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ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ยังคงยึดถือแนวทาง 
การบริหารงานเพื่อน�าพาธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคง  
โดยให้ความส�าคัญกับการรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ของธนาคาร เพื่อน�ามาใช้ก�าหนดทิศทางในการด�าเนินกิจการ 
ให้เกิดการบูรณาการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ไว้ด้วยกันตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน 
ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยธนาคารให้ความส�าคัญ 
กับกลยุทธ์และการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งได้น�าเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

ด้านการพัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจ ธนาคารมุ่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของธุรกิจด้วยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ การสร้างเครือข่าย 
การส่งเสริมการตลาด และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพ่ือสนองความต้องการและการเติบโต
ร่วมกนัไปกบัลกูค้า ไม่ว่าจะเป็น กลุม่ลกูค้าธรุกจิรายใหญ่ กลุม่วสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ธุรกิจการเกษตร และกลุ ่มลูกค ้าบุคคล ด ้วยการจัดกิจกรรม 
ที่หลากหลายและครอบคลุม เช่น การจัดโครงการเพื่อให้ความรู้แก่
ลูกค้าและประชาชนตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม อาทิ 
โครงการการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง โครงการเกษตรก้าวหน้า 
และโครงการเพือ่นคูค่ดิวสิาหกจิครอบครวั ทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง 
และยังสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินให้กับกลุ่มประชาชน
ทั่วไป ผ่านรายการโทรทัศน์ เช่น “รายการเพื่อนคู่คิด” ที่น�าเสนอติดต่อ
กันมาถึง 27 ปี  และรายการที่ให้ความรู้เก่ียวกับธุรกิจขนาดย่อม 
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC) เป็นต้น

ด้านการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารตระหนักถึง
ความส�าคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของธนาคารและ
ของสงัคมโดยทัว่ไป ด้วยการสนบัสนนุให้พนกังานได้พฒันาตนเองไปสู่
ความมัน่คงและความก้าวหน้าในอาชพีทีย่ัง่ยนื อกีทัง้ยงัได้สนบัสนนุให้
พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคาร
อยู่อย่างสม�า่เสมอ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชมุชนและสงัคม โดยเชือ่มัน่ว่าสงัคมทีส่งบสขุเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคัญที่
เอื้ออ�านวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ธนาคารจึงได้ด�าเนิน
โครงการและกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพและความเข้มแขง็ของสงัคม
อย่างต ่อเนื่อง และแสวงหากิจกรรมใหม่มาเพิ่มเติมอยู ่ เสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมอบโอกาสทางการศกึษาให้กบัเยาวชนไทย การ
อนรุกัษ์ศลิปะและวฒันธรรมทีด่งีาม การท�านบุ�ารงุศาสนา การเทดิทนู
สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ และการสนบัสนนุสาธารณประโยชน์ในวงกว้าง 

ความส�าคัญของรายงานฉบับนี้	

ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่

71
หลังจากก่อตั้งกิจการ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ชาตรี	โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธนาคารตระหนัก
ดีว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตของ
มนุษย์ที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการด�าเนินธุรกิจได้ ธนาคารจึง
ให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ด�าเนินการทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและผู ้มีส่วนได้เสีย
ของธนาคารมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจไปสู ่
ความยั่งยืนในขณะเดียวกัน 

ในปีทีผ่่านมา ธนาคารได้จดักจิกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ
ทีเ่ป็นลกูค้าของธนาคารได้เหน็ความส�าคญัของการใช้เทคโนโลยสีะอาด 
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือเลือกใช้พลังงานทางเลือก รวมถึง
การท�าธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนข้อมูลและ
ความรู ้ในเชิงวิชาการ เป็นตัวกลางสนับสนุนการขยายธุรกิจและ
เครือข่ายของลูกค้า และการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อ
การลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมีความประสงค์ที่จะรายงานให้ผู ้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึง
เจตนารมณ์ในการด�าเนนิกจิการตามหลกัการการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
ด้วยความระมัดระวังในการเผชิญต่อความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร การกระจายรายได้ และหนี้ภาคครัวเรือน แต่อย่างไร
ก็ตาม ธนาคารยังได้พยายามสร้างโอกาสขึ้นท่ามกลางความเสี่ยง
เหล่านี้อยู่ตลอดเวลา อาทิ การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศประชาคมอาเซยีน การพฒันานวตักรรม
ทางการเงนิด้วยเทคโนโลยอีนัทนัสมยัเพือ่เข้าสูย่คุของธนาคารดจิทิลั 
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และการสนับสนุน
ให้ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของ
ธนาคาร ให้เติบโตเคียงคู ่ไปกับธนาคาร ในลักษณะท่ีเป็น  
“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” อย่างลึกซึ้งและยาวนาน

ข ้อมูลต ่างๆ ที่น�ามาเสนอรายงานฉบับนี้แสดงให ้ เห็นถึง
ความตั้งใจและความปรารถนาอย ่างจริงใจในการพัฒนา
สูค่วามยัง่ยนืของธนาคาร เพือ่ให้ธนาคารได้เป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิ
ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การยึดมั่นต่อการบริหารธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเต็มความสามารถ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558  เป็นการรายงานที่ธนาคาร
จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดและผลการด�าเนินงานของธนาคารที่
แสดงถงึการให้ความส�าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีส่อดคล้องกบั
หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนืของธรุกจิ โดยมเีนือ้หาครอบคลมุการด�าเนนิ
ธุรกิจของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศ

ธนาคารได้พัฒนาเนื้อหาในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ 
ตามข้อแนะน�าที่ได้เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ค�าแนะน�าบางส่วนของ Global Reporting Initiative ฉบบัที ่4 (GRI-G4) 
เพื่อให้เน้ือหาของรายงานสอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล
มากขึ้น

ติดต่อสอบถาม
ผู้อ่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	
สามารถติดต่อได้ที่	เลขานุการบริษัท	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	
ส�านักงานใหญ่สีลม	หรือที่	อีเมล	apichart.ram@bbl.co.th

รายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�าปีของธนาคาร เพื่อ
น�าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะพัฒนาธนาคาร
ไปสู่ความย่ังยืน แยกออกจากเนื้อหาการด�าเนินธุรกิจในส่วนอื่นท่ีได้
น�าเสนอไว้ในรายงานประจ�าปีตามปกติของธนาคาร เช่น ภารกิจ 
วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก รายงานทางการเงินและผลประกอบการ 
การก�ากับดูแลกิจการ ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง รวม
ถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้น�าเสนอในรายงานฉบับนี้

ธนาคารได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเป็นคร้ังแรก
ในปี 2557 รายงานฉบับนี้เป็นรายงานแยกเล่มฉบับที่ 2 ซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารในช่วงเวลาต้ังแต่ 
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 เช่นเดียวกับรายงานประจ�าปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอผลอันเกิดขึ้นจากกิจกรรมแสดงความรับผิด
ชอบต่อสังคมที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร 
ซึ่งธนาคารได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางส�าหรับรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานฉบับนี้ได้รับการทบทวนและเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ธนาคารแล้ว

แนวทางในการจัดท�ารายงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ลาว

2 สิงคโปร์

1

เวียดนาม

2

ฟิลิปปินส์

1

ไต้หวัน

3

อินโดนีเซีย

3
กัมพูชา

1

ญี่ปุ่น

2

จีน

6
ฮ่องกง

2
ไทย

1,138*เมียนมา

1

สหรัฐอเมริกา

1
หมู่เกาะเคย์แมน

1
อังกฤษ

1
มาเลเซีย

5

แผนที่เครือข่ายของธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นน�า
ในประเทศไทย ก ่อตั้ งขึ้นในป ี  2487 และได ้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ 333 
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 มีผลิตภัณฑ์ 
และให ้บริ การทางการ เ งิ นที่ ทั นสมัยกว ้ า งขวางครอบคลุม
ทั่วประเทศและในภูมิภาคต่างๆ ที่ส�าคัญทั่วโลก ภายใต้สัญลักษณ์  
“บัวหลวง” และความเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่รู้จักกันดีทั้งใน 
และต่างประเทศ

รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ

ให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
และอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายที่พร้อมอ�านวยความสะดวก 
ให้ลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลา  
และยังมีเครือข่ายในต่างประเทศอีก 32 แห่ง  
ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก

ขอบข่ายการด�าเนินธุรกิจ 
และผลประกอบการ

* ไม่นับรวมเครื่องให้บริการอัตโนมัติ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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การเติบโตของสินทรัพย์รวม 
(หน่วย	:	ล้านบาท)

การเติบโตของรายได้รวม
(หน่วย	:	ล้านบาท)

สินเชื่อ	2558
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

เงินรับฝาก	2558
สนับสนุนการออมเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของไทย

ออมทรัพย์

40.7%
กระแสรายวัน

4.1%
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

55.2%

2,109,042
116,563

2,596,507 143,1382,759,890 148,7742,835,852 157,044

2,420,740 132,220

2554 25542555 25552556 25562557 25572558 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ธนาคาร	มีทุนที่ออกและช�าระแล้ว	19,088	ล้านบาท	
มีมูลค่าสินทรัพย์รวม	2,835,852	ล้านบาท	

ธนาคารเป็นหนึง่ในผูน้�าด้านบรกิารส�าหรบั
ลูกค้าธรุกจิและลกูค้าบคุคล	

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

44.2%
พลังงานและบริการ

18.8%
ที่อยู่อาศัย

11.1%
อสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง

9.9%

อื่นๆ

14.0%
การเกษตรและเหมืองแร่

2.0%

เครือ่งรบัฝากเงนิสด

มากกว่า 

1,200 
เครือ่ง

เครือ่ง	ATM		

มากกว่า 

9,300 
เครือ่ง 

มีสาขาในประเทศและ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท	Self-Service	

มากกว่า 

1,200 แห่ง 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ความต้องการ/ความคาดหวัง กลยทุธ์การตอบสนองความต้องการ

ผู้ถือหุ้น • การประชุมผูถ้อืหุน้
• รายงานประจ�าปี
• รายงานสารสนเทศผ่านตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย
• การเปิดรบัข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีน

ผ่าน Call Center 1333 และ เวบ็ไซต์ 
หรอืผ่านเลขานกุารบรษิทั

• ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
• ผลการด�าเนนิธรุกจิทีแ่ขง็แกร่ง
• การปฏิบตัอิย่างเท่าเทยีมกนั
• การด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส

และเป็นธรรม
• การบรหิารความเสีย่งทีม่ี

ประสทิธภิาพ 

• การดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามหลกัการ
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี  

ลูกค้า • กิจกรรมให้ความรู ้หรอืให้ค�าปรกึษา
ทางการเงนิ

• การเข้าเยีย่มพบปะเพือ่เสรมิสร้างความ
สมัพนัธ์และท�าความเข้าใจลกูค้า 

• การวิจยัเพือ่ส�ารวจความต้องการ
ของลกูค้า

• การส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า
• การเปิดรบัข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีน

ผ่าน Call Center 1333 และ เวบ็ไซต์ 
หรอืผ่านหน่วยงานทีเ่กีย่วช้อง

• ความสะดวกปลอดภัยในการ 
ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

• ค�าแนะน�าทางการเงินและบริการ
ที่มีคุณภาพ

• ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
• การรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็น

