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ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่

หลังจากก่อตั้งกิจการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงยึดถือแนวทาง
การบริหารงานเพื่อน�ำพาธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคง
โดยให้ความส�ำคัญกับการรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้เสีย
ของธนาคาร เพื่อน�ำมาใช้กำ� หนดทิศทางในการด�ำเนินกิจการ
ให้เกิดการบูรณาการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ไว้ด้วยกันตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยธนาคารให้ความส�ำคัญ
กับกลยุทธ์และการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งได้น�ำเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

ด้านการพัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจ ธนาคารมุ่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของธุรกิจด้วยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ การสร้างเครือข่าย
การส่ ง เสริ ม การตลาด และการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อสนองความต้องการและการเติบโต
ร่วมกันไปกับลูกค้า ไม่วา่ จะเป็น กลุม่ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ กลุม่ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ การเกษตร และกลุ ่ ม ลู ก ค้ า บุ ค คล ด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรม
ที่หลากหลายและครอบคลุม เช่น การจัดโครงการเพื่อให้ความรู้แก่
ลูกค้าและประชาชนตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม อาทิ
โครงการการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง โครงการเกษตรก้าวหน้า
และโครงการเพือ่ นคูค่ ดิ วิสาหกิจครอบครัว ทีด่ ำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง
และยังสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินให้กับกลุ่มประชาชน
ทั่วไป ผ่านรายการโทรทัศน์ เช่น “รายการเพื่อนคู่คิด” ที่น�ำเสนอติดต่อ
กันมาถึง 27 ปี และรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community - AEC) เป็นต้น
ด้ า นการพั ฒ นาความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ธนาคารตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของธนาคารและ
ของสังคมโดยทัว่ ไป ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานได้พฒ
ั นาตนเองไปสู่
ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในอาชีพทีย่ งั่ ยืน อีกทัง้ ยังได้สนับสนุนให้
พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร
อยู่อย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม โดยเชือ่ มัน่ ว่าสังคมทีส่ งบสุขเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญที่
เอื้ออ�ำนวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงได้ด�ำเนิน
โครงการและกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพและความเข้มแข็งของสังคม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และแสวงหากิ จ กรรมใหม่ ม าเพิ่ ม เติ ม อยู ่ เ สมอ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมอบโอกาสทางการศึกษาให้กบั เยาวชนไทย การ
อนุรกั ษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมทีด่ งี าม การท�ำนุบำ� รุงศาสนา การเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และการสนับสนุนสาธารณประโยชน์ในวงกว้าง
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ความผั น ผวนของเศรษฐกิ จ โลก การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
ประชากร การกระจายรายได้ และหนี้ภาคครัวเรือน แต่อย่างไร
ก็ตาม ธนาคารยังได้พยายามสร้างโอกาสขึ้นท่ามกลางความเสี่ยง
เหล่ า นี้ อ ยู ่ ต ลอดเวลา อาทิ การขยายธุ ร กิ จ ไปยั ง ต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศประชาคมอาเซียน การพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัยเพือ่ เข้าสูย่ คุ ของธนาคารดิจทิ ลั
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และการสนับสนุน
ให้ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของ
ธนาคาร ให้ เ ติ บ โตเคี ย งคู ่ ไ ปกั บ ธนาคาร ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” อย่างลึกซึ้งและยาวนาน
ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ น� ำ มาเสนอรายงานฉบั บ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความตั้ ง ใจและความปรารถนาอย่ า งจริ ง ใจในการพั ฒ นา
สูค่ วามยัง่ ยืนของธนาคาร เพือ่ ให้ธนาคารได้เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจ
ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การยึดมั่นต่อการบริหารธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเต็มความสามารถ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธนาคารตระหนัก
ดีว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์ที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการด�ำเนินธุรกิจได้ ธนาคารจึง
ให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ด�ำเนินการทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนรณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ของธนาคารมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และการรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม ควบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ไปสู ่
ความยั่งยืนในขณะเดียวกัน
ในปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้จดั กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
ทีเ่ ป็นลูกค้าของธนาคารได้เห็นความส�ำคัญของการใช้เทคโนโลยีสะอาด
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือเลือกใช้พลังงานทางเลือก รวมถึง
การท�ำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนข้อมูลและ
ความรู ้ ใ นเชิ ง วิ ช าการ เป็ น ตั ว กลางสนั บ สนุ น การขยายธุ ร กิ จ และ
เครื อ ข่ า ยของลู ก ค้ า และการน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น เพื่ อ
การลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ธนาคารมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะรายงานให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบถึ ง
เจตนารมณ์ในการด�ำเนินกิจการตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ด้วยความระมัดระวังในการเผชิญต่อความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก

ชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558 เป็นการรายงานที่ธนาคาร
จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดและผลการด�ำเนินงานของธนาคารที่
แสดงถึงการให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ อดคล้องกับ
หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศ
ธนาคารได้พัฒนาเนื้อหาในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้
ตามข้อแนะน�ำที่ได้เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ค�ำแนะน�ำบางส่วนของ Global Reporting Initiative ฉบับที่ 4 (GRI-G4)
เพื่อให้เนื้อหาของรายงานสอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล
มากขึ้น

รายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�ำปีของธนาคาร เพื่อ
น�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะพัฒนาธนาคาร
ไปสู่ความยั่งยืน แยกออกจากเนื้อหาการด�ำเนินธุรกิจในส่วนอื่นที่ได้
น�ำเสนอไว้ในรายงานประจ� ำปีตามปกติของธนาคาร เช่น ภารกิจ
วิ สั ย ทั ศ น์ ค่ า นิ ย มหลั ก รายงานทางการเงิ น และผลประกอบการ
การก�ำกับดูแลกิจการ ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง รวม
ถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้น�ำเสนอในรายงานฉบับนี้
ธนาคารได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี 2557 รายงานฉบับนี้เป็นรายงานแยกเล่มฉบับที่ 2 ซึ่งครอบคลุม
กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของธนาคารในช่ ว งเวลาตั้ ง แต่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 เช่นเดียวกับรายงานประจ�ำปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอผลอันเกิดขึ้นจากกิจกรรมแสดงความรับผิด
ชอบต่อสังคมที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร
ซึ่งธนาคารได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางส�ำหรับรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
รายงานฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ การทบทวนและเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารแล้ว

ติดต่อสอบถาม
ผู้อ่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
สามารถติดต่อได้ที่ เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่สีลม หรือที่ อีเมล apichart.ram@bbl.co.th
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รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ
ขอบข่ายการด�ำเนินธุรกิจ
และผลประกอบการ
ธนาคารกรุ ง เทพ จ� ำ กั ด (มหาชน) เป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ ชั้ น น� ำ
ในประเทศไทย ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2487 และได้ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 333
ถนนสี ล ม เขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร 10500 มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
และให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ที่ ทั น สมั ย กว้ า งขวางครอบคลุ ม
ทั่วประเทศและในภูมิภาคต่างๆ ที่ส�ำคัญทั่วโลก ภายใต้สัญลักษณ์
“บัวหลวง” และความเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่รู้จักกันดีทั้งใน
และต่างประเทศ

ให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายที่พร้อมอ�ำนวยความสะดวก
ให้ลูกค้าสามารถท�ำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลา
และยังมีเครือข่ายในต่างประเทศอีก 32 แห่ง
ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก

แผนที่เครือข่ายของธนาคารกรุงเทพ

เมียนมา

1

ไทย

1,138*

ฮ่องกง

2

จีน

6

ญี่ปุ่น

2

ไต้หวัน

3

สหรัฐอเมริกา

1

ฟิลิปปินส์

1

หมู่เกาะเคย์แมน

1

อังกฤษ

1

* ไม่นับรวมเครื่องให้บริการอัตโนมัติ

มาเลเซีย

5

ลาว

2 อินโดนีเซีย
1 3

กัมพูชา

เวียดนาม

2
สิงคโปร์
1
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รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ธนาคาร มีทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 19,088 ล้านบาท
มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 2,835,852 ล้านบาท
การเติบโตของสินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)

2,420,740
2,109,042
2554

2,596,507

2555

2,759,890

2,835,852

การเติบโตของรายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)

116,563

2556

2557

2558

เงินรับฝาก 2558

สนับสนุนการออมเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของไทย

132,220

2554

143,138

2555

148,774

2556

สินเชื่อ 2558

สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

ออมทรัพย์

2557

157,044

2558
อื่นๆ

14.0%
การเกษตรและเหมืองแร่

44.2%

40.7%

2.0%

พลังงานและบริการ

กระแสรายวัน

18.8%

4.1%

ที่อยู่อาศัย

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

55.2%

11.1%
อสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง

9.9%
ธนาคารเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ด้านบริการส�ำหรับ
ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล
เครือ่ งรับฝากเงินสด

เครือ่ ง ATM  

มากกว่า

มากกว่า

1,200
เครือ่ ง

9,300
เครือ่ ง

มีสาขาในประเทศและ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท Self-Service

มากกว่า

1,200 แห่ง
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ

ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้
บริบทความรับผิดชอบต่อสังคม
และความยั่งยืน

จากประสบการณ์ที่ยาวนานในการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารสามารถ
ก�ำหนดผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ สี ว่ นร่วมต่อการพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและความยัง่ ยืนของธนาคาร ออกเป็นกลุม่ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ได้แก่
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยธนาคารได้ ท บทวนบทบาทและวิ เ คราะห์ ก ลุ ่ ม
ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารเป็นประจ�ำ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคาร
ได้วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่
ได้สื่อสารถึงธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้ก�ำหนดกลยุทธ์
ในการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

ความต้องการ/ความคาดหวัง

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

ผู้ถือหุ้น

• การประชุมผูถ้ อื หุน้
• รายงานประจ�ำปี
• รายงานสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่าน Call Center 1333 และ เว็บไซต์
หรือผ่านเลขานุการบริษทั

• ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
• ผลการด�ำเนินธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่ง
• การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
• การด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม
• การบริหารความเสีย่ งทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

• การดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตามหลักการ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

ลูกค้า

• กิจกรรมให้ความรู้ หรือให้คำ� ปรึกษา
ทางการเงิน
• การเข้าเยีย่ มพบปะเพือ่ เสริมสร้างความ
สัมพันธ์และท�ำความเข้าใจลูกค้า
• การวิจยั เพือ่ ส�ำรวจความต้องการ
ของลูกค้า
• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่าน Call Center 1333 และ เว็บไซต์
หรือผ่านหน่วยงานทีเ่ กีย่ วช้อง

• ความสะดวกปลอดภัยในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
• ค�ำแนะน�ำทางการเงินและบริการ
ที่มีคุณภาพ
• ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
• การรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็น
ความลับและเคารพความ
เป็นส่วนตัวของลูกค้า

• การตอบสนองความต้องการเพือ่
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าด้วย
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
• การพัฒนาระบบงานและน�ำ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้อย่าง
เหมาะสม
• การจัดให้มบี คุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
ช�ำนาญเป็นผูใ้ ห้บริการ
• การขยายเครือข่ายสาขาและส�ำนัก
ธุรกิจให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ
• การให้บริการแก่ลกู ค้าด้วยความ
รับผิดชอบตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
• การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

ความต้องการ/ความคาดหวัง

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

พนักงาน

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
• การประกาศเกียรติคณ
ุ พนักงานดีเด่น
• กิจกรรมทีใ่ ห้พนักงานมีสว่ นร่วม
รวมถึงกิจกรรมเพือ่ สังคม
• การติดต่อสือ่ สารภายในระหว่าง
พนักงานด้วยระบบ Intranet (BBL
Connect)
• การเปิดรับข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรียนผ่านระบบ BBL Connect
หรือผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
• ความมัน่ คงและความก้าวหน้าใน
การงานอาชีพ
• การพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพใน
การท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
• ความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การท�ำงาน
• การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบ
งาน ผลิตภัณฑ์และบริการ
• การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

• ก�ำหนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจส�ำหรับให้พนักงาน
ยึดถือในการปฏิบตั งิ าน
• การดูแลและส่งเสริมชีวติ และ
ความมัน่ คงในการท�ำงานของพนักงาน
บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกัน
• การจัดให้มคี า่ ตอบแทนและสวัสดิการ
ทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม
• การจัดให้มรี ะบบและอุปกรณ์ควบคุม
ความปลอดภัยทีม่ มี าตรฐาน และจัด
สถานทีท่ ำ� งานให้เหมาะสมและเอือ้
อ�ำนวยให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยและสุขอนามัย
• การเคารพในสิทธิของพนักงานตามที่
กฎหมายก�ำหนด

คู่ค้า

• การจัดหรือร่วมกิจกรรมทีเ่ สริมสร้าง
ความสัมพันธ์กบั คูค่ า้
• การพบปะคูค่ า้
• การเปิดรับข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรียนผ่าน Call Center 1333
และ เว็บไซต์ หรือผ่านหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

• การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ • การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้า
เป็นธรรม
และสัญญาทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ ด้วยความ
เข้าใจและความร่วมมือทีด่ รี ะหว่าง
กัน โดยค�ำนึงถึงกรอบกติกาการ
แข่งขัน ประเพณีทถี่ อื ปฏิบตั ใิ นตลาด
รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจการให้บริการ
ทางการเงินทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป

คู่แข่ง

• การร่วมเป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย • การด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
• การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันใน
ระดับผูป้ ฏิบตั กิ าร

• การปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งขันด้วยความเข้าใจ
และมีความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกัน
• การด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ
กฎเกณฑ์และการแข่งขันที่
เป็นธรรมโดยมีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นผูก้ ำ� กับดูแล

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

ความต้องการ/ความคาดหวัง

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

เจ้าหนี้

• กิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความสัมพันธ์
กับเจ้าหนี้
• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้อง
เรียนผ่าน Call Center 1333 และ
เว็บไซต์ หรือผ่านหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

• การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลง
อย่างเคร่งครัด

• การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญา
ทีม่ กี บั เจ้าหนีข้ องธนาคาร โดย
เคร่งครัด

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมให้ความรูท้ างการเงินและ
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการท�ำธุรกิจ
• การจัดท�ำรายการโทรทัศน์ทใี่ ห้ความรู้
และเป็นประโยชน์ในการประกอบ
ธุรกิจ
• กิจกรรมทีใ่ ห้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
• กิจกรรมรณรงค์การอนุรกั ษ์พลังงาน
รักษาสภาพแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดให้มสี อื่ ส�ำหรับให้ความรูแ้ ละ
ฝึกอบรมพนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
• การส�ำรวจความต้องการของชุมชน
• การเปิดรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ผ่าน Call Center 1333 และ เว็บไซต์
หรือผ่านหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

• การเพิม่ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน
และการประกอบธุรกิจ
• ความสะดวกปลอดภัยในการใช้
ผลิตภัณฑ์
• เศรษฐกิจในชุมชนเจริญเติบโตและ
ยัง่ ยืน
• การสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
สังคม
• การส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิ
มนุษยชนและต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่
• การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม

• ปฏิบตั ติ ามแนวทางและหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจการเงิน
อันเป็นทีย่ อมรับ
• การพัฒนาและการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม
และวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
• การสนับสนุนการด�ำเนินภารกิจเพือ่
ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ชุมชนและ
สังคมโดยรวม
• การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กือ้ กูล
และพัฒนาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง
และพึง่ พาตนเองได้
• การมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และสังคม
• การจัดอบรมพนักงานเรือ่ งการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และเผยแพร่
นโยบายในเว็บไซต์ของธนาคารและ
ช่องทางการสือ่ สารภายใน
• การค�ำนึงถึงมาตรฐานสิง่ แวดล้อมที่
เหมาะสมกับการด�ำเนินกิจการของ
ธนาคาร
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายนอก
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยึดมั่น
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารได้เข้าร่วมในการเป็นสมาชิก หรือเข้าร่วมพันธะสัญญากับ
องค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้อมให้กบั อุตสาหกรรมการเงินและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย องค์กรต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย) เครือข่ายอนาคตไทย มูลนิธมิ นั่ พัฒนา รวมถึง
องค์กรทีเ่ ชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น สภาธุรกิจไทยเมียนมา
เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ได้ ใ ห้ ค วามรวมมื
อ สงตั
่
่ ว แทนที่ เ ป็ น
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่จะมีส่วนในการ
ผลั ก ดั น ประเทศชาติ แ ละสั ง คมไทยให้ พ ร้ อ มส� ำ หรั บ ความท้ า ทาย
ในอนาคต เช่น นายโฆสิต ปัน้ เปีย่ มรัษฎ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ของธนาคาร ได้เข้าร่วมเป็นประธานสภาสถาบันและประธานคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และกรรมการ
นโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของธนาคารได้เข้าร่วมเป็นกรรมการส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารความเสี่ยง

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง
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ธนาคารได้รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
การบริหารความเสี่ยงแยกไว้ในรายงานประจ�ำปี 2558 หรือสามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com ซึ่งได้อธิบาย
ประเด็นส�ำคัญต่างๆ ได้แก่
• โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร คุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
• กระบวนการทบทวนหรือสอบทานประสิทธิผลของระบบการจัดการ
ความเสี่ยงของธนาคาร
• นโยบายการให้ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง เกณฑ์ที่ใช้ก�ำหนดการเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด
• ช่องทางในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในปี 2558 ไม่ พ บเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำที่
ไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อ กฎระเบี ย บต่ า งๆ
การถูกห้ามกระท�ำ ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของการด�ำเนินธุรกิจ การท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค การสื่อสาร
ทางการตลาด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกับความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าและผู้บริโภค

ธนาคารกับความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตร
และอ�ำนวยความสะดวกต่อลูกค้า
และผูบ้ ริโภค

ธนาคารกับความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
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ธนาคารให้ความใส่ใจกับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยยึดถือหลักความเป็นธรรมทาง
ธุรกิจและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางราชการก�ำหนดไว้
ในปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญต่อประเด็นการแสดงค่าธรรมเนียม
ของการท�ำรายการโอนเงินและช�ำระเงินให้ลูกค้าทราบ โดยเพิ่มระบบ
แจ้งข้อมูลเพือ่ ให้ลกู ค้ายืนยันในระหว่างท�ำรายการส�ำหรับการท�ำธุรกรรมบน
ระบบออนไลน์ และการท�ำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาวิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้สอดคล้องกับประเภทของกลุ่มลูกค้าและ
การด� ำเนินชีวิตของผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น การแนะน� ำ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ผ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ที่สามารถ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ทวั่ ประเทศ การใช้สอื่ Online ในรูปแบบ Video Clip
และ Video Demo สาธิตการใช้บริการผลิตภัณฑ์การเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย การจัดท�ำสื่อสาระความรู้ทางการเงิน โดยเฉพาะเรื่อง
การออม การวางแผนและบริหารเงิน ในรูปแบบ Infographic และบทความ
ที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย เหมาะส�ำหรับทุกเพศทุกวัย ในชื่อ Money Tutor น�ำ
เสนอบนเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com ซึ่งได้รับความสนใจ
และมีผู้ติดตามเป็นจ�ำนวนมาก การใช้โบรชัวร์แนะน�ำบริการ และป้าย
ประกาศในสาขาธนาคารทัว่ ประเทศส�ำหรับลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการในสาขา
หรือส�ำนักธุรกิจ การสื่อสารผ่านหน้าจอ ATM และป้ายโฆษณาข้างเครื่อง
และการสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรี และ free media อื่นๆ เพื่อให้เกิด
การเข้าถึงข้อมูลส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

ธนาคารใช้ ค วามระมั ด ระวั ง และความรอบคอบในการเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริก ารของธนาคาร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ส�ำหรับสถาบันการเงิน
ซึ่ ง ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมา ไม่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ห รื อ กรณี ที่ จ ะสร้ า ง
ผลกระทบเชิงลบต่อลูกค้าและผู้บริโภคจนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นในกรณีของ การอธิบายข้อมูลไม่ละเอียดจนท�ำให้เกิดปัญหา
กับลูกค้าและผู้บริโภค การละเมิดความเป็นส่วนตัว การท�ำให้ข้อมูล
ลูกค้าสูญหาย การร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติผิดกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ การร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์และบริการทีอ่ อกแบบเพือ่ ให้
เกิดประโยชน์ดา้ นสังคมและสิง่ แวดล้อม

เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการใช้บริการ ธนาคารได้ขยายเครือข่ายสาขาและ
ส�ำนักธุรกิจให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศเพิม่ มากขึน้ และยังได้พฒ
ั นาระบบ
การให้บริการด้วยการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้สร้างนวัตกรรมทางการเงิน
ของธนาคารอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบรับกับวิถกี ารด�ำรงชีวติ ทีจ่ ะเปลีย่ นไปของ
ผูบ้ ริโภค และจัดหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเป็นผูใ้ ห้บริการอย่างเพียง
พอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าลูกค้าจะได้รบั บริการทีด่ ี ไม่วา่ จะเป็นในด้านการรักษาข้อมูล
ของลูกค้าด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนดูแลกระบวนการรับข้อร้องเรียนและ
ด�ำเนินการแก้ไขให้กบั ลูกค้าได้รวดเร็วมากขึน้ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ทีพ่ งึ มีตอ่ ลูกค้าและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเป็นส�ำคัญ
ในปี 2558 ธนาคารออกผลิตภัณฑ์บตั รเดบิต “บีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิรริ าช”
ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นผลิตภัณฑ์และบริการทีช่ ว่ ยเหลือสังคมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ที่ต้องรองรับความ
ต้องการด้านการรักษาพยาบาลให้กบั ประชาชนทัว่ ประเทศ โดยธนาคารจะร่วม
สมทบเงินบริจาคจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร
ที่ธนาคารเรียกเก็บได้ในแต่ละปี รวมถึง 0.2% ของทุกๆ ยอดการใช้จ่าย
ผ่านบัตร ณ ร้านค้าต่างๆ เพือ่ มอบให้กบั คณะแพทย์ศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
ในด้านการออกแบบเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ดา้ นสิง่ แวดล้อม ในปี 2558 ธนาคาร
ได้เพิม่ ความเข้มข้นของการรณรงค์เพือ่ ลดจ�ำนวนการใช้กระดาษบันทึกรายการ
ของเครือ่ ง ATM ด้วยการเสนอให้ลกู ค้าใช้บริการ SMS Alert ทีจ่ ะส่งข้อมูล
ความเคลือ่ นไหวของบัญชีให้ลกู ค้าทราบทันทีไปยังโทรศัพท์มอื ถือของลูกค้า
แทนการใช้ ใ บบั น ทึ ก รายการที่ อ อกจากเครื่ อ ง เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กให้
ลูกค้ามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ธนาคารยังได้นำ� เสนอบริการใหม่เพิม่ เติมให้กบั บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
เช่น บริการ Bualuang iBanking และ Bualuang mBanking เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกและลดภาระการเดินทางมายังธนาคารให้กับลูกค้า ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในการลดความคับคัง่ ของการจราจรและการเผาผลาญน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ที่เป็นสาเหตุส�ำคัญต่อการเกิดสภาวะโลกร้อน เช่น บริการโอนเงินโดยใช้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ บริการแนะน�ำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ทีล่ กู ค้าจะได้รบั ทัง้ ความสะดวกและรวดเร็ว สามารถ
อนุมัติเปิดบัญชีได้ภายใน 1 วันท�ำการ ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบให้ลูกค้า
สามารถกรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ และอัพโหลดไฟล์ส�ำเนาบัตร
ประชาชน ทดแทนการกรอกเอกสารและส่งผ่านทาง Fax หรือทางไปรษณีย์
เป็ น การช่ ว ยลดการใช้ ก ระดาษในธุ ร กรรมทางการเงิ น ของธนาคารได้
อีกทางหนึง่ ด้วย
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การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ในปี 2557 ธนาคารได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึง่ เป็นพืน้ ทีอ่ อ่ นไหวทางเศรษฐกิจ วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท ตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2557
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก ธนาคาร
ได้เข้าร่วมมือภายใต้โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการ Micro
Entrepreneurs กับบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนจาก
ธนาคารและเป็นการแก้ไขปัญหาเงินกูน้ อกระบบของผูป้ ระกอบการ โดย
เป็นสินเชือ่ ในลักษณะ Package Guarantee Scheme ระยะที่ 5 เมือ่
วันที่ 8 กันยายน 2558 ในวงเงินจ�ำนวน 1 แสนล้านบาท และร่วมบันทึก
ข้ อ ตกลงการให้ สิ น เชื่ อ โครงการสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ ส� ำ หรั บ เป็ น เงิ น
ทุนหมุนเวียนให้กบั SME ของธนาคารออมสินอีกโครงการหนึง่ เป็นวงเงิน
1 แสนล้ า นบาท เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2558 เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กทีป่ ระสบปัญหาทางด้านการเงิน

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสินเชือ่ ธุรกิจ ธนาคาร
จั ด ให้ มี ม าตรฐานการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ทั่ ว ไป (General
Underwriting Standards - GUS) เพื่อคัดกรองลูกค้า
สินเชือ่ ธุรกิจทีไ่ ม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อม การกระท�ำผิดทางอาญา การกระท�ำทีท่ ำ� ให้เกิด
ความเสียหายทางการเงิน ธุรกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย และกิจกรรม
ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงที่ ยั ง
ไม่ได้รบั อนุญาตจากทางการ
นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรการป้ อ งกั น ให้ ไ ม่ เ กิ ด การละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งโดยทั่วไปมัก
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ที่ ผิ ด กฎหมาย ธุ ร กิ จ ยาเสพติ ด และ
การค้ามนุษย์ โดยมีการจัดอบรมเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
รวมถึงผูบ้ ริหารทุกระดับชัน้ ในเรือ่ งนี้ เป็นประจ�ำทุก 2 ปี

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ
ธนาคารได้ ส� ำ รวจความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางให้
บริการหลักอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เช่น บริการที่สาขา บริการ
เครือ่ ง ATM บริการเครือ่ งฝากเงินอัตโนมัติ บริการ Bualuang iBanking
และ Bualuang mBanking บริการ Call Center และ บริการเว็บไซต์
ของธนาคาร เป็ น ต้ น โดยผลส� ำ รวจความพึ ง พอใจส� ำ หรั บ บริ ก าร
Bualuang mBanking ในปี 2558 เทียบกับผลส�ำรวจในปี 2557
ธนาคารได้คะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 4.35 มาเป็น 4.47 จาก
คะแนนเต็ ม 5 คะแนน การส� ำ รวจนี้ ด� ำ เนิ น การโดย บริ ษั ท
เดอะนี ล เส็ น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ในระหว่ า งช่ ว ง
เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2558

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

โครงการเกษตรก้าวหน้า
ใช้ความรู้ สูค่ ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน
ตรงความต้องการตลาด
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ความมุง่ มัน่ ต่อการสร้าง
ความเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
สินเชื่อ “เกษตรก้าวหน้า” เป็นสินเชื่อที่ธนาคารพัฒนาขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรไทย ซึง่ ถือได้วา่ เป็นกลุม่ อาชีพหลัก
ของประชากรในประเทศทีย่ งั ต้องการการพัฒนาทัง้ ในด้านรายได้
และเทคโนโลยีในการเพิม่ ผลผลิต ให้มคี วามก้าวหน้ามัน่ คงแข็งแรง
อย่างยัง่ ยืน ธนาคารได้สง่ เสริมและพัฒนาสินเชือ่ “เกษตรก้าวหน้า”
มาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2544 เริม่ จากการสนับสนุนเกษตรกร
รายย่อย และขยายผลมาเป็นการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายของ
เกษตรกรเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้ยงั่ ยืนมากขึน้ จากการส่งเสริม
ทางด้านความรูใ้ นการพัฒนาผลผลิต ทางด้านการบริหารเครือข่าย
ทางธุรกิจ และทางด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน ส่งผลให้
วงเงินสินเชือ่ “เกษตรก้าวหน้า” ของธนาคารเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
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การเติบโตของสินเชื่อ
“เกษตรก้าวหน้า”

2558
จ�ำนวนโครงการ

1,324
วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)
11,796
2557
จ�ำนวนโครงการ

2556
จ�ำนวนโครงการ

2555
จ�ำนวนโครงการ

2554
จ�ำนวนโครงการ

1,017
1,202
วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)
10,659
9,702
953
1,070
วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)
9,088
8,299

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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สัดส่วนโครงสร้างของพนักงาน
และกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จ�ำนวนพนักงานของธนาคาร (คน)

25,806
พนักงานชาย

65.81%
34.19%
พนักงานหญิง

พนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร

66.08%

ต่างจังหวัด

31.26%

ต่างประเทศ

2.66%

พนักงานระดับบริหารเป็นผู้ที่มี
สัญชาติไทย

มากกว่า 95%

21
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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พลวัตรสู่ศักยภาพของคนรุ่นใหม่

ในช่วงปีทผี่ า่ นมา จากการขยายตัวของกิจการ จึงมีการดึงดูดพนักงานใหม่
ให้เข้ามาร่วมงานกับธนาคารทีเ่ พิม่ ขึน้

การจัดรับพนักงานใหม่ของธนาคาร
พนักงานจัดรับใหม่ (คน)

3,316
พนักงานชาย

22.44%
77.56%
พนักงานหญิง

อายุตำ�่ กว่า 25 ปี

63.75%
26-30 ปี

29.49%
31 ปีขึ้นไป

6.76%

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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สวัสดิการที่มอบให้กับพนักงาน

