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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท า Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [ ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ         [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ        การน า KM มาใช้ในการจัดการสถานการณ์ COVID-19 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การน าองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ที่อยู่ 63 ถนนพระรามเก้า  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-6459000       โทรสาร 02-6459001    
เว็บไซต์ www.ghbank.co.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ) 

1. นายนิธิชัย สูงตรง         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     E-mail nitichai@ghb.co.th 
2. น.ส.ชนิดา ทิพยรัตน์         ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ               E-mail chanitda@ghb.co.th 
3. น.ส.อภิสุดา เผือกขาวผ่อง      ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนพัฒนาการจัดการความรู้   E-mail apisuda@ghb.co.th 
4. นางวรางคณา ศรัทธาวรสิทธิ์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนพัฒนาการจัดการความรู้  E-mail varangkana.s@mail.ghb.co.th 
5. นางธัญญ์นรี  กัณฑ์อเนกพงค์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนพัฒนาการจัดการความรู้  E-mail thunnaree.k@ghb.co.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) การน า KM มาใช้ในการจัดการสถานการณ์ COVID-19 
2) ในภาวะสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ธนาคารสามารถบริหารจัดการท าให้มีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย

องค์กรในทุกๆ ด้าน 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ท าให้ลูกค้าของธนาคาร เข้ามาใช้ในช่องทางดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 82.12 จากเป้าหมายร้อยละ 80 
 2)  ธนาคารมีจ านวนลูกค้าที่สมัครใช้บริการ  Application : GHB ALL สะสม ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
855,338 ราย เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจ านวนลูกค้าสมัครใช้บริการสะสมจ านวน 283,571 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 
571,767 ราย คิดเป็น 201.63% และในปี 2563 ลูกค้าการท าธุรกรรมการโอนเงินและช าระหนี้เงินกู้จ านวน 6,502,435 
รายการ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจ านวน 3,087,449 รายการ  ซึ่งเพิ่มขึ้น 3,414,986 รายการ คิดเป็น 110.61%  
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3) การท า Social Listening เพ่ือรับฟังลูกค้าทางสื่อ Social และสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการท า FAQs ส าหรับค าถามที่ถูกถามบ่อยๆ มาเป็นชิ้นงาน Info Graphic เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : การน า KM มาใช้ในการจัดการสถานการณ์ COVID-19 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการ
ให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมุ่งมั่นพัฒนาให้คน
ไทยมีบ้าน โดยีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารสารสนเทศให้สอดรับกับแนวโน้ม 
Disruptive Technology เพ่ือบริหารจัดการงานให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกจากธนาคาร 

ส่วนพัฒนาการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน และบริหารจัดการองค์ความรู้ของ
ธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยน าองค์ความรู้ มาเผยแพร่ในระบบการจัดการความรู้ของธนาคาร  และแสวงหาองค์
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานหรือต่อยอดเป็นนวัตกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก รวมถึงการให้บริการความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันและเป็ น
ประโยชน์ให้กับพนักงานในธนาคารผ่านงานบริการ Self-Learning Center และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร ธอส. รวมทั้งปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

 พันธกิจ “ท าให้คนไทยมีบ้าน” 

 วิสัยทัศน์ : “ธนาคารที่ดีที่สุด ส าหรับการมีบ้าน” 

 ค่านิยมองค์กร GIVE+4 ได้แก ่
G : Good Governance ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
 I : Innovative Thoughts สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
V : Value Teamwork ร่วมใจท างาน 
E : Excellent Services บริการเป็นเลิศ 
C : (En)courage to Change กล้าเปลี่ยนแปลง 
A : Achievement Oriented มุ่งม่ันความส าเร็จ 
P : Professional เชี่ยวชาญในงาน 
S : Speed เสร็จก่อน / ตรงเวลา 
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กระบวนการจัดการความรู้ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

Learning Log : Crisis Management 
1. ชื่อองค์ความรู้  “การบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  
2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้ Crisis Management 3. วันที่บันทึกความรู้ 15 กรกฎาคม 2563 
4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้ (กลุ่มงาน/สายงาน)  

