“ธนาคารได้รับการประกาศให้เป็น
หนึ่งในบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ
“หุ้นยั่งยืน” ประจ�าปี 2559
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
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สารจากประธานกรรมการธนาคาร

ธนาคารจะมีโ อกาสน�า เสนอผลการด�าเนิน
ธุ ร กิ จ ของธนาคารในรอบปี ที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ
เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ
ของธนาคารให้กับบรรดาผู้ถือหุ้น ลูกค้า และ
สาธารณชนที่ ส นใจต่ อ ธุ ร กิ จ ของธนาคาร
ได้รบั ทราบในวงกว้าง ผ่าน “รายงานประจ�าปี”
ของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมผลการด�าเนินงาน
ด้านการเงินและกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ธุรกิจ และการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ใน 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้ความส�าคัญ
ต่อการเผยแพร่กลยุทธ์และผลการด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรายละเอียด
ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ได้ แ ยกรายงานเกี่ ย วกั บ
การด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และการด� า เนิ น กิ จ กรรมตามแนวทางของ
การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนทางธุรกิจออกมาเป็น
รายงานเฉพาะแยกเล่มออกจาก “รายงาน
ประจ�าปี” ของธนาคาร โดยปีนี้ เป็นปีที่ 3
ที่ธนาคารได้น�าเสนอ “รายงานความรับผิด
ชอบต่อสังคม” ที่ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของการรายงานมากยิง่ ขึน้
ในปีนี้ เ ป็ น ปีที่ สั ง คมไทยในทุ ก ภาคส่ ว น
ไม่เฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ต่ า งๆ มากมายที่ ไ ม่ ค าดคิ ด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท�าให้
พสกนิกรชาวไทยและประชาชาติตา่ งๆ ทัว่ โลก
มีความเศร้าโศกอาดูรอย่างหาที่สุดมิได้
ธนาคารตระหนักว่า สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเป็นพลัง

ยึดเหนี่ยวให้ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็น
ปึ ก แผ่ น มาทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ธนาคารจึ ง ให้
ความส�าคัญกับการยกย่องเทิดทูนสถาบันอันเป็น
ที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะ
เวลากว่า 72 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ
“รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ประจ�าปี
2559 ของธนาคาร ได้ ร วบรวมกิ จ กรรม
และผลงานส� า คั ญ ในทั้ ง 3 มิ ติ ข องการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนของธุรกิจที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล อันได้แก่ มิติด้านการพัฒนา
สถานภาพทางเศรษฐกิจ มิติด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมิติ
ด้ า นการพั ฒ นาความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ซึ่งมีผลงานที่ส�าคัญในภาพรวม ได้แก่
ด้ า นการพั ฒ นาสถานภาพทางเศรษฐกิ จ
ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของลูกค้าทุกกลุ่ม การสร้างสรรค์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ห ลากหลายเพื่ อ
สนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า อย่ า งทั่ ว ถึ ง
การพั ฒ นานวั ต กรรมและยกระดั บ การให้
บริการของธนาคารอย่างต่อเนื่องผ่านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ลูกค้าสามารถท�า
ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดทัง้ เวลา ค่าใช้จา่ ย
ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้กระดาษ
ในการท�าธุรกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้า
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการได้มากยิ่งขึ้น พัฒนาศักยภาพในการ
รั ก ษาความปลอดภั ย ทางข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า ง
ความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการใช้บริการของ
ธนาคาร อีกทั้งยังส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

อาทิ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
กลุ่มผู้เกษียณอายุ และกลุ่มแรงงานต่างชาติ
ในประเทศไทย อี ก ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น ให้
ภาคเอกชนของไทยเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุม่ ประชาคม
อาเซียน เช่น การจัดตั้ง “ศูนย์ AEC Connect”
และการเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจให้แก่กลุ่ม
ประชาชนทัว่ ไป ผ่านรายการโทรทัศน์ ช่องทาง
ออนไลน์ และ สื่อสังคมออนไลน์ อีกด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ได้ มุ ่ ง เสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทั้งในประเทศและในภูมิภาค ให้
เกิ ด องค์ ค วามรู ้ ใ นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
และสามารถเข้าถึงการบริการทางการเงินทีไ่ ม่
สามารถเข้าถึงได้มาก่อน เช่น กลุ่มเกษตรกร
และผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ การเกษตร และ
กลุ่มลูกค้าบุคคล ด้วยการจัดกิจกรรมทีห่ ลาก
หลายและครอบคลุ ม ตามความเหมาะสม
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงการจัดโครงการ
เพือ่ ให้ความรูท้ างการเงินแก่ลกู ค้าและประชาชน
ตามความเหมาะสมกับลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
ผ่านโครงการส�าคัญทีด่ า� เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการการ
เงิ น มั่ น คงกั บ ครอบครั ว บั ว หลวง รายการ
สารคดี ท างโทรทั ศ น์ “Idea Can Do”
ทีอ่ อกอากาศในประเทศเมียนมา เพือ่ กระตุน้ ให้
ผูป้ ระกอบการในประเทศเมียนมา ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการปรับตัวให้พร้อมรับโอกาส
และความท้ า ทายจากการเปิ ด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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การด�าเนินงานของธนาคาร
ผลกระทบส�าคัญ ความเสี่ยงและโอกาส
แม้ว่าในรอบปีที่ผ่านมา ระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ตา่ งๆ ทัง้ ในด้านการเปลีย่ นแปลงทางการ
เมืองของประเทศขนาดใหญ่ในโลก ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร หรือ
สหรัฐอเมริกา ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน ที่ชะลอตัวลง
อย่างมีนัยส�าคัญ ท�าให้ธุรกิจในประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบ
เหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งคณะผู้บริหารของธนาคาร ได้ศึกษา
และคาดการณ์ถงึ ผลกระทบเหล่านีอ้ ย่างรอบคอบและระมัดระวัง ท�าให้
ผลประกอบการของธนาคารในรอบปีทผี่ า่ นมา มีความก้าวหน้าในระดับ
ที่น่าพอใจ
ธนาคารตระหนักดีว่า สภาวการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ย่อมน�ามาทั้ง
ความเสี่ยงและโอกาสส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคาร
จึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารธุรกิจด้วยความรอบคอบ
ระมั ด ระวั ง ภายใต้ ก รอบการบริ ห ารดู แ ลกิ จ การที่ ดี การเชื่ อ มโยง
แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยค�านึงถึงองค์ประกอบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะมีส่วนสนับสนุนให้ธนาคาร
สามารถขยายธุรกิจไปได้ควบคู่ไปกับการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม
การให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ธนาคารเชือ่ ว่า แนวโน้มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ทีอ่ งค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้พยากรณ์ไว้ในทิศทางทีด่ ขี นึ้ การลงทุน
พื้นฐานจากภาครัฐ และการขยายตัวของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
จะเป็นโอกาสให้ธนาคารสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจของธนาคารได้
เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหล่านี้ธนาคารมีระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นมาตรการส�าหรับการเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยสภาวะ
แวดล้อมและความเสี่ยงส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ครอบคลุมถึงความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจในประเทศ การเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ทางเทคโนโลยีทางการเงิน

