุ่น่ยำา แลูะความุ่ถึ่�ขึ้อง
การต้รวจสิ่อบช่้องโห้ว่ขึ้องระบบ

ในส่ิ่วนขึ้องการป็้องก่นแลูะการต้รวจจ่บ
ภ่ยค่กคามุ่ ธนาคารได้ีเพิ�มุ่ความุ่เข้ึ้มุ่งวดี
ขึ้องมุ่าต้รการป็อ้งกน่การร่�วไห้ลูขึ้องขึ้อ้มูุ่ลู
เพื�อให้้มุ่่�นใจว่าจะไมุ่่มุ่่การเปิ็ดีเผู้ยข้ึ้อมูุ่ลูที่่�
มุ่่ความุ่อ่อนไห้วโดียไมุ่่ได้ีร่บอน่ญาต้ โดีย
มุ่่การต้รวจสิ่อบที่่กๆ ช้่องที่าง เช่้น อ่เมุ่ลู 
เว็บไซึ่ต้์ คอมุ่พิวเต้อร์พกพา แลูะอ่ป็กรณ์ 
เชื้�อมุ่ต้่อต้่างๆ ว่าขึ้้อมูุ่ลูที่่� ส่ิ่งออกไป็สู่ิ่
ภายนอกมุ่ค่วามุ่เห้มุ่าะสิ่มุ่ห้รอืไมุ่่ โดียมุ่ก่าร
แจ้งเต้ือนก่บผูู้้จ่ดีการเพื� อให้้ต้รวจสิ่อบ
ความุ่ถึูกต้้องขึ้องการดีำาเนินการดี่งกลู่าว 
นอกจากน่� ท่ี่ามุ่กลูางนโยบายที่่�ให้พ้นก่งาน
สิ่ามุ่ารถึที่ำางานที่่�บ้านได้ี ธนาคารย่งได้ีเพิ�มุ่
มุ่าต้รการในการป็อ้งกน่การสูิ่ญเส่ิ่ยขึ้อ้มูุ่ลู
ผู้า่นการใช้้ VPN แลูะโป็รแกรมุ่ Outlook365 
เพื�อให้มุ้่่�นใจวา่ขึ้อ้มูุ่ลูที่่�มุ่ค่วามุ่อ่อนไห้วจะไมุ่่
สูิ่ญห้าย ถึกูนำาไป็ใช้้ในที่างที่่�ผู้ดิี ห้รอืเข้ึ้าถึง้
ได้ีโดียผูู้ท้ี่่�ไมุ่่ได้ีรบ่อนญ่าต้
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ธนาคารไดี้จ่ดีที่ำารายงานความุ่ย่�งยืนเพื�อนำาเสิ่นอขึ้้อคิดีเห้็น 
ผู้ลูการดีำาเนินงาน โอกาสิ่ แลูะความุ่ท้ี่าที่ายที่่�เก่�ยวขึ้้องก่บ
ธ่รกิจแลูะมุ่่ความุ่สิ่ำาค่ญสูิ่งส่ิ่ดีต้่อผูู้้มุ่่ส่ิ่วนไดี้เส่ิ่ย ที่่�งในมุ่ิต้ิ
ที่างด้ีานเศรษฐกิจ สิิ่�งแวดีลู้อมุ่ แลูะส่ิ่งคมุ่ รายงานฉบ่บน่� 
ไดี้จ่ดีที่ำาขึ้้�นสิ่อดีคลู้องก่บมุ่าต้รฐานการจ่ดีที่ำารายงาน 
ความุ่ย่�งยืนขึ้อง Global Reporting Initiative (GRI) ในระดี่บ
ที่างเลืูอกห้ลูก่ (Core option) โดียครอบคลูมุ่่ผู้ลูการดีำาเนินงาน
ต้่�งแต้่ว่นที่่� 1 มุ่กราคมุ่ 2564 จนถึ้ง 31 ธน่วาคมุ่ 2564

รายงานความุ่ย่�งยนืฉบ่บน่�ไดีน้ำาเสิ่นอผู้ลูการดีำาเนนิงานขึ้อง
ธนาคารที่ห้ารไที่ยธนช้าต้ จำาก่ดี (มุ่ห้าช้น) ที่่�งในป็ระเที่ศไที่ย
แลูะในต้่างป็ระเที่ศ ครอบคลู่มุ่รายได้ีที่่�งห้มุ่ดี (100%) ขึ้อง
ธนาคาร นอกจากน่� ช่้ดีข้ึ้อมูุ่ลูเฉพาะดี้านความุ่ย่�งยืนใน
รายงานฉบ่บน่�ยง่ได้ีรบ่การรบ่รองในระดีบ่ความุ่เชื้�อมุ่่�นอย่าง
จำาก่ดีจากห้น่วยงานอิสิ่ระภายนอก โดียสิ่ามุ่ารถึศ้กษาข้ึ้อมูุ่ลู
เพิ� มุ่เต้ิมุ่ไดี้ในรายงานการให้้ความุ่เชื้�อมุ่่�นอย่างเป็็นอิสิ่ระ 
ในรายงานฉบ่บน่� ที่่�งน่� การรายงานในมุ่ิต้ิที่างดี้านเศรษฐกิจ
แลูะขึ้อ้มูุ่ลูที่างการเงนิสิ่อดีคลูอ้งกบ่ขึ้อ้มูุ่ลูในรายงานป็ระจำาป็ี 
2564 โดียได้ีร่บการที่วนสิ่อบจากห้น่วยงานอิสิ่ระภายนอก
ต้ามุ่มุ่าต้รฐานการรายงานที่างการเงนิขึ้องไที่ย

เก่ิ�ยวิกัิบรายงาน์ฉบับน่์�
ประเด้็นสิำาค้ัญด้้านค้ว่ามยั�งิย่น
ธนาคารไดี้ที่ำาการป็ระเมุ่ินป็ระเดี็นสิ่ำาค่ญดี้านความุ่ย่�งยืนที่่กๆ 2 ป็ี ห้รือเมุ่ื�อมุ่่เห้ต้่การณ์สิ่ำาค่ญเกิดีขึ้้�นเพื�อระบ่แลูะจ่ดีลูำาดี่บ
ความุ่สิ่ำาค่ญขึ้องป็ระเดี็นที่่�มุ่่ความุ่สิ่ำาค่ญต้่อธนาคารแลูะผูู้้มุ่่ส่ิ่วนไดี้เส่ิ่ย

การระบุประเด็น
ระบุและพิจารณาประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่มี
ผลกระทบต่อทีทีบี
อย่างมีนัยสําคัญ

การจดัลาํดบัความสําคญั
ประเมินความสําคัญของ
ประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับ
ธนาคาร  โดยอา้งองิ
หลกัเกณฑ์ในการประเมิน
ความเส่ียง และขอ้คดิเหน็
จากหน่วยงาน ผู้บรหิาร
ระดับสูง และผู้มีส่วนได้เสีย

การตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ผูบ้รหิารและคณะกรรมการ
ธนาคารตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและพิจารณาอนมัุติ
ประเด็นที่มีนัยสําคัญ

การพิจารณาทบทวน
พิจารณาทบทวนความ
เกี่ยวข้องและนัยสําคัญ
ของประเด็นอย่าง
สม�าเสมอผ่านการมี
ส่วนรว่มกับผูม้ส่ีวนไดเ้สีย
ทั้งภายในและภายนอก

ประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนประจาํปี 2564-2565
ด้านธรุกิจ
1.  การสรา้งประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
2.  การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ด้านบรรษัทภิบาล
3.  การกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูล
5.  ความปลอดภัยทางไซเบอร์
6.  ความพรอ้มและเสถียรภาพของระบบไอที
7.  การจัดการความเส่ียง
8.  การให้บรกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรม
9.  จรยิธรรมในการดําเนินธรุกิจ

ด้านส่ิงแวดล้อม
10. การให้สินเช่ือและการลงทุนอย่างรบัผิดชอบ
11.  ความเส่ียงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
12.  การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมภายในธนาคาร

ด้านสังคม
13.  ความรูท้างการเงนิและการเข้าถึงทางการเงนิ
14.  การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
15.  ความสามารถของพนักงานและการวางแผนด้านทรพัยากรบุคคล
16.  พนักงานที่มีความหลากหลาย การมีส่วนรว่ม
 และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
17.  การพัฒนาชุมชน
18.  สิทธมินุษยชน
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การสิรา้งิการมีสิ�ว่นร�ว่มกับผู้มีสิ�ว่นได้้เสีิย
ธนาคารสิ่ร้างการมุ่่ส่ิ่วนร่วมุ่แลูะสืิ่�อสิ่ารก่บผูู้้มุ่่ส่ิ่วนไดี้เส่ิ่ยเป็็นป็ระจำาอย่างสิ่มุ่ำาเสิ่มุ่อ โดียสิ่ามุ่ารถึแบ่งผูู้้มุ่่ส่ิ่วนไดี้เส่ิ่ยเป็็น 9 กลู่่มุ่ ไดี้แก่ ผูู้้ถึือห้่้น พน่กงาน ลููกค้า พ่นธมุ่ิต้รที่างธ่รกิจ  
คู่แขึ้่งที่างธร่กิจ ห้น่วยงานที่างการ ช่้มุ่ช้น ป็ระช้าส่ิ่งคมุ่ แลูะคู่ค้า