กลุ่มงานสาขา                        กลุ่มงานการตลาด                         กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        
กลุ่มงานสินเชื่อ                      กลุ่มงานปรับโครงสร้างหน้ี              กลุ่มงานปฏิบัติงาน  
กลุ่มงานการเงินและบัญชี       สายงานกลยุทธ์                             สายงานตรวจสอบ     
สายงานบริหารความเส่ียง       สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล      สายงานส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร 

5. แนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ 

จากสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2563  ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่างๆ 
กับธนาคาร  ธนาคารน าโดยประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกรรมการผู้จัดการ สามารถบริหารจัดการสถานการณ์  COVID-19 ได้
เป็นอย่างดี ในประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นด้านแผนฉุกเฉิน ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านชีวอนามัย ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานด้านการเงิน และไม่ใช่การเงินบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ 

ประเด็น/ผลกระทบ แนวทางการจดัการ กลุ่มงาน/สายงาน/ฝ่ายงาน 
1 . ป ร ะ เ ด็ น ด้ า น Business 
Continuity Management :BCM 

1.1 ผลกระทบด้านแผนฉุกเฉิน
ต่างๆ 

ด าเนินการตามแผนฉุกเฉินต่างๆ ดังนี้ 
1) แผน ERP                          2) แผน IT DRP 
3) แผน BCP                          4) แผนฉุกเฉินทางการเงิน  
5) แผนการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง 

- สายงานบริหารความเส่ียง  
(ฝ่ายบริหารความเส่ียง) 

1.2 ผลกระทบด้านความเส่ียง
องค์กร 

 

ด าเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียงองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์       2) ความเส่ียงด้านเครดิต  
3) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ       4) ความเส่ียงด้านตลาดและสภาพคล่อง   

- สายงานบริหารความเส่ียง  
(ฝ่ายบริหารความเส่ียง) 

1.3 ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น ก า ร
ตรวจสอบภายใน 

 

ปรับแนวทางการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
1) ปรับการตรวจสอบเป็น Virtual Audit  
2) เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนฉุกเฉินทุกระดับ  
3) ตรวจสอบ Transaction ที่มีรายการเคล่ือนไหวผิดปกติในช่วง 
Work from Home 
 4) ตรวจสอบในรูปแบบ Surprise Check ) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในช่วง COVID-19 

- สายงานตรวจสอบ 
(ฝ่ายตรวจสอบสาขา/ 
 ฝ่ายตรวจสอบส านักงานใหญ่/   
 ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยี  
 สารสนเทศ) 

2. ประเด็นด้านการบริหารจัดการองค์กร 
2.1 ผลกระทบด้านกลยุทธ์ 

 

1) ปรับกลยุทธ์โดยเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NPL   
2) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และบันทึกข้อตกลง IRDP  เพื่อปรับค่า
เป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19  โดยยังเป็น
เป้าหมายที่ท้าทาย 

- สายงานกลยุทธ์ 
(ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์/ 
 ฝ่ายประเมินผลองค์กร) 

2.2 ผลกระทบทางการเงิน แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าสินเชื่อ ช่วงเกิดวิกฤต COVID-19   
หากธนาคารพักหนี้ลูกค้าทุกราย (ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท) แบบ
อัตโนมัติซึ่งเป็นเรื่องที่ด าเนินการได้ง่าย  แต่จะส่งผลกระทบรุนแรงมาก 
เพราะ ธอส.จะขาดการติดต่อกับลูกหนี้เหล่านั้น  และหากลูกค้าไม่เข้า
มาช าระเงินงวดตามปกติ  ธอส.จะทราบได้อย่างไรว่าลูกค้ามีความ
แข็งแรงทางการเงินหรือไม่ ดังนั้น ธอส.จึงทยอยออกมาตรการเพื่อ 

- กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
- กลุ่มงานสาขา 
 (ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
- กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี
(ฝ่ายบริหารหนี้กทม. และปริมณฑล /   
 ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค) 
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ประเด็น/ผลกระทบ แนวทางการจดัการ กลุ่มงาน/สายงาน/ฝ่ายงาน 