“ธนาคารเชื่อว่า แนวโน้มการขยายตัว
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่องค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ได้พยากรณ์ไว้ในทิศทาง
ที่ดีขึ้น การลงทุนพื้นฐานจากภาครัฐ และ
การขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มประชาคม
อาเซียน จะเป็นโอกาสให้ธนาคารสามารถ
ขยายเครือข่ายธุรกิจของธนาคารได้”

เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กบั ผูบ้ ริโภค ผูใ้ ช้บริการ ลูกค้า และพนักงานของ
ธนาคารอยู่เสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงาน ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกธนาคาร เช่น พฤติกรรมของบุคคลภายนอก สาธารณภัย
และภัยธรรมชาติต่างๆ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ที่อาจมีผล
ท�าให้ทรัพย์สินของธนาคารเสียหายได้ เป็นต้น
ธนาคารได้รายงานเกีย่ วกับปัจจัยความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ ง
ในรายงานประจ�าปี 2559 ไว้โดยละเอียด
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“ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
หรือเข้าร่วมพันธสัญญากับองค์กรต่างๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
จากความคิดริเริ่มของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านการจัดตัง้ คณะท�างาน
12 คณะ ทีป่ ระกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม
ซึ่งธนาคารมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
คณะท�างานต่างๆ อาทิ คณะท�างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ธนาคารได้ ร่วมจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ�ากัด
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) จ�ากัด ที่ด�าเนินการในรูปของ
วิสาหกิจเพื่อชุมชน จ�านวน 76 แห่ง และคณะท�างานการศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาผูน้ า� โดยธนาคารได้สง่ พนักงาน ซึง่ เป็นตัวแทนของผูน้ า�
คนรุ่นใหม่เข้าร่วมท�างานกับโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
โรงเรียนตามแผนงานโครงการ เป็นต้น
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นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�าคัญต่อการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การยึ ด มั่ น แนวทางความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สั ง คม
โดยธนาคารได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก หรื อ เข้ า ร่ ว ม
พั น ธสั ญ ญากั บ องค์ ก รต่ า งๆ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจการเงินและธนาคารพาณิชย์
ได้ แ ก่ สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR สมาคม
ธนาคารไทย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เครือข่ายอนาคตไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา รวมถึงองค์กร
ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น สภาธุรกิจ
ไทย - เมียนมา สภาธุรกิจไทย - อินเดีย และสภาผู้น�า
ธุรกิจไทย - สหราชอาณาจักร เป็นต้น
ในระดั บ ของการให้ ค วามร่ ว มมื อ ที่ น อกเหนื อ ไปจากการเข้ า ร่ ว ม
เป็ น สมาชิ ก ในสมาคมหรื อ องค์ ก รภายนอกต่ า งๆ ดั ง กล่ า วแล้ ว
กรรมการธนาคาร และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น คณะ
กรรมการระดับชาติที่จะมีส่วนในการผลักดันประเทศชาติและสังคม
ไทยให้พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในทุกด้าน เช่น พลเรือเอกประเจตน์
ศิ ริ เ ดช กรรมการธนาคาร ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น ประธานกรรมการมูลนิธิ
อนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และกรรมการมู ล นิ ธิ รั ก เมื อ ง
ไทย นางเกศิ นี วิ ฑู ร ชาติ กรรมการธนาคาร ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
กรรมการธนาคาร ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และทีป่ รึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ 3,998,345,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ 1,655,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ก่อตั้ง 1 ธันวาคม 2487

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 เมษายน 2518
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0107536000374
เครือข่ายในต่างประเทศ

ครอบคลุม

32 แห่ง
สหรัฐอเมร�กา

1

2

หมูเกาะเคยแมน

1

15 เขตเศรษฐกิจส�าคัญ
1

ลาว

2

ตัวเลขแสดงจำนวนสาขา
* ไมรวมเคร�่องบร�การอัตโนมัติ

ไตหวัน

ฮองกง

อังกฤษ

เว�ยดนาม

ทุนช�าระแล้วจ�านวน 19,088,428,940 บาท

2

เมียนมา

3

ไทย

กัมพ�ชา

1 1,157* 1

จ�น

ญี่ปุน

6

2

มาเลเซีย

5

อินโดนีเซีย

3

152,747
ล้านบาท

1

สิงคโปร

1

ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ “บัวหลวง” และความเป็น
“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่รู้จักกันดี ทั้งใน
และต่างประเทศ

เงินรับฝาก

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

ล้านบาท

2,178,141
รายได้รวม

ฟ�ลิปปนส

หนึ่งในผู้น�าด้านบริการ ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ
และลู ก ค้ า บุ ค คล น� า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการทางการเงินที่ทันสมัย มีเครือข่าย
บริการกว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศและ
ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ที่ ส� า คั ญ ทั่ ว โลก และให้
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตผ่านเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์สอื่ สาร
ระบบเคลื่อนที่ที่พร้อมอ�านวยความสะดวก
ให้ลกู ค้าสามารถท�าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว
ในทุกที่ทุกเวลา

2,944,230

เงินให้สนิ เชือ่

หนีส้ นิ รวม

ล้านบาท

ล้านบาท

1,941,093

2,564,985

ภาษีจา่ ย

ก�าไรสุทธิ

ล้านบาท

ล้านบาท

8,710

31,815
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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สำนักงานใหญ เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กลุมอาคารสำนักงานใหญ