ผู้มีสิ�ว่นได้้เสีิย กระบว่นการมีสิ�ว่นร�ว่ม
การตอบสินองิต�อประเด้็นที� 
ผู้มีสิ�ว่นได้้เสีิยให้ค้ว่ามสินใจ

ผูู้้ถึือห้่้น • ป็ระช่้มุ่สิ่ามุ่่ญผูู้้ถึือห้่้นป็ระจำาป็ี
• การป็ระช่้มุ่น่กวิเคราะห้์
• การจ่ดีส่ิ่ญจรเพื�อพบผูู้ถ้ึอืห้่น้

แลูะน่กลูงที่่น
• รายงานรายไต้รมุ่าสิ่
• การส่ิ่มุ่มุ่นา
• การเป็ิดีเผู้ยขึ้้อมูุ่ลูผู้่าน
 ห้น่วยงานที่างการ
• การสิ่อบถึามุ่ขึ้้อมูุ่ลูผู้่าน

เว็บไซึ่ต้์ขึ้องที่่ที่่บ่
• การต้ิดีต้่อน่กลูงที่่นส่ิ่มุ่พ่นธ์
• ช่้องที่างการรายงานเบาะแสิ่
 แลูะการรอ้งเรย่น

• ก้าวผู้่านวิกฤต้โควิดี-19  
ไป็ดี้วยก่น ห้น้า 16-19

• การเป็ลู่�ยนแป็ลูงองค์กรสู่ิ่ย่ค
ดีิจิที่่ลู ห้น้า 20-23

• การกำาก่บดีูแลู แลูะจรยิธรรมุ่
ที่างธร่กิจ ห้น้า 51-53

• การให้้บรกิารลููกค้าอย่าง 
เป็็นธรรมุ่ ห้น้า 58-60

• การให้สิ้ิ่นเชื้�ออย่างรบ่ผู้ดิีช้อบ 
ห้น้า 28-33

พน่กงาน • การสืิ่�อสิ่ารก่บเจ้าห้น้าที่่�
ที่รพ่ยากรบ่คคลู

• การสิ่ำารวจการมุ่่ส่ิ่วนรว่มุ่
 ขึ้องพน่กงาน
• การป็ฐมุ่นิเที่ศพน่กงานให้มุ่่
• การป็ระช่้มุ่พน่กงานที่่กระดี่บ 

(Town Halls)
• อ่เมุ่ลูแลูะการสืิ่�อสิ่ารผู้่าน
 ช่้องที่างออนไลูนอ์ยา่งสิ่มุ่ำาเสิ่มุ่อ
• ช่้องที่างการรายงานเบาะแสิ่

แลูะการรอ้งเรย่น

• บ่คลูากรขึ้องเรา ห้น้า 40-45

ลููกค้า • สิ่ำาน่กงานสิ่าขึ้า
• ผูู้้จ่ดีการพ่ฒนาธร่กิจ
• Contact Center ขึ้องที่่ที่่บ่
• แพลูต้ฟอรม์ุ่ดีจิิที่ลู่ เช่้น เฟซึ่บ่�ก 

แลูะเว็บไซึ่ต้์ขึ้องที่่ที่่บ่
• กิจกรรมุ่ก่บลููกค้า
• ช่้องที่างการรายงานเบาะแสิ่

แลูะการรอ้งเรย่น

• ก้าวผู้่านวิกฤต้โควิดี-19  
ไป็ดี้วยก่น ห้น้า 16-17

• ค่ณภาพช่้วิต้ที่างการเงนิที่่�ดี่ 
ห้น้า 18-19

• ป็ระสิ่บการณ์ที่่�ดี่ต้่อลููกค้า 
ห้น้า 24-26

• ขึ้้อมูุ่ลูส่ิ่วนบ่คคลูแลูะ 
ความุ่ป็ลูอดีภ่ยที่างไซึ่เบอร ์
ห้น้า 61-64

ผู้มีสิ�ว่นได้้เสีิย กระบว่นการมีสิ�ว่นร�ว่ม
การตอบสินองิต�อประเด้็นที� 
ผู้มีสิ�ว่นได้้เสีิยให้ค้ว่ามสินใจ

พ่นธมุ่ิต้รที่างธร่กิจ • ช่้องที่างการจ่ดีซืึ่�อจ่ดีจ้าง
• ช่้องที่างการรายงานเบาะแสิ่

แลูะการรอ้งเรย่น

• ป็ระสิ่บการณ์ที่่�ดี่ต้่อลููกค้า 
ห้น้า 24-26

คู่แขึ้่งที่างธร่กิจ • กิจกรรมุ่ในระดี่บอ่ต้สิ่าห้กรรมุ่
ธนาคาร การส่ิ่มุ่มุ่นา  
การฝึกอบรมุ่ แลูะงานต้่างๆ  
ที่่�จ่ดีโดียห้น่วยงานที่างการ 
แลูะห้น่วยงานภายนอก

• ช่้องที่างการรายงานเบาะแสิ่
แลูะการรอ้งเรย่น

• การกำาก่บดีูแลู แลูะจรยิธรรมุ่
ที่างธร่กิจ ห้น้า 51-53

• การให้้บรกิารลููกค้า 
อย่างเป็็นธรรมุ่ ห้น้า 58-60

ห้น่วยงานที่างการ • กจิกรรมุ่ในระดีบ่อ่ต้สิ่าห้กรรมุ่
ธนาคาร การส่ิ่มุ่มุ่นา  
การฝึกอบรมุ่ แลูะงานต้า่งๆ 

 ท่ี่�จ่ดีโดียห้นว่ยงานที่างการ
 แลูะห้นว่ยงานภายนอก
• ช่้องที่างการรายงานเบาะแสิ่

แลูะการรอ้งเรย่น

• การกำาก่บดีูแลู แลูะจรยิธรรมุ่
ที่างธร่กิจ ห้น้า 51-53

• การให้้บรกิารลููกค้า 
อย่างเป็็นธรรมุ่ ห้น้า 58-60

• การให้สิ้ิ่นเชื้�ออยา่งรบ่ผู้ดิีช้อบ 
ห้น้า 28-33

ช่้มุ่ช้น • ศูนย์การเรย่นรูไ้ฟ-ฟ้า
• ช่้มุ่ช้นส่ิ่มุ่พ่นธ์
• การสิ่ำารวจช่้มุ่ช้น
• ช่้องที่างการรายงานเบาะแสิ่

แลูะการรอ้งเรย่น

• การพ่ฒนาส่ิ่งคมุ่ 
ห้น้า 46-49

ป็ระช้าส่ิ่งคมุ่ • การต้ิดีต้่อการพ่ฒนาที่่�ย่�งยืน
• ช่้องที่างการรายงานเบาะแสิ่

แลูะการรอ้งเรย่น

• การให้สิ้ิ่นเชื้�ออยา่งรบ่ผู้ดิีช้อบ 
ห้น้า 28-33

คู่ค้า • ช่้องที่างการจ่ดีซืึ่�อจ่ดีจ้าง
• ช่้องที่างการรายงานเบาะแสิ่

แลูะการรอ้งเรย่น

• การกำาก่บดีููแลู แลูะจรยิธรรมุ่
ที่างธร่กิจ ห้น้า 51-53
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ประเด็้นหลิกัที�ผู้มสีิ�ว่นได้เ้สีิยกลิ�าว่ถึงิในป ี2564

ผูู้้มุ่่ส่ิ่วนไดี้เส่ิ่ยขึ้องธนาคารไดี้ระบ่ป็ระเดี็นห้ลู่กดี่งต้่อไป็น่� 
ผู้่านกิจกรรมุ่การสิ่รา้งการมุ่่ส่ิ่วนรว่มุ่ต้ลูอดีที่่�งป็ี

ที่่�งน่� คณะกรรมุ่การธนาคารได้ีมุ่ก่ารแต่้งต้่�งห้ว่ห้นา้เจ้าห้นา้ที่่�
บรหิ้าร สิ่ถึาป็ตั้ยกรรมุ่องคก์รแลูะความุ่ป็ลูอดีภย่สิ่ารสิ่นเที่ศ 
(Head of Enterprise Architecture and Information  
Security Office) ที่ำาห้น้าท่ี่�เป็น็ผูู้้บรหิ้ารความุ่มุ่่�นคงป็ลูอดีภ่ย
สิ่ารสิ่นเที่ศ (Chief Information Security Officer: CISO)  
รบ่ผู้ิดีช้อบในส่ิ่วนขึ้องการวางที่ิศที่างแลูะกลูย่ที่ธด์ี้านความุ่
ป็ลูอดีภ่ยที่างไซึ่เบอร์ขึ้องธนาคาร เพื� อพ่ฒนาเที่คโนโลูย่
แลูะกระบวนการ แลูะเพื�อลูดีความุ่เส่ิ่�ยงที่่�เก่�ยวขึ้้องก่บความุ่
ป็ลูอดีภ่ยขึ้องข้ึ้อมูุ่ลูขึ้ององค์กร นอกจากน่� ธนาคารย่งได้ี
พ่ฒนากลูย่ที่ธ์การนำาเที่คโนโลูย่เขึ้้ามุ่าเป็ลู่�ยนแป็ลูงองค์กร 
(IT Transformation) ซ้ึ่�งเป็็นพื�นฐานในการจ่ดีที่ำาแผู้นงาน 
ดี้านความุ่ป็ลูอดีภ่ยที่างไซึ่เบอร์ผู้่านโครงการกลูย่ที่ธ ์ 
5 ด้ีาน เพื�อเสิ่ริมุ่สิ่ร้างสิ่มุ่รรถึนะด้ีานความุ่ป็ลูอดีภ่ยที่าง
ไซึ่เบอรแ์ลูะสิ่รา้งความุ่แขึ้็งแกรง่ให้้ก่บฐานรากขึ้องธนาคาร 
สิ่ำาห้ร่บขึ้้อมูุ่ลูเพิ�มุ่เต้ิมุ่ อ่านได้ีจากบที่ข้ึ้อมูุ่ลูส่ิ่วนบ่คคลูแลูะ
ความุ่ป็ลูอดีภ่ยที่างไซึ่เบอรใ์นรายงานฉบ่บน่�

ด้ิจทิัลิแลิะนวั่ตกรรม
เพื�อต้อบสิ่นองต้่อการเขึ้้ามุ่ามุ่่บที่บาที่เพิ�มุ่ข้ึ้�นขึ้องธนาคาร
ดีิจิที่่ลูอ่นเป็็นผู้ลูสืิ่บเนื�องมุ่าจากการระบาดีขึ้องโควิดี-19  
แลูะการเป็ลู่�ยนแป็ลูงพฤติ้กรรมุ่ขึ้องผูู้้บริโภค ที่่ที่่บ่ได้ีเร่ง 
การเป็ลู่�ยนผู่้านองค์กรไป็สู่ิ่ความุ่เป็น็ดิีจิที่ลู่ผู่้านโซึ่ลูชู่้นดีจิิที่ลู่ 
ที่่�ห้ลูากห้ลูายเพื� อเพิ� มุ่พูนป็ระสิ่บการณ์แลูะเสิ่ริมุ่สิ่ร้าง 
ความุ่เป็็นอยู่ที่่�ดี่ที่างการเงนิขึ้องลููกค้า

ความุ่ป็รารถึนาขึ้องธนาคารในการเป็็นห้น้�งในสิ่ามุ่ผูู้้นำา 
ที่างด้ีานแพลูต้ฟอรม์ุ่ดีจิิที่ลู่แบงกิ�งในป็ระเที่ศไที่ยแลูะส่ิ่งมุ่อบ
ป็ระสิ่บการณ์ที่่�ดีย่ิ�งขึ้้�นให้ก้บ่ลูกูค้าผู้า่นการมุ่่่งเนน้เสิ่รมิุ่สิ่รา้ง

ให้้ที่่กช่้องที่างการนำาเสิ่นอผู้ลิูต้ภ่ณฑ์์แลูะบริการมุ่่ความุ่เป็็น
ดีิจิที่่ลู นำาไป็สู่ิ่การพ่ฒนาโมุ่เดีลูการดีำาเนินงานแบบ “Digital 
First” เพื�อขึ้่บเคลูื�อนการบูรณาการดี้านดีิจิที่่ลูควบคู่ไป็ก่บ
การป็ร่บป็ร่งป็ระสิ่บการณ์ขึ้องลููกค้าในที่่กช่้องที่างอย่าง 
ต้อ่เนื�อง ดิีจิที่ลู่แบงกิ�งขึ้องที่ท่ี่บ่่จ้งเป็็นมุ่ากกว่าการให้บ้รกิาร
ธนาคารป็ระจำาว่นที่่�สิ่ร้างความุ่สิ่ะดีวกสิ่บายให้้ก่บลููกค้า 
ห้ากแต่้ย่งช่้วยสิ่านส่ิ่มุ่พ่นธ์แลูะการมุ่่ส่ิ่วนร่วมุ่ขึ้องลููกค้า 
กบ่ธนาคารผู่้านการให้บ้รกิารแบบเฉพาะบ่คคลู สิ่ำาห้รบ่ขึ้อ้มูุ่ลู
เพิ�มุ่เต้ิมุ่ อ่านไดี้จากบที่การเปลิี�ยนแปลิงิองิค์้กรสูิ�ย่ค้ด้ิจิทัลิ
ในรายงานฉบ่บน่�

การให้ค้ว่ามรูแ้ลิะการเขี้าถึงิทางิการเงินิ
ธนาคารเป็็นผูู้้ส่ิ่งเสิ่ริมุ่การให้้ความุ่รู้ที่างการเงินมุ่าอย่าง
ต้อ่เนื�องยาวนานผู่้านโครงการการให้ค้วามุ่รูท้ี่างการเงินแก่
ลูกูคา้ พนก่งาน แลูะป็ระช้าช้นท่ี่�วไป็ โดียธนาคารเชื้�อวา่การให้ ้
ความุ่รู้ที่างการเงินมุ่่ความุ่สิ่ำาค่ญอย่างยิ�งแลูะเป็็นพื�นฐาน 
ที่่�สิ่ำาคญ่อน่นำาไป็สู่ิ่ความุ่เป็็นอยู่ที่่�ดีท่ี่างการเงนิ ที่่�งน่� ธนาคาร
ไดี้ส่ิ่งเสิ่ริมุ่การให้้ความุ่รู้ที่างการเงินแก่ลููกค้าที่่กราย 
ผู้่าน 4 แพลูต้ฟอรม์ุ่ดีิจิที่่ลู ไดี้แก่ fintips by ttb, fin live & 
learn by ttb, finfit by ttb, แลูะ finbiz by ttb ในขึ้ณะเดี่ยวก่น  
การส่ิ่งเสิ่ริมุ่ให้้ภาคป็ระช้าช้นเขึ้้าถึ้งบริการที่างการเงินก็มุ่่ 
ความุ่สิ่ำาคญ่ไมุ่่ยิ�งห้ย่อนไป็กว่ากน่ เนื�องจากเป็น็ปั็จจ่ยสิ่ำาคญ่ 
ในการลูดีความุ่เห้ลูื�อมุ่ลูำาที่างเศรษฐกิจในเชิ้งโครงสิ่ร้าง  
ช่้วยยกระดี่บความุ่เป็็นอยู่ที่่�ด่ีที่างส่ิ่งคมุ่ แลูะเสิ่ริมุ่สิ่ร้างการ
เต้ิบโต้อย่างเที่่าเที่่ยมุ่ ธนาคารจ้งมุ่่่งมุ่่�นพ่ฒนาผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์ 
แลูะบรกิารที่างการเงนิที่่�เที่า่เที่ย่มุ่แลูะเขึ้า้ถึง้งา่ยสิ่ำาห้รบ่ลูกูคา้ 
ที่่กรายเพื� อยกระดี่บความุ่เป็็นอยู่ที่่�ด่ีที่างการเงิน สิ่ำาห้ร่บ 
ขึ้้อมูุ่ลูเพิ�มุ่เต้ิมุ่ อ่านได้ีจากบที่การให้้ความุ่รู้ที่างการเงินแลูะ
การส่ิ่งเสิ่รมิุ่การเขึ้้าถึ้งบรกิารที่างการเงนิในรายงานฉบ่บน่�

ค้ว่ามปลิอด้ภัยทางิไซเบอร์
การรวมุ่กิจการระห้ว่างที่่เอ็มุ่บ่แลูะธนาคารธนช้าต้ในป็ี 
2564 ส่ิ่งผู้ลูให้้ธนาคารไดี้เป็็นห้น้�งในธนาคารพาณิช้ย์ที่่�มุ่่
ความุ่สิ่ำาค่ญต้่อระบบในป็ระเที่ศ (Domestic Systemically 
Important Banks or D-SIBs) ซ้ึ่�งห้มุ่ายถึ้งความุ่สิ่ำาค่ญขึ้อง
ความุ่ป็ลูอดีภ่ยที่างไซึ่เบอรท์ี่่�ยิ�งเพิ�มุ่มุ่ากขึ้้�น นำาไป็สู่ิ่การป็รบ่
โครงสิ่ร้างองค์กรปั็จจ่บ่นให้้มุ่่่งเน้นเที่คโนโลูย่สิ่ารสิ่นเที่ศ 
แลูะความุ่ป็ลูอดีภ่ยขึ้องขึ้้อมูุ่ลูมุ่ากยิ�งขึ้้�น 
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การสินับสิน่นเป้าหมายการพัิ่ฒนาที�ยั�งิย่นขีองิองิค้์การสิหประชื่าชื่าติ 

ธนาคารส่ิ่งเสิ่ริมุ่ให้้ป็ระช้าช้นเขึ้้าถึ้งบริการที่างการเงินอย่างที่่�วถ้ึง 
แลูะเที่่าเที่่ยมุ่ โดียเชื้�อว่าการให้้ความุ่รู้ที่างการเงินข่ึ้�นพื� นฐานจะช่้วย 
วางรากฐานแลูะยกระดี่บค่ณภาพช่้วิต้ขึ้องป็ระช้ากรในช่้มุ่ช้นที่่�ยากจนไดี้

ธนาคารส่ิ่งเสิ่ริมุ่ให้้น่กเร่ยนในช้นบที่ได้ีมุ่่ความุ่มุ่่�นคงที่างอาห้ารแลูะ 
สิ่ารอาห้ารที่่�ครบถ้ึวน ผู่้านโครงการไฟ-ฟ้า ที่่�ให้้ความุ่รู้แลูะสิ่น่บสิ่น่น 
ดี้านการเกษต้รแบบย่�งยืน