2.2 ผลกระทบทางการเงิน (ต่อ) ช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน  และได้ขยายความช่วยเหลือลูกค้า
ทุกมาตรการให้ส้ินสุดในวันที่  31  ตุลาคม 2563 ซึ่งมีลูกค้าเข้า
มาตรการทั้งหมดประมาณ 400,000 กว่าล้านบาท คิดเป็น 1 ใน 3 
ของลูกค้าทั้งหมด  หมายความว่า 2 ใน 3 ของลูกค้า ธอส.ท้ังหมดยังมี
ความแข็งแรงทางการเงินแม้จะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผล
ให้ Balance Sheet ของ ธอส.ไม่เป็นภาระมาก    
แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าสินเชือ่ ช่วงมาตรการครบก าหนดแล้ว 
กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาตรการประมาณ 400,000 ล้านบาท  ธนาคารจะต้อง
จะต้องมีความละเอียดในการพิจารณาวา่ลูกคา้กลุ่มใดมีความแข็งแรง
ทางการเงิน/ไม่แข็งแรงทางการเงิน  เพื่อที่เรา “จะต้องพาลูกค้ากลุ่มนี้
ขึ้นบกให้ได้ทั้งหมดหรือมากที่สุดเท่าที่จะท าได้”  แต่หากมีลูกค้ากลุ่มนี้ 
10% “ขึ้นบกไม่ได้” หมายความว่า ธอส.จะมี NPL เพิ่มขึ้น 40,000 ล้าน
บาท (ธอส. 66 ปีที่ผ่านมา มี NPL สูงสุด 50,000 ล้านบาท) ใน
ขณะเดียวกันธนาคารก็ต้องตั้งส ารองหนี้สูญและส ารองส่วนเกินพิเศษ
พร้อมทั้งตั้งงบประมาณในปีหน้าอย่างประหยัด เพื่อช่วยให้ Balance 
Sheet มีความแข็งแรงและมีความสามารถในการท าก าไรได้  ดังนั้น 
 1) กลุ่มงานสาขา และกลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ต้องติดต่อลูกค้าทุกราย
และพิจารณาว่าลูกค้ากลุ่มใดมีความแข็งแรงทางการเงิน/ไม่แข็งแรง
ทางการเงิน เพื่อเสนอมาตรการให้เหมาะสม   
2) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา GHB ALL เพื่อให้ลูกค้า
ลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากสถานการณ์ COVID-19 โดย
ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคาร รวมถึงจัดท าและปรับปรุง COVID-19 
Dashboard เพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าที่เข้าสู่มาตรการฯ และเป็น
ฐานข้อมูลให้พนักงานใช้ติดตามลูกค้าที่เข้าใช้มาตรการฯ   
3) สายงานกลยุทธ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 อย่างประหยัด  
4) กลุ่มงานการเงินและบัญชี  ติดตามและบริหารจัดการด้านการเงิน
(สภาพคล่อง,ปรับอัตราดอกเบี้ย) การตั้งส ารองและบริหาร Balance 
Sheet  ให้มีความสามารถในการท าก าไรได้ 

- กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สายงานกลยุทธ์ 
(ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์) 
- กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
 

2.3 ผลกระทบด้านออกผลรางวัล
สลากออมทรัพย์ ธอส. 

เล่ือนการออกผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส.  - กลุ่มงานการตลาด 

2.4 ผลกระทบด้านความสามารถ
ในการช าระหนี้ของลูกหนี้ธนาคารใน
วงกว้างทั้ ง ลูกหนี้จัดชั้นปกติและ
ลูกหนี้จัดชั้นไม่ปกติ 
 
 

1) ทยอยออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งลูกหนี้ปกติ และลูกหนี้จัด
ชั้นไม่ปกติ เพื่อรองรับลูกหนี้แต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน 
2) ช่วงที่มาตรการยังไม่ครบก าหนด ติดตามการช าระหนี้ตาม
มาตรการ  หากลูกค้ามีแนวโน้มจะไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้  
ให้แนะน าเข้าใช้มาตรการท่ีเหมาะสม โดย Good Bank ติดตามลูกค้า
ที่ DPD ก่อนถึง 50 วัน และ Bad Bank ติดตามลูกค้าที่ DPD เกิน 50 วัน 
3) ตั้ง Call Center เฉพาะกิจให้บริการเรื่องมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 และตั้ง Call Center ฝ่ายบริหารหนี้ 
กทม. และปริมณฑล รองรับลูกค้าเพิ่มเติม 
 