ธนาคารมี ค วามปรารถนาที่ จ ะเห็ น พนั ก งานทุ ก คนมี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี
มีสุขภาพสมบูรณ์ มีหลักประกันที่มั่นคงในการท�ำงาน โดยจัดค่าตอบแทน
ค่ า จ้ า ง เงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมกั บ การด� ำ รงชี วิ ต
เพื่อเป็นการตอบแทนแก่พนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทพลังกาย พลังใจและ
พลังความคิดในการท�ำงานให้กับธนาคาร
สวั ส ดิ ก ารที่ ธ นาคารจั ด ให้ ส� ำ หรั บ พนั ก งานประจ� ำ เต็ ม เวลา ถื อ ได้ ว ่ า
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของพนักงานได้เทียบเท่าธุรกิจ
ชั้นน�ำในประเทศไทย
สวัสดิการส�ำหรับพนักงานของธนาคาร ประกอบด้วย บริการสโมสรของ
ธนาคารในอาคารส�ำนักงานใหญ่ และสโมสรธนาคารที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ต่างๆ
เช่น สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ ที่ย่านบางนา เพื่อการสันทนาการและ
ดูแลรักษาสุขภาพ มีบริการทางการแพทย์ให้กบั พนักงานทุกคน โดยพนักงาน
สามารถใช้บริการได้ที่ บริการสุขภาพ ส�ำนักงานใหญ่สีลม ชั้น 4 และ
ศูนย์ฝกึ อบรมพระราม 3 ชัน้ 2 ทีม่ แี พทย์ทวั่ ไปและแพทย์เฉพาะทางประจ�ำ
รวมถึงบริการการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และการตรวจเลือด หากพนักงาน
ไปรักษาพยาบาลภายนอก จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม
ได้ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ พนักงานที่เกษียณอายุจากการท�ำงาน
ยั ง สามารถเข้ า รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพได้ ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารสุ ข ภาพของธนาคาร
ได้อีกด้วย
ธนาคารกำ�หนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนสำ�หรับพนักงานในกรณีของการ
ลาป่ ว ย การลากิ จ การหยุ ด พั ก ผ่ อ นประจำ�ปี การลาเพื่ อ คลอดบุ ต ร
การลาเพือ่ ดูแลภริยาคลอดบุตร การลาไปประกอบพิธฮี จั ญ์ การลาอุปสมบท
และการลาเพื่อรับราชการทหาร เป็นต้น ธนาคารยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์
ในบางเรื่องให้กับพนักงานเพิ่มขึ้น เช่น การลาป่วย กฎหมายกำ�หนดให้จ่าย
ค่าจ้าง 30 วันทำ�งาน แต่ธนาคารจ่ายค่าจ้างให้กบั พนักงานทีล่ าป่วยมากกว่า
อัตราที่กฎหมายกำ�หนดโดยจ่ายสูงสุดถึง 90 วันทำ�งาน

ธนาคารจั ด ให้ มี ก องทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ที่ พ นั ก งาน
สามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ตามความประสงค์
ของพนักงานแต่ละคน มีเงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อบ้าน
ปลูกบ้าน ซื้อที่ดิน และห้องชุด เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม
หรือปรับปรุงบ้าน เพื่อซื้อรถยนต์ เพื่อการศึกษาบุตร
เพื่อซื้อเครื่องใช้และค่าใช้จ่ายจ�ำเป็น เพื่อการรักษา
พยาบาล เพื่ อ ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ และเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ
ที่ได้รับเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษส�ำหรับพนักงาน เช่น
คิดดอกเบี้ยในอัตราต�่ำกว่าลูกค้าทั่วไป บางประเภท
ก็ไม่มกี ารคิดอัตราดอกเบีย้ เช่น เงินกูเ้ พือ่ การศึกษาบุตร
หรื อ ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง การจั ด ให้ มี
สวัสดิการประกันสังคมตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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สุขภาพและสันทนาการ
อาคารส�ำนักงานใหญ่

• ห้องออกก�ำลังกายและลู่วิ่งกลางแจ้ง
ชั้น 8 ส�ำนักงานใหญ่สีลม
• ห้องออกก�ำลังกาย
ส�ำนักงานพระราม 3

สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ
• ฟุตบอล
• บาสเกตบอล
• วอลเลย์บอล
• แบดมินตัน

• เทนนิส
• เทเบิลเทนนิส
• แชร์บอล
• ตะกร้อ

สนามเทนนิส 6 สนาม

• สนามอิสรภาพ
• สนามศิวาลัย
• สนาม ส.ภาณุรังสี
• สนามกระทรวงสาธารณสุข
• สนามสมานมิตร
• สนามสมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ

สนามแบดมินตัน 7 สนาม

• สนามไกรรัถนาวา
• สนามสวนสงบ
• สนามเสถียรสุด
• สนาม 18 คอร์ท ราชพฤกษ์
• สนาม เคเค สปอร์ต
• สนามเสนาสปอร์ต พลาซ่า
• สนาม เอ็ม. เอฟ. คอร์ด

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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บริการทางการแพทย์

เงินกู้สวัสดิการ (ดอกเบี้ยต�ำ่ )

• แพทย์ประจ�ำและแพทย์เฉพาะทาง
ชั้น 4 อาคารส�ำนักงานใหญ่สีลม
• แพทย์ประจ�ำและแพทย์เฉพาะทาง
ศูนย์ฝึกอบรม พระราม 3
• ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
• บริการส�ำหรับสมาชิก “ชมรมบัวใหญ่“
(พนักงานเกษียณอายุ)
• สถานพยาบาลภายนอกเบิกค่าใช้จ่ายได้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การลา
•
•
•
•
•
•
•
•

ลาป่วย
ลากิจ
ลาหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
ลาเพื่อคลอดบุตร
ลาเพื่อดูแลภริยาคลอดบุตร
ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์
ลาอุปสมบท
ลาเพื่อรับราชการทหาร

เพื่อซื้อบ้าน
เพื่อปลูกบ้าน
เพื่อซื้อที่ดิน
เพื่อซื้อห้องชุด
เพื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้าน
เพื่อซื้อรถยนต์
เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษาบุตร (ไม่คิดดอกเบี้ย)
เพื่อการรักษาพยาบาล
เพื่อซื้อเครื่องใช้และค่าใช้จ่ายจ�ำเป็น

สวัสดิการสังคม
• ตามกฎหมายก�ำหนด

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
• พนักงานเลือกนโยบายลงทุนได้เอง
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การจ้างงานเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

ธนาคารมีระบบทีช่ ดั เจนในการก�ำหนดเงินเดือนขัน้ ต้นเมือ่ เริม่ การท�ำงาน
ของพนักงาน โดยดูจากข้อมูลวุฒกิ ารศึกษาความรู้ ความสามารถ และ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่ขนึ้ กับ
เพศหรือความแตกต่างทางศาสนาของพนักงาน และข้อก�ำหนดเกีย่ วกับ
ค่าจ้างขั้นต�่ำตามกฎหมาย มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีตาม
ผลประเมินการปฏิบัติงานและผลประกอบการธนาคาร ธนาคารถือว่า
การจ่ายเงินเดือนตรงตามก�ำหนดเวลาเป็นความรับผิดชอบของธนาคาร
ต่อพนักงานที่ธนาคารได้ปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการพิจารณาจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานในปี
ที่ผลประกอบการของธนาคารมีก�ำไรสุทธิ โดยแบ่งจ่ายเดือนมิถุนายน
และธันวาคมของทุกปี ให้กับผู้ที่มีสภาพเป็นพนักงาน ณ วันจ่าย และ
ไม่เป็นผู้กระท�ำความผิดฐานทุจริต หรือเป็นผู้ที่ได้รับโทษทางวินัย
ถึงขั้นปลดออก

ธนาคารมีการจ้างงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง เป็นการจ้างงานที่มีก�ำหนด
ระยะเวลาจ้ า งเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ที่ แ น่ น อนในสั ญ ญาจ้ า ง
เพื่อปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก�ำหนดการสิ้นสุด
หรือความส�ำเร็จของงาน
2. พนั ก งานประจ� ำ ที่ ไ ม่ ร ะบุ ร ะยะเวลาสิ้ น สุ ด การจ้ า งงาน
พนักงานสามารถท�ำงานได้จนครบวาระเกษียณอายุ เว้นแต่
จะพบว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ หรื อ ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ของธนาคาร และมี ก ารกระท� ำ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
ต่อธนาคาร
ธนาคารได้แจ้งขอบเขตการจ้างงาน รายละเอียดและเงื่อนไข
การปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ตอบแทนให้พนักงานทราบ
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการรับเข้าปฏิบัติหน้าที่
เป็นพนักงานของธนาคาร
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานบริ ห ารการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
สายทรัพยากรบุคคล เพือ่ รับผิดชอบและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

การจัดอบรมภายในให้กับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หลักสูตรที่อบรม (หลักสูตร)

91
556

จ�ำนวนรุ่นของการอบรม (รุ่น)

คิดเป็นชัว่ โมงการอบรมทัง้ สิน้ (ชัว่ โมง)

3,134,200
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ในการพัฒนาบุคลากร ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมีการเพิ่ม
ทักษะและพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้สามารถท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีทกั ษะในการด�ำรงชีวติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ได้
อย่างดีทงั้ ในและนอกเวลางาน ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้พฒ
ั นา
หลั ก สู ต รอบรมและการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ
ประสบการณ์และอายุงานของพนักงานเพิ่มขึ้นหลายหลักสูตร
โดยแบ่งการอบรมให้สอดคล้องกับประสบการณ์และหน้าที่งาน
ของพนักงานกลุ่มต่างๆ ดังนี้

พนักงานปัจจุบัน
การพัฒนาคุณลักษณะที่จ�ำเป็นและส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จ
เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดี
ตามพฤติกรรมสู่ความส�ำเร็จ (Essential Competency) ที่ธนาคาร
ก�ำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) การสื่อความ
(Communication Excellence) ความมุง่ มัน่ สูค่ วามส�ำเร็จ (Drive for
Success) และการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก (Customer Orientation)
อันจะน�ำมาซึง่ ผลลัพธ์ในการท�ำงานตามทีธ่ นาคารมุง่ หวัง โดยมีหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นใหม่และเปิดการอบรมไปเป็นจ�ำนวน 13 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การอบรมรวม 540 คน

พนักงานเข้าใหม่
การพัฒนาเจ้าหน้าที่อำ� นวยบริการรูปแบบใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่อ�ำนวยบริการที่เข้าใหม่
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารได้พัฒนาหลักสูตร
ใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานความรู้ในการท�ำงานให้
พนักงานใหม่กอ่ นเข้าปฏิบตั งิ านทีส่ าขาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยด�ำเนินการในรูปแบบ Workshop & Share เสริมความรูแ้ ละ
ทัศนคติให้พนักงานเข้าใหม่ มีระบบติดตามผลการฝึกปฏิบตั งิ าน
และมีการประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยง
และผูบ้ ริหารสายงาน ในปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้จดั ให้มกี ารอบรม
หลั ก สู ต รใหม่ รุ ่ น ทดลอง จ� ำ นวน 2 รุ ่ น จ� ำ นวน 138 คน
ก่อนการน�ำหลักสูตรไปปรับใช้จริง