ศูนยปฏิบัติการ
14 ศูนย

จำนวนพนักงาน

8,305 คน

จำนวนพนักงาน

2,497 คน

บร�การในประเทศ

นครหลวง

ตางจังหวัด

407 สาขา

750 สาขา

5,144 คน

6,712 คน

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน

39 สำนักธุรกิจ

77 สำนักธุรกิจ

792 คน

1,338 คน

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน

จำนวน
พนักงานทั้งสิ�น

25,512* คน
ฐานลูกค้าบัญชีเงินฝาก

มากกว่า
17 ล้านบัญชี

เครือ่ งรับฝากเงินสด

มากกว่า

1,200 เครือ่ ง

* รวมจำนวนพนั
* รวมจำนวนพนั
กงานในสำนักงานตางประเทศ

เครือ่ ง ATM

มากกว่า

9,300 เครือ่ ง

ให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ผา่ น
ระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์พกพา
แบบไร้สายทีพ
่ ร้อมอ�านวยความสะดวก
ให้ลกู ค้าสามารถท�าธุรกรรม
ได้อย่างรวดเร็วในทุกทีท่ กุ เวลา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของห่วงโซ่อุปทานและ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ธนาคารด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ดั ง นั้ น ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
จึงประกอบด้วยห่วงโซ่ด้านการจัดหาเงินทุนและห่วงโซ่ด้านการน�า
เงินทุนไปบริหารให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ธนาคารได้พฒ
ั นาห่วงโซ่
อุปทานด้วยการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคารอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง โดยธนาคารจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย
เช่น เงินฝากจากลูกค้า เงินจากตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ
และต่างประเทศ และตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ส่วนในด้านการบริหารสินทรัพย์ ธนาคารจัดให้มีสินทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่องสูงพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นเงินสดได้เมือ่ ต้องการในจ�านวนทีเ่ หมาะสม

ของทางราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดหาผูใ้ ห้บริการภายนอก จะค�านึงถึง
เรื่องของสิทธิมนุษยชนประกอบในสัญญา ธนาคารจะพิจารณาเฉพาะ
บริษทั ทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยในการรับงาน
ให้บริการแก่ธนาคาร ตลอดไปจนถึงผูร้ บั ช่วงทุกราย เป็นต้น

ธนาคารบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานด้ า น
การเงิน เพือ่ ให้เพียงพอทีจ่ ะช�าระภาระผูกพันทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
ในขณะเดียวกัน สามารถน�าเงินทุนไปบริหารให้เกิดประโยชน์ในสภาวะ
ที่ ต ลาดเอื้ อ อ� า นวย เพื่ อ ท� า ให้ ห ่ ว งโซ่ อุ ป ทานสามารถด� า เนิ น ไปได้
อย่างต่อเนื่อง

ธนาคารให้ความส�าคัญในการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยพิจารณา
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตที่มีนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ผ ่ า นมา ธนาคารเป็ น หนึ่ ง ในองค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ
ใบประกาศเกียรติคณ
ุ จากโครงการ “Reduce Today Respect Tomorrow”
ซึ่งจัดโดย บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จ�ากัด ในฐานะองค์กร
ทีใ่ ห้การสนับสนุนและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังบริหารการใช้อุปกรณ์ส�านักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในด้านการสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร ธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทานของธนาคาร
ประกอบด้วย ผูจ้ ดั หาทรัพยากรในการด�าเนินงานของธนาคาร ซึง่ อยูใ่ น
ฐานะผูข้ าย ผูร้ บั จ้าง หรือผูร้ บั ช่วงการบริการในด้านหนึง่ และลูกค้าหรือ
ผูร้ บั บริการจากธนาคารในอีกด้านหนึง่ โดยทัง้ สองด้านมีการท�าสัญญา
ทางธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งในการก�าหนดเงื่อนไขของสัญญาระหว่าง
ผูม้ สี ว่ นร่วมในห่วงโซ่อปุ ทาน ธนาคารจะค�านึงถึงหลักการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน โดยเฉพาะในเรือ่ งของการรับผิดชอบ
ต่ อ ความเสี ย หาย เงื่ อ นไขด้ า นแรงงาน การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์

ในด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ธนาคารมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ ให้
สามารถตรวจสอบการท�างานในแต่ละขั้นตอนได้ มีการก�าหนดเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกผู้ขายที่จะให้เข้าร่วมเสนอราคาสินค้า มีขั้นตอนการ
พิจารณาด้านราคาที่โปร่งใส

ด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าว ในรอบปีที่ผ่านมา จึงไม่ปรากฏเหตุการณ์
ที่ท�าให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมโยง
ในห่วงโซ่อุปทาน และกระบวนทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของการด�าเนินธุรกิจ

ลูกคาเง�นฝาก

สินเชื่อบุคคล
แหลงไดมา
ของเง�น

การดำเนินงาน
ของธนาคาร

แหลงใช ไป
ของเง�น

นักลงทุน

สินเชื่อธุรกิจ

กำไรสะสม

ซัพพลายเออรและ
ผูรับจางบร�การ

องคกรกำกับดูแลสถาบันการเง�น

การกูยืม
หวงโซคุณคา
หวงโซอุปทาน

เง�นลงทุน
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ประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�าคัญของรายงานฉบับนี้
ภาพรวมกระบวนการการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำหนดประเด็น
สำคัญของรายงาน

ผลิตภัณฑ
และชองทาง
บร�การ

ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ
และตอผูบร�โภค

ชุมชน
และสังคม

ประชา
สัมพันธ

1.การมีสว นรวมกับผูม สี ว นไดเสีย
2.การมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมและชุมชน

ผูถือหุน /
นักลงทุน

นักลงทุน
สัมพันธ

การมีสวนรวมกับ
ผูมีสวนไดเสีย

คูคา / คูแขง

สายงาน
ลูกคาธุรกิจ

ลูกคา

สายงาน
ลูกคาบุคคล

พนักงาน

ทรัพยากร
บุคคล

1.การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
2.การมีสวนรวมในการพัฒนา
พนักงาน

สิ�งแวดลอม

อาคาร
สำนักงานและ
ทรพยสิน

การมีสวนรวมในการพัฒนา
สิ�งแวดลอม และสถานที่
ทำงาน

ทีมทำงานรวบรวม / ว�เคราะหขอมูล

ผูบร�โภค

1.ความรับผิดชอบตอ
ผลิตภัณฑและ ตอผูบร�โภค
2.การมีสวนรวมกับ
ผูมีสวนไดเสีย
3.การมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
และสิ�งแวดลอม

การกลั่นกรองและ
เห็นชอบในรายงาน

คณะกรรมการธนาคาร

การรวบรวมและ
ว�เคราะหขอมูล

คณะกรรมการบร�หาร

แหลงขอมูลภายใน
(หนวยงานที่รับผิดชอบ)