ความลับและเคารพความ
เป็นส่วนตัวของลูกค้า

• การตอบสนองความต้องการเพือ่
สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าด้วย
ผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิ 
ทีม่คีณุภาพและได้มาตรฐาน

• การพฒันาระบบงานและน�า
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้อย่าง
เหมาะสม 

• การจดัให้มบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วาม
ช�านาญเป็นผูใ้ห้บรกิาร 

• การขยายเครอืข่ายสาขาและส�านกั
ธรุกจิให้ครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

• การให้บรกิารแก่ลกูค้าด้วยความ 
รบัผดิชอบตามจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมในการประกอบธรุกจิ

• การดแูลรกัษาข้อมลูของลกูค้า 

ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ 
บริบทความรับผิดชอบต่อสังคม
และความยั่งยืน

จากประสบการณ์ที่ยาวนานในการด�าเนินธุรกิจ ธนาคารสามารถ
ก�าหนดผูม้ส่ีวนได้เสยีทีม่ส่ีวนร่วมต่อการพฒันากลยทุธ์ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและความยัง่ยนืของธนาคาร ออกเป็นกลุม่ทีม่นียัส�าคญั ได้แก่ 
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยธนาคารได้ทบทวนบทบาทและวิเคราะห์กลุ ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารเป็นประจ�า โดยในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคาร
ได้วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสียท่ี
ได้ส่ือสารถึงธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือน�าไปใช้ก�าหนดกลยุทธ์
ในการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ความต้องการ/ความคาดหวัง กลยทุธ์การตอบสนองความต้องการ

พนักงาน • การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน
• การประเมินผลการปฏบิตังิาน
• การประกาศเกยีรตคิณุพนกังานดเีด่น
• กจิกรรมทีใ่ห้พนกังานมส่ีวนร่วม

รวมถงึกจิกรรมเพือ่สงัคม
• การตดิต่อสือ่สารภายในระหว่าง

พนกังานด้วยระบบ Intranet (BBL 
Connect)

• การเปิดรบัข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรยีนผ่านระบบ BBL Connect 
หรอืผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน

• ค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม
• ความมัน่คงและความก้าวหน้าใน

การงานอาชพี
• การพัฒนาความรูแ้ละศกัยภาพใน 

การท�างานอย่างต่อเนือ่ง 
• ความปลอดภยัและสขุอนามยัใน

การท�างาน
• การมส่ีวนร่วมในการพฒันาระบบ

งาน ผลติภณัฑ์และบรกิาร
• การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

สาธารณประโยชน์

• ก�าหนดหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบั
จรรยาบรรณและจรยิธรรมในการ
ประกอบธรุกจิส�าหรบัให้พนกังาน
ยดึถอืในการปฏบิตังิาน 

• การดแูลและส่งเสรมิชวีติและ
ความมัน่คงในการท�างานของพนกังาน
บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมอืทีด่รีะหว่างกนั

• การจดัให้มค่ีาตอบแทนและสวสัดกิาร 
ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม

• การจดัให้มรีะบบและอปุกรณ์ควบคมุ
ความปลอดภยัทีม่มีาตรฐาน และจดั
สถานทีท่�างานให้เหมาะสมและเอือ้
อ�านวยให้เกดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการท�างาน โดยค�านงึถงึ
ความปลอดภยัและสขุอนามยั

• การเคารพในสทิธขิองพนกังานตามที่
กฎหมายก�าหนด

คู่ค้า • การจดัหรอืร่วมกจิกรรมทีเ่สรมิสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัคูค้่า

• การพบปะคูค้่า
• การเปิดรบัข้อเสนอแนะและ

ข้อร้องเรยีนผ่าน Call Center 1333 
และ เวบ็ไซต์ หรอืผ่านหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง

• การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม

• การปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการค้า
และสญัญาทีม่ต่ีอคูค้่าด้วยความ
เข้าใจและความร่วมมอืทีด่รีะหว่าง
กนั โดยค�านงึถงึกรอบกตกิาการ
แข่งขนั ประเพณทีีถ่อืปฏบิตัใินตลาด 
รวมถงึมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
การด�าเนนิธรุกจิการให้บรกิาร
ทางการเงนิทีย่อมรบัโดยทัว่ไป

คู่แข่ง • การร่วมเป็นสมาชกิสมาคมธนาคารไทย
• การแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างกนัใน

ระดบัผูป้ฏบิตักิาร

• การด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม • การปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งขนัด้วยความเข้าใจ
และมคีวามร่วมมอืทีด่รีะหว่างกนั 

• การด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบ
กฎเกณฑ์และการแข่งขนัที่ 

   เป็นธรรมโดยมธีนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นผูก้�ากบัดแูล

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ความต้องการ/ความคาดหวัง กลยทุธ์การตอบสนองความต้องการ

เจ้าหนี้ • กจิกรรมทีเ่สรมิสร้างความสมัพนัธ์ 
กบัเจ้าหนี้

• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้อง
เรียนผ่าน Call Center 1333 และ 
เว็บไซต์ หรือผ่านหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

• การปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อตกลง
อย่างเคร่งครดั

• การปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญา
ทีม่กีบัเจ้าหนีข้องธนาคาร โดย
เคร่งครดั

สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมให้ความรูท้างการเงนิและ
ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการท�าธรุกจิ

• การจดัท�ารายการโทรทศัน์ทีใ่ห้ความรู้
และเป็นประโยชน์ในการประกอบ
ธรุกจิ

• กิจกรรมทีใ่ห้ชมุชนมส่ีวนร่วม
• กิจกรรมรณรงค์การอนรุกัษ์พลงังาน 

รกัษาสภาพแวดล้อม และการใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ

• การจดัให้มสีือ่ส�าหรบัให้ความรูแ้ละ
ฝึกอบรมพนกังานในเรือ่งสิง่แวดล้อม

• การส�ารวจความต้องการของชมุชน
• การเปิดรบัข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะ

ผ่าน Call Center 1333 และ เวบ็ไซต์ 
หรอืผ่านหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

• การเพิม่ความรู ้ความเข้าใจด้านการเงนิ
และการประกอบธรุกจิ

• ความสะดวกปลอดภัยในการใช้
ผลติภณัฑ์

• เศรษฐกจิในชมุชนเจรญิเตบิโตและ
ยัง่ยนื

• การสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม

• การส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัสทิธิ
มนษุยชนและต่อต้านการทจุรติ
คอร์รปัชัน่

• การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม

• ปฏบิตัติามแนวทางและหลกัความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของธรุกจิการเงนิ
อนัเป็นทีย่อมรบั 

• การพฒันาและการน�าเสนอ
ผลติภณัฑ์ และบรกิารทางการเงนิที่
ตอบสนองความต้องการของสงัคม
และวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป

• การสนบัสนนุการด�าเนนิภารกจิเพือ่
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ชมุชนและ
สงัคมโดยรวม 

• การสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กือ้กลู
และพฒันาชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็
และพึง่พาตนเองได้

• การมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรม
สาธารณประโยชน์และสงัคม

• การจดัอบรมพนกังานเรือ่งการ 
ต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่และเผยแพร่
นโยบายในเวบ็ไซต์ของธนาคารและ
ช่องทางการสือ่สารภายใน

• การค�านงึถงึมาตรฐานสิง่แวดล้อมที่
เหมาะสมกบัการด�าเนนิกจิการของ
ธนาคาร 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารได้เข้าร่วมในการเป็นสมาชิก หรือเข้าร่วมพันธะสัญญากับ
องค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่แวดล้อมให้กบัอตุสาหกรรมการเงนิและธรุกจิธนาคารพาณชิย์ ได้แก่ 
สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย องค์กรต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) เครอืข่ายอนาคตไทย มลูนธิมิัน่พฒันา รวมถงึ 
องค์กรทีเ่ชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เช่น สภาธรุกจิไทยเมยีนมา 
เป็นต้น

นอกจากนี้  ธนาคารยังได ้ ให ้ความรวมมือสงตัวแทนที่ เป ็น
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่จะมีส่วนในการ
ผลักดันประเทศชาติและสังคมไทยให้พร้อมส�าหรับความท้าทาย
ในอนาคต เช่น นายโฆสติ ป้ันเป่ียมรษัฎ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ของธนาคาร ได้เข้าร่วมเป็นประธานสภาสถาบันและประธานคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และกรรมการ
นโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของธนาคารได้เข้าร่วมเป็นกรรมการส�านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายนอก 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยึดมั่น 
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

่ ่

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารได้รายงานการปฏบิตัติามหลกัการการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
การบริหารความเส่ียงแยกไว้ในรายงานประจ�าปี 2558 หรือสามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com ซึ่งได้อธิบาย
ประเด็นส�าคัญต่างๆ ได้แก่

• โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
• กระบวนการทบทวนหรือสอบทานประสิทธิผลของระบบการจัดการ
ความเสี่ยงของธนาคาร 
• นโยบายการให้ค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง เกณฑ์ที่ใช้ก�าหนดการเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด
• ช่องทางในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การต่อต้านคอร์รัปชั่น

ในป ี  2558 ไม ่พบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย ่างมีนัยส�าคัญ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการกระท�าท่ี
ไม ่ เป ็นไปตามข ้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบต ่างๆ 
การถกูห้ามกระท�า ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของการด�าเนนิธรุกจิ การท�าให้เกดิ
ผลกระทบต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค การสื่อสาร
ทางการตลาด หรอืการใช้ผลติภณัฑ์และบรกิารของธนาคาร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารกับความรับผิดชอบ 
ต่อลูกค้าและผู้บริโภค

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารให้ความใส่ใจกับการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ต้ังแต่ขัน้ตอนในการออกแบบผลติภณัฑ์ โดยยดึถอืหลกัความเป็นธรรมทาง
ธุรกิจและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางราชการก�าหนดไว้ 
ในปีทีผ่่านมา ธนาคารได้ให้ความส�าคญัต่อประเดน็การแสดงค่าธรรมเนยีม
ของการท�ารายการโอนเงินและช�าระเงินให้ลูกค้าทราบ โดยเพิ่มระบบ
แจ้งข้อมลูเพือ่ให้ลกูค้ายนืยนัในระหว่างท�ารายการส�าหรบัการท�าธรุกรรมบน
ระบบออนไลน์ และการท�าธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาวิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ความรู้พ้ืนฐานด้านการเงินให้สอดคล้องกับประเภทของกลุ่มลูกค้าและ
การด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน เช่น การแนะน�า
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ผ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ท่ีสามารถ
เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้ทัว่ประเทศ การใช้สือ่ Online ในรปูแบบ Video Clip 
และ Video Demo สาธิตการใช้บริการผลิตภัณฑ์การเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย การจัดท�าส่ือสาระความรู้ทางการเงิน โดยเฉพาะเรื่อง
การออม การวางแผนและบรหิารเงนิ ในรปูแบบ Infographic และบทความ
ที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย เหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย ในชื่อ Money Tutor น�า
เสนอบนเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com ซึ่งได้รับความสนใจ
และมีผู้ติดตามเป็นจ�านวนมาก การใช้โบรชัวร์แนะน�าบริการ และป้าย
ประกาศในสาขาธนาคารทัว่ประเทศส�าหรบัลกูค้าทีเ่ข้ามาใช้บรกิารในสาขา
หรือส�านักธุรกิจ การสื่อสารผ่านหน้าจอ ATM และป้ายโฆษณาข้างเครื่อง 
และการสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรี และ free media อื่นๆ เพื่อให้เกิด
การเข้าถึงข้อมูลส�าหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