Knowledge Day Forum
เพื่อขยายขอบเขตของการพัฒนาบุคลากรให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ธนาคาร
ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองและเพิ่ ม เติ ม
ความรู้ต่างๆ ที่จำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวิต ในปี 2558 ที่ผ่านมา ธนาคาร
ได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติมให้กับพนักงานที่สนใจ เช่น หลักสูตรการค้นหา
ศั ก ยภาพในตนเอง (The Power within You) การปรั บ ทั ศ นคติ
ให้ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษให้ เ ป็ น เรื่ อ งง่ า ย (English is Fun) ภาษาจี น
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และการลงทุ น ในหุ ้ น ง่ า ยๆ
ได้แค่คดิ (คลิก) กับหลักทรัพย์บวั หลวง โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้นประมาณ 2,800 คน
การพัฒนาระบบการเรียนรู้
เพื่อขยายช่องทางการเรียนรู้ให้กับกลุ่มพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านการใช้เทคโนโลยี
การเรียนรูส้ มัยใหม่ ธนาคารได้ดำ� เนินการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ
1. การเรียนรูผ้ า่ นระบบออนไลน์ (e-Leaning) ธนาคารได้เริม่ ด�ำเนินการ
ในปีทผี่ า่ นมาจ�ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ “หลักสูตร AML/CFT” โดยน�ำร่อง
กับกลุม่ ผูใ้ ช้ ประมาณ 1,000 ราย และมีแผนทีจ่ ะขยายกลุม่ ผูใ้ ช้งานให้
รองรับได้ถงึ 5,000 ราย หลักสูตร “พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558”
เป็นการผลิตสือ่ การเรียนรูใ้ นรูปแบบ Animation เพือ่ กระตุน้ ความสนใจ
ในการเรียนรูด้ ว้ ยเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและหลักสูตร “บริการรับส่งเงินด่วน
Western Union บริการโอนเงินไปต่างประเทศ และบริการบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ” ซึ่งท�ำให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสาขาต่างๆ
สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ณ สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
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2. การทดสอบความรูผ้ า่ นระบบออนไลน์ (Online Knowledge
Assessment) ธนาคารได้จดั ท�ำแบบทดสอบออนไลน์ ให้พนักงาน
สามารถทดสอบความรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเองหลังเสร็จสิน้ การอบรม ส�ำหรับ
4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร CSO หลักสูตรพิธีการสินเชื่อ
หลักสูตรการประนอมหนี้ กฎหมายและทรัพย์สนิ และ Pre-test
License เป็นต้น ท�ำให้พนักงานได้เห็นโอกาสและช่องว่างที่จะ
พัฒนาตนเองได้ชดั เจนขึน้

ชื่อต้นไม้เพื่อให้ความรู้กับเด็กๆ และจัดท�ำบอร์ดความรู้ในวันส�ำคัญ
ต่างๆ หรือการจัดกิจกรรมปัน่ จักรยานเพือ่ สร้างทีม ควบคูไ่ ปกับการช่วย
ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ป รั บ ปรุ ง สนามหญ้ า ที่ ส วนวชิ ร เบญจทั ศ สวนรถไฟ
กรุงเทพมหานคร หรือกิจกรรมร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬา
ให้กบั นักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา สังกัดมูลนิธธิ รรมิกชนเพือ่ คนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและความร่วมมือซึง่ กันและกัน เป็นต้น

การสร้างเสริมบรรยากาศการท�ำงานเป็นทีมและจิตส�ำนึกที่ดี
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารได้พัฒนากระบวนการแนวใหม่ เพื่อให้พนักงานได้เกิด
การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงเพือ่ เพิม่ พูนทักษะทีเ่ ป็นนามธรรม
เช่น ในเรื่องของการท� ำงานเป็นทีม และการสร้างจิตส� ำนึก
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างาน
การพัฒนาผู้บริหารใหม่
ธนาคารมีการพัฒนาเพิม่ ศักยภาพผูบ้ ริหารใหม่ ให้มคี วามรูใ้ นเรือ่ งระบบ
การบริหารผลงาน ตัง้ แต่การตัง้ เป้าหมาย จนถึงการติดตามผลงาน และ
พัฒนาผลงานของทีมด้วยทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
ที่มีประสิทธิภาพ

ในปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้จดั โครงการน�ำร่องในหลายรูปแบบ เช่น
การให้พนักงานไปร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์ทสี่ ถานแรกรับเด็กหญิง
บ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี เพือ่ ให้ความรูแ้ ละเสริมทักษะชีวติ
ต่างๆ ให้กับเด็กด้อยโอกาส อาทิ การให้ความรู้เรื่องการออม
ท�ำแปลงเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว บ�ำรุงสวนผลไม้ จัดท�ำป้าย

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกับความรับผิดชอบต่อพนักงาน

การพัฒนาผู้บริหารทดแทนในต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับสายงานธุรกิจ
เพือ่ เตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรทีถ่ อื เป็นก�ำลังส�ำคัญของ
สายงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยรองรับการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วของ
ธนาคาร โดยการจัดโปรแกรมการพัฒนาทัง้ ส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะที่
จ�ำเป็นผ่านรูปแบบ Workshop สร้างโอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติ
(On the Job Training) เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความพร้อม
สู่การเป็นผู้บริหารสาขา หรือส�ำนักธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคารได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดขึ้นรวม 6 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นรวม 177 คน
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นอกจากโครงการพัฒนาหลักสูตรที่เกิดขึ้นใหม่ ธนาคารยังได้จัดให้
มีการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานที่จำ�เป็นอย่างสมํ่าเสมอ เช่น
การทบทวนความรู้ด้าน AML/CFT ด้านการทำ�นิติกรรม หลักประกัน
และด้านความรู้งานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยในปีที่ผ่านมา
มีจำ�นวนพนักงานได้รับการทบทวนความรู้ทั้งสิ้น 10,414 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.35 ของพนักงานทั้งหมด

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

พนักงานเข้าใหม่

พนักงานปัจจุบัน

พนักงานระดับหัวหน้างาน

การพัฒนาเจ้าหน้าที่
อ�ำนวยบริการแบบใหม่
• Workshop & Share
เสริมความรู้สร้างทัศนคติ

การพัฒนาคุณสมบัติที่จ�ำเป็น
และส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จ
• การท�ำงานเป็นทีม
• การสื่อความ
• การมุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จ
• การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก

การพัฒนาผู้บริหารใหม่

การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
• Knowledge Day Forum
• The Power within You
• English for Fun
• Business Chinese
• การลงทุนในหุ้นง่ายๆ
การพัฒนาระบบเรียนรู้
• การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
• การทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์
การท�ำงานเป็นทีม
และมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคม

โครงการผู้บริหารทดแทน
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สุขอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานที่ทำ� งาน
ธนาคารมี ค ณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ประจ� ำ ส� ำ นั ก งานและสาขา
ที่ มี พ นั ก งานตั้ ง แต่ 50 คนขึ้ น ไป ทั้ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทัง้ สิน้ 29 แห่ง เพือ่ ดูแลสุขอนามัย
และความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงานให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ โดยธนาคารได้กำ� หนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการ 1 คน กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา
และกรรมการผูแ้ ทนลูกจ้างระดับปฏิบตั กิ าร ร่วมเป็นคณะกรรมการ
มีวาระปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี
ในรอบปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการฯ ได้สรุปสภาวะในเรือ่ งสุขอนามัย
และความปลอดภัย โดยพบว่ามีอบุ ตั เิ หตุหรือการเจ็บป่วยเนือ่ งจาก
การท�ำงานเกิดขึน้ กับพนักงาน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0077
ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด และไม่ปรากฏกรณีของความเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด เหตุ ห รื อ การได้ รั บ เชื้ อ โรคอั น สื บ เนื่ อ งมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

ธนาคารกับความรับผิดชอบต่อพนักงาน
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ระบบรักษาความปลอดภัยที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารจัดให้มรี ะบบรักษาความปลอดภัย โดยส่วนรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายอาคารส�ำนักงานและทรัพย์สิน ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแลความ
ปลอดภัยให้กบั ลูกค้า พนักงาน และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตลอดเวลาท�ำการ
ในส�ำนักงานและในสาขาทัว่ ประเทศ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร สถานที่ และทรัพย์สนิ เช่น เงินสดทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการขนย้าย
พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ของธนาคารจะประสานงานกั บ
สถานีตำ� รวจในท้องที่ เพือ่ รับทราบความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับเหตุการณ์
และสร้างความคุ้นเคยในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในเรื่อง
ความปลอดภัยและการดูแลชุมชนโดยทัว่ ไป
พนักงานรักษาความปลอดภัยทีธ่ นาคารจัดจ้าง จะต้องได้รบั การอบรมก่อน
ส่งมาปฏิบตั หิ น้าทีท่ ธี่ นาคาร เช่น การอบรมเรือ่ งการดับเพลิง การต่อสู้
มือเปล่า การปฐมพยาบาล และการควบคุมการจราจร รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานที่สุภาพเรียบร้อยและให้เกียรติกับลูกค้า ผู้มาติดต่องานกับ
ธนาคาร และผูส้ ญ
ั จรทัว่ ไปรอบบริเวณทีท่ ำ� การของธนาคาร
ในปีทผี่ า่ นมา พนักงานรักษาความปลอดภัยทีท่ ำ� งานให้กบั ธนาคารมีสถิติ
หมุนเวียนเพื่อเข้ารับการอบรมการปฏิบัติหน้าที่และการดูแลคุ้มครอง
ชุมชนโดยทัว่ ไปทัง้ สิน้ จ�ำนวน 267 คน
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กลยุทธ์และเป้าหมายของ
การลงทุนเพื่อสังคมและชุมชน
ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การลงทุ น เพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชน
ในประเทศไทย โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความต่ อ เนื่ อ งของกิ จ กรรมที่ มี
ความส�ำคัญต่อการจรรโลงสังคมให้เกิดความสงบสุขในการด�ำรงชีวติ
ร่วมกัน ทีจ่ ะเป็นพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของ
ชาติอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์และเป้าหมายของการลงทุนในสังคมและชุมชนของธนาคารในปี
ที่ผ่านมา ยังยึดมั่นอยู่กับภาพลักษณ์ที่ธนาคารได้นำ� เสนอและได้รับ
การยอมรับมาอย่างต่อเนือ่ ง ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1. ด้านศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย
2. ด้านการศึกษาโดยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย
3. ด้านการท�ำนุบำ� รุงสิง่ ยึดเหนีย่ วทางใจทีส่ งั คมไทยเคารพ
และเทิดทูน