- กลุ่มงานสินเชื่อ 
- สายงานกิจการนโยบายสินเชือ่
และภาครัฐ   
(ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ) 
- กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี
(ฝ่ายบริหารหนี้กทม. และปริมณฑล /   
 ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค) 
- กลุ่มงานสาขา (ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
- กลุ่มงานการตลาด 
- สายงานการตลาดและพัฒนา
ธุรกิจ 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) 
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ประเด็น/ผลกระทบ แนวทางการจดัการ กลุ่มงาน/สายงาน/ฝ่ายงาน 

2.5 กระทบกับการอนุมัติสินเชื่อ 
 

- จัดให้มีแนวทางการท างานในรูปแบบ Work from Home งานอนุมัติ
สินเชื่อรายย่อย เพื่อลดผลกระทบกับการอนุมัติสินเชื่อ  

- กลุ่มงานสินเชื่อ 
- สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ  
(ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย) 

3. ประเด็นด้านชีวอนามัยและ
การปฏิบัติงาน 

3.1 ผลกระทบด้านการท างาน
ของพนักงานส านักงานใหญ่และ
พนักงานสาขา 

ด้านอาชีวอนามัย  ด าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการ
ระบาดของ COVID-19  ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19  ดังนี ้
 ความพร้อมด้านสถานท่ี (ส านักงานใหญ่)   
1) ก าหนดทางเข้า-ออก อาคาร1 และอาคาร 2  
2) จัดให้มีป้าย/ประกาศแจ้งผู้เข้าอาคารต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
3) จัดเจ้าหน้าที่ประจ าทางเข้า-ออกสาขา เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ 
    - กรณีส านักงานใหญ่ ใช้เครื่อง Thermo Scan  หากพบผู้ที่อุณหภูมิ
ร่างกาย > 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน/สังเกตอาการตนเองที่บ้าน  

- กรณีสาขา ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิลูกค้าที่เข้าใช้บริการ หากพบผู้ที่
อุณหภูมิร่างกาย >37.5 องศาเซลเซียส จะของดให้บริการแก่ลูกค้า  
4) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดที่เหมาะสม  
5) จัดเตรียม “QR Code ไทยชนะ” ตามจุดบริการ ส าหรับลูกค้าและ
บุคคลภายนอก ท่ีเข้ามาใช้บริการของธนาคาร 
6) เพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดในบริเวณที่ใช้บริการบ่อยครั้ง 
7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า Face 
Shield ให้พนักงานทุกคนสวม 
8) ติดตั้งฉากอะคริลิคใสกั้น (Table Shield) ระหว่างพนักงานกับ
ลูกค้าที่ใช้บริการตาม Social Distancing   
9) ประชุมกับบุคคลภายนอก ใช้ห้องประชุมกลาสเฮ้าส์ นอกอาคาร 
10) เตรียมพื้นที่ส ารองส าหรับกรณีที่มีการ Lock Down 

- กลุ่มงานปฏิบัติการ 
- สายงานสนับสนุน (ฝ่ายบริหาร
ส านักงานและกิจการสาขา) 

  ความพร้อมด้านสถานท่ี (สาขา)   ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี ้
1) ก าหนดจ านวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการภายในสาขาเพื่อลดความแออดั  
2) จัดเตรียมพื้นที่พักคอยลูกค้าระหว่างรอรับบริการภายในสาขา โดย
รักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing  
3) จัดให้มีจุดเข้าคิวใช้บริการเครื่อง ATM / CDM / LRM และเครื่อง 
Self service ต่าง ๆ ตามหลัก Social Distancing  
4) ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ  
5)ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดใส่ถุงมือเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย และกรณีที่ต้องสัมผัสกับเงินสดให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ทา
ความสะอาดมือทุกครั้ง 