การน�าเสนอผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติร 
และอ�านวยความสะดวกต่อลกูค้า 
และผูบ้รโิภค	

ธนาคารใช ้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ส�าหรับสถาบันการเงิน  
ซึ่งในรอบปีที่ผ ่านมา ไม ่ เกิดเหตุการณ์หรือกรณีท่ีจะสร ้าง
ผลกระทบเชิงลบต่อลูกค้าและผู้บริโภคจนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งน้ี ไม่ว่า
จะเป็นในกรณีของ การอธิบายข้อมูลไม่ละเอียดจนท�าให้เกิดปัญหา
กับลูกค้าและผู้บริโภค การละเมิดความเป็นส่วนตัว การท�าให้ข้อมูล
ลูกค้าสูญหาย การร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติผิดกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ การร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บรกิำร ธนำคำรได้ขยำยเครอืข่ำยสำขำและ
ส�ำนกัธรุกจิให้ครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศเพิม่มำกขึน้ และยงัได้พฒันำระบบ
กำรให้บริกำรด้วยกำรน�ำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมำใช้สร้ำงนวตักรรมทำงกำรเงนิ
ของธนำคำรอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่ตอบรบักบัวถิกีำรด�ำรงชวีติทีจ่ะเปลีย่นไปของ
ผูบ้รโิภค และจดัหำบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมช�ำนำญเป็นผูใ้ห้บรกิำรอย่ำงเพยีง
พอ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำลกูค้ำจะได้รบับรกิำรทีดี่ ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนกำรรกัษำข้อมลู
ของลกูค้ำด้วยควำมระมดัระวงั ตลอดจนดแูลกระบวนกำรรบัข้อร้องเรยีนและ
ด�ำเนนิกำรแก้ไขให้กบัลกูค้ำได้รวดเรว็มำกข้ึน โดยตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบ
ทีพ่งึมต่ีอลกูค้ำและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องเป็นส�ำคญั

ในปี 2558 ธนำคำรออกผลติภัณฑ์บัตรเดบิต “บีเฟิสต์ สมำร์ท แรบบทิ ศริริำช” 
ทีถ่อืได้ว่ำเป็นผลติภณัฑ์และบรกิำรทีช่่วยเหลอืสงัคมร่วมกบัคณะแพทยศำสตร์ 
ศิริรำชพยำบำล ซ่ึงเป็นโรงพยำบำลของรัฐขนำดใหญ่ที่ต้องรองรับควำม
ต้องกำรด้ำนกำรรกัษำพยำบำลให้กบัประชำชนทัว่ประเทศ โดยธนำคำรจะร่วม
สมทบเงนิบริจำคจำกค่ำธรรมเนยีมแรกเข้ำ และค่ำธรรมเนยีมรำยปีของบตัร
ที่ธนำคำรเรียกเก็บได้ในแต่ละปี รวมถึง 0.2% ของทุกๆ ยอดกำรใช้จ่ำย
ผ่ำนบัตร ณ ร้ำนค้ำต่ำงๆ เพือ่มอบให้กบัคณะแพทย์ศำสตร์ ศริริำชพยำบำล 

ในด้ำนกำรออกแบบเพือ่ให้เกดิประโยชน์ด้ำนสิง่แวดล้อม ในปี 2558 ธนำคำร
ได้เพิม่ควำมเข้มข้นของกำรรณรงค์เพือ่ลดจ�ำนวนกำรใช้กระดำษบนัทกึรำยกำร
ของเคร่ือง ATM ด้วยกำรเสนอให้ลกูค้ำใช้บรกิำร SMS Alert ทีจ่ะส่งข้อมลู
ควำมเคลือ่นไหวของบญัชใีห้ลกูค้ำทรำบทนัทไีปยงัโทรศพัท์มอืถอืของลกูค้ำ
แทนกำรใช้ใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง เพื่อเป็นทำงเลือกให้
ลกูค้ำมส่ีวนร่วมในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

ธนำคำรยงัได้น�ำเสนอบรกิำรใหม่เพิม่เตมิให้กบับรกิำรธนำคำรอเิลก็ทรอนกิส์ 
เช่น บริกำร Bualuang iBanking และ Bualuang mBanking เพือ่อ�ำนวย
ควำมสะดวกและลดภำระกำรเดินทำงมำยังธนำคำรให้กับลูกค้ำ ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในกำรลดควำมคับค่ังของกำรจรำจรและกำรเผำผลำญน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ
ที่เป็นสำเหตุส�ำคัญต่อกำรเกิดสภำวะโลกร้อน เช่น บริกำรโอนเงินโดยใช้
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ บริกำรแนะน�ำเปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับ 
บมจ.หลกัทรพัย์ บวัหลวง ทีล่กูค้ำจะได้รบัทัง้ควำมสะดวกและรวดเรว็ สำมำรถ
อนุมัติเปิดบัญชีได้ภำยใน 1 วันท�ำกำร ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบให้ลูกค้ำ
สำมำรถกรอกข้อมูลกำรสมัครแบบออนไลน์ และอัพโหลดไฟล์ส�ำเนำบัตร
ประชำชน ทดแทนกำรกรอกเอกสำรและส่งผ่ำนทำง Fax หรอืทำงไปรษณย์ี 
เป็นกำรช่วยลดกำรใช้กระดำษในธุรกรรมทำงกำรเงินของธนำคำรได้
อีกทำงหน่ึงด้วย

ผลติภณัฑ์และบรกิารทีอ่อกแบบเพือ่ให้
เกดิประโยชน์ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ส�าหรบัผลติภณัฑ์และการบรกิารด้านสนิเชือ่ธรุกจิ ธนาคาร
จัดให้มีมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อทั่วไป (General 
Underwriting Standards - GUS) เพื่อคัดกรองลูกค้า
สนิเช่ือธรุกจิท่ีไม่สร้างผลกระทบเชงิลบต่อชมุชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อม การกระท�าผดิทางอาญา การกระท�าทีท่�าให้เกดิ
ความเสยีหายทางการเงนิ ธรุกรรมทีผ่ดิกฎหมาย และกจิกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงที่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ

นอกจากน้ี ยังมีมาตรการป้องกันให้ไม่เกิดการละเมิด
สทิธมินษุยชน การป้องกนัการฟอกเงนิและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งโดยทั่วไปมัก
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ธุรกิจยาเสพติด และ
การค้ามนษุย์ โดยมกีารจดัอบรมเพือ่ให้ความรูแ้ก่พนกังาน 
รวมถงึผูบ้ริหารทุกระดบัชัน้ในเรือ่งนี ้เป็นประจ�าทกุ 2 ปี 

ในปี 2557 ธนาคารได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการให้ความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบกจิการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ซึง่เป็นพืน้ทีอ่่อนไหวทางเศรษฐกจิ วงเงนิรวม 25,000 ล้านบาท ตามมติ
ของคณะรฐัมนตรเีมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2557 

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก ธนาคาร
ได้เข้าร่วมมอืภายใต้โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบการ Micro  
Entrepreneurs กบับรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ Micro  Entrepreneurs สามารถเข้าถงึแหล่งทนุจาก
ธนาคารและเป็นการแก้ไขปัญหาเงนิกูน้อกระบบของผูป้ระกอบการ  โดย
เป็นสนิเชือ่ในลกัษณะ Package Guarantee Scheme ระยะที ่ 5 เมือ่ 
วนัที ่8 กนัยายน 2558 ในวงเงนิจ�านวน 1 แสนล้านบาท และร่วมบนัทกึ
ข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าส�าหรับเป็นเงิน
ทนุหมนุเวยีนให้กบั SME ของธนาคารออมสนิอกีโครงการหนึง่เป็นวงเงนิ 
1 แสนล้านบาท เมื่อวันที่  18 กันยายน 2558 เพื่อช ่วยเหลือ 
ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดเลก็ทีป่ระสบปัญหาทางด้านการเงนิ

การส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ

ธนาคารได้ส�ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านช่องทางให้
บริการหลักอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เช่น บริการที่สาขา บริการ
เครือ่ง ATM บรกิารเครือ่งฝากเงนิอตัโนมตั ิบรกิาร Bualuang iBanking 
และ Bualuang mBanking บริการ Call Center และ บริการเว็บไซต์
ของธนาคาร เป็นต้น โดยผลส�ารวจความพึงพอใจส�าหรับบริการ 
Bualuang mBanking ในปี 2558 เทียบกับผลส�ารวจในปี 2557 
ธนาคารได้คะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 4.35 มาเป็น 4.47 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน การส�ารวจนี้  ด�าเนินการโดย บริษัท 
เดอะนีลเส็นคอมปะนี  (ประเทศไทย) จ�ากัด ในระหว ่างช ่วง
เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2558 

ผลการส�ารวจความพงึพอใจ
ของผูใ้ช้บรกิาร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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โครงการเกษตรก้าวหน้า

ใช้ความรู้ สูค่ณุภาพ มมีาตรฐาน
ตรงความต้องการตลาด

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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สินเชื่อ “เกษตรก้าวหน้า” เป็นสินเช่ือที่ธนาคารพัฒนาขึ้นเพ่ือ
ส่งเสรมิและสนับสนนุเกษตรกรไทย ซึง่ถอืได้ว่าเป็นกลุม่อาชพีหลกั
ของประชากรในประเทศทีย่งัต้องการการพฒันาทัง้ในด้านรายได้
และเทคโนโลยใีนการเพิม่ผลผลติ ให้มคีวามก้าวหน้ามัน่คงแขง็แรง
อย่างยัง่ยนื ธนาคารได้ส่งเสรมิและพฒันาสนิเชือ่ “เกษตรก้าวหน้า” 
มาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 2544  เริม่จากการสนบัสนนุเกษตรกร
รายย่อย และขยายผลมาเป็นการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายของ
เกษตรกรเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้ยัง่ยนืมากขึน้ จากการส่งเสรมิ
ทางด้านความรู้ในการพฒันาผลผลติ ทางด้านการบรหิารเครอืข่าย
ทางธุรกิจ และทางด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน ส่งผลให้
วงเงนิสนิเชือ่ “เกษตรก้าวหน้า” ของธนาคารเติบโตข้ึนอย่างต่อเนือ่ง

ความมุง่มัน่ต่อการสร้าง 
ความเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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2558 
จ�านวนโครงการ 

1,324
วงเงินอนุมัต	ิ(ล้านบาท)

11,796
2557 
จ�านวนโครงการ 

1,017
วงเงินอนุมัต	ิ(ล้านบาท)

10,659
2555 
จ�านวนโครงการ 

953
วงเงินอนุมัต	ิ(ล้านบาท)

9,088

2556 
จ�านวนโครงการ 

1,202
วงเงินอนุมัต	ิ(ล้านบาท)

9,702 
2554 
จ�านวนโครงการ 

1,070
วงเงินอนุมัต	ิ(ล้านบาท)