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
ในปี 2558 ธนาคารด�ำเนินการจัดประกวดดนตรีไทยประเภท
วงมโหรี ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี ”
มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดจ�ำนวนกว่า 60 โรงเรียน และเผยแพร่
ความสามารถของเยาวชนที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ออกสู ่ ส าธารณะ
ผ่านกิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” ซึ่งจัดขึ้น
4 ครั้ ง ในแต่ ล ะครั้ ง มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานประมาณ 400 คน
การจัดกิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป
ได้ มี โ อกาสชื่ น ชมศิ ล ปะการแสดงของไทยที่ นั บ วั น จะหาชม
ได้ ย าก และยั ง ช่ ว ยให้ ศิ ล ปิ น คณะนาฏศิ ล ป์ ไ ทย มี เ วที
ในการแสดงสู่สายตาประชาชนเป็นประจ�ำที่สถาบันคึกฤทธิ์
กรุ ง เทพมหานคร ในปี ที่ ผ ่ า นมา ได้ จั ด แสดงรวม 24 ครั้ ง
มีผู้เข้าร่วมครั้งละกว่า 200 คน ทั้งนี้ สถาบันคึกฤทธิ์จึงได้เปิด
โอกาสให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงสมัครเรียนดนตรี
และนาฏศิลป์ไทยกับสถาบันคึกฤทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัดส่วนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ตาม
งบประมาณที่ใช้ ไป
ศาสนาและพระมหากษัตริย์

56%
ด้านศิลปวัฒนธรรม
18%
การศึกษา
8%
อื่นๆ
18%
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เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น งานดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ไ ทยให้
มีความยัง่ ยืน ธนาคารไม่ละเลยต่อกิจกรรมทีถ่ อื ได้วา่ เป็นแก่น
ทีจ่ ะจรรโลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมทีม่ คี า่ ยิง่ ของไทย ด้วยการ
สนับสนุนงาน “ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” ประจ�ำปี
ซึ่งจัดขึ้นที่ส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร โดยในปีที่ผ่านมามี
ผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน ท�ำให้มีการสานต่อวัฒนธรรม
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยได้อย่างต่อเนื่อง
วรรณกรรมไทย
ในรอบปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้รเิ ริม่ โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์
“กวีปากกาทอง” ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้
เยาวชนไทยในระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ภูมิภาค ได้เรียนรู้
พัฒนาทักษะและสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรอง ในหัวข้อ
“วิ สั ย ทั ศ น์ ภิ วั ฒ น์ ไ ทย” ผู ้ ช นะเลิ ศ ในแต่ ล ะภู มิ ภ าคจะ
ได้รบั ปากกา โดยมีคณ
ุ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์ และทีป่ รึกษาศูนย์สงั คีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
เป็นผูม้ อบ กิจกรรมนีม้ เี ยาวชนเข้าร่วมทัง้ สิน้ กว่า 1,000 คน
ธนาคารได้เล็งเห็นถึงการสร้างระบบและเครือข่ายทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
เพือ่ ขยายผลในการด�ำรงความยัง่ ยืนของการพัฒนาวรรณกรรม
ไทยไปสู่ระดับสากล จากกิจกรรม“พบนักเขียนซีไรต์” ซึ่ง
ธนาคารได้เป็นผูส้ นับสนุนหลักอย่างต่อเนือ่ งมากว่า 30 ปี โดย
เชิญนักเขียนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
ประจ�ำปี ทัง้ 10 ประเทศ มาเปิดเผยถึงแนวคิดและความส�ำเร็จ
ที่เกิดขึ้นให้แก่นักเขียนไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า
150 คน ทีส่ นใจเข้าฟังและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และจาก
กิจกรรม “รางวัลชมนาด” ซึง่ ธนาคารเป็นผูส้ นับสนุนหลัก มอบรางวัล
ให้กบั นักเขียนสตรีไทยทีม่ ผี ลงานงานเขียนประเภทอ้างอิงเรือ่ ง
จริง (non-fiction) ดีเด่น และสนับสนุนการแปลเป็นภาษา
อั ง กฤษเพื่ อ ให้ นั ก เขี ย นไทยได้ มี โ อกาสน� ำ ผลงานเสนอสู ่
ตลาดโลก
ธนาคารได้ขยายการสนับสนุนด้านวรรณกรรม ไปสู่เครือข่าย
ของการสร้างนักเขียนรุน่ ใหม่ทจี่ ะสานต่อสังคมวรรณกรรมของ
ไทย ด้วยการจัดกิจกรรม “อ่าน เขียน เรียน รู”้ ส�ำหรับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม.6) โดยให้เลือกอ่าน
หนังสือทีไ่ ด้รบั รางวัลซีไรต์ หรือ รางวัลชมนาด เล่มใดเล่มหนึง่
และเรียบเรียงสรุปเนือ้ หา มีนกั เรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
ในปี 2558 กว่า 700 คน เจ้าของผลงานทีผ่ า่ นการพิจารณา
จ�ำนวน 30 คน จะได้รว่ มกิจกรรมค่ายพัฒนานักเขียน และรับ
การอบรมแบบเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพดีขึ้นกับ
วิทยากรชัน้ น�ำของประเทศ โดยผลงานทีไ่ ด้รบั การพิจารณาจะ
ได้รบั ทุนการศึกษาทัง้ 30 ราย แบ่งเป็นรางวัลที่ 1, 2 และ 3
รางวัลละ 10 ทุน
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มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย
ธนาคารสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยให้มพี ฒ
ั นาการทางการศึกษา
พืน้ ฐานทีเ่ พียงพอต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยในด้านการสนับสนุนเชิงกายภาพและถาวรวัตถุ ธนาคารได้เริ่ม
“โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” ขึ้นตั้งแต่
ปี 2518 จนถึงในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่
โรงเรียนไปแล้ว 29 แห่ง ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ปีละกว่า 10,000 คน ทั้งนี้ ธนาคาร
ได้ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านบาท

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกับความรับผิดชอบต่อสังคม

36

ในด้านการช่วยเสริมสร้างทักษะในการท�ำงานในอนาคตให้กบั
เยาวชนในระดั บ ต่ า งๆ ที่ น อกเหนื อ จากหลั ก สู ต รปกติ ใ น
โรงเรียน ธนาคารได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตรทีจ่ ะช่วย
เติมเต็มพื้นฐานในเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจ เช่น หลักสูตร
“ธนาคารคูบ่ า้ นคูเ่ มือง” (Student Internship Program - SIP)
ภายใต้แนวคิด “ผู้น�ำรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ธุรกิจ ใส่ใจสังคม”
ส�ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 33
ของโครงการ มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 289 คน
รวมนักศึกษาทีผ่ า่ นการอบรมแล้ว 65 รุน่ เป็นจ�ำนวนมากกว่า
6,000 คน โดยมีผบู้ ริหารและพนักงานของธนาคารเข้าร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรูแ้ ละประสบการณ์โดยตรงแก่เยาวชนเหล่านี้
หลักสูตร Junior Achievement Company Program (JA
Company Program) เป็นหลักสูตรสร้างความรู้พื้นฐาน
เกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย โดยธนาคารร่วมมือกับ
มู ล นิ ธิ จู เ นี ย ร์ อ ะชี ฟ เม้ น ท์ ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น สาขาของ
องค์ ก รไม่ แ สวงหาก� ำ ไรจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นภาษาไทย โดยนักเรียนจะได้รับความรู้
จากการทดลองท�ำธุรกิจจริง จากการน�ำผลิตภัณฑ์ที่นักเรียน
สร้างสรรค์ขึ้นมาจ�ำหน่ายในงานนิทรรศการที่ส�ำนักงานใหญ่
ของธนาคาร หลั ก สู ต รนี้ ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นได้ ป ระสบการณ์
ในการท� ำ ธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งแข่ ง ขั น กั น ภายใต้ ก ฎเกณฑ์ แ ละ
ความเป็นธรรม ในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่ 2 ของโครงการ
มีจ�ำนวนโรงเรียนเข้าร่วม 20 แห่ง เพิ่มขึ้นจากในปีแรกที่มี
จ�ำนวน 15 แห่ง รวมนักเรียนที่ผ่านโครงการทั้งสิ้น 844 คน
โดยธนาคารอนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจเข้าร่วม
เป็นครูอาสาสมัครให้กบั โรงเรียนต่างๆ โดยถือเป็นเวลาท�ำงาน
ที่ผ่านมามีจ�ำนวนอาสาสมัครทั้งสิ้น 32 คน คิดเป็นชั่วโมง
ท�ำงานของอาสาสมัครรวม 247.5 ชั่วโมง
ในด้านการสร้างความรูพ้ นื้ ฐานด้านการเงินและวินยั ทางการเงิน
ให้กบั เยาวชนของชาติ ธนาคารในฐานะของสมาชิก ชมรม CSR
สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกับ สภาองค์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพระราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ด�ำเนินโครงการ “รูเ้ ก็บ รูใ้ ช้ สบายใจ” เพือ่ อบรม
ความรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษาจ�ำนวน 280 คน จาก 7 สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ใน
จ�ำนวนนี้ มีนกั ศึกษาจ�ำนวน 75 คน ทีแ่ สดงความสามารถใน
การเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ได้นำ� ความรูท้ ี่
ได้รบั ไปขยายผลในชุมชน จ�ำนวน 15 กิจกรรม โดยมีผไู้ ด้รบั
ประโยชน์กว่า 4,000 คน