- กลุ่มงานสาขา 
 (ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
 

 การปรับเวลาการท างานในช่วงวิกฤติ Lock Down 
1) จัดท าแผนการปรับลดเวลาและวันท างานของผู้ปฏิบัติงานธนาคาร 
2) ปรับระยะเวลาการท างานของสาขา 

- สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
1) ออกเงินกู้กองทุนสวัสดิการ ตามสถานการณ์ฉุกเฉิน  
2) มอบเงินช่วยเหลือค่าหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า  
3) มอบค่าช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็นในการส่งเสริมสุขอนามัย 

- สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
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 สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
1) ปรับลดจ านวนพนักงานที่มาปฏิบัติงานที่ท างานและปฏิบัติงาน WfH  
2) กรณีพบว่าฝ่าย/ส านัก/สาขา ที่พนักงานมีประวัติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อฯ ให้
ด าเนินการปิดพื้นที่ 14 วัน และด าเนินการฆ่าเชื้อ    
3) พนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเส่ียง  ให้กักตัวและแจ้ง - 
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
ฝ่าย บค. เพื่อรายงานสุขภาพจนครบ 14 วัน  
4) งดการสัมมนาหรือการดูงานที่ต้องเดินทางไปประเทศกลุ่มเส่ียง  
5) รวบรวมรายชื่อคอนโด/หมู่บ้านของพนักงานท้ังหมด หากทราบข่าว
ว่าพบผู้ติดเชื้อในคอนโด/หมู่บ้านของพนักงาน จะให้พนักงานกักตัว 
6) การสลับเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อลดการแออัด  
7) ส ารวจข้อมูลผู้เข้าใช้พื้นที่อาคารส านักงานใหญ่ เช่น บริษัทที่
ปรึกษาฯ และ Outsource เพื่อให้แจ้งข้อมูลประวัติการเดินทาง 

- สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

4 .  ป ร ะ เ ด็ น ด้ า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

4.1 ผลกระทบด้านภาพลักษณ์
ของธนาคาร 

การส่ือสารภายในธนาคาร  ผ่าน Line (SMART Talk Line@), 
Facebook กลุ่มปิด (GHB Info Supermarket),  Mail และ Line กลุ่ม ดังนี้ 
1) การท างาน Work from Home 
2) เชิญชวนพนักงานร่วม Post / Share มาตรการช่วยเหลือต่างๆ  
3)  ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19  / มาตรการช่วยเหลือลูกค้า  
4) ธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารให้พนักงานทราบเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้า 

- ส า ย ง า น ส่ื อ ส า ร แ ล ะ
ภาพลักษณ์องค์กร  
(ฝ่ายสื่อสารองค์กร) 

-  

 การส่ือสารภายนอกธนาคาร 
1) มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  
2) ธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารให้พนักงานทราบเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้า
3) ส่ือสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19   

- ส า ย ง า น ส่ื อ ส า ร แ ล ะ
ภาพลักษณ์องค์กร  
(ฝ่ายสื่อสารองค์กร) 

- - สายงานกลยุทธ์ (ฝ่ายวิชาการ) 
5. ประเด็นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 ผลกระทบด้านการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
1) ปรับปรุง GHB ALL เพื่อเพิ่ม Feature ต่างๆ 
2) สร้าง QR CODE เพื่อให้ลูกค้าช าระเงินกู้ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร 

 
- กลุ่มงานการตลาด 
- กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 ผลกระทบด้านการสนับสนุน
งานบริหารจัดการ NPL ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1) จัดท า COVID-19 Dashboard เพื่อติดตามการช่วยเหลือลูกหนี้   
2) จัดท ารายงานเพื่อบริหารจัดการ NPL ที่ไหลเข้า และที่แก้ไขได้ 

- กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

     5.3 ผลกระทบด้านการสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1) น าแนวทางปฏิบัติระหว่างที่เกิดสถานการณ์ COVID-19   มาปรับปรุง
แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT  DRP : IT Disaster)  เพื่อ
รองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2) น าเทคโนโลยี Teleconference สนับสนุนการท างาน Work from Home  
3) ท าขั้นตอนการปฏิบัติงานจากภายนอกธนาคาร ผ่านระบบ VPN 
4) ออกมาตรการรองรับการปิดอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ื สนญ. (DC) 

- กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6. ผลลัพธ์จากการบริหารสถานการณ์ COVID-19 

แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563  และส่งผลกระทบกับธนาคาร แต่ด้วยการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19  
ของธนาคารโดยประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนที่ร่วมท างานเป็นทีมเดียวกันหรือ “GHB 1 Team” 
ท าให้ธนาคารสามารถข้ามผ่านสถานการณ์วิกฤตดังกล่าวมาได้ และส่งผลให้การด าเนินงานท้ังด้านการเงินและด้านไม่ใช่การเงินดีขึ้น ดังนี้ 
ผลลัพธ์ด้านการเงิน 
1)  ธนาคารมีจ านวนสินเชื่อปล่อยใหม่ ณ  31 ธันวาคม 2563 
                                                                                                                                                                                                                               

Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 รวม เป้าหมายปี 2563 
52,515 ล้านบาท 48,466 ล้านบาท 54,999 ล้านบาท 69,171 ล้านบาท 225,151 ล้านบาท 170,000 ล้านบาท 

    
2)  คุณภาพสินเชื่อ โดยมีอัตราส่วน Gross NPL ต่อสินเชื่อคงเหลือ  ณ  31 ธันวาคม 2563   
 

Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 เป้าหมายปี 2563 
4.52% 4.52% 3.85% 3.60% 3.94% 

 
3) ก าไรสุทธิ ณ  31 ธันวาคม 2563   
 

Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 รวม เป้าหมายปี 2563 
2,152 ล้านบาท 2,678 ล้านบาท 3,584.29 ล้านบาท 1,961.62 ล้านบาท 10,375.91 ล้านบาท 8,227 ล้านบาท 

 
4)  สภาพคล่อง อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
5)  ธนาคารได้กันเงินส ารองเพิ่มเพื่อรองรับการด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อหลังมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทยอยหมดลง  
6)  การรักษาระดับเงินกองทุน ให้สามารถรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากวิกฤต COVID-19    เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าจะมีผลต่อความสามารถใน
การหารายได้ของลูกค้ามากน้อยเพียงไร 
7)  จัดท าโครงการ G H Bank New Normal (Phase1) ด้วยการพัฒนาฟังก์ชั่นบริการเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินและสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าสามารถท า
ธุรกรรมของ ธอส. ได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล ด้วย Mobile  Application : GHB ALL  
 
ผลลัพธ์ด้านไม่ใช่การเงิน 
1) ลูกค้าปรับพฤติกรรมมาใช้ช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นมาก โดยมีจ านวนธุรกรรมผ่าน  Digital Channel ร้อยละ 82.12  จากเป้าหมายร้อยละ 80      
ณ 31 ธันวาคม 2563   
 

Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 รวมสะสมปี 2563 เป้าหมายปี 2563 
75.29 82.85 83.64 86.16 82.12 ร้อยละ 80 

 
2)  ธนาคารมีจ านวนลูกค้าที่สมัครใช้บริการ  Application : GHB ALL สะสม ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 855,338 ราย เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2562 
ที่มีจ านวนลูกค้าสมัครใช้บริการสะสมจ านวน 283,571 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 571,767 ราย คิดเป็น 201.63% และในปี 2563 ลูกค้าการท าธุรกรรมการโอนเงิน
และช าระหนี้เงินกู้จ านวน 6,502,435 รายการ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจ านวน 3,087,449 รายการ  ซึ่งเพิ่มขึ้น 3,414,986 รายการ คิดเป็น 110.61%  
3)  การท า Social Listening  เพือ่รับฟังลูกค้าทางส่ือ Social และสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการท า FAQs  ส าหรับค าถามที่ถูกถาม
บ่อยๆ มาท าเป็นชิ้นงาน Info Graphic เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า 

 
 