หัวหนาของหนวยงานที่เปนเจาของขอมูล

แหลงขอมูลภายนอก
(ผูมีสวนไดเสีย)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ในการจัดเตรียมเนื้อหาของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�า
ปี 2559 ธนาคารได้คัดเลือกกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ธนาคารเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญที่ควรเปิดเผยต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
และบุคคลทั่วไปที่สนใจต่อการด�าเนินธุรกิจในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธนาคาร โดยเริ่มต้นจากการก�าหนดคณะท�างานรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล ท�าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้อง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ภายนอกและภายในองค์ ก ร เช่ น
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ซึง่ เป็นตัวกลางเชือ่ มโยงระหว่างธนาคารกับบุคคล
ภายนอกที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เป็นผู้น�าเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการพั ฒ นาสู ่ ค วามยั่ ง ยื น
ของธนาคารที่ด�าเนินการร่วมกับองค์กรและบุคคลภายนอกธนาคาร
ในขณะเดียวกัน ก็จะรวบรวมความคิดเห็นของหน่วยงานภายในทัง้ จาก
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สายธุรกิจและสายสนับสนุน ให้น�าเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้สะท้อน
ถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ในระดับหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นที่มีสาระส�าคัญ
น�าเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน และคณะกรรมการธนาคาร ตามล�าดับ
เพือ่ เห็นชอบต่อประเด็นทีม่ สี าระส�าคัญส�าหรับน�ามารายงานต่อสาธารณชน
ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละปีผ่านรายงานฉบับนี้
ในรายงานฉบับนี้ ธนาคารได้จัดล�าดับเรื่องที่เป็นสาระส�าคัญต่อการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ธนาคารเห็นว่ามีความส�าคัญต่อ
การด�าเนินธุรกิจและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามปณิธาน
“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของธนาคารมาโดยตลอด
โดยแยกออกเป็น 4 หมวด ได้แก่

ประเด็นสำคัญในรายงานฉบับนี้

1. ผูมีสวนไดเสีย

2. การมีสวนรวมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน
สังคม และสิ�งแวดลอม

การรายงานในหัวข้อทั้ง 4 หมวด เป็นการรายงานเพิ่มเติมจากกิจกรรม
ในส่วนที่ธนาคารได้รายงานไว้ ในปี 2558 เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ของการขยายผลในเรือ่ งทีธ่ นาคารยังเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญต่อกิจกรรม
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร

3. การดูแลพนักงาน
และสถานที่ทำงาน

4. ความรับผิดชอบตอ
ผลิตภัณฑ ลูกคา
และผูบร�โภค

ทัง้ นี้ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง
และ รายงานทางการเงิน ได้แยกน�าเสนอไว้ ใน “รายงานประจ�าปี 2559”
ของธนาคารโดยละเอียด

3
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การให้ความส�าคัญ
และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภาพรวมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูมีสวนไดเสีย

น

น

ผูถือหุนและนักลงทุน

ลูกคาบร�การทางการเง�น

พนักงาน

คูคาในหวงโซอุปทาน

ผูประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ชองทางการสื่อสาร

กลยุทธตอบสนองความตองการ

•
•
•
•
•

• ดูแลสิทธิของผูถือหุนตามหลักการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมผูถือหุน
รายงานประจำป
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ
ผาน Call Center และ เว็บไซตของธนาคาร
ติดตอโดยตรงที่เลขานุการบร�ษัท

• จากปฏิสัมพันธโดยตรง
• ระหวางการทำกิจกรรมใหความรู หร�อ
ใหคำปร�กษาทางการเง�น
• การเขาเยี่ยมพบปะ
• การสำรวจความตองการและความพ�งพอใจ
• ผาน Call Center และ เว็บไซตของธนาคาร
• ผานสาขาและสำนักธุรกิจ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ระหวางการฝกอบรม
จากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากกิจกรรมที่ใหพนักงานมีสวนรวม
การติดตอสื่อสารภายในธนาคาร
การเปดรับขอเสนอแนะผานระบบอินทราเน็ต
ผานผูบังคับบัญชาตามสายงาน
ผานคณะกรรมการสหภาพแรงงาน

• กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และจร�ยธรรมใหพนักงาน
• ดูแลและสงเสร�มคุณภาพและความมั่นคงในชีว�ต
• จัดคาตอบแทนและสวัสดิการที่จ�งใจ
• จัดการความปลอดภัยในการทำงาน
• พัฒนาศักยภาพใหพนักงานอยางตอเนื่อง

•
•
•
•

กิจกรรมเสร�มสรางความสัมพันธ
พบปะหร�อประชุมรวมกัน
ผาน Call Center และ เว็บไซตของธนาคาร
ผานหนวยงานที่เกี่ยวของ

• ปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการคาและสัญญา
• คำนึงถึงกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรม
• ดำเนินธุรกิจตามกรอบปฏิบัติที่ยอมรับโดยทั่วไป

เสนอผลิตภัณฑและบร�การที่มีคุณภาพ
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จัดหาบุคลากรที่มีความรูความชำนาญ
ขยายเคร�อขายการใหบร�การ
บร�การดวยความรับผิดชอบ
ดูแลรักษาความลับของขอมูล

• รวมเปนสมาชิกสมาคมธนาคารไทย
• แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันในระดับ
ผูปฏิบัติการในโอกาสตางๆ

• ปฏิบัติตอกันดวยความเขาใจและความรวมมือที่ดี
• ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกฎเกณฑและ
การแขงขันที่เปนธรรม

• กิจกรรมเสร�มสรางความสัมพันธ
• ผาน Call Center และ เว็บไซตของธนาคาร
• ผานหนวยงานที่เกี่ยวของ

• ปฏิบัติตามเง�่อนไขของสัญญาระหวางกัน
โดยเครงครัด
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คูคาในหวงโซอุปทาน

ผูประกอบธุรกิจ
มีสวนไดเสียยวกัน
ในอุตผูสาหกรรมเดี

น

น

าหนีก้ ลงทุน
ผูถือหุนเจและนั

ชุมชน สังคมและ
สิ�งกแวดล
อม น
ลูกคาบร�
ารทางการเง�

•
•
•
•

กิจกรรมเสร�มสรางความสัมพันธ
• ปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการคาและสัญญา
พบปะหร�อประชุมรวมกัน
• คำนึงถึงกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรม
ผาน Call Center และ เว็บไซตของธนาคาร
• ดำเนินธุรกิจตามกรอบปฏิบัติที่ยอมรับโดยทั่วไป
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ผานหนวยงานที่เกี่ยวของ

• รวมเปนสมาชิกสมาคมธนาคารไทย
• แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันในระดับ
ผูปฏิบัติการในโอกาสตางๆ

• ปฏิบัติตอกันดวยความเขาใจและความรวมมือที่ดี
• ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกฎเกณฑและ
การแขงขันที่เปนธรรม