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นผูส้ นับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
อีกมากมาย อาทิ “การประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย” หรือ
“Asia Venture Challenge 2015” ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมงานทัง้ สิน้ 500 คน โดย
เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มประกวด 56 คน จาก 9 มหาวิ ท ยาลั ย
ใน 9 ประเทศ รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
และการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยธนาคารได้สานต่อกิจกรรมการให้ทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลา 48 ปีแล้ว
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ท�ำนุบ�ำรุงสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจที่สังคมไทยเคารพและเทิดทูน
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับสถาบันที่เป็น
ศู น ย์ ร วมของการยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของสั ง คมไทยใน 2 ด้ า น
ที่ต้องการน�ำมาเผยแพร่ต่อสังคมและสาธารณชนได้รับทราบ
ซึ่งได้แก่เรื่องของการท�ำนุบ�ำรุงด้านศาสนา และการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
การท�ำนุบ�ำรุงด้านศาสนา
ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนส่งเสริมให้คน
เป็นคนดีและเสริมสร้างความสงบสุขของสังคม ธนาคารกรุงเทพ
จึงส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงงานด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่องและ
หลากหลาย ตั้งแต่การบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้าง ไปจนถึง
สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมค�ำสอนและมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนาต่างๆ
ในปี 2558 ธนาคารได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้ า ฯ
ให้ อั ญ เชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น พระราชทานไปทอดถวาย ณ วั ด
บึ ง พระลานชั ย จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด โดยมี ก ลุ ่ ม บั ว หลวงบ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ กลุ่มชมรมบัวใหญ่ (พนักงานของธนาคารที่เกษียณ
อายุงานแล้ว) ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธา และเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร พนั ก งานของธนาคาร
ประมาณ 2,000 คนเข้าร่วม ซึง่ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนี้
ธนาคารได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจ�ำทุกปี ตลอด 49 ปี
ในปี ที่ ผ ่ า นมา ธนาคารจั ด งานทอดผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน
เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีก 1 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC
โดยในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้มีพิธีทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ สเตท ปริยัติศาสนยูนิเวอร์ซิตี้ ย่างกุ้ง ประเทศ
เมียนมา เพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและ
เมี ย นมาได้ ร ่ ว มประกอบพิ ธี ท างพระพุ ท ธศาสนาตาม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามมาแต่
โบราณกาล ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคาร
กั บ ลู ก ค้ า ชาวเมี ย นมาอี ก ด้ ว ย ในฐานะที่ ธ นาคารกรุ ง เทพ
เป็ น ธนาคารเดี ย วของประเทศไทยที่ มี ส าขาอยู ่ ใ นประเทศนี้
มีพุทธศาสนิกชนทั้ง 2 ชาติ เข้าร่วมกว่า 500 คน
ธนาคารได้ริเริ่มโครงการถวายความรู้ด้านการบริหารการเงิน
ของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้นให้กับพระภิกษุสามเณร ซึ่ง
สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งกว่าร้อยละ 90 มักจะได้รับ
มอบหมายหน้าทีด่ า้ นการบริหารการเงินของวัด โดยในปีทผี่ า่ นมา
ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการด�ำเนินโครงการ มีพระสงฆ์เข้ารับการถวาย
ความรู้จ�ำนวน 20 รูป โดยมีวิทยากรอาสาสมัครที่เป็นพนักงาน
ของธนาคารเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
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การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากกิจกรรม “บัวหลวงรวมใจถวายพระพร”
ซึง่ ธนาคารได้จดั พิธที ำ� บุญตักบาตรเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลเนือ่ งในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ซึง่ เป็นศูนย์รวมของคนไทยทัง้ ชาติ โดย
ผูบ้ ริหารและพนักงานของธนาคารได้รว่ มถวายความจงรักภักดีตอ่ ทัง้ 2
พระองค์อย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอาคารส�ำนักงานใหญ่ ถนนสีลม
เป็นประจ�ำทุกปีแล้ว ธนาคารยังได้เข้าร่วมสนับสนุนการสร้าง “อุทยาน
ราชภักดิ์” ของกองทัพบก โดยธนาคารร่วมบริจาค และอ�ำนวยความ
สะดวกในการเปิดบัญชีรบั บริจาค ทีย่ กเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต
ผ่านทุกช่องทางบริการทางการเงินของธนาคาร เพือ่ ให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้มสี ว่ นร่วมในการจัดสร้างสถานทีท่ แี่ สดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่
บูรพมหากษัตริยข์ องไทยอย่างทัว่ ถึง
ธนาคารยังได้เห็นความส�ำคัญในการเผยแพร่โครงการในพระราชด�ำริ
ให้กบั เยาวชนไทยได้รบั ทราบ จึงได้รว่ มสนับสนุนสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ “ตามรอยพ่อ ... วิถกี ารเรียนรู้
สู่เยาวชน” ซึ่งได้น�ำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกภูมิภาค
ทั่ ว ประเทศที่ ผ ่ า นการคัด เลือกจ�ำนวน 100 คน เยี่ยมชมโครงการ
ในพระราชด�ำริ เพือ่ ให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษาได้มโี อกาสร่วมเยีย่ มชม
โครงการพระราชด�ำริอย่างใกล้ชดิ น�ำความรู้ และแรงบันดาลใจทีไ่ ด้รบั มา
ปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยธนาคารได้
สนับสนุนโครงการมาเป็นปีที่ 3 แล้ว

ในปี 2558 ซึ่ ง เป็ น ปี พิ เ ศษที่ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระมหากรุณาธิคุณจัดท�ำโครงการ
“ปั่นเพื่อแม่” และ “ปั่นเพื่อพ่อ” ในเดือนสิงหาคมและเดือน
ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อ
ให้ ป ระชาชนคนไทยได้ ร ่ ว มน้ อ มแสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละ
เฉลิมพระเกียรติตอ่ สถาบันพระมหากษัตริยด์ ว้ ยการเข้าร่วมขบวน
จักรยานทั่วประเทศพร้อมๆ กัน ซึ่งธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยการมอบนํา้ ดืม่ พร้อมผ้าเย็นให้กบั ขบวนจักรยานของประชาชน
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การสนับสนุนธุรกิจของชุมชน
แม้วา่ ธนาคารจะด�ำเนินธุรกิจอยูใ่ นอุตสาหกรรมการเงิน แต่ธนาคาร
ก็ไม่ละเลยที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจที่เป็นผลผลิตจากชุมชน
โดยในปี 2558 ได้คดั เลือกสินค้าชุมชนท้องถิน่ มาเป็นของทีร่ ะลึก
ตอบแทนให้กบั ลูกค้าและผูม้ อี ปุ การคุณต่อธนาคารเนือ่ งในโอกาส
ต่างๆ ตัวอย่างเช่น น�ำ้ เม่าเบอร์รี่ เป็นผลิตผลจากผลมะเม่าทีเ่ ป็น
ผลิตผลของเกษตรกรไทย และ ข้าวไรส์เบอร์รี่ เป็นพันธุ์ข้าว
ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ร่วมกันวิจยั และปรับปรุงพันธุ์
ขึน้ มาเป็นสินค้าท้องถิน่ ของเกษตรกรไทย เป็นต้น
ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ ป็นธรรม
ธนาคารถือว่าธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทานของธนาคาร ไม่วา่ จะเป็น
ผูจ้ ดั หาทรัพยากรในการด�ำเนินงานของธนาคารในฐานะผูข้ าย ผูร้ บั
จ้าง หรือผู้รับช่วงการบริการ ตลอดจนลูกค้าหรือผู้รับบริการจาก
ธนาคาร ทีต่ อ้ งมีการท�ำสัญญาทางธุรกิจซึง่ กันและกัน เงือ่ นไขของ
สัญญาจะค�ำนึงถึงการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในเรือ่ งของ
การรับผิดชอบต่อความเสียหาย เงือ่ นไขด้านแรงงาน ตลอดจนการ
ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ใน
กรณีของการจัดจ้าง หรือ รับจ้างช่วงที่มีเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ประกอบในสัญญา ธนาคารจะพิจารณาเฉพาะบริษทั ทีผ่ า่ นเกณฑ์
มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยในการรับงานบริการให้กบั
ธนาคารตลอดไปจนถึงผูร้ บั ช่วงทุกราย เป็นต้น
ด้วยมาตรการดังกล่าว ในรอบปีทผี่ า่ นมา จึงไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่
ท�ำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทีเ่ กิดจากกระบวนการเชือ่ มโยง
ในห่วงโซ่อุปทาน และกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ และ
โครงการพัฒนาชุมชน
ธนาคารได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้
โครงการ “เทิด ด้วย ท�ำ” และตัวแทนชุมชนพิพัฒน์ ริเริ่มโครงการฟื้นฟู
คลองพิพฒ
ั น์ ซึง่ เป็นคลองระบายน�ำ้ สายส�ำคัญทีไ่ หลผ่านชุมชนพิพฒ
ั น์
และตลาดละลายทรั พ ย์ ย่ า นสี ล ม ใกล้ กั บ อาคารส� ำ นั ก งานใหญ่
ของธนาคาร ซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยที่ขึ้นชื่อในเรื่องร้านค้าและ
ร้ า นอาหาร ด้ ว ยการเชิ ญ ชวนผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร
ชุมชนพิพฒ
ั น์ และผูส้ นใจ น้อมน�ำหลักการทรงงานและแนวพระราชด�ำริ
ด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำ มาช่วยฟืน้ ฟู “คลองพิพฒ
ั น์” ให้ใสสะอาด
ปราศจากกลิ่น และมีทัศนียภาพที่สวยงาม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ทีด่ ขี องผูค้ า้ และผูอ้ ยูอ่ าศัย โดยโครงการนีไ้ ด้เริม่ วางแผนร่วมกันระหว่าง
ธนาคาร มูลนิธฯิ และชุมชน ตัง้ แต่ปลายปี 2558 และจะเริม่ ด�ำเนินการ
ในปี 2559 เป็นต้นไป
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ธนาคารอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการบริการ
ที่ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง
เนือ่ งจากไม่มสี ถานประกอบการทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตอนุรกั ษ์ปา่ สงวนหรือพืน้ ที่
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือ
พันธุ์พืชต้องห้ามหรือสายพันธุ์ทั่วไปจากการด�ำเนินงานของธนาคาร
ไม่มีการใช้สารพิษหรือสารอันตราย เป็นต้น

อย่ า งไรก็ ต าม ธนาคารมี น โยบายและแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ การแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ แ นวคิ ด การพั ฒ นาธุ ร กิ จ
สู่ความยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการเพื่อ
ติ ด ตามการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก หรื อ คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์
ขึ้นโดยใช้อาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคารเป็นต้นแบบ ซึ่งสามารถ
รายงานผลในระยะเริ่มแรกได้ ดังนี้

การใช้วัสดุสิ้นเปลือง

การใช้วัสดุหมุนเวียน

วัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุหลักที่น�ำมาใช้ประกอบการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารได้แก่ กระดาษ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เริ่ม
มาตรการติดตามการใช้กระดาษภายในธนาคารอย่างเป็นระบบ
เพื่อน�ำมาค�ำนวณประกอบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
เริ่มจากการด�ำเนินงานในส�ำนักงานใหญ่

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เลือกน�ำกระดาษที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียน
มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น