8,299

การเติบโตของสินเชื่อ	
“เกษตรก้าวหน้า”	 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารกับความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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กรงุเทพมหานคร
66.08%
ต่างจังหวัด
31.26%
ต่างประเทศ
2.66%

จ�านวนพนกังานของธนาคาร	(คน)

25,806
พนักงานชาย

65.81%
พนักงานหญิง

34.19%

พนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นพืน้ที่

สัดส่วนโครงสร้างของพนักงาน 
และกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

พนักงานระดับบริหารเป็นผู้ที่มี
สัญชาติไทย

มากกว่า 95%

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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อายุต�่ากว่า	25	ปี

63.75%
26-30	ปี

29.49% 
31	ปีขึ้นไป

6.76%

พลวัตรสู่ศักยภาพของคนรุ่นใหม่

การจัดรับพนักงานใหม่ของธนาคาร

พนักงานจัดรับใหม่	(คน)

3,316
พนักงานชาย

22.44%
พนักงานหญิง

77.56%

ในช่วงปีทีผ่่านมา จากการขยายตวัของกจิการ จงึมกีารดงึดดูพนกังานใหม่
ให้เข้ามาร่วมงานกบัธนาคารทีเ่พิม่ขึน้ 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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สวัสดิการที่มอบให้กับพนักงาน

ธนาคารมีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู ่ที่ดี 
มีสุขภาพสมบูรณ์ มีหลักประกันที่มั่นคงในการท�างาน โดยจัดค่าตอบแทน 
ค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ เหมาะสมกับการด�ารงชีวิต 
เพื่อเป็นการตอบแทนแก่พนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทพลังกาย พลังใจและ
พลังความคิดในการท�างานให้กับธนาคาร

สวัสดิการท่ีธนาคารจัดให้ส�าหรับพนักงานประจ�าเต็มเวลา ถือได้ว่า
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของพนักงานได้เทียบเท่าธุรกิจ
ชั้นน�าในประเทศไทย 

สวัสดิการส�าหรับพนักงานของธนาคาร ประกอบด้วย บริการสโมสรของ
ธนาคารในอาคารส�านักงานใหญ่ และสโมสรธนาคารที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ต่างๆ 
เช่น สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ ที่ย่านบางนา เพื่อการสันทนาการและ
ดแูลรักษาสขุภาพ มบีรกิารทางการแพทย์ให้กบัพนกังานทกุคน โดยพนกังาน
สามารถใช้บริการได้ที่ บริการสุขภาพ ส�านักงานใหญ่สีลม ชั้น 4 และ
ศนูย์ฝึกอบรมพระราม 3 ชัน้ 2 ทีม่แีพทย์ทัว่ไปและแพทย์เฉพาะทางประจ�า 
รวมถึงบริการการตรวจสุขภาพประจ�าปี และการตรวจเลือด หากพนักงาน
ไปรกัษาพยาบาลภายนอก จะสามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลและทนัตกรรม
ได้ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ พนักงานที่เกษียณอายุจากการท�างาน
ยังสามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพของธนาคาร
ได้อีกด้วย

ธนาคารก�าหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนส�าหรับพนักงานในกรณีของการ
ลาป่วย การลากิจ การหยุดพักผ่อนประจ�าปี การลาเพื่อคลอดบุตร 
การลาเพือ่ดแูลภรยิาคลอดบตุร การลาไปประกอบพธิฮีจัญ ์การลาอปุสมบท 
และการลาเพื่อรับราชการทหาร เป็นต้น ธนาคารยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์
ในบางเรื่องให้กับพนักงานเพิ่มขึ้น เช่น การลาป่วย กฎหมายก�าหนดให้จ่าย
คา่จ้าง 30 วันท�างาน แตธ่นาคารจา่ยคา่จา้งใหก้บัพนกังานทีล่าปว่ยมากกวา่
อัตราที่กฎหมายก�าหนดโดยจ่ายสูงสุดถึง 90 วันท�างาน 

ธนาคารจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ท่ีพนักงาน
สามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ตามความประสงค์
ของพนักงานแต่ละคน มีเงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อบ้าน 
ปลูกบ้าน ซื้อที่ดิน และห้องชุด เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม 
หรือปรับปรุงบ้าน เพ่ือซื้อรถยนต์ เพ่ือการศึกษาบุตร 
เพ่ือซื้อเครื่องใช้และค่าใช้จ่ายจ�าเป็น เพื่อการรักษา
พยาบาล เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ และเพื่อศึกษาต่อ 
ที่ได้รับเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษส�าหรับพนักงาน เช่น 
คิดดอกเบี้ยในอัตราต�่ากว่าลูกค้าทั่วไป บางประเภท
กไ็ม่มกีารคดิอตัราดอกเบีย้ เช่น เงนิกูเ้พือ่การศกึษาบตุร 
หรือซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  รวมท้ังการจัดให้มี
สวัสดิการประกันสังคมตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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สุขภาพและสันทนาการ

อาคารส�านักงานใหญ่
•	ห้องออกก�าลังกายและลู่วิ่งกลางแจ้ง 
ชั้น	8	ส�านักงานใหญ่สีลม

•	ห้องออกก�าลังกาย
	 ส�านักงานพระราม	3

สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ
•	ฟุตบอล
•	บาสเกตบอล
•	วอลเลย์บอล
•	แบดมินตัน

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

•	เทนนิส
•	เทเบิลเทนนิส
•	แชร์บอล
•	ตะกร้อ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

24ธนาคารกับความรับผิดชอบต่อพนักงาน	



บริการทางการแพทย์

•	 แพทย์ประจ�าและแพทย์เฉพาะทาง 
ชั้น	4	อาคารส�านักงานใหญ่สีลม

•	 แพทย์ประจ�าและแพทย์เฉพาะทาง 
ศูนย์ฝึกอบรม	พระราม	3

•	 ตรวจสุขภาพประจ�าปี
•	 บริการส�าหรับสมาชิก	“ชมรมบัวใหญ่“ 
(พนักงานเกษียณอายุ)

•	 สถานพยาบาลภายนอกเบิกค่าใช้จ่ายได้

เงินกู้สวัสดิการ	(ดอกเบี้ยต�่า)

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

สวัสดิการสังคม

•	 ตามกฎหมายก�าหนด

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

•	 พนักงานเลือกนโยบายลงทุนได้เอง

การลา

•	 ลาป่วย
•	 ลากิจ
•	 ลาหยุดพักผ่อนประจ�าปี
•	 ลาเพื่อคลอดบุตร
•	 ลาเพื่อดูแลภริยาคลอดบุตร
•	 ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์
•	 ลาอุปสมบท
•	 ลาเพื่อรับราชการทหาร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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การจ้างงานเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

ธนาคารมรีะบบท่ีชดัเจนในการก�าหนดเงนิเดอืนขัน้ต้นเมือ่เริม่การท�างาน
ของพนักงาน โดยดจูากข้อมลูวฒุกิารศกึษาความรู ้ความสามารถ และ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงานของพนกังานอย่างเป็นธรรม โดยไม่ขึน้กบั
เพศหรอืความแตกต่างทางศาสนาของพนกังาน และข้อก�าหนดเกีย่วกบั
ค่าจ้างขั้นต�่าตามกฎหมาย มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ�าปีตาม
ผลประเมินการปฏิบัติงานและผลประกอบการธนาคาร ธนาคารถือว่า 
การจ่ายเงนิเดอืนตรงตามก�าหนดเวลาเป็นความรบัผดิชอบของธนาคาร
ต่อพนักงานที่ธนาคารได้ปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

นอกจากน้ี ธนาคารยังมีการพิจารณาจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานในป ี
ที่ผลประกอบการของธนาคารมีก�าไรสุทธิ โดยแบ่งจ่ายเดือนมิถุนายน 
และธันวาคมของทุกปี ให้กับผู้ที่มีสภาพเป็นพนักงาน ณ วันจ่าย และ
ไม่เป็นผู้กระท�าความผิดฐานทุจริต หรือเป็นผู้ที่ได้รับโทษทางวินัย
ถึงขั้นปลดออก

ธนาคารมีการจ้างงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง เป็นการจ้างงานที่มีก�าหนด
ระยะเวลาจ้างเริ่มต ้นและสิ้นสุดที่แน ่นอนในสัญญาจ้าง 
เพื่อปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก�าหนดการสิ้นสุด 
หรือความส�าเร็จของงาน

2. พนักงานประจ�า ที่ไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างงาน 
พนักงานสามารถท�างานได้จนครบวาระเกษียณอายุ เว้นแต่
จะพบว่ามีการทุจริตต่อหน้าที่ หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ 
ของธนาคาร และมีการกระท�าที่ก ่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อธนาคาร

ธนาคารได้แจ้งขอบเขตการจ้างงาน รายละเอียดและเงื่อนไข 
การปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ตอบแทนให้พนักงานทราบ 
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการรับเข้าปฏิบัติหน้าที่
เป็นพนักงานของธนาคาร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

26ธนาคารกับความรับผิดชอบต่อพนักงาน	



การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารจัดตั้งหน ่วยงานบริหารการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาบุคลากร 
สายทรพัยากรบคุคล เพือ่รบัผดิชอบและตดิตามผลการพฒันาบคุลากร
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

หลักสูตรที่อบรม	(หลักสูตร)

91
จ�านวนรุ่นของการอบรม	(รุ่น)

556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การจัดอบรมภายในให้กับพนักงาน

คดิเป็นชัว่โมงการอบรมทัง้สิน้	(ชัว่โมง)

3,134,200

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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พนักงานปัจจุบัน
การพัฒนาคุณลักษณะที่จ�าเป็นและส�าคัญสู่ความส�าเร็จ
เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู ้ ความสามารถ และมีทัศนคติท่ีดี
ตามพฤติกรรมสู่ความส�าเร็จ (Essential Competency) ท่ีธนาคาร
ก�าหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การท�างานเป็นทีม (Teamwork) การสื่อความ 
(Communication Excellence) ความมุง่มัน่สูค่วามส�าเรจ็ (Drive for 
Success) และการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก (Customer Orientation) 
อนัจะน�ามาซึง่ผลลพัธ์ในการท�างานตามทีธ่นาคารมุง่หวงั โดยมหีลกัสตูร
ที่พัฒนาขึ้นใหม่และเปิดการอบรมไปเป็นจ�านวน 13 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การอบรมรวม 540 คน 

Knowledge Day Forum 
เพื่อขยายขอบเขตของการพัฒนาบุคลากรให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ธนาคาร
ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเพิ่มเติม
ความรู้ต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ในปี 2558 ที่ผ่านมา ธนาคาร
ได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติมให้กับพนักงานที่สนใจ เช่น หลักสูตรการค้นหา
ศักยภาพในตนเอง (The Power within You) การปรับทัศนคติ 
ให้ใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นเรื่องง่าย (English is Fun) ภาษาจีน 
เพื่อประโยชน ์ในการด�าเนินธุรกิจ และการลงทุนในหุ ้นง ่ายๆ 
ได้แค่คดิ (คลกิ) กบัหลกัทรพัย์บวัหลวง โดยมพีนกังานเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้นประมาณ 2,800 คน

การพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
เพื่อขยายช่องทางการเรียนรู้ให้กับกลุ่มพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประเมินผลการเรียนรู ้ได้อย่างรวดเร็วผ่านการใช้เทคโนโลยี
การเรยีนรูส้มยัใหม่ ธนาคารได้ด�าเนนิการ แบ่งเป็น 2 รปูแบบคอื

1.  การเรยีนรูผ่้านระบบออนไลน์ (e-Leaning) ธนาคารได้เริม่ด�าเนนิการ
ในปีทีผ่่านมาจ�านวน 3 หลกัสตูร ได้แก่ “หลกัสตูร AML/CFT” โดยน�าร่อง
กบักลุม่ผูใ้ช้ ประมาณ 1,000 ราย และมแีผนทีจ่ะขยายกลุม่ผูใ้ช้งานให้
รองรบัได้ถงึ 5,000 ราย หลกัสตูร “พ.ร.บ.การทวงถามหนี ้ พ.ศ. 2558” 
เป็นการผลติสือ่การเรยีนรูใ้นรปูแบบ Animation เพือ่กระตุน้ความสนใจ
ในการเรยีนรูด้้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและหลกัสตูร “บรกิารรบัส่งเงนิด่วน 
Western Union บรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศ และบรกิารบญัชเีงนิฝาก
เงินตราต่างประเทศ” ซึ่งท�าให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสาขาต่างๆ 
สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง ณ สถานทีป่ฏบิตังิาน

ในการพัฒนาบุคลากร ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมีการเพ่ิม
ทักษะและพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้สามารถท�างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและมทีกัษะในการด�ารงชวีติร่วมกบัผูอ้ืน่ได้
อย่างดทีัง้ในและนอกเวลางาน ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้พฒันา
หลักสูตรอบรมและการพัฒนาบุคลากรให ้ เหมาะสมกับ
ประสบการณ์และอายุงานของพนักงานเพิ่มขึ้นหลายหลักสูตร 
โดยแบ่งการอบรมให้สอดคล้องกับประสบการณ์และหน้าที่งาน
ของพนักงานกลุ่มต่างๆ ดังนี้

พนักงานเข้าใหม่
การพัฒนาเจ้าหน้าที่อ�านวยบริการรูปแบบใหม่ 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่อ�านวยบริการที่เข้าใหม่
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารได้พัฒนาหลักสูตร
ใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานความรู้ในการท�างานให้
พนกังานใหม่ก่อนเข้าปฏบิตังิานทีส่าขาให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
โดยด�าเนนิการในรปูแบบ Workshop & Share เสรมิความรูแ้ละ
ทัศนคตใิห้พนกังานเข้าใหม่  มรีะบบตดิตามผลการฝึกปฏบิตังิาน 
และมีการประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ พ่ีเล้ียง 
และผูบ้รหิารสายงาน ในปีทีผ่่านมา ธนาคารได้จดัให้มกีารอบรม
หลักสูตรใหม่รุ ่นทดลอง จ�านวน  2  รุ ่น จ�านวน 138 คน
ก่อนการน�าหลักสูตรไปปรับใช้จริง 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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2. การทดสอบความรูผ่้านระบบออนไลน์ (Online Knowledge 
Assessment) ธนาคารได้จดัท�าแบบทดสอบออนไลน์ ให้พนกังาน
สามารถทดสอบความรูไ้ด้ด้วยตัวเองหลงัเสรจ็สิน้การอบรม ส�าหรบั 
4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร CSO หลักสูตรพิธีการสินเช่ือ 
หลกัสตูรการประนอมหนี ้ กฎหมายและทรพัย์สนิ และ Pre-test 
License เป็นต้น ท�าให้พนักงานได้เห็นโอกาสและช่องว่างที่จะ
พฒันาตนเองได้ชัดเจนขึน้

การสร้างเสริมบรรยากาศการท�างานเป็นทีมและจิตส�านึกที่ดี
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารได้พัฒนากระบวนการแนวใหม่ เพื่อให้พนักงานได้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิเพือ่เพิม่พนูทกัษะทีเ่ป็นนามธรรม 
เช่น ในเรื่องของการท�างานเป็นทีม และการสร้างจิตส�านึก
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในปีทีผ่่านมา ธนาคารได้จดัโครงการน�าร่องในหลายรปูแบบ เช่น 
การให้พนกังานไปร่วมบ�าเพญ็ประโยชน์ทีส่ถานแรกรบัเดก็หญงิ
บ้านธญัญพร จังหวดัปทมุธาน ีเพือ่ให้ความรูแ้ละเสรมิทกัษะชวีติ
ต่างๆ ให้กับเด็กด้อยโอกาส อาทิ การให้ความรู้เรื่องการออม  
ท�าแปลงเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว บ�ารุงสวนผลไม้ จัดท�าป้าย

ชื่อต้นไม้เพ่ือให้ความรู้กับเด็กๆ และจัดท�าบอร์ดความรู้ในวันส�าคัญ
ต่างๆ หรอืการจดักจิกรรมป่ันจกัรยานเพือ่สร้างทมี ควบคูไ่ปกบัการช่วย
ปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงสนามหญ้าที่สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ 
กรงุเทพมหานคร หรอืกจิกรรมร่วมกนับรจิาคอปุกรณ์การเรยีนและกฬีา
ให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนธรรมกิวทิยา สงักดัมลูนธิธิรรมกิชนเพือ่คนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานและความร่วมมอืซึง่กนัและกนั เป็นต้น

หัวหน้างาน
การพัฒนาผู้บริหารใหม่ 
ธนาคารมกีารพฒันาเพิม่ศกัยภาพผูบ้รหิารใหม่ ให้มคีวามรูใ้นเรือ่งระบบ
การบรหิารผลงาน ตัง้แต่การตัง้เป้าหมาย จนถงึการตดิตามผลงาน และ
พัฒนาผลงานของทีมด้วยทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  
ที่มีประสิทธิภาพ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาผู้บริหารทดแทนในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ 
ส�าหรับสายงานธุรกิจ
เพือ่เตรยีมความพร้อมและการพฒันาบคุลากรทีถ่อืเป็นก�าลงัส�าคญัของ
สายงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยรองรับการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วของ
ธนาคาร โดยการจดัโปรแกรมการพฒันาทัง้ส่งเสริมความรูแ้ละทกัษะที่
จ�าเป็นผ่านรูปแบบ Workshop สร้างโอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติ 
(On the Job Training) เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความพร้อม
สู่การเป็นผู้บริหารสาขา หรือส�านักธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
เป้าหมายและกลยทุธ์ทางธรุกจิของธนาคารได้เป็นอย่างมปีระสทิธภิาพ 
จัดขึ้นรวม 6 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นรวม 177 คน
 

 
  
นอกจากโครงการพัฒนาหลักสูตรที่เกิดขึ้นใหม่ ธนาคารยังได้จัดให้
มีการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานที่จ�าเป็นอย่างสม�่าเสมอ เช่น 
การทบทวนความรู้ด้าน AML/CFT ด้านการท�านิติกรรม หลักประกัน 
และด้านความรู้งานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยในปีที่ผ่านมา 
มีจ�านวนพนักงานได้รับการทบทวนความรู้ทั้งสิ้น 10,414 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.35 ของพนักงานทั้งหมด

พนักงานเข้าใหม่

การพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
อ�านวยบริการแบบใหม่
•	 Workshop	&	Share 
เสริมความรู้สร้างทัศนคติ

พนักงานปัจจุบัน

การพัฒนาคุณสมบัติที่จ�าเป็น 
และส�าคัญสู่ความส�าเร็จ
•	 การท�างานเป็นทีม
•	 การสื่อความ
•	 การมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ
•	 การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก

การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
•	 Knowledge	Day	Forum	
•	 The	Power	within	You	
•	 English	for	Fun	
•	 Business	Chinese
•	 การลงทุนในหุ้นง่ายๆ

การพัฒนาระบบเรียนรู้
•	การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
•	การทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์

การท�างานเป็นทีม 
และมีจิตส�านึกที่ดีต่อสังคม

พนักงานระดับหัวหน้างาน

การพัฒนาผู้บริหารใหม่

โครงการผู้บริหารทดแทน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
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ธนาคารจดัให้มรีะบบรกัษาความปลอดภยั โดยส่วนรกัษาความปลอดภยั 
ฝ่ายอาคารส�านักงานและทรัพย์สิน ท�าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความ
ปลอดภยัให้กบัลกูค้า พนกังาน และเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ตลอดเวลาท�าการ
ในส�านกังานและในสาขาทัว่ประเทศ รวมถงึการรกัษาความปลอดภยัของ
อาคาร สถานที ่และทรพัย์สนิ เช่น เงนิสดทีอ่ยูใ่นระหว่างการขนย้าย

พนักงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารจะประสานงานกับ
สถานตี�ารวจในท้องที ่ เพือ่รบัทราบความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัเหตกุารณ์ 
และสร้างความคุ้นเคยในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในเรื่อง
ความปลอดภยัและการดแูลชมุชนโดยทัว่ไป

พนกังานรกัษาความปลอดภยัทีธ่นาคารจดัจ้าง จะต้องได้รบัการอบรมก่อน
ส่งมาปฏบิตัหิน้าทีท่ีธ่นาคาร เช่น การอบรมเรือ่งการดบัเพลงิ การต่อสู้
มือเปล่า การปฐมพยาบาล และการควบคุมการจราจร รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานที่สุภาพเรียบร้อยและให้เกียรติกับลูกค้า ผู้มาติดต่องานกับ
ธนาคาร และผูส้ญัจรทัว่ไปรอบบรเิวณทีท่�าการของธนาคาร

ในปีทีผ่่านมา พนกังานรกัษาความปลอดภยัทีท่�างานให้กบัธนาคารมสีถติิ
หมุนเวียนเพ่ือเข้ารับการอบรมการปฏิบัติหน้าที่และการดูแลคุ้มครอง 
ชมุชนโดยทัว่ไปทัง้สิน้จ�านวน 267 คน

สุขอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานที่ท�างาน

ธนาคารมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าส�านักงานและสาขา
ที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั รวมทัง้สิน้ 29 แห่ง เพือ่ดแูลสขุอนามยั
และความปลอดภัยในสถานที่ท�างานให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ โดยธนาคารได้ก�าหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย 
ประธานคณะกรรมการ 1 คน กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา 
และกรรมการผูแ้ทนลกูจ้างระดบัปฏบิตักิาร ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
มีวาระปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี

ในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการฯ ได้สรปุสภาวะในเรือ่งสขุอนามยั
และความปลอดภยั โดยพบว่ามอีบุตัเิหตหุรอืการเจบ็ป่วยเนือ่งจาก
การท�างานเกดิขึน้กบัพนกังาน 2 ราย คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.0077  
ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด และไม่ปรากฏกรณีของความเส่ียง
ต่อการเกิดเหตุหรือการได้รับเช้ือโรคอันสืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

ระบบรักษาความปลอดภัยที่ 
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
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ธนาคารกับความรับผิดชอบต่อสังคม
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ธนาคารได้ ให ้ความส�าคัญกับการลงทุนเพื่อสังคมและชุมชน
ในประเทศไทย โดยค�านึงถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มี
ความส�าคญัต่อการจรรโลงสงัคมให้เกดิความสงบสขุในการด�ารงชวีติ
ร่วมกนั ทีจ่ะเป็นพืน้ฐานทีเ่อือ้อ�านวยต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิของ
ชาตอิย่างยัง่ยนื 