ชองทางการสื่อสาร

กลยุทธตอบสนองความตองการ

••
••
••
•
•

การประชุ
มผูมถสร
ือหุานงความสัมพันธ
กิจกรรมเสร�
รายงานประจำป
ผาน Call Center และ เว็บไซตของธนาคาร
กิผจานหน
กรรมนั
กลงทุ่เนกีสั่ยมวขพัอนงธ
วยงานที
ผาน Call Center และ เว็บไซตของธนาคาร
ติดตอโดยตรงที่เลขานุการบร�ษัท

•• ดูปฏิแลสิ
ของผู่อนไขของสั
ถือหุนตามหลั
กการ างกัน
บัตทิตธิามเง�
ญญาระหว
การกำกั
บ
ดู
แ
ลกิ
จ
การที
ด
่
ี
โดยเครงครัด

•
••
••

กิจกรรมใหความรูแกสาธารณชน
จากปฏิ
สัมพันศธนโดยตรง
รายการโทรทั
ที่มีเนื้อหาสาระ
ระหว
า
งการทำกิ
จ
กรรมใหความรู หร�อ
กิจกรรมเพ�่อสังคมและสาธารณประโยชน
ให
ค
ำปร�
ก
ษาทางการเง�
ที่ใหชุมชนมีสวนรวม น
การเข
าเยี่ยมพบปะ
กิจกรรมรณรงค
การอนุรักษพลังงาน
การสำรวจความต
งพอใจ
รักษาสภาพแวดลออมงการและความพ�
และการใชทรัพยากร
ผอยานางมี
Call
Center
และ
เว็
บ
ไซต
ข
องธนาคาร
ประสิทธิภาพ
ผการสำรวจความต
านสาขาและสำนักอธุงการของชุ
รกิจ
มชน

•
•
•
•
•
•
•
•

••
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•

ผาน Call Center และ เว็บไซตของธนาคาร
ระหวางการฝกอบรม
จากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากกิจกรรมที่ใหพนักงานมีสวนรวม
การติดตอสื่อสารภายในธนาคาร
การเปดรับขอเสนอแนะผานระบบอินทราเน็ต
ผานผูบังคับบัญชาตามสายงาน
ผานคณะกรรมการสหภาพแรงงาน

•
•
•
•
•
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ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม
เสนอผลิ
ตภัณฑและบร�กตารที
ภาพ
พัฒนาและนำเสนอผลิ
ภัณฑ่มทีคี่ตุณอบสนอง
ใช
เ
ทคโนโลยี
ท
ท
่
ี
น
ั
สมั
ย
ความตองการของสังคมและว�ถีการดำรงชีว�ต
จัสนัดหาบุ
วามรู
ความชำนาญ
บสนุคนลากรที
การพัฒ่มีคนาชุ
มชนและสั
งคมโดยรวม
ขยายเคร�
อขามยการให
บร�่งกพาตนเองได
าร
สรางความเข
แข็งและพ�
ของสังคม
บร�
การด
ยความรับผิดชอบ
ดำเนิ
นกิจวกรรมสาธารณประโยชน
ดูตแอลรั
ษาความลั
ของข
ตากนการทุ
จร�ตบคอร
รัปอชัมูนล
การคำนึงถึงมาตรฐานสิ�งแวดลอม
ในการดำเนินกิจการ
กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และจร�ยธรรมใหพนักงาน
ดูแลและสงเสร�มคุณภาพและความมั่นคงในชีว�ต
จัดคาตอบแทนและสวัสดิการที่จ�งใจ
จัดการความปลอดภัยในการทำงาน
พัฒนาศักยภาพใหพนักงานอยางตอเนื่อง