ส�ำนักงานใหญ่ ได้ ใช้กระดาษไปทั้งสิ้น
ค�ำนวณเทียบเท่าเป็น

แบบฟอร์มส�ำหรับบันทึกธุรกรรมของธนาคาร
ใช้กระดาษปอนด์จากวัสดุหมุนเวียน

x 82,000
x 1,600
รีม

โดยประมาณจากปริมาณของการเบิกใช้จริงในส�ำนักงาน

เช่น ใบถอนเงิน ใบโอนเงิน และใบน�ำฝาก โดยมีปริมาณการใช้

25,000,000
แผ่น หรือ 50,000 ห่อต่อปี

รีม

กระดาษท�ำแผ่นฉีกปฏิทินแขวน
ประมาณการใช้

3,895,000
แผ่น หรือ 7,800 รีมต่อปี
กระดาษเช็ดมือแบบม้วน

ทีผ่ า่ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) และ
มาตรฐานองค์การพิทกั ษ์ปา่ ไม้ (Forest Stewardship Council : FSC)
และยังรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษสิน้ เปลืองประเภทกระดาษช�ำระ
และกระดาษเช็ดมือไม่ให้เพิม่ มากขึน้ อีกด้วย
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แนวโน้มแสดงการควบคุมการใช้วัสดุหมุนเวียน

ปี 2556

กระดาษช�ำระ

7,000
หีบต่อปี หรือ

4,000

84,000

32,000

ม้วนต่อปี

ปี 2557

กระดาษช�ำระ

หีบต่อปี หรือ
ม้วนต่อปี

กระดาษเช็ดมือ

4,160
หีบต่อปี หรือ

3,080

49,920

24,640

ม้วนต่อปี

ปี 2558

กระดาษเช็ดมือ

กระดาษช�ำระ

หีบต่อปี หรือ
ม้วนต่อปี

กระดาษเช็ดมือ

4,500
หีบต่อปี

3,200

54,000

25,600

ม้วนต่อปี

หีบต่อปี

ม้วนต่อปี
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การใช้พลังงานภายในองค์กร

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
อาคารส�ำนักงานใหญ่ทั้งปี

19,974,000
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

การใช้น�้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรองต่อปี

5,500
ลิตร

การใช้พลังงานภายนอกองค์กร
การใช้นำ�้ มันดีเซล

การใช้น�้ำมันเบนซิน

ส�ำหรับรถตู้ ใช้ ในกิจการ

ส�ำหรับรถตู้ ใช้ ในกิจการ

59,448
ลิตร

ส�ำหรับรถยนต์ผู้บริหาร
และติดต่องานทั่วไป

7,085
ลิตร

134,331
ลิตร

ส�ำหรับรถยนต์ผู้บริหาร
และติดต่องานทั่วไป

477,736
ลิตร

ส�ำหรับรถยนต์ประจ�ำสาขา
และส�ำนักธุรกิจ

ส�ำหรับรถยนต์ประจ�ำสาขา
และส�ำนักธุรกิจ

ลิตร

ลิตร

4,581

50,462
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การใช้น�้ำ

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร มีการใช้นำ�้ จากแหล่งเดียว คือ
จากการประปานครหลวง จึงไม่ทำ� ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน�ำ้
อืน่ ๆ แต่อย่างใด มีปริมาณการใช้ทงั้ สิน้

ธนาคารได้รว่ มกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประเมินการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากอาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร เพือ่ น�ำมาใช้ทดสอบ
ระบบและฐานข้อมูลทีจ่ ะใช้เป็นต้นแบบส�ำหรับการติดตามปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะใช้เป็นปีเทียบ (Base-year) ในการ
ควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงานของธนาคาร
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

492,430

ลูกบาศก์เมตรในปีที่ผ่านมา

การน�ำน�้ำทิ้งกลับมาใช้ซ�้ำ
ธนาคารได้จดั ท�ำโครงการน�ำน�ำ้ ทิง้ กลับมาใช้ซำ�้ ทีอ่ าคารพระราม 3
โดยน�ำมาใช้เป็นน�ำ้ ส�ำหรับรดต้นไม้และสนามหญ้า ปีละ

25,000

ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ
วันละ 70 ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลเบื้องต้นในปี 2557 พบว่า

อาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร
มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ชนิด Scope 1*
scope 1

196,967
ลูกบาศก์เมตร

ตันเทียบเท่า CO2

ชนิด Scope 2**

มาตรการการปล่อยน�้ำเสีย
อาคารส� ำ นั ก งานใหญ่ ข องธนาคาร มี ก ารปล่ อ ยน�้ ำ เสี ย
จากสุขภัณฑ์ ผ่านระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบบ่อเกรอะประจ�ำอาคาร
ก่ อ นปล่ อ ยเข้ า สู ่ ระบบน�้ำเสีย ของกรุง เทพมหานคร มีสถิติ
การปล่อยน�ำ้ เสียในปีทผี่ า่ นมารวม

1,929.97

scope 2

11,610.89
ตันเทียบเท่า CO2

ชนิด Scope 3***
scope 3

487.34
ตันเทียบเท่า CO2

โดยรวมการปลดปล่อยจากการเดินทางหรือการใช้รถของ
องค์กรและการขนส่งสัมภาระไปรษณีย์ต่างๆ ด้วยแล้ว

* Scope 1 หมายถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
** Scope 2 หมายถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม
*** Scope 3 หมายถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอืน่ ๆ
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มาตรการการลดการใช้พลังงาน
และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เนื่องจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร มีที่มาส่วนใหญ่
จากการใช้พลังงานไฟฟ้า ธนาคารจึงน�ำมาตรการเพื่อการประหยัด
และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามาใช้เชื่อมโยงกับการลดการปลดปล่อย
ก๊าซดังกล่าว

อาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร
มีความเข้มข้นของการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวม

14,028.20
ตันเทียบเท่า CO2 ต่อปี
ทั้ ง นี้ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารไม่ มี ก ารปล่ อ ย
สารท�ำลายชั้นโอโซน (ODS) และการปล่อยก๊าซเสีย
ประเภท NOX หรือ SOX และก๊าซเสียประเภทอื่นๆ

ธนาคารได้จัดเตรียมมาตรการในปีที่จะมาถึง เช่น

การเปลี่ยนเครื่องท�ำน�้ำเย็น

ที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้ทดแทนเครื่องเก่าในระบบท�ำความเย็น
ที่อาคารพระราม 3 จ�ำนวน 4 ชุด ซึ่งจะท�ำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ได้จากเดิมประมาณ 4,426,379 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี เหลือเพียง

2,942,340

กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี หรือ
ลดได้ประมาณร้อยละ 33.5
ส่วนมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอื่นๆ ที่ธนาคารน�ำมาใช้ได้แก่
การล้างท�ำความสะอาดคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ การเปลี่ยน
มาใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การปรับปรุงค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์
ที่หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น
เมื่อธนาคารได้เริ่มใช้ระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เต็มรูปแบบ ซึ่งจะใช้ปี 2559 เป็นปีฐาน จะท�ำให้ธนาคารสามารถ
ติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพในการลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ได้อย่างต่อเนื่อง
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ของเสียเหลือทิ้ง
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เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

x 91

ของเสียเหลือทิง้ จากการด�ำเนินกิจการของธนาคารส่วนใหญ่
จะเป็นกระดาษและของเสียเหลือทิ้งจากการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยี ในปี 2558

สถิติของเสียเหลือทิ้งจากฐานข้อมูล
ของธนาคาร

ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค

x6

เครื่อง

กระดาษ A4

A4

x 3,584

จอภาพคอมพิวเตอร์

x 16

รีม

เครื่อง

กระดาษต่อเนื่อง

x 10,830

เครื่องพริ้นเตอร์

x1

กล่อง

เครื่อง

เครื่อง Harddisk

x 1,441
เครื่อง

ม้วนเทป

x 3,031
rolls
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เครื่อง Modem

การด�ำเนินธุรกิจที่ไม่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

x 2,670
ตัว

เครื่อง LAN Switch

x 336
ตัว
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ในรอบปีทผี่ า่ นมา ไม่เกิดเหตุการณ์จากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ที่
ท�ำให้เกิดการรัว่ ไหลทีส่ ร้างมลภาวะ สารอันตราย เกิดจากการขนส่งของ
เสียเหลือทิ้ง บรรจุภัณฑ์ ที่จะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต
และสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง ไม่เกิดการถูกปรับหรือเกิดความเสียหาย
ที่ไม่เป็นตัวเงินเนื่องจากการกระท�ำที่ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายหรือ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร

เครื่อง Router

x 18
ตัว

เครื่อง Firewall-Juniper

x 12
ชุด

ของเสียที่เป็นกระดาษจะถูกแยกเป็น 2 ส่วน โดยกระดาษ
ทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ได้ จะน�ำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล
ของโรงงานกระดาษ กระดาษที่เป็นขยะจะถูกน�ำส่งให้กับ
กรุงเทพมหานคร ส�ำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ และ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารได้ทำ� สัญญากับบริษทั Tes-AMM
(Thailand) จ�ำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้
รับอนุญาต รับรองตามมาตรฐานสากล และเป็นตัวแทนจัดหา
อุปกรณ์ให้กับธนาคารน�ำกลับคืนไปก�ำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่
ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ ย งและโอกาสอื่ น ที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ธนาคารได้อาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการ CDP 2015 (Carbon
Disclosure Project) โดยได้รายงานในประเด็นของความเสี่ยงและ
โอกาสทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ คี วามเชือ่ มโยง
กับธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารได้พิจารณาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่
เกิดจากภายนอก เช่น สาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ ที่อาจมีผล
ท�ำให้ทรัพย์สินของธนาคารเสียหาย ผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินความ
เสีย่ งจะถูกน�ำมารวมกับกระบวนการบริหารความต่อเนือ่ งของธุรกิจ เพือ่
ช่วยลดผลกระทบและรองรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ
จากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร และในรายงานชุดเดียวกัน
ธนาคารได้แสดงให้เห็นถึงโอกาส โดยเฉพาะในประเด็นของการลดการ
ปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการด� ำ เนิ น การของธนาคาร ผ่ า น
การรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าและการน�ำแนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน
มาใช้ในอาคารสาขารุ่นใหม่ของธนาคาร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ความมุ่งมั่นสู่ปี 2559

ความมุ่งมั่นสู่ปี 2559
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ธนาคารมีความมุง่ หวังทีจ่ ะด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน ด้วยการก�ำหนดความส�ำคัญของกิจกรรม
เพื่ อ สั ง คมให้ ผ สมผสานไปกั บ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ผ่ า นการน� ำ เสนอ
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้เพิ่มมากขึ้น และมุ่งเน้นการรายงานผล
การด�ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์
มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล
สู่การพัฒนาความยั่งยืนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
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1333