ธนาคารส่ิ่งเสิ่ริมุ่ให้้คนไที่ยกินดี่แลูะดีูแลูส่ิ่ขึ้ภาพแลูะความุ่เป็็นอยู่ท่ี่�ดี่ 
ผู้่านโครงการพ่ฒนาช่้มุ่ช้นที่่�สิ่น่บสิ่น่นช่้มุ่ช้นที่่�ห้่างไกลูให้้เขึ้้าถ้ึงสิ่ถึาน
บรกิารส่ิ่ขึ้ภาพ

ธนาคารส่ิ่งเสิ่รมิุ่การศ้กษาแลูะการเรย่นรูข้ึ้องเยาวช้นผู่้านศูนย์การเรย่นรู้
ไฟ-ฟ้า ต้ลูอดีจนดีำาเนินกิจกรรมุ่สิ่น่บสิ่น่นอื�นๆ เช่้น การส่ิ่งเสิ่ริมุ่ที่่กษะ 
ดี้านศิลูป็ะ ดีนต้ร่ ก่ฬา แลูะภาษา โดียเปิ็ดีโอกาสิ่ให้้เยาวช้นที่่กคน 
ไดี้แสิ่ดีงออกความุ่สิ่ามุ่ารถึอย่างเต้็มุ่ที่่�แลูะพ่ฒนาต้นเองในกิจกรรมุ่ 
ท่ี่�ต้นสิ่นใจ ไดีส้ิ่ามุ่ารถึแสิ่ดีงความุ่สิ่รา้งสิ่รรคใ์นที่างที่่�เห้มุ่าะสิ่มุ่ นอกจากน่� 
ย่งมุ่่กิจกรรมุ่เพื�อส่ิ่งคมุ่ภายใต้้โครงการไฟ-ฟ้า เพื�อสิ่น่บสิ่น่นการศ้กษา
แลูะการพ่ฒนาส่ิ่งคมุ่อย่างย่�งยืน

ธนาคารไมุ่่เพ่ยงวางเป็้าห้มุ่ายเพื� อการเต้ิบโต้ที่างธ่รกิจอย่างย่�งยืน  
แต้่ย่งส่ิ่งเสิ่ริมุ่ห้ลู่กการดี้านสิิ่ที่ธิมุ่น่ษยช้นแลูะการป็ฏิิบ่ต้ิต้่อพน่กงาน 
อย่างเป็็นธรรมุ่

ธนาคารให้้ความุ่สิ่ำาค่ญต่้อนว่ต้กรรมุ่ให้มุ่่ๆ บนห้นที่างสู่ิ่ธนาคารดิีจิที่่ลู 
แลูะดีจิิที่ลู่แพลูต้ฟอรม์ุ่ดีว้ยความุ่เชื้�อมุ่่�นในป็รช่้ญา “สิ่รา้งความุ่แต้กต้า่ง” 
ที่่�มุ่่่งสิ่ร้างความุ่แต้กต้่างอย่างสิ่ร้างสิ่รรค์แลูะมุ่่ค่ณค่าต้่อลููกค้าแลูะ 
สิิ่�งแวดีลู้อมุ่

ธนาคารส่ิ่งเสิ่รมิุ่การพ่ฒนาส่ิ่งคมุ่อยา่งที่่�วถึง้แลูะนำาไป็สู่ิ่ส่ิ่งคมุ่ที่่�สิ่ะอาดีขึ้้�น
แลูะเป็็นมิุ่ต้รต่้อสิิ่�งแวดีลู้อมุ่ ผู่้านการป็ลู่อยสิิ่นเชื้�อส่ิ่เขึ้่ยวแลูะโครงการ
พ่ฒนาช่้มุ่ช้นขึ้องธนาคาร

ธนาคารป็รบ่ป็ร่งป็ระสิิ่ที่ธภิาพการใช้้ที่รพ่ยากรภายในองค์กรอย่างต่้อเนื�อง 
ต้ลูอดีจนช่้วยลูดีผู้ลูกระที่บจากการเป็ลู่�ยนแป็ลูงสิ่ภาพภูมุ่ิอากาศ 
โดียการให้้ความุ่สิ่น่บสิ่น่นที่างการเงินแก่โครงการพลู่งงานที่ดีแที่น 
เพื�อผู้ลู่กดี่นให้้เกิดีส่ิ่งคมุ่คารบ์อนต้ำา
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ขี้อมูลิด้้านเศรษฐกิจ หน�ว่ย
2564

งิบการเงินิรว่ม งิบการเงินิเฉพิ่าะธุนาค้าร

รายไดี้จากการดีำาเนินงานรวมุ่ พ่นบาที่ 65,536,717 52,065,784

ค่าใช้้จ่ายจากการดีำาเนินงานอื�นๆ พ่นบาที่ 31,218,973 26,331,376

กำาไรส่ิ่ที่ธิ พ่นบาที่ 10,476,672 7,768,773

สิิ่นที่รพ่ย์รวมุ่ พ่นบาที่ 1,759,180,734 1,754,688,967

ห้น่�สิิ่นรวมุ่ พ่นบาที่ 1,548,345,039 1,546,891,931

ส่ิ่วนขึ้องเจ้าขึ้องรวมุ่ พ่นบาที่ 210,835,695 207,797,036

ห้มุ่ายเห้ต้่:
1. รายลูะเอ่ยดีเพิ�มุ่เต้ิมุ่ในงบการเงนิในรายงานป็ระจำาป็ี 2564

ผ่ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ด้าน์ควิามยั�งยืน์

ขี้อมูลิด้้าน 
สิิ�งิแว่ด้ลิ้อม หน�ว่ย 2561

2562 2563 2564

สิำานกังิานใหญ� อ่�นๆ สิำานกังิานใหญ� อ่�นๆ สิำานกังิานใหญ� อ่�นๆ

การปลิ�อยก๊าซเรอ่นกระจก

การป็ลู่อยก�าซึ่
เรอืนกระจกรวมุ่

ต้่น
คารบ์อนไดีออกไซึ่ดี์

เที่่ยบเที่่า
19,972 8,423 21,007 7,456 9,333 6,146 16,867

การป็ลู่อยก�าซึ่เรอืน
กระจกที่างต้รง 
(GHG Scope 1)

ต้่น
คารบ์อนไดีออกไซึ่ดี์

เที่่ยบเที่่า
257 691 NA 1,113 NA 298 NA

การป็ลู่อยก�าซึ่เรอืน
กระจกที่างอ้อมุ่ 
(GHG Scope 2)

ต้่น
คารบ์อนไดีออกไซึ่ดี์

เที่่ยบเที่่า
19,410 7,562 20,752 6,252 9,157 5,732 16,574

การป็ลู่อยก�าซึ่เรอืน
กระจกที่างออ้มุ่อื�นๆ  
(GHG Scope 3)

ต้่น
คารบ์อนไดีออกไซึ่ดี์

เที่่ยบเที่่า
305 170 192 91 175 116 294

การใช้ื่พิ่ลิังิงิาน

การใช้้พลู่งงาน
รวมุ่

เมุ่กะว่ต้ต้์-ช่้�วโมุ่ง 39,407 15,957 41,512 13,207 18,318 12,370 33,154

กิกะจูลู  141,866  57,447 149,444 47,546 65,945 44,531 119,356

นำามุ่่นเชื้�อเพลูิง
เมุ่กะว่ต้ต้์-ช่้�วโมุ่ง 579 830 NA 701 NA 904 NA

กิกะจูลู 2,085 2,990 NA 2,525 NA 3,253 NA

ไฟฟ้า
เมุ่กะว่ต้ต้์-ช่้�วโมุ่ง 38,828 15,127 41,512 12,506 18,318 11,466 33,154

กิกะจูลู 139,781 54,457 149,444 45,022 65,945 41,278 119,356

การด้ึงินำามาใช้ื่

การดีง้นำามุ่าใช้้รวมุ่
ลููกบาศก์เมุ่ต้ร 153,802 122,607 84,907 102,507 78,934 87,706 171,913 

เมุ่กะลูิต้ร 154 123 85 103 79 88 172

ขี้อมูลิด้้าน 
สิิ�งิแว่ด้ลิ้อม หน�ว่ย 2561

2562 2563 2564

สิำานกังิานใหญ� อ่�นๆ สิำานกังิานใหญ� อ่�นๆ สิำานกังิานใหญ� อ่�นๆ

ขีองิเสีิย

ขึ้องเส่ิ่ยไมุ่่อ่นต้ราย
รวมุ่ ต้่น 84 112 NA 237 NA 43 NA

ขึ้องเส่ิ่ยรไ่ซึ่เคิลู ต้่น 84 112 NA 67 NA 32 NA

ขึ้องเส่ิ่ยที่่�วไป็ ต้่น NA NA NA 139 NA  NR NA

ขึ้ยะอาห้าร ต้่น NA NA NA 32 NA 12 NA

การใช้ื่กระด้าษ

การใช้้กระดีาษรวมุ่ ต้่น 274 101 187 66 169 62 235

การเด้ินทางิเพ่ิ่�อเหต่ผลิทางิธุร่กิจ

การเดีินที่างเพื�อ
เห้ต้่ผู้ลูที่างธร่กิจ
ดี้วยรถึยนต้์ขึ้อง
ธนาคาร

ต้่น
คารบ์อนไดีออกไซึ่ดี์

เที่่ยบเที่่า
139 191 NA 167 NA 215 NA

การเดีินที่างเพื�อ
เห้ต้่ผู้ลูที่างธร่กิจ
ดี้วยรถึยนต้์ขึ้องผูู้้
ให้้บรกิาร

กิโลูเมุ่ต้ร 466 30,319 NA 50,722 NA 30,866 NA

ห้มุ่ายเห้ต้่:
1. การป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจก ต้ามุ่ขึ้อบเขึ้ต้การควบค่มุ่การดีำาเนินงาน: 