การบ่พนังชีกกงาน
้ ลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใต้ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร
บริบทความรับผิดชอบต่อสังคม และกลยุทธ์การมีสว่ นร่วม
• กิจกรรมเสร�มสรางความสัมพันธ
• ปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการคาและสัญญา
•
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งขันที่เ่ปมนผูธรรม
ธนาคารให้ความส�าคัญและค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารได้ทบทวนลั
กษณะและพฤติ
กรรมของกลุ
้มีส่วนได้เสีย
•
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่วไป
บนพืน้ ฐานความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกันโดยได้กา� หนด ที่ มี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่บอโดยทั
สั ง คมและ
•
ผ
า
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ว
ยงานที
เ
่
กี
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่
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อ
ง
กลุ่มคูผู้มคีสาในห
่วนได้วงโซ
เสียอของธนาคารจากการพิ
จารณาองค์ประกอบของ ความยั่งยืนของธนาคาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการก�าหนด
ุปทาน
ห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเฉพาะในองค์ประกอบทีต่ อ้ งมีความสัมพันธ์กบั เรือ่ ง กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒ•นาสู
วามยั
ง่ ยืนกทีสมาคมธนาคารไทย
ธ่ นาคารเห็นว่า ซึ่งยังคงแบ่งออกเป็• นปฏิ7 บกลุ
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ัติต่มอหลั
กันกดวได้ยความเข
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เป็นประเด็นทีม่ สี าระส�าคัญต่อการด�าเนิ• นแลกเปลี
ธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนั
น้ บ บริการทางการเงิน• ซึดำเนิ
่งแบ่นงธุออกเป็
นลูกกค้รอบกฎเกณฑ
าเงินฝากและลู
่ยนขอมูลระหว
างกันในระดั
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และ กค้าสินเชื่อ
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การแข
ง
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น
ที
เ
่
ป
น
ธรรม
ผูประกอบธุรกิจ
การก�
ากัตบสาหกรรมเดี
ดูแลกิจการของธนาคาร
ในอุ
ยวกัน รวมทัง้ หลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณ เจ้าหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นเจ้าหนี้การเงินและเจ้าหนี้การค้า และกลุ่มชุมชน
และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของธนาคารไว้ และยั ง ได้ น� า แนวปฏิ บั ติ ด ้ า น สังคมและสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับกลุม่ ธุ• รกิกิจจการเงิ
น ซึมง่ มีสรคาวามเหมาะสม
กรรมเสร�
งความสัมพันธ
• ปฏิบัติตามเง�่อนไขของสัญญาระหวางกัน
สอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ข องธนาคารและธุ
กิ จ สถาบัและน การเงิ
ธนาคารได้ทบทวนบทบาทและวิ
• ผาน CallรCenter
เว็บไซตนของธนาคาร
โดยเครงครัดเคราะห์กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของธนาคาร
มาประกอบในการบ่งชี้กลุ่มผู้มีส่วนได้•เสีผยาของธนาคาร
เป็นประจ�าทุกปี โดยในรอบปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้วเิ คราะห์ความต้องการ
นหนวยงานที่เกี่ยวของ
เจาหนี้
และความคาดหวั ง ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ด้ สื่ อ สารถึ ง ธนาคารผ่ า น
ช่ อ งทางต่ า งๆ เพื่ อ น� า ไปใช้ ก� า หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการตอบสนองและ
ีส่วนได้เสีย ดังนี้ บผิดชอบตอสังคม
• กิจกรรมใหความรูแกสาธารณชน แสดงความรับผิดชอบต่
• ปฏิบอัตผู้มิตามแนวทางความรั
• รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสาระ
• พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑที่ตอบสนอง
• กิจกรรมเพ�่อสังคมและสาธารณประโยชน
ความตองการของสังคมและว�ถีการดำรงชีว�ต
ที่ใหชุมชนมีสวนรวม
• สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
• กิจกรรมรณรงคการอนุรักษพลังงาน
• สรางความเขมแข็งและพ�่งพาตนเองไดของสังคม
ชุมชน สังคมและ
รั
ก
ษาสภาพแวดล
อ
ม
และการใช
ท
รั
พ
ยากร
• ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน
สิ�งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ
• ตอตานการทุจร�ตคอรรัปชัน
• การสำรวจความตองการของชุมชน
• การคำนึงถึงมาตรฐานสิ�งแวดลอม
• ผาน Call Center และ เว็บไซตของธนาคาร
ในการดำเนินกิจการ
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ลูกค้าบริการ
ทางการเงิน
ช่องทางการสื่อสาร
และกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ธนาคารแบ่งกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียประเภทลูกค้า
บริการทางการเงินออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ ได้แก่
กลุ่มลูกค้าเงินฝาก และกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ
ซึง่ ยังแบ่งตามลักษณะของธุรกรรมทางการเงิน
ออกได้ เ ป็ น ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ และลู ก ค้ า บุ ค คล
โดยในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียนี้ ธนาคารได้ใช้ชอ่ งทาง
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ด้ ว ยการพบปะพู ด คุ ย กั บ ลู ก ค้ า โดยตรง
ในการท�าธุรกรรมระหว่างพนักงานกับลูกค้า
ทั้งที่สาขาและส�านักธุรกิจของธนาคารที่มีอยู่
ทัว่ ประเทศ และการเข้าพบปะเยีย่ มเยียนลูกค้า
ณ สถานประกอบการของลูกค้าอย่างสม�า่ เสมอ
ตามแผนการเข้าพบลูกค้าที่ได้ก�าหนดไว้
นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้โอกาสต่างๆ ที่เป็น
ผู ้ จั ด กิ จ กรรมการอบรม สั ม มนา กิ จ กรรม
การให้ความรู้ หรือในระหว่างการให้คา� ปรึกษา
ทางการเงินแก่บคุ คลทัว่ ไป เพือ่ ท�าการสือ่ สาร
และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพือ่ รับทราบความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้าหรือผูท้ มี่ ศี กั ยภาพในการเข้ามาเป็น
ลูกค้าของธนาคาร
ธนาคารยั ง ท� า การส� า รวจความต้ อ งการ
และความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเครื่องมือ
การสือ่ สารทางการตลาดเพือ่ เป็นอีกช่องทางหนึง่
ในการเข้าถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของกลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย กลุ ่ ม นี้ อ ย่ า งเป็ น
กระบวนการตามหลักวิชาการ
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ความต้องการ
และความคาดหวัง
จากข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท�าให้ธนาคารสามารถสรุปความต้องการและ
ความคาดหวังของกลุม่ ลูกค้าในส่วนทีธ่ นาคารเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญได้ เช่น ความต้องการ
ให้ธนาคารน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีต้นทุนที่ยอมรับได้ การได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ การได้รับค�าแนะน�าทางการเงินและบริการ
ที่มีคุณภาพ การริเริ่มน�าเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการรักษา
ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและการเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เป็นต้น

กลยุทธ์การตอบสนอง
ความต้องการ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มลูกค้า
ธนาคารได้พฒ
ั นาและปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจของธนาคารในด้านต่าง ๆ เช่น การน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และตรงกับความต้องการของลูกค้า การพัฒนาระบบงานและน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม การจัดให้มีบุคลากรที่มี
ความรูค้ วามช�านาญเป็นผูใ้ ห้บริการ การขยายเครือข่ายสาขาและส�านักธุรกิจให้ครอบคลุม
พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ การให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า และการจัดอบรมพนักงาน
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังสนับสนุน
เชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับธนาคารตามโอกาสที่เหมาะสม

ผลจากการด�าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ธนาคารได้รวบรวมผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับกลุ่มลูกค้า ไว้ในหัวข้อ
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้
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พนักงาน

ช่องทางการสื่อสาร
และกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ อย่ า งยิ่ ง กั บ การมี
ส่วนร่วมระหว่างพนักงาน ผู้บังคับบัญชา และ
ผูบ้ ริหาร ของธนาคารเสมอมา เนือ่ งจากตระหนักว่า
ในธุรกิจพาณิชย์บุคลากรเป็น human capital
ของธนาคารซึ่ ง มี ส ่ ว นร่ ว มและเป็ น ก� า ลั ง ส� า คั ญ
ท�าให้ธนาคารสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไป
ได้อย่างยั่งยืน
ธนาคารได้ใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารและการมีสว่ นร่วม
กับพนักงานในหลายๆ ขั้นตอน เช่น ในระหว่าง
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาพนั ก งาน ในระหว่ า ง
การ coaching and feedback ผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน จากกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ
พนักงานดีเด่น จากการให้โอกาสพนักงานได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเพือ่ สังคม
ทีธ่ นาคารได้จดั ขึน้ เองหรือจัดร่วมกับองค์กรภายนอก
จากการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานหรือ
ผ่านเว็บไซต์ BBL Connect ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายใน
ของธนาคาร รวมถึงการทีธ่ นาคารมีสหภาพแรงงาน
3 สหภาพ เป็นตัวแทนพนักงานในการประชุมหารือ
ต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน เป็นต้น
ย่อมแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีสว่ นร่วมเกือบจะทุกเรือ่ ง

ความต้องการ
และความคาดหวัง
ธนาคารได้วิเคราะห์และสรุปความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน
เป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการงานอาชีพ การได้รับ
การพั ฒ นาเพิ่ ม พู น ความรู ้ ทั ก ษะและศั ก ยภาพในการท� า งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การมีความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท�างาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ และการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เป็นต้น