กลยุทธ์และเป้าหมายของการลงทนุในสงัคมและชมุชนของธนาคารในปี
ที่ผ่านมา ยังยึดมั่นอยู่กับภาพลักษณ์ที่ธนาคารได้น�าเสนอและได้รับ
การยอมรบัมาอย่างต่อเนือ่ง ใน 3 ด้านหลกั  ได้แก่

1. ด้านศลิปวฒันธรรม และวรรณกรรมไทย 
2. ด้านการศกึษาโดยการมอบโอกาสทางการศกึษาให้แก่เยาวชนไทย 
3. ด้านการท�านบุ�ารงุสิง่ยดึเหนีย่วทางใจทีส่งัคมไทยเคารพ
 และเทดิทนู

กลยุทธ์และเป้าหมายของ 
การลงทุนเพื่อสังคมและชุมชน

ศาสนาและพระมหากษัตริย์

56%
ด้านศิลปวัฒนธรรม

18%
การศึกษา

8%
อื่นๆ

18%

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
ในปี 2558 ธนาคารด�าเนินการจัดประกวดดนตรีไทยประเภท
วงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” 
มโีรงเรยีนเข้าร่วมประกวดจ�านวนกว่า 60 โรงเรยีน และเผยแพร่
ความสามารถของเยาวชนที่ได้รับรางวัลออกสู ่สาธารณะ 
ผ่านกิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” ซึ่งจัดขึ้น 
4 คร้ัง ในแต่ละครั้งมีผู ้ เข ้าร ่วมงานประมาณ 400 คน 
การจัดกิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาสช่ืนชมศิลปะการแสดงของไทยที่นับวันจะหาชม
ได้ยาก และยังช ่วยให้ศิลปิน คณะนาฏศิลป์ไทย มีเวที
ในการแสดงสู่สายตาประชาชนเป็นประจ�าที่สถาบันคึกฤทธิ์ 
กรุงเทพมหานคร ในปีที่ผ่านมา ได้จัดแสดงรวม 24 ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมครั้งละกว่า 200 คน ทั้งนี้ สถาบันคึกฤทธิ์จึงได้เปิด
โอกาสให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงสมัครเรียนดนตรี
และนาฏศิลป์ไทยกับสถาบันคึกฤทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สัดส่วนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ตาม 
งบประมาณที่ใช้ ไป

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
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วรรณกรรมไทย
ในรอบปีทีผ่่านมา ธนาคารได้รเิริม่โครงการสร้างสรรค์วรรณศลิป์  
“กวีปากกาทอง” ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้
เยาวชนไทยในระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ภูมิภาค ได้เรียนรู้ 
พัฒนาทักษะและสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรอง ในหัวข้อ 
“วิสัยทัศน์ ภิวัฒน์ไทย” ผู ้ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาคจะ
ได้รบัปากกา โดยมคีณุเนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์ ศลิปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศลิป์ และทีป่รกึษาศนูย์สงัคตีศลิป์ ธนาคารกรงุเทพ 
เป็นผูม้อบ กจิกรรมนีม้เียาวชนเข้าร่วมทัง้สิน้กว่า 1,000 คน 

ธนาคารได้เลง็เหน็ถงึการสร้างระบบและเครอืข่ายทีเ่ชือ่มโยงกนั 
เพือ่ขยายผลในการด�ารงความยัง่ยนืของการพฒันาวรรณกรรม
ไทยไปสู่ระดับสากล จากกิจกรรม“พบนักเขียนซีไรต์” ซึ่ง
ธนาคารได้เป็นผูส้นบัสนนุหลกัอย่างต่อเนือ่งมากว่า 30 ปี โดย
เชิญนักเขียนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
ประจ�าปี ทัง้ 10 ประเทศ มาเปิดเผยถงึแนวคดิและความส�าเรจ็
ที่เกิดขึ้นให้แก่นักเขียนไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า 
150 คน ทีส่นใจเข้าฟังและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และจาก
กจิกรรม “รางวลัชมนาด” ซึง่ธนาคารเป็นผูส้นบัสนนุหลกั มอบรางวลั
ให้กบันกัเขยีนสตรไีทยทีม่ผีลงานงานเขยีนประเภทอ้างองิเรือ่ง
จริง (non-fiction) ดีเด่น และสนับสนุนการแปลเป็นภาษา
อังกฤษเพื่อให้นักเขียนไทยได้มีโอกาสน�าผลงานเสนอสู ่
ตลาดโลก 

ธนาคารได้ขยายการสนับสนุนด้านวรรณกรรม ไปสู่เครือข่าย
ของการสร้างนกัเขยีนรุน่ใหม่ทีจ่ะสานต่อสงัคมวรรณกรรมของ
ไทย ด้วยการจดักจิกรรม “อ่าน เขยีน เรยีน รู”้ ส�าหรบันกัเรยีน
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม. 4 – ม.6) โดยให้เลอืกอ่าน
หนงัสอืทีไ่ด้รบัรางวลัซไีรต์ หรอื รางวลัชมนาด เล่มใดเล่มหนึง่ 
และเรยีบเรยีงสรปุเนือ้หา มนีกัเรยีนส่งผลงานเข้าร่วมกจิกรรม
ในปี 2558 กว่า 700 คน เจ้าของผลงานทีผ่่านการพจิารณา
จ�านวน 30 คน จะได้ร่วมกจิกรรมค่ายพฒันานกัเขยีน และรบั
การอบรมแบบเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพดีขึ้นกับ
วิทยากรช้ันน�าของประเทศ  โดยผลงานทีไ่ด้รบัการพจิารณาจะ
ได้รบัทนุการศกึษาทัง้ 30 ราย แบ่งเป็นรางวลัที ่ 1, 2 และ 3 
รางวลัละ 10 ทนุ

เพื่อเป ็นการสนับสนุนงานดนตรีและนาฏศิลป ์ไทยให ้
มคีวามยัง่ยนื ธนาคารไม่ละเลยต่อกจิกรรมทีถ่อืได้ว่าเป็นแก่น
ท่ีจะจรรโลงทรัพยากรทางวฒันธรรมทีม่ค่ีายิง่ของไทย ด้วยการ
สนับสนุนงาน “ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” ประจ�าปี 
ซึ่งจัดขึ้นที่ส�านักงานใหญ่ของธนาคาร โดยในปีที่ผ่านมามี
ผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน ท�าให้มีการสานต่อวัฒนธรรม
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยได้อย่างต่อเนื่อง
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มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย
ธนาคารสนบัสนนุและส่งเสรมิเยาวชนไทยให้มพีฒันาการทางการศกึษา
พืน้ฐานทีเ่พยีงพอต่อการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
โดยในด้านการสนับสนุนเชิงกายภาพและถาวรวัตถุ ธนาคารได้เร่ิม 
“โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” ขึ้นต้ังแต่ 
ปี 2518 จนถึงในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่
โรงเรียนไปแล้ว 29 แห่ง ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ปีละกว่า 10,000 คน ท้ังน้ี ธนาคาร
ได้ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านบาท
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ในด้านการช่วยเสรมิสร้างทกัษะในการท�างานในอนาคตให้กบั
เยาวชนในระดับต่างๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติใน
โรงเรยีน ธนาคารได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาหลกัสตูรทีจ่ะช่วย
เติมเต็มพื้นฐานในเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจ เช่น หลักสูตร 
“ธนาคารคูบ้่านคูเ่มอืง” (Student Internship Program - SIP) 
ภายใต้แนวคิด “ผู้น�ารุ่นใหม่ สร้างสรรค์ธุรกิจ ใส่ใจสังคม” 
ส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 33 
ของโครงการ มีนักศึกษาเข ้าร ่วมกิจกรรม 289 คน 
รวมนกัศกึษาทีผ่่านการอบรมแล้ว 65 รุน่ เป็นจ�านวนมากกว่า 
6,000 คน โดยมผีูบ้รหิารและพนกังานของธนาคารเข้าร่วมเป็น
วทิยากรให้ความรูแ้ละประสบการณ์โดยตรงแก่เยาวชนเหล่านี้  

หลักสูตร Junior Achievement Company Program (JA 
Company Program) เป็นหลักสูตรสร้างความรู ้พื้นฐาน
เกี่ ยวกับการประกอบธุรกิจส�าหรับนัก เรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลายในประเทศไทย โดยธนาคารร่วมมอืกบั 
มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาของ
องค ์กรไม ่แสวงหาก� า ไรจากประ เทศสหรั ฐอ เมริ กา 
พฒันาหลักสตูรให้เปน็ภาษาไทย โดยนกัเรยีนจะได้รับความรู้
จากการทดลองท�าธุรกิจจริง จากการน�าผลิตภัณฑ์ที่นักเรียน
สร้างสรรค์ขึ้นมาจ�าหน่ายในงานนิทรรศการที่ส�านักงานใหญ่
ของธนาคาร หลักสูตรนี้ท�าให้นักเรียนได้ประสบการณ์
ในการท�าธุรกิจที่ต ้องแข ่งขันกันภายใต ้กฎเกณฑ์และ
ความเป็นธรรม ในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่ 2 ของโครงการ 
มีจ�านวนโรงเรียนเข้าร่วม 20 แห่ง เพิ่มขึ้นจากในปีแรกที่มี
จ�านวน 15 แห่ง รวมนักเรียนที่ผ่านโครงการทั้งสิ้น 844 คน 
โดยธนาคารอนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจเข้าร่วม
เป็นครอูาสาสมคัรให้กบัโรงเรยีนต่างๆ โดยถอืเป็นเวลาท�างาน 
ที่ผ่านมามีจ�านวนอาสาสมัครทั้งสิ้น 32 คน  คิดเป็นชั่วโมง
ท�างานของอาสาสมัครรวม 247.5 ชั่วโมง

ในด้านการสร้างความรูพ้ืน้ฐานด้านการเงนิและวนิยัทางการเงนิ
ให้กบัเยาวชนของชาต ิธนาคารในฐานะของสมาชกิ ชมรม CSR 
สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกับ สภาองค์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิด�าเนนิโครงการ “รูเ้กบ็ รูใ้ช้ สบายใจ” เพือ่อบรม
ความรูใ้ห้แก่นักศกึษาจ�านวน 280 คน จาก 7 สถาบนัการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาและสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดันครปฐม ใน
จ�านวนนี ้ มนีกัศกึษาจ�านวน 75 คน ทีแ่สดงความสามารถใน
การเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง (Change Agent) ได้น�าความรูท้ี่
ได้รบัไปขยายผลในชมุชน จ�านวน 15 กจิกรรม โดยมผีูไ้ด้รบั
ประโยชน์กว่า 4,000 คน 
 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้เข้าร่วมเป็นผูส้นบัสนนุกจิกรรมด้านการพฒันา
ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
อีกมากมาย อาทิ “การประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย” หรือ 
“Asia Venture Challenge 2015” ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมงานทัง้สิน้ 500 คน โดย
เป็นนักศึกษาที่ เข ้าร ่วมประกวด 56 คน จาก 9 มหาวิทยาลัย 
ใน 9 ประเทศ รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีมี
ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 
และการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยธนาคารได้สานต่อกิจกรรมการให้ทุนการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง
เป็นเวลา 48 ปีแล้ว
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ท�านุบ�ารุงสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจที่สังคมไทยเคารพและเทิดทูน
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญกับสถาบันท่ีเป็น
ศูนย์รวมของการยึดเหนี่ยวจิตใจของสังคมไทยใน 2 ด้าน 
ที่ต้องการน�ามาเผยแพร่ต่อสังคมและสาธารณชนได้รับทราบ 
ซ่ึงได้แก่เรื่องของการท�านุบ�ารุงด้านศาสนา และการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