• การป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกที่างต้รง (GHG Scope 1): แห้ลู่งการป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกที่างต้รงในป็ี 2564 ครอบคลู่มุ่การใช้้นำามุ่่นเชื้�อเพลูิง 
การป็ลู่อยมุ่่เที่นจากบ่อเกรอะ ระบบบำาบ่ดีนำาเส่ิ่ยแลูะสิ่ารที่ำาความุ่เย็น (R134a) ในป็ี 2564 มุ่่การซืึ่�อสิ่ารที่ำาความุ่เย็น R22 คิดีเป็็นการป็ลู่อย 
ก�าซึ่เรอืนกระจกเที่่าก่บ 11 ต้่นคารบ์อนไดีออกไซึ่ดี์เที่่ยบเที่่า

• การป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกที่างอ้อมุ่ (GHG Scope 2): แห้ลู่งการป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกที่างอ้อมุ่ครอบคลู่มุ่การใช้้ไฟฟ้าในป็ี 2564
• การป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกที่างอ้อมุ่อื�นๆ (GHG Scope 3): แห้ลู่งการป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกที่างอ้อมุ่อื�นๆ ในป็ี 2564 ครอบคลู่มุ่การเดีินที่าง

ขึ้องพน่กงานเพื�อเห้ต้่ผู้ลูที่างธร่กิจโดียรถึยนต้์ที่่�ควบค่มุ่โดียห้น่วยงานภายนอก แลูะการจ่ดีซืึ่�อผู้ลูิต้ภ่ณฑ์์แลูะบรกิารต้่างๆ เช่้น กระดีาษ 
แลูะนำาป็ระป็า 

• การคำานวณการป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกใช้้ค่าส่ิ่มุ่ป็ระสิิ่ที่ธิ�การป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจก (emission factors: EF) อ้างอิงจาก องค์การบรหิ้ารจ่ดีการ
ก�าซึ่เรอืนกระจก (องค์การมุ่ห้าช้น) ห้รอืขึ้้อมูุ่ลูลู่าส่ิ่ดีขึ้อง TGO โดียกำาห้นดีขึ้อบเขึ้ต้ดี้วยวิธก่ารควบค่มุ่การดีำาเนินงานต้ามุ่แนวการป็ระเมุ่ิน
คารบ์อนฟ่ต้พรนิต้์ขึ้ององค์กรขึ้อง TGO

2. การลูดีการป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกจากการรไ่ซึ่เคิลูกระดีาษโดียห้น่วยงานภายนอกในป็ี 2564 คิดีเป็็น 8.3 ต้่นคารบ์อนไดีออกไซึ่ดี์เที่่ยบเที่่า
3. การใช้้พลู่งงาน: การใช้้พลู่งงานที่างต้รงครอบคลู่มุ่การเผู้าไห้มุ่้ที่่�อยู่ก่บที่่� (รวมุ่การใช้้นำามุ่่นดี่เซึ่ลูสิ่ำาห้รบ่เครื�องกำาเนิดีไฟฟ้าฉ่กเฉินแลูะเครื�องสูิ่บ

นำาดี่บเพลูิง) แลูะการเผู้าไห้มุ่้แบบเคลูื�อนที่่� (รวมุ่การใช้้นำามุ่่นดี่เซึ่ลูแลูะเบนซิึ่นสิ่ำาห้รบ่ยานพาห้นะขึ้องธนาคาร) ขึ้้อมูุ่ลูไฟฟ้าไดี้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า
จากสิ่ำาน่กงานให้ญ่แลูะสิ่าขึ้าที่่�ห้น่วยงานที่รพ่ยากรอาคารแลูะบรกิารส่ิ่วนกลูางเป็็นผูู้้ดีูแลูโดียต้รง

4. การดี้งนำามุ่าใช้้: ขึ้้อมูุ่ลูการดี้งนำามุ่าใช้้ไดี้จากใบแจ้งค่านำาป็ระป็าจากสิ่ำาน่กงานให้ญ่แลูะสิ่าขึ้าที่่�ห้น่วยงานที่รพ่ยากรอาคารแลูะบรกิาร 
ส่ิ่วนกลูางเป็็นผูู้้ดีูแลูโดียต้รง นำาที่่�จ่ายจากสิ่ถึาน่นำาขึ้องการป็ระป็านครห้ลูวงมุ่าย่งสิ่ำาน่กงานให้ญ่ มุ่่ค่า TDS เที่่าก่บ 390 มุ่ิลูลูิกรมุ่่ต้่อลูิต้ร  
(ณ ว่นที่่� 31 ธน่วาคมุ่ 2564) ซ้ึ่�งจ่ดีเป็็นนำาจืดี (TDS < 1,000 มุ่ิลูลูิกรมุ่่ต้่อลูิต้ร) ที่่�งน่� ที่่�ต้่�งขึ้องสิ่ำาน่กงานให้ญ่จ่ดีอยู่ในพื�นที่่� water-stressed  
ระดี่บกลูาง-สูิ่ง (20-40%) อ้างอิงจาก World Resources Institute (WRI)’s Aqueduct Water Risk Atlas

5. ขึ้องเส่ิ่ย: ธนาคารเริ�มุ่เก็บขึ้้อมูุ่ลูขึ้องเส่ิ่ยในป็ี 2562 สิ่ำาห้รบ่สิ่ำาน่กงานให้ญ่ ขึ้องเส่ิ่ยที่่�วไป็ป็ระกอบดี้วยขึ้ยะอาห้าร 
ที่่�มุ่่การนำาไป็กำาจ่ดีการโดียห้น่วยงานภายนอก โดียนำาไป็เป็็นอาห้ารส่ิ่ต้ว์

6. ขึ้องเส่ิ่ยรไ่ซึ่เคิลู ป็ระกอบดี้วยขึ้ยะกระดีาษที่่�ส่ิ่งไป็รไ่ซึ่เคิลูเที่่าน่�น ซ้ึ่�งจ่ดีการโดียห้น่วยงานภายนอกแลูะธนาคารไดี้รบ่ขึ้้อมูุ่ลูนำาห้น่กกระดีาษรไ่ซึ่เคิลู
จากรายงานขึ้องห้น่วยงานภายนอก

7. การใช้้กระดีาษ: ขึ้้อมูุ่ลูการใช้้กระดีาษไดี้จากรายการส่ิ่�งซืึ่�อกระดีาษ ครอบคลู่มุ่การใช้้กระดีาษจากสิ่ำาน่กงานให้ญ่แลูะสิ่าขึ้าที่่�ห้น่วยงานที่รพ่ยากร
อาคารแลูะบรกิารส่ิ่วนกลูางเป็็นผูู้้ดีูแลูโดียต้รง

8. การเดีินที่างดี้วยเห้ต้่ผู้ลูที่างธร่กิจ: การป็ลู่อยก�าซึ่เรอืนกระจกจากการเดีินที่างดี้วยเห้ต้่ผู้ลูที่างธร่กิจโดียยานพาห้นะที่่�อยู่ภายใต้้ 
การควบค่มุ่ขึ้องธนาคาร คำานวณจากป็รมิุ่าณนำามุ่่นเชื้�อเพลูิงที่่�ถึูกใช้้ (ลูิต้ร) คูณดี้วยค่า Emission Factor (EF)  
(กิโลูกรมุ่่คารบ์อนไดีออกไซึ่ดี์เที่่ยบเที่่าต้่อลูิต้ร) โดียอ้างอิงจาก Thailand Greenhouse Gas Management Organization  
(Public Organization) (TGO) version 2021 ระยะที่างขึ้องการเดีินที่างดี้วยเห้ต้่ผู้ลูที่างธร่กิจโดียรถึยนต้์ขึ้องผูู้้ให้้บรกิาร 
ภายนอกไดี้มุ่าจากรายงานขึ้องห้น่วยงานภายนอกที่่�เป็็นผูู้้ให้้บรกิาร

9. NR (not reported) คือไมุ่่มุ่่การรายงาน แลูะ NA (not applicable) คือไมุ่่มุ่่ขึ้้อมูุ่ลู
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ขี้อมูลิพิ่นักงิาน หน�ว่ย
2561 2562 2563 2564

ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ

พิ่นักงิาน

พน่กงานรวมุ่ คน
8,373 8,135 8,838 15,102

2,413 5,960 2,351 5,784 2,709 6,129      4,644 10,458 

พน่กงานแบ่งต้ามุ่ป็ระเภที่การจ้างงาน

พน่กงานป็ระจำา คน 2,412 5,959 2,349 5,784 2,707 6,129  4,628  10,394 

พนก่งานส่ิ่ญญาจ้าง คน 1 1 2 0 2 0  16  64 

พน่กงานแบ่งต้ามุ่ลู่กษณะการจ้างงาน

เต้็มุ่เวลูา คน NR NR 2,709 6,129  4,644  10,458 

Part-time คน NR NR 0 0 0 0

ช่้�วคราว คน NR NR 0 0 0 0

พน่กงานแบ่งต้ามุ่อาย่

ต้ำากว่า 30 ป็ี คน 462 2,164 433 1,977 298 1,484  527  2,328 

30-50 ป็ี คน 1,454 3,308 1,318 3,184 1,609 3,788  2,861  6,543 

มุ่ากกว่า 50 ป็ี คน 497 488 600 623 802 857  1,256  1,587 

พน่กงานแบ่งต้ามุ่พื�นที่่�

ป็ระเที่ศไที่ย คน  2,409  5,957  2,347  5,781  2,706  6,126  4,643  10,457 

สิ่ำาน่กงานให้ญ่ คน NR NR  1,415  2,084  1,642  2,530  1,771  2,746 

สิ่าขึ้าแลูะสิ่ำานก่งาน 
อื�นๆ คน NR NR 932 3,697 1,064 3,596 2,872 7,711

ต้่างป็ระเที่ศ คน 4 3 4 3 3 3 1 1

พน่กงานแบ่งต้ามุ่อาย่งาน

น้อยกว่า 1 ป็ี คน NR NR NR NR 34 117  394  1,284 

1 - 3 ป็ี คน NR NR NR NR 660 1,788  730  1,986 

4 - 5 ป็ี คน NR NR NR NR 316 852  420  1,130 

6 - 10 ป็ี คน NR NR NR NR 400 1,196  671  1,717 

11 - 15 ป็ี คน NR NR NR NR 280 689  760  1,760 

16 - 20 ป็ี คน NR NR NR NR 213 399  551  992 

มุ่ากกว่า 21 ป็ี คน NR NR NR NR 806 1,088  1,118  1,589 

ขี้อมูลิพิ่นักงิาน หน�ว่ย
2561 2562 2563 2564

ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ

พิ่นักงิานใหม�

พน่กงานให้มุ่่รวมุ่
คน 2,785 1,934 129 2,077 

คน 688 2,097 533 1,401 28 101  481  1,596 

อ่ต้ราการจ้าง
พน่กงานให้มุ่่

รอ้ยลูะ 33.3 23.8 1.5 13.8

รอ้ยลูะ 8.2 25.0 6.6 17.2 0.3 1.1 3.2 10.6

พน่กงานให้มุ่่แบ่งต้ามุ่อาย่

ต้ำากว่า 30 ป็ี คน   1,820   1,131   76   1,558 

รอ้ยลูะ   21.7   13.9   0.9   10.3 

คน 331 1,489 255 876 13 63  301  1,257 

30-50 ป็ี คน   947   789   47   515 

รอ้ยลูะ   11.3   9.7   0.5   3.4 

คน 350 597 274 515 13 34  177  338 

มุ่ากกว่า 50 ป็ี คน   18   14   6   4 

รอ้ยลูะ   0.21   0.17   0.07   0.03 

 คน 7 11 4 10 2 4  3  1 

พน่กงานให้มุ่่แบ่งต้ามุ่พื�นที่่�

ป็ระเที่ศไที่ย คน   2,785   1,934   129   2,077 

รอ้ยลูะ   33.3   23.8   1.5   13.8 

คน 688 2,097 533 1,401 28 101  481  1,596 

สิ่ำาน่กงานให้ญ่ คน NR NR NR NR NR NR 162 178

สิ่าขึ้าแลูะสิ่ำานก่งาน 
อื�นๆ คน NR NR NR NR NR NR 319 1,418

ต้า่งป็ระเที่ศ คน  0 0   0   0

รอ้ยลูะ 0 0   0  0

คน 0 0 0 0 0 0 0 0

คา่ใช้้จ่ายในการจ้าง
พนก่งานให้มุ่่ 
โดียเฉลู่�ย

บาที่ต้่อคน 1,700 2,300 28,000 3,734
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ขี้อมูลิพิ่นักงิาน หน�ว่ย
2561 2562 2563 2564

ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ

การลิาออกขีองิพิ่นักงิาน

พน่กงานลูาออกรวมุ่
คน 2,959 2,171 1,259 2,394

คน 799 2,160 596 1,575 400 859  661  1,733 

อ่ต้ราการลูาออก
ขึ้องพน่กงาน

รอ้ยลูะ 35.3 26.7 14.2 15.9

รอ้ยลูะ 9.5 25.8 7.3 19.4 4.5 9.7 4.4 11.5

พน่กงานลูาออกโดีย
สิ่มุ่่ครใจ

คน 2,530 1,926 934 1,956

คน 615 1,915 505 1,421 254 680  482  1,474 

อ่ต้ราการลูาออก
ขึ้องพน่กงานโดีย
สิ่มุ่่ครใจ

รอ้ยลูะ 30.2 23.7 10.6 13.0

อต่้ราการสูิ่ญเส่ิ่ย
พน่กงานที่่�มุ่่ 
ศ่กยภาพสูิ่ง

รอ้ยลูะ 12.3 11.0 7.9 9.9

การลูาออกขึ้องพน่กงานแบ่งต้ามุ่อาย่

ต้ำากว่า 30 ป็ี คน   1,378   1,019   448   840 

รอ้ยลูะ   16.5   12.5   5.1   5.6 

คน 250 1,128 215 804 92 356  153  687 

30-50 ป็ี คน   1,334   1,011   525   1,225 

รอ้ยลูะ   15.9   12.4   5.9   8.1 

คน 422 912 314 697 172 353  364  861 

มุ่ากกว่า 50 ป็ี คน   247   141   286   329 

รอ้ยลูะ   2.9   1.7   3.2   2.2 

คน 127 120 67 74 136 150  144  185 

การลูาออกขึ้องพน่กงานแบ่งต้ามุ่พื�นที่่�

ป็ระเที่ศไที่ย คน   2,959   2,171   1,258   2,390 

รอ้ยลูะ   35.3   26.7   14.2   15.8 

คน 799 2,160 596 1,575 399 859  659  1,731 

สิ่ำาน่กงานให้ญ่ คน NR NR NR NR NR NR  264  326 

สิ่าขึ้าแลูะสิ่ำานก่งาน 
อื�นๆ คน NR NR NR NR NR NR 395 1,405

ต้า่งป็ระเที่ศ คน 0 0   1   4 

รอ้ยลูะ 0 0   0.04   0.03 

คน 0 0 0 0 1 0 2 2

ขี้อมูลิพิ่นักงิาน หน�ว่ย
2561 2562 2563 2564

ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ

การอบรมพิ่นักงิาน

การอบรมุ่เฉลู่�ย
ช่้�วโมุ่งต้่อคน 38 35 15 46

ช่้�วโมุ่งต้่อคน 26 41 27 38 12 16 37 51

ผูู้้บรหิ้ารระดี่บสูิ่ง ช่้�วโมุ่งต้่อคน 14 11 15 12 4 5 12 15

ผูู้้บรหิ้ารระดี่บกลูาง ช่้�วโมุ่งต้่อคน 32 39 31 36 12 7 18 16

ผูู้้บรหิ้ารระดี่บต้้น ช่้�วโมุ่งต้่อคน NR NR NR NR 17 23 40 51

พนก่งานระดีบ่
ป็ฏิบ่ิติ้การ ช่้�วโมุ่งต้่อคน 26 42 27 38 11 15 37 51

ค่าใช้้จ่ายเฉลู่�ยในการ
อบรมุ่แลูะพ่ฒนา
พน่กงาน 

บาที่ต้่อคน NR NR 6,306 15,102

ต้ำาแห้น่งที่่�พน่กงาน
เขึ้้าบรรจ่จากภายใน

รอ้ยลูะขึ้องต้ำาแห้นง่
ที่่�เป็ิดีรบ่สิ่มุ่่คร 19.0 42.3 90.7 43.1

ค้ว่ามหลิากหลิาย

พน่กงานห้ญิงรวมุ่ รอ้ยลูะ 71.2 71.1 69.3 69.2

พน่กงานห้ญิง 
ในคณะกรรมุ่การ
บรษ่ิที่

รอ้ยลูะ 8.0 0.0 7.1 14.3

พน่กงานห้ญิง 
ในระดี่บผูู้้บรหิ้าร รอ้ยลูะ 57.8 60.4 58.5 56.1

พน่กงานห้ญิง 
ในระดี่บผูู้้บรหิ้าร
ระดี่บสูิ่ง

รอ้ยลูะ 28.6 33.3 36.4 41.7

พน่กงานห้ญิง 
ในระดี่บผูู้้บรหิ้าร
ระดี่บกลูาง 

รอ้ยลูะ 31.5 35.3 32.4 33.9

พน่กงานห้ญิง 
ในระดี่บผูู้้บรหิ้าร
ระดี่บต้้น 

รอ้ยลูะ 59.7 62.1 60.6 57.2

พน่กงานห้ญิง 
ในห้น่วยงาน 
ที่่�สิ่รา้งรายไดี้ 
ให้้ก่บบรษ่ิที่ 

รอ้ยลูะ 59.4 63.8 62.1 56.2

พน่กงานห้ญิง 
ในห้น่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวขึ้อ้งกบ่ STEM

รอ้ยลูะ NR NR 45.1 46.1
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ขี้อมูลิพิ่นักงิาน หน�ว่ย
2561 2562 2563 2564

ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ

พน่กงานห้ญิง 
ในระดี่บป็ฏิิบ่ต้ิการ รอ้ยลูะ 71.0 71.0 70.8 70.6

ค้ว่ามเสิมอภาค้ในการจ�ายเงินิเด้่อนแลิะค้�าตอบแทน

ส่ิ่ดีส่ิ่วนค่าจ้างเฉลู่�ยพน่กงานห้ญิงต้่อพน่กงานช้าย (เฉพาะเงนิเดีือน)