กลยุทธ์การตอบสนอง
ความต้องการ
ธนาคารได้ด�าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานในหลายๆ เรื่อง
ได้แก่ เรื่องของการก�าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจส�าหรับให้พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน เรื่องของการดูแล
และส่งเสริมชีวิตและความมั่นคงในการท�างานของพนักงานบนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน เรื่องของการจัดให้มีค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม เรื่องของการจัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความ
ปลอดภัยที่มีมาตรฐาน จัดสถานที่ท�างานให้เหมาะสมและเอื้ออ�านวยให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัย เป็นต้น

ผลจากการด�าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ธนาคารได้ ร วบรวมผลการด� า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ พนั ก งาน
ไว้ในหัวข้อการดูแลพนักงานและสถานที่ท�างาน ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้
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ผู้ประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

ช่องทางการสื่อสาร
และกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ธนาคารด�าเนินธุรกิจในภาคการเงิน กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ มี
ธนาคารอื่นๆ จ� านวนหนึ่งด�าเนินธุรกิจร่วมอยู่ในภาคธุรกิจ
เดียวกัน ธนาคารมีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจด้วยการ
แข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพต่อผู้ร่วมธุรกิจในการสร้างการ
มีส่วนร่วมที่ดีในระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ธนาคารมีช่องทางการสื่อสารและร่วมมือกันผ่านการเข้าร่วม
เป็ น สมาชิ ก สมาคมธนาคารไทย ซึ่ ง เปิ ด โอกาสให้ มี ก าร
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันระหว่างสมาชิกด้วยกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงของแต่ละธนาคาร ส่วนการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันในระดับผูป้ ฏิบตั กิ ารสามารถท�าได้
ในโอกาสต่างๆ ทั้งจากการติดต่อกันโดยตรงหากมีธุรกรรม
ที่ต้องสงสัย หรือการมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆ เช่น
การออกร้านในงานนิทรรศการทางการเงิน การอบรมสัมมนา
หรือกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น

ความต้องการ
และความคาดหวัง
จากการวิเ คราะห์ข ้อมูล ที่เ กี่ยวข้อง ธนาคารเห็นว่าความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกับธนาคารในกลุ่มผู้ประกอบ
ธุรกิจในภาคการเงิน ได้แก่ เรื่องของการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม และเรื่องการแข่งขันภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก�าหนด
หรือภายใต้กรอบกติกาที่ก�าหนดไว้

กลยุทธ์การตอบสนอง
ความต้องการ
ธนาคารได้ ด� า เนิ น การตามแนวทางการปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ แ ข่ ง เชิ ง ธุ ร กิ จ
ด้วยความเข้าใจและมีความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน และด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคารภายใต้กรอบกฎเกณฑ์และการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ และภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลจากการด�าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในปีที่ผ่านมา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล ธนาคารพาณิชย์
ในประเทศทุกแห่งมีความคิดริเริ่มร่วมกันในการพัฒนาระบบภายใน
ของตนเองเพื่อให้บริการ Prompt Pay สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ทีต่ อ้ งการร่วมกันได้ และธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรืน่
โดยไม่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ความขั ด แย้ ง ที่ มี นั ย ส� า คั ญ กั บ คู ่ แ ข่ ง ของ
ธนาคาร
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เจ้าหนี้

ช่องทางการสื่อสาร
และกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ธนาคาร แบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เจ้าหนี้ทางการเงิน
ซึง่ ได้แก่ ผูฝ้ ากเงิน และผูถ้ อื ตราสารหนีท้ ธี่ นาคารเป็นผูอ้ อก และเจ้าหนี้
การค้ า เพื่ อ ให้ ธ นาคารสามารถก� า หนดกิ จ กรรมที่ จ ะเป็ น ช่ อ งทาง
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมกับเจ้าหนี้ประเภทต่างๆ
โดยเฉพาะเจ้าหนี้ทางการเงิน ซึ่งธนาคารเน้นการสร้างความสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมโดยตรงกับเจ้าหนี้ผ่านพนักงานในฐานะผู้ให้บริการ
และที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ทั้ ง นี้ ธนาคารถื อ ว่ า เจ้ า หนี้ ท างการเงิ น
เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีบทบาทเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารด้วย
ส�าหรับช่องทางติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปกับกลุ่มเจ้าหนี้การค้า นอกจาก
การติดต่อสื่อสารโดยตรง อาจมีการประชุมร่วมกัน หรือการออกไป
เยี่ยมชมสถานประกอบการและโรงงานผลิตของเจ้าหนี้การค้าแล้ว
ยังมีช่องทางการเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ธนาคาร
ทางโทรศั พ ท์ หมายเลข 1333 และ www.bangkokbank.com
หรือผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธนาคารจัดเตรียมไว้อีกด้วย

21

ความต้องการ
และความคาดหวัง
ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของกลุ ่ ม เจ้ า หนี้ ก ารเงิ น
ได้แก่ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของผลตอบแทน และระยะ
เวลาตามข้อตกลง ส่วนเจ้าหนี้การค้ามีความต้องการและ
ความคาดหวังต่อการท�าธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

กลยุทธ์การตอบสนอง
ความต้องการ
ธนาคารให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกประเภท
ตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาที่ มี กั บ เจ้ า หนี้ โดยเคร่ ง ครั ด
และสนั บ สนุ น เชิ ญ ชวนให้ มี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ร่วมกับธนาคารตามโอกาสที่เหมาะสม

ผลจากการด�าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้
ของธนาคารทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ และ
ได้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปโดยปกติ
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ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการสื่อสาร
และกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ธนาคารได้จัดเตรียมช่องทางที่หลากหลาย
เพื่อติดต่อสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรที่
ส�าคัญต่อภาพลักษณ์ ชือ่ เสียง และความยัง่ ยืน
ของการด�าเนินธุรกิจของธนาคารอีกกลุ่มหนึ่ง
ธนาคารได้ ผ นวกแนวคิ ด การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างการมีสว่ นร่วม
ดังกล่าว เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทาง
การเงิ น และข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการ
ท�าธุรกิจแก่สาธารณชน การจัดท�ารายการ
โทรทัศน์ที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินและ
เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี
การจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมรณรงค์
การอนุรักษ์พลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม
และการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดให้มีสื่อส�าหรับให้ความรู้และฝึกอบรม
พนั ก งานในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม ณ สถาน
ประกอบการและสาขาของธนาคาร การส�ารวจ
ความต้ อ งการของชุ ม ชน หรื อ การเปิ ด รั บ
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านศูนย์ธนาคาร
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1333 เว็บไซต์ของ
ธนาคาร www.bangkokbank.com หรือผ่าน
หน่วยงานภายในธนาคารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ความต้องการ
และความคาดหวัง
จากช่องทางการสร้างความสัมพันธ์ต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว ธนาคาร
ได้วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ ซึ่งพบว่า
ให้ความส�าคัญกับการได้รับความรู้ความเข้าใจส�าหรับการบริหารการเงินส่วนบุคคลหรือ
การประกอบธุรกิจ การได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้เจริญเติบโตและยัง่ ยืน การสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคม การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดปัจจัยที่ส่งผลให้สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