การท�านุบ�ารุงด้านศาสนา
ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนส่งเสริมให้คน
เป็นคนดีและเสริมสร้างความสงบสุขของสังคม ธนาคารกรุงเทพ
จึงส่งเสริมและท�านุบ�ารุงงานด้านศาสนามาอย่างต่อเน่ืองและ
หลากหลาย ตั้งแต่การบูรณะปฏิสังขรณ์ส่ิงปลูกสร้าง ไปจนถึง
สนบัสนนุการเผยแพร่หลกัธรรมค�าสอนและมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ทางศาสนาต่างๆ

ในปี 2558 ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  
ให ้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัด 
บึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ ่มบัวหลวงบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ กลุ่มชมรมบัวใหญ่ (พนักงานของธนาคารท่ีเกษียณ
อายุงานแล้ว) ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู ้มีจิตศรัทธา และเจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานของธนาคาร 
ประมาณ 2,000 คนเข้าร่วม ซึง่การถวายผ้าพระกฐนิพระราชทานนี้ 
ธนาคารได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจ�าทุกปี ตลอด 49 ปี 

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีก 1 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC 
โดยในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้มีพิธีทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ สเตท ปริยัติศาสนยูนิเวอร์ซิตี้ ย่างกุ้ง ประเทศ
เมียนมา เพ่ือเป็นสะพานเชื่อมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและ
เมียนมาได ้ ร ่ วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามมาแต ่
โบราณกาล ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคาร
กับลูกค้าชาวเมียนมาอีกด้วย ในฐานะที่ธนาคารกรุงเทพ  
เป็นธนาคารเดียวของประเทศไทยที่มีสาขาอยู ่ในประเทศน้ี  
มีพุทธศาสนิกชนทั้ง 2 ชาติ เข้าร่วมกว่า 500 คน  

ธนาคารได้ริเริ่มโครงการถวายความรู้ด้านการบริหารการเงิน
ของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้นให้กับพระภิกษุสามเณร ซึ่ง
สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งกว่าร้อยละ 90 มักจะได้รับ
มอบหมายหน้าทีด้่านการบรหิารการเงนิของวดั โดยในปีทีผ่่านมา
ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการด�าเนินโครงการ มีพระสงฆ์เข้ารับการถวาย
ความรู้จ�านวน 20 รูป โดยมีวิทยากรอาสาสมัครที่เป็นพนักงาน
ของธนาคารเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
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การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในรอบปีท่ีผ่านมา นอกจากกิจกรรม “บัวหลวงรวมใจถวายพระพร”  
ซ่ึงธนาคารได้จัดพธิที�าบญุตกับาตรเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลเนือ่งในวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ซึง่เป็นศนูย์รวมของคนไทยทัง้ชาต ิโดย 
ผูบ้รหิารและพนกังานของธนาคารได้ร่วมถวายความจงรกัภกัดต่ีอทัง้ 2 
พระองค์อย่างพร้อมเพรยีง ณ ลานหน้าอาคารส�านกังานใหญ่ ถนนสลีม 
เป็นประจ�าทกุปีแล้ว ธนาคารยงัได้เข้าร่วมสนบัสนนุการสร้าง “อทุยาน
ราชภักดิ์” ของกองทัพบก โดยธนาคารร่วมบริจาค และอ�านวยความ
สะดวกในการเปิดบญัชรีบับรจิาค ทีย่กเว้นค่าธรรมเนยีมโอนเงนิข้ามเขต 
ผ่านทุกช่องทางบรกิารทางการเงนิของธนาคาร เพือ่ให้ประชาชนทกุภาค
ส่วนได้มส่ีวนร่วมในการจดัสร้างสถานทีท่ีแ่สดงออกถงึความจงรกัภกัดต่ีอ
บูรพมหากษัตริย์ของไทยอย่างทัว่ถงึ

ธนาคารยังได้เห็นความส�าคัญในการเผยแพร่โครงการในพระราชด�าริ
ให้กบัเยาวชนไทยได้รบัทราบ จงึได้ร่วมสนบัสนนุสถานวีทิยกุระจายเสยีง
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในโครงการ “ตามรอยพ่อ ... วถิกีารเรยีนรู้
สู่เยาวชน” ซึ่งได้น�าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจ�านวน 100 คน เยี่ยมชมโครงการ
ในพระราชด�าริ เพือ่ให้เยาวชน นกัเรยีนนกัศกึษาได้มโีอกาสร่วมเยีย่มชม
โครงการพระราชด�ารอิย่างใกล้ชดิ น�าความรู ้และแรงบนัดาลใจทีไ่ด้รบัมา
ปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท โดยธนาคารได้
สนับสนุนโครงการมาเป็นปีที ่3 แล้ว

ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีพิเศษที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระมหากรุณาธิคุณจัดท�าโครงการ 
“ปั่นเพ่ือแม่” และ “ปั่นเพ่ือพ่อ” ในเดือนสิงหาคมและเดือน
ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อ
ให้ประชาชนคนไทยได้ร ่วมน้อมแสดงความจงรักภักดีและ
เฉลมิพระเกยีรตต่ิอสถาบนัพระมหากษตัรย์ิด้วยการเข้าร่วมขบวน
จักรยานทั่วประเทศพร้อมๆ กัน ซึ่งธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้วยการมอบน�า้ดืม่พร้อมผ้าเยน็ให้กบัขบวนจกัรยานของประชาชน 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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การสนับสนุนธุรกิจของชุมชน
แม้ว่าธนาคารจะด�าเนนิธุรกจิอยูใ่นอตุสาหกรรมการเงิน แต่ธนาคาร
ก็ไม่ละเลยที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจที่เป็นผลผลิตจากชุมชน 
โดยในปี 2558 ได้คดัเลอืกสนิค้าชมุชนท้องถิน่มาเป็นของทีร่ะลกึ
ตอบแทนให้กบัลกูค้าและผูม้อีปุการคณุต่อธนาคารเนือ่งในโอกาส
ต่างๆ ตวัอย่างเช่น น�า้เม่าเบอร์รี ่ เป็นผลติผลจากผลมะเม่าทีเ่ป็น
ผลิตผลของเกษตรกรไทย และ ข้าวไรส์เบอร์รี่ เป็นพันธุ์ข้าว
ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและ
ส�านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกนัวิจัยและปรบัปรงุพนัธุ์
ขึน้มาเป็นสนิค้าท้องถิน่ของเกษตรกรไทย เป็นต้น

ระบบการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารห่วงโซ่อปุทานทีเ่ป็นธรรม
ธนาคารถอืว่าธรุกจิทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่อปุทานของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น
ผูจั้ดหาทรพัยากรในการด�าเนนิงานของธนาคารในฐานะผูข้าย ผูร้บั
จ้าง หรือผู้รับช่วงการบริการ ตลอดจนลูกค้าหรือผู้รับบริการจาก
ธนาคาร ท่ีต้องมกีารท�าสญัญาทางธรุกจิซึง่กนัและกนั เงือ่นไขของ
สญัญาจะค�านงึถงึการรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยเฉพาะในเรือ่งของ
การรับผดิชอบต่อความเสยีหาย เงือ่นไขด้านแรงงาน ตลอดจนการ
ปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการทีเ่กีย่วข้อง เช่น ใน
กรณีของการจัดจ้าง หรือ รับจ้างช่วงที่มีเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ประกอบในสญัญา ธนาคารจะพจิารณาเฉพาะบรษิทัทีผ่่านเกณฑ์
มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยในการรบังานบรกิารให้กบั
ธนาคารตลอดไปจนถงึผูร้บัช่วงทกุราย เป็นต้น
 
ด้วยมาตรการดงักล่าว ในรอบปีทีผ่่านมา จงึไม่ปรากฏเหตกุารณ์ที่
ท�าให้เกดิผลกระทบเชงิลบต่อสงัคมทีเ่กดิจากกระบวนการเชือ่มโยง
ในห่วงโซ่อุปทาน และกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
อย่างมนียัส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร

ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ และ
โครงการพัฒนาชุมชน
ธนาคารได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้
โครงการ “เทิด ด้วย ท�า” และตัวแทนชุมชนพิพัฒน์  ริเริ่มโครงการฟื้นฟู
คลองพพิฒัน์ ซึง่เป็นคลองระบายน�า้สายส�าคญัทีไ่หลผ่านชมุชนพพิฒัน์
และตลาดละลายทรัพย์ ย่านสีลม ใกล้กับอาคารส�านักงานใหญ่
ของธนาคาร ซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยที่ขึ้นชื่อในเร่ืองร้านค้าและ
ร้านอาหาร ด้วยการเชิญชวนผู ้ประกอบการร้านค้าร ้านอาหาร 
ชมุชนพพิฒัน์ และผูส้นใจ น้อมน�าหลกัการทรงงานและแนวพระราชด�าริ
ด้านการจัดการทรพัยากรน�้า มาชว่ยฟ้ืนฟ ู“คลองพพิฒัน์” ให้ใสสะอาด 
ปราศจากกล่ิน และมีทัศนียภาพที่สวยงาม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ทีด่ขีองผูค้้าและผูอ้ยูอ่าศยั โดยโครงการนีไ้ด้เริม่วางแผนร่วมกนัระหว่าง
ธนาคาร มลูนธิฯิ และชมุชน ตัง้แต่ปลายปี 2558 และจะเริม่ด�าเนนิการ
ในปี 2559 เป็นต้นไป

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารกบัความรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ	

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการบริการ
ที่ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง 
เนือ่งจากไม่มสีถานประกอบการทีต่ัง้อยูใ่นเขตอนรุกัษ์ป่าสงวนหรอืพืน้ที่
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่จะสร้างผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตหรือ
พันธุ์พืชต้องห้ามหรือสายพันธุ์ทั่วไปจากการด�าเนินงานของธนาคาร 
ไม่มีการใช้สารพิษหรือสารอันตราย เป็นต้น
 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการเพื่อ
ติดตามการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
ขึ้นโดยใช้อาคารส�านักงานใหญ่ของธนาคารเป็นต้นแบบ ซึ่งสามารถ
รายงานผลในระยะเริ่มแรกได้ ดังนี้

การใช้วัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุหลักที่น�ามาใช้ประกอบการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคารได้แก่ กระดาษ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เริ่ม
มาตรการติดตามการใช้กระดาษภายในธนาคารอย่างเป็นระบบ 
เพื่อน�ามาค�านวณประกอบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
เริ่มจากการด�าเนินงานในส�านักงานใหญ่ 

การใช้วัสดุหมุนเวียน

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เลือกน�ากระดาษที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียน
มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ เช่น