ผูู้้บรหิ้ารระดี่บสูิ่ง

ส่ิ่ดีส่ิ่วน
ห้ญิง : ช้าย

NR NR 0.86 : 1 0.85 : 1

ผูู้้บรหิ้าร NR NR 0.77 : 1 0.88 : 1

พนก่งานระดีบ่
ป็ฏิบ่ิต้กิาร NR NR 0.75 : 1 0.81 : 1

ส่ิ่ดีส่ิ่วนค่าจ้างเฉลู่�ยพน่กงานห้ญิงต้่อพน่กงานช้าย (เฉพาะเงนิเดีือนแลูะโบน่สิ่)

ผูู้้บรหิ้ารระดี่บสูิ่ง

ส่ิ่ดีส่ิ่วน
ห้ญิง : ช้าย

NR NR 0.86 : 1 0.89 : 1

ผูู้้บรหิ้าร NR NR 0.71 : 1 0.81 : 1

พนก่งานระดีบ่
ป็ฏิบ่ิต้กิาร NR NR 0.70 : 1 0.73 : 1

ส่ิ่วนต้่างเงนิเดีือนแลูะค่าต้อบแที่นระห้ว่างพน่กงานช้ายแลูะห้ญิง

ค่าเฉลู่�ยส่ิ่วนต้่าง
ขึ้องเงนิเดีือน
ระห้ว่างพน่กงาน
ช้ายแลูะห้ญิง

รอ้ยลูะ

NR NR 29.0 24.0

ค่ามุ่่ธยฐานส่ิ่วน
ต้่างขึ้องเงนิเดีือน
ระห้ว่างพน่กงาน
ช้ายแลูะห้ญิง

NR NR 35.0 27.0

ค่าเฉลู่�ยส่ิ่วนต้่าง
ขึ้องโบน่สิ่ระห้ว่าง
พน่กงานช้าย 
แลูะห้ญิง

NR NR 3.0 1.4

คา่มุ่ธ่ยฐานส่ิ่วนต้า่ง
ขึ้องโบน่สิ่ระห้ว่าง
พน่กงานช้าย 
แลูะห้ญิง

NR NR 1.0 5.3

การมีสิ�ว่นร�ว่มขีองิพิ่นักงิาน

การมุ่่ส่ิ่วนรว่มุ่ขึ้อง
พน่กงานโดียรวมุ่ รอ้ยลูะ

NA 74 NA 50

NA NA NA NA NA NA 56 47

ขึ้อบเขึ้ต้การสิ่ำารวจ
การมุ่่ส่ิ่วนรว่มุ่ขึ้อง
พน่กงาน

รอ้ยลูะขึ้อง
พน่กงานที่่�งห้มุ่ดี NA 36.2 NA 97

ลิาค้ลิอด้

ขี้อมูลิพิ่นักงิาน หน�ว่ย
2561 2562 2563 2564

ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ ชื่าย หญิงิ

พน่กงานมุ่่สิิ่ที่ธ ิ
ลูาคลูอดี

คน NR NR 183 311

คน NR NR NR NR 0 183 30 281

พนก่งานที่่�ใช้้สิิ่ที่ธ ิ
ลูาคลูอดีแลูะกลูบ่มุ่า
ที่ำางาน

รอ้ยลูะ NR NR 100 99.4

รอ้ยลูะ NR NR - 100 100 99.4

อาชีื่ว่อนามัยแลิะค้ว่ามปลิอด้ภัย

อ่ต้ราการขึ้าดีงาน รอ้ยลูะ 0.5 0.5 0.6 0.7

การเส่ิ่ยช่้วิต้ คน 0 0 0 0

ห้มุ่ายเห้ต้่:
1. ขึ้อบเขึ้ต้การรายงานขึ้้อมูุ่ลูพน่กงานครอบคลู่มุ่ธนาคารที่ห้ารไที่ยธนช้าต้ที่่�ดีำาเนินงานในป็ระเที่ศไที่ย (พื�นที่่�ป็ฏิิบ่ต้ิการห้ลู่ก) แลูะต้่างป็ระเที่ศ
2. จำานวนพน่กงานที่่�เพิ�มุ่มุ่ากขึ้้�นอย่างมุ่่น่ยสิ่ำาค่ญในป็ีการรายงานเกิดีจากการโอนย้ายพน่กงานจากธนาคารธนช้าต้ที่่�งห้มุ่ดีมุ่าย่งที่่ที่่บ่
3. ธนาคารใช้้จำานวนพน่กงานที่่�งห้มุ่ดี ณ สิิ่�นป็ีการรายงานเป็็นพื�นฐานในการคำานวณต้่วช่้�ว่ดีต้่างๆ ที่่�เก่�ยวขึ้้องก่บพน่กงาน 
4. ห้น่วยงานที่่�มุ่่ความุ่เก่�ยวขึ้้องก่บ STEM (science, technology, engineering, mathematics) คือ กลู่่มุ่สิ่ายงานที่่�มุ่่ความุ่เก่�ยวขึ้้องก่บพื�นฐาน

ความุ่รูด้ี้านวิที่ยาศาสิ่ต้ร ์เที่คโนโลูย่ วิศวกรรมุ่ศาสิ่ต้ร ์แลูะคณิต้ศาสิ่ต้ร์
5. ส่ิ่วนต้่างเงนิเดีือนแลูะค่าต้อบแที่นระห้ว่างพน่กงานช้ายแลูะห้ญิง: ผูู้้บรหิ้ารระดี่บสูิ่งครอบคลู่มุ่ป็ระธานเจ้าห้น้าที่่�บรหิ้ารแลูะผูู้้ใต้้บ่งค่บบ่ญช้า

โดียต้รง (ผูู้้บรหิ้ารระดี่บสูิ่งแลูะกลูาง) ค่าเฉลู่�ยแลูะค่ามุ่่ธยฐานส่ิ่วนต้่างขึ้องเงนิเดีือน คำานวณจากส่ิ่วนต้่างขึ้องค่าเฉลู่�ยแลูะค่ามุ่่ธยฐาน 
ขึ้องเงนิเดีือนที่่�พน่กงานช้ายที่่�เก่�ยวขึ้้องไดี้รบ่ (ไมุ่่รวมุ่พน่กงานระดี่บผูู้้บรหิ้ารระดี่บกลูางแลูะสูิ่ง) เที่่ยบก่บพน่กงานห้ญิง (ไมุ่่รวมุ่พน่กงาน 
ระดี่บผูู้้บรหิ้ารระดี่บกลูางแลูะสูิ่ง); ค่าเฉลู่�ยแลูะค่ามุ่่ธยฐานส่ิ่วนต้่างขึ้องโบน่สิ่ คำานวณจากส่ิ่วนต้่างขึ้องค่าเฉลู่�ยแลูะค่ามุ่่ธยฐานขึ้องโบน่สิ่ 
ที่่�พน่กงานช้ายที่่�เก่�ยวขึ้้องแลูะมุ่่สิิ่ที่ธิ�ไดี้รบ่โบน่สิ่ไดี้รบ่ เที่่ยบก่บพน่กงานห้ญิงที่่�เก่�ยวขึ้้องแลูะมุ่่สิิ่ที่ธิ�ไดี้รบ่โบน่สิ่ไดี้รบ่ ขึ้อบเขึ้ต้ขึ้องการคำานวณ 
ค่าเฉลู่�ยแลูะค่ามุ่่ธยฐานส่ิ่วนต้่างขึ้องโบน่สิ่ระห้ว่างพน่กงานช้ายแลูะห้ญิงคือรอ้ยลูะ 100 ขึ้องพน่กงานที่่�งห้มุ่ดีที่่�มุ่่สิิ่ที่ธิ�ไดี้รบ่โบน่สิ่ 
ขึ้อบเขึ้ต้ขึ้องการคำานวณค่าเฉลู่�ยแลูะค่ามุ่่ธยฐานส่ิ่วนต้่างขึ้องเงนิเดีือนระห้ว่างพน่กงานช้ายแลูะห้ญิงคือรอ้ยลูะ 99.0 ขึ้องพน่กงานที่่�งห้มุ่ดี  
(ไมุ่่รวมุ่พน่กงานระดี่บผูู้้บรหิ้ารระดี่บกลูางแลูะสูิ่ง)   

6. การขึ้าดีงาน: อต่้ราการขึ้าดีงานวด่ีจากวน่ขึ้าดีงานเนื�องจากการลูาป็ว่ยที่่�งห้มุ่ดีเที่ย่บกบ่จำานวนวน่ที่ำางานที่่�งห้มุ่ดี โดียมุ่เ่ป้็าห้มุ่ายอ่ต้ราการขึ้าดีงาน
ไมุ่เ่กินรอ้ยลูะ 1.0 จำานวนวน่ที่ำางานที่่�งห้มุ่ดีในช่้วงระยะเวลูาการรายงานเท่ี่ากบ่จำานวนวน่ที่ำางานที่่�งห้มุ่ดีลูบวน่ห้ยด่ีที่่�ป็ระกาศโดียธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย

7. การเส่ิ่ยช่้วิต้: การบาดีเจ็บจากการที่ำางานจนถึ้งขึ้่�นเส่ิ่ยช่้วิต้
8. NR (not reported) คือไมุ่่มุ่่การรายงาน แลูะ NA (not applicable) คือไมุ่่มุ่่ขึ้้อมูุ่ลู
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ขี้อมูลิด้้านสัิงิค้ม หน�ว่ย 2561 2562 2563 2564

เงนิสิ่น่บสิ่น่นรวมุ่ บาที่ 150,342,289 330,265,600 253,456,392  282,759,609 

เงนิบรจิาค
บาที่ 9,484,047 9,185,000 8,998,242  10,274,431 

รอ้ยลูะ 6.3 2.8 3.6  3.6 

เงนิลูงที่่นเพื�อช่้มุ่ช้น
บาที่ 28,500,000 44,200,000 31,000,000 53,000,000

รอ้ยลูะ 19.0 13.4 12.2 18.8

Commercial initiatives
บาที่ 112,358,242 276,880,600 213,458,150 219,485,178

รอ้ยลูะ 74.7 83.8 84.2 77.6

In-kind giving บาที่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

พน่กงานจิต้อาสิ่าในช่้�วโมุ่งที่ำางาน
บาที่ 11,835,706 12,539,179 9,502,718 861,986

ช่้�วโมุ่ง 36,420 36,292 23,224 2,604

Management overheads บาที่ 12,255,102 11,643,680 15,740,669  16,974,666 
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GRI Content Index

GRI Standard Disclosure Page reference/ remarks

102-18 Governance structure https://www.ttbbank.com/en/about-us/
organization-structure

102-40 List of stakeholder groups 66

102-41 Collective bargaining 
agreements

https://www.ttbbank.com/en/
sustainability/social-sustainability/

our-people

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders 66

102-43 Approach to stakeholder 
engagement 66

102-44 Key topics and concerns raised 66-67

102-45 Entities included in the 
consolidated financial 
statements

https://media.ttbbank.com/1/ir_annual_
report/6527-en.pdf

102-46 Defining report content and 
topic Boundaries 65

102-47 List of material topics 65

102-48 Restatements of information None

102-49 Changes in reporting None

102-50 Reporting period 65

102-51 Date of most recent report 65

102-52 Reporting cycle 65

102-53 Contact point for questions 
regarding the report 12

102-54 Claims of reporting in 
accordance with the 
GRI Standards

65

102-55 GRI content index 74-76

102-56 External assurance 77

GRI Standard Disclosure Page reference/ remarks

GRI 101: Foundation 2016 Reporting principles 50

Using the GRI Standards for sustainability 
reporting 50

Making claims related to the use of the 
GRI Standards 50

General disclosures

GRI 102: General disclosures 2016 102-1 Name of the organization 7

102-2 Activities, brands, products, 
and services 7-8

102-3 Location of headquarters https://www.ttbbank.com/en/contact

102-4 Location of operations https://www.ttbbank.com/en/contact

102-5 Ownership and legal form 7

102-6 Markets served 7-8

102-7 Scale of the organization 69-70

102-8 Information on employees and 
other workers 70

102-9 Supply chain Not reported

102-10 Significant changes to the 
organization and its supply 
chain

Not reported

102-11 Precautionary Principle or 
approach 54-55

102-12 External initiatives 68

102-13 Membership of associations https://media.ttbbank.com/1/sustainability/
en_contribution_to_association.pdf

102-14 Statement from senior 
decision-maker 5-6

102-16 Values, principles, standards, 
and norms of behavior 3
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Topic-specific and financial services (FS) disclosures

Material topics

GRI Standard Disclosure Page reference/ 
remarks SDGs

Customer experience: Focusing on customers’ needs and expectations through personalized solutions by life stage and life event to 
improve customers’ life-long financial well being

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

16, 18-19, 24-26, 
65

GRI 103-2 Management approach and its components 16, 18-19, 24-26

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 16, 18-19, 24-26

Digital transformation: Utilizing digital technologies to offer new digital solutions based on lifestyle and life-stage, improving 
accessibility and convenience

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

20-23, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 20-23

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 20-23

Corporate governance: Adhering to the highest standards of good corporate governance to ensure accountability, fairness, 
and transparency of the Bank for the long-term interests of stakeholders

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

51-52, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 51-52

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 51-52

Customer privacy and data security: Protecting customer and confidential information from unauthorized access, share and disclosure, 
misuse of data, or data breach by ensuring appropriate safeguards

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

61-62, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 61-62

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 61-62

GRI 418: Customer 
privacy 2016

GRI 418-1 Substantiated complaints concerning breaches 
of customers privacy and losses of customer 
data

61-62

Cybersecurity: Managing and preventing risks from cyberthreats, cyberattacks, and wrongful exploitation of data and assets

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

62-64, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 62-64

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 62-64

System availability and stability: Securing the system integrity by maintaining IT systems and platforms to ensure availability 
and stability

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

63, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 63

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 63

Topic-specific and financial services (FS) disclosures

Material topics

GRI Standard Disclosure Page reference/ 
remarks SDGs

Risk management: Implementing effective risk management to ensure that risks are contained to acceptable levels consistent with 
the Bank’s risk appetite

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

54-57, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 54-57

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 54-57

Market conduct: Ensuring responsible market conduct practices by offering products and services in transparent, fair, and ethical 
manners to customers

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

58-60, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 58-60

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 58-60

Business ethics and integrity: Conducting business with the utmost integrity and adhering to all applicable laws and regulations, 
Code of Conduct, and the applicable policies such as Market Conduct, Anti Corruption, and Anti Money Laundering

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

52-53, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 52-53

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 52-53

GRI 205: Anti-corruption 
2016

GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures

52

Responsible lending and investment: Integrating environmental, social and governance considerations into financing, investment, 
and product and service development to manage ESG risks and to create positive environmental and social impacts

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

28-33, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 28-33

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 28-33

GRI 203: Indirect 
economic impacts

GRI 203-2 Significant indirect economic impacts 29, 31-33

Product portfolio FS7 Monetary value of products and services 
designed to deliver a specific social benefit 
for each business line broken down by purpose

32

FS8 Monetary value of products and services 
designed to deliver a specific environmental 
benefit for each business line broken down
by purpose

29, 31-32
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Topic-specific and financial services (FS) disclosures

Material topics

GRI Standard Disclosure Page reference/ 
remarks SDGs

Climate change risk and opportunity: Managing climate related risks and opportunities, and supporting transition to low carbon 
economy

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

29-33, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 29-33

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 29-33

GRI 201: Economic 
performance 2016

GRI 201-2 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

29-33

Our environmental impact: Managing the Bank’s direct environmental impacts (energy, GHG emission, water, and waste)

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

34, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 34

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 34

GRI 302: Energy 2016 GRI 302-1 Energy consumption within the organization 34, 69

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 34

GRI 303: Water and 
effluents 2018

GRI 303-3 Water withdrawal 34, 69

GRI 303-5 Water consumption 34, 69

GRI 305: Emissions 2016 GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 69

GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 69

GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 69

GRI 306: Effluents and 
waste 2016

GRI 306-4 Waste diverted from disposal 69

Financial literacy and inclusion: Promoting access to financial education, products, and services for customers and the society 
to enhance their financial security and wealth

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

36-39, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 36-39

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 36-39

Local communities FS14 Initiatives to improve access to financial services 
for disadvantaged people

36-39

Human capital development: Training and developing employees to advance their skills and knowledge

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

42-43, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 42-43

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 42-43

GRI 404: Training and 
education 2016

GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 40, 45, 71

GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs

42-43

Topic-specific and financial services (FS) disclosures

Material topics

GRI Standard Disclosure Page reference/ 
remarks SDGs

Human capability and workforce planning: Implementing strategic workforce planning to ensure that the right people are with the right 
skills and in the right positions and to determine needs for future workforce

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

41-43, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 41-43

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 41-43

GRI 401: Employment 
2016

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 70-71

GRI 401-3 Parental leave 72

Employee diversity, inclusion and well-being: Taking care the health, safety, and well-being of our employees, ensuring fair treatment 
and equitable compensation, and enhancing a well-balanced, diverse, and inclusive workforce

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

16-17, 41,  
44-45, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 16-17, 41, 
44-45

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 16-17, 41, 
44-45

GRI 405: Diversity and 
equal opportunity 2016

GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees 40

GRI 405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men

71

GRI 403: Occupational 
health and safety 2018

GRI 403-6 Promotion of worker health 16-17, 41, 
44-45

GRI 403-7 Prevention and mitigation of occupational health 
and safety impacts directly linked by business 
relationships

16-17, 41, 
44-45

Community investment and development: Creating positive impacts to local communities for sustainable growth

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

17, 46-49, 65

GRI 103-2 Management approach and its components 17, 46-49

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 17, 46-49

GRI 201: Economic 
performance 2016

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 46-49

Human rights: Respecting human rights and mitigating related risks within our operations and throughout the value chain

GRI 103: Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

https://www.ttbbank.com/
en/sustainability/

social-sustainability/
human-rights

GRI 103-2 Management approach and its components https://www.ttbbank.com/
en/sustainability/

social-sustainability/
human-rights

GRI 103-3 Evaluation of the management approach https://www.ttbbank.com/
en/sustainability/

social-sustainability/
human-rights

GRI 412: Human rights 
assessment 2016

GRI 412-1 Operations that have been subject to human 
rights reviews or impact assessments

https://www.ttbbank.com/
en/sustainability/

social-sustainability/
human-rights
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