กลยุทธ์การตอบสนอง
ความต้องการ
ธนาคารได้ก�าหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแนวทางด�าเนินการในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การให้ความส�าคัญกับการ
ปฏิบัติตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจการเงินอันเป็นที่ยอมรับ
การพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีต่ อบสนองความต้องการของสังคม
และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การสนับสนุนการด�าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
ชุมชนและสังคมโดยรวม การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและพึง่ พาตนเองได้ การสนับสนุนและเข้าไปมีสว่ นร่วมในการด�าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และสังคม การเผยแพร่นโยบายในเว็บไซต์ของธนาคารและช่องทาง
การสื่อสารภายใน และการค�านึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด�าเนินกิจการ
ของธนาคาร เป็นต้น

ผลจากการด�าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ธนาคารได้ น� า เสนอผลการด� า เนิ น กิ จ กรรมและการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม โดยละเอียดไว้ในหัวข้อการให้ความส�าคัญต่อชุมชนและสังคมและในหัวข้อ
การด�าเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้
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การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
- นโยบายการให้คา่ ตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เกณฑ์ที่ใช้ก� าหนดการเปิดเผยค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารสูงสุด
- เรื่องสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
- ช่องทางในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การต่อต้านคอร์รปั ชัน
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
โดยก�าหนดกระบวนการทีเ่ ป็นมาตรฐานในการรับและการจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า เรื่องร้องเรียน
ของลูกค้าทุกรายได้รับการพิจารณาอย่างเป็นอิสระ รวดเร็ว และ
เป็นธรรม สามารถแก้ปัญหา เยียวยา หรือชดใช้ให้แก่ลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสม ธนาคารยังได้ประกาศก�าหนดระยะเวลา
การด�าเนินการรับและดูแลเรือ่ งร้องเรียนของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ
ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน
ของลูกค้าทุกราย
นอกจากนี้ ธนาคารก�าหนดให้มกี ารวิเคราะห์สาเหตุปญ
ั หาทีท่ า� ให้
เกิดเรื่องร้องเรียน และน�าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงาน ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
ให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าอย่างยัง่ ยืนและเป็นธรรม
ธนาคารได้รายงานการปฏิบัติตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
การบริหารความเสี่ยงน�าเสนอไว้ใน “รายงานประจ�าปี 2559” ของธนาคาร
ซึ่งได้แยกเล่มออกจากรายงานฉบับนี้ โดยรายงานประจ�าปีของธนาคาร
สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com ซึ่งได้
อธิบายประเด็นส�าคัญต่างๆ ได้แก่
- โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร คุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
- กระบวนการทบทวนหรือสอบทานประสิทธิผลของระบบการจัดการ
ความเสี่ยงของธนาคาร

ในปี 2559 ธนาคารได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนและสามารถจัดการ
กรณีแจ้งปัญหาและร้องเรียนได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดเป็นที่
ยุติแล้ว 256 เรื่อง หรือ ร้อยละ 83 ส่วนที่เหลือคงอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ
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ในปี 2559 ที่ผ่านมา นอกจากการจัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า” เพื่อ
สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเช่นเดียวกับที่เคยจัดขึ้นเป็น
ประจ�าทุกปีแล้ว ธนาคารยังมอบรางวัล “เครือข่ายห่วงโซ่การผลิตดีเด่น”
เพื่อยกย่องผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในภาคเกษตรกรรมของประเทศด้วย
โดยธนาคารได้มอบรางวัลนี้ ให้แก่ คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ผู้พัฒนา
ตลาด และ คุณสมจิตร ไพรสีม่วง ผู้จัดการผลผลิต จากเครือข่ายห่วงโซ่
การผลิต บริษัท เค.ซี.เฟรช จ�ากัด ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ส่งออกพืชผัก

“ทางบริษัทได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ มาตั้งแต่ต้น
ตอนสมัยท่านโฆสิตยังมีชีวิตอยู่ ก็ได้ท�างานร่วมกัน และ
ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ทีส่ าขาก�าแพงแสนมาโดยตลอด
ส� า หรั บ เครื อ ข่ า ย เราก็ โ อนเงิ น ผ่ า นธนาคารกรุ ง เทพ
ให้กับเกษตรกร ต้องขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ได้ให้
ความช่วยเหลือตรงนี้ ทั้งเรื่องการจัดวงเงิน เรื่องการ
พั ฒ นาระบบ และมี ก ารช่ ว ยเหลื อ กั น เรื่ อ งข้ อ มู ล ต่ า งๆ
การโอนเงินต่างประเทศ เราใช้ธนาคารเป็นหลักอยู่แล้ว
สนิทกันส�าหรับเจ้าหน้าทีท่ งั้ 2 ฝ่ายท�างานด้วยความสะดวก
อย่างมาก”

สวนครัวไทยไปยังหลายประเทศในทวีปยุโรป คุณภัททดา สามัคคี ผูพ้ ฒ
ั นา
ตลาด และ คุณชาตรี แสนบัวค�า ผู้จัดการผลผลิต จากเครือข่ายห่วงโซ่
การผลิต บริษัท พี.ดี.ไอ. เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นห่วงโซ่การผลิตที่ส่งออก
พืชผักสวนครัวไทยไปทวีปยุโรป ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 กรณีได้พิสูจน์
ให้เห็นว่าเป็นเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตที่เข้มแข็งและส่งผลให้รายได้
ของเกษตรกรในเครือข่ายให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“คุณโฆสิตเข้าไปหาเกษตรกร เข้าไปคุย
ท่านดูแลดี สาขาดอนตูมก็ช่วยเหลือดี
ไม่มีปัญหา สนิทกัน พอถึงสิ้นปี ธนาคาร
ก็จะน�าปฏิทินมาให้ กว่า 20 ปีที่ผ่านมา
ก็ อ ยู ่ กั บ ธนาคารกรุ