ส�านักงานใหญ่	ได้ใช้กระดาษไปทั้งสิ้น	
ค�านวณเทียบเท่าเป็น

โดยประมาณจากปริมาณของการเบิกใช้จริงในส�านักงาน

แบบฟอร์มส�าหรับบันทึกธุรกรรมของธนาคาร	
ใช้กระดาษปอนด์จากวัสดุหมุนเวียน 
เช่น	ใบถอนเงิน	ใบโอนเงิน	และใบน�าฝาก	โดยมีปริมาณการใช้

กระดาษท�าแผ่นฉีกปฏิทินแขวน	
ประมาณการใช้

กระดาษเช็ดมือแบบม้วน 
ทีผ่่านมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO 14001) และ
มาตรฐานองค์การพทิกัษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council : FSC)  
และยงัรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษสิน้เปลอืงประเภทกระดาษช�าระ
และกระดาษเชด็มอืไม่ให้เพิม่มากขึน้อกีด้วย

25,000,000
แผ่น หรือ 50,000 ห่อต่อปี

3,895,000
แผ่น หรือ 7,800 รีมต่อปี

x 82,000 รีม

x 1,600 รีม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

41ธนาคารกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต	ิ



กระดาษช�าระ

กระดาษช�าระ

กระดาษช�าระ

กระดาษเช็ดมือ

กระดาษเช็ดมือ

กระดาษเช็ดมือ

แนวโน้มแสดงการควบคุมการใช้วัสดุหมุนเวียน

ปี	 2556

4,000
หีบต่อปี หรือ

32,000
ม้วนต่อปี

ปี	 2557

4,160
หีบต่อปี หรือ 

49,920
ม้วนต่อปี

3,080
หีบต่อปี หรือ

24,640
ม้วนต่อปี

ปี	 2558

4,500
หีบต่อปี

54,000
ม้วนต่อปี

3,200
หีบต่อปี

25,600
ม้วนต่อปี

7,000
หีบต่อปี หรือ 

84,000 
ม้วนต่อปี

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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การใช้น�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองต่อปี

5,500
ลิตร

ส�าหรับรถยนต์ผู้บริหาร 
และติดต่องานทั่วไป

477,736
ลิตร

การใช้น�้ามันดีเซล	
 
ส�าหรับรถตู้ ใช้ในกิจการ

59,448
ลิตร

ส�าหรับรถยนต์ผู้บริหาร 
และติดต่องานทั่วไป

7,085
ลิตร

การใช้พลังงานภายในองค์กร

การใช้พลังงานภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
อาคารส�านักงานใหญ่ทั้งปี

19,974,000
กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

ส�าหรับรถยนต์ประจ�าสาขา 
และส�านักธุรกิจ

4,581
ลิตร

การใช้น�้ามันเบนซิน 
 
ส�าหรับรถตู้ ใช้ในกิจการ

134,331
ลิตร

ส�าหรับรถยนต์ประจ�าสาขา 
และส�านักธุรกิจ

50,462
ลิตร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ธนาคารได้ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญด้านการประเมนิการปลดปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประเมินการปลดปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกจากอาคารส�านกังานใหญ่ของธนาคาร เพือ่น�ามาใช้ทดสอบ
ระบบและฐานข้อมลูทีจ่ะใช้เป็นต้นแบบส�าหรบัการตดิตามปรมิาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะใช้เป็นปีเทียบ (Base-year) ในการ
ควบคมุการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด�าเนนิงานของธนาคาร 
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

การใช้น�้า

อาคารส�านกังานใหญ่ของธนาคาร มกีารใช้น�า้จากแหล่งเดยีว คอื
จากการประปานครหลวง จงึไม่ท�าให้เกดิผลกระทบต่อแหล่งน�า้
อืน่ๆ แต่อย่างใด มปีรมิาณการใช้ทัง้สิน้ 

492,430
ลูกบาศก์เมตรในปีที่ผ่านมา

การน�าน�้าทิ้งกลับมาใช้ซ�้า

ธนาคารได้จดัท�าโครงการน�าน�า้ทิง้กลบัมาใช้ซ�า้ทีอ่าคารพระราม 3 
โดยน�ามาใช้เป็นน�า้ส�าหรบัรดต้นไม้และสนามหญ้า ปีละ

25,000
ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ
วันละ 70 ลูกบาศก์เมตร

*  Scope 1  หมายถึงการปลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกโดยตรง  
** Scope 2  หมายถึงการปลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกโดยออ้ม  
*** Scope 3  หมายถึงการปลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกโดยออ้มจากแหลง่อืน่ๆ

มาตรการการปล่อยน�้าเสีย

อาคารส�านักงานใหญ่ของธนาคาร มีการปล่อยน�้าเสีย
จากสขุภณัฑ์ ผ่านระบบบ�าบัดน�า้เสยีแบบบ่อเกรอะประจ�าอาคาร
ก่อนปล่อยเข้าสู ่ระบบน�้าเสียของกรุงเทพมหานคร มีสถิติ
การปล่อยน�า้เสยีในปีทีผ่่านมารวม

196,967
ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลเบื้องต้นในปี 2557 พบว่า 

อาคารส�านักงานใหญ่ของธนาคาร 
มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ชนดิ	Scope	1*	

1,929.97 
ตันเทียบเท่า CO2

ชนิด	Scope	2**	

11,610.89 
ตันเทียบเท่า CO2

ชนิด	Scope	3***	

487.34 
ตันเทียบเท่า CO2

โดยรวมการปลดปล่อยจากการเดินทางหรือการใช้รถของ
องค์กรและการขนส่งสัมภาระไปรษณีย์ต่างๆ ด้วยแล้ว

scope 1

scope 2

scope 3

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารได้จัดเตรียมมาตรการในปีที่จะมาถึง เช่น

การเปลี่ยนเครื่องท�าน�้าเย็น
ที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้ทดแทนเครื่องเก่าในระบบท�าความเย็น
ที่อาคารพระราม 3 จ�านวน 4 ชุด ซึ่งจะท�าให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ได้จากเดิมประมาณ 4,426,379 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี เหลือเพียง 

2,942,340
กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี หรือ 
ลดได้ประมาณร้อยละ 33.5

ส่วนมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่ธนาคารน�ามาใช้ได้แก่ 
การล้างท�าความสะอาดคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ การเปลี่ยน
มาใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การปรับปรุงค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์
ที่หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น

เมื่อธนาคารได้เริ่มใช้ระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เต็มรูปแบบ ซึ่งจะใช้ปี 2559 เป็นปีฐาน จะท�าให้ธนาคารสามารถ
ติดตามประสิทธิภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้อย่างต่อเนื่อง

อาคารส�านักงานใหญ่ของธนาคาร 
มีความเข้มข้นของการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวม	

14,028.20
ตันเทียบเท่า CO2 ต่อปี

ทั้งนี้  การด�าเนินธุรกิจของธนาคารไม ่มีการปล่อย
สารท�าลายชั้นโอโซน (ODS) และการปล่อยก๊าซเสีย
ประเภท NOX หรือ SOX และก๊าซเสียประเภทอื่นๆ

มาตรการการลดการใช้พลังงาน
และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

เนื่องจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร มีที่มาส่วนใหญ่
จากการใช้พลังงานไฟฟ้า ธนาคารจึงน�ามาตรการเพื่อการประหยัด
และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามาใช้เชื่อมโยงกับการลดการปลดปล่อย
ก๊าซดังกล่าว

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

x 91
       ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค

x 6
       เครื่อง

จอภาพคอมพิวเตอร	์

x 16
        เครื่อง

 
เครื่องพริ้นเตอร	์

x 1
        เครื่อง

เครื่อง	Harddisk

x 1,441
        เครื่อง

ม้วนเทป

x 3,031
       rolls

ของเสียเหลือทิ้ง

ของเสยีเหลอืทิง้จากการด�าเนนิกจิการของธนาคารส่วนใหญ่
จะเป็นกระดาษและของเสียเหลือทิ้งจากการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยี ในปี 2558

สถิติของเสียเหลือทิ้งจากฐานข้อมูล 
ของธนาคาร	

กระดาษ	A4

x 3,584
       รีม

กระดาษต่อเนื่อง

x 10,830
       กล่อง

A4

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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การด�าเนินธุรกิจที่ไม่สร้างผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

ในรอบปีทีผ่่านมา ไม่เกดิเหตกุารณ์จากการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร ที่
ท�าให้เกดิการรัว่ไหลทีส่ร้างมลภาวะ สารอนัตราย เกดิจากการขนส่งของ
เสียเหลือทิ้ง บรรจุภัณฑ์ ที่จะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต
และสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง ไม่เกิดการถูกปรับหรือเกิดความเสียหาย
ที่ไม่เป็นตัวเงินเนื่องจากการกระท�าที่ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายหรือ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร
 

เครื่อง	Modem

x 2,670
       ตัว

เครื่อง	LAN	Switch

x 336
       ตัว

เครื่อง	Router

x 18
        ตัว

เครื่อง	Firewall-Juniper

x 12
        ชุด ความเสี่ยงและโอกาสอื่นที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธนาคารได้อาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการ CDP 2015 (Carbon 
Disclosure Project) โดยได้รายงานในประเด็นของความเสี่ยงและ
โอกาสทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีม่คีวามเชือ่มโยง
กับธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารได้พิจารณาผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในปัจจัยเส่ียงด้านปฏิบัติการที่
เกิดจากภายนอก  เช่น สาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ ที่อาจมีผล
ท�าให้ทรัพย์สินของธนาคารเสียหาย ผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินความ
เสีย่งจะถกูน�ามารวมกับกระบวนการบรหิารความต่อเนือ่งของธรุกจิ เพือ่
ช่วยลดผลกระทบและรองรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ
จากการด�าเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร และในรายงานชุดเดียวกัน 
ธนาคารได้แสดงให้เหน็ถงึโอกาส โดยเฉพาะในประเดน็ของการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินการของธนาคาร ผ่าน
การรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าและการน�าแนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน
มาใช้ในอาคารสาขารุ่นใหม่ของธนาคาร

ของเสียที่เป็นกระดาษจะถูกแยกเป็น 2 ส่วน โดยกระดาษ
ทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ซ�า้ได้ จะน�าไปเข้ากระบวนการรไีซเคลิ
ของโรงงานกระดาษ กระดาษที่เป็นขยะจะถูกน�าส่งให้กับ
กรงุเทพมหานคร ส�าหรบัอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ฮาร์ดดสิก์ และ
ขยะอเิลก็ทรอนกิส์ ธนาคารได้ท�าสญัญากบับรษิทั Tes-AMM 
(Thailand) จ�ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้
รบัอนญุาต รบัรองตามมาตรฐานสากล และเป็นตวัแทนจดัหา
อุปกรณ์ให้กับธนาคารน�ากลับคืนไปก�าจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่
ท�าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ความมุ่งมั่นสู่ปี	 2559
ธนาคารมคีวามมุง่หวงัทีจ่ะด�าเนนิกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื ด้วยการก�าหนดความส�าคญัของกจิกรรม
เพื่อสังคมให้ผสมผสานไปกับกิจกรรมทางธุรกิจผ่านการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้เพ่ิมมากขึ้น และมุ่งเน้นการรายงานผล
การด�าเนนิกจิกรรมให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์
มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล 
สู่การพัฒนาความยั่งยืนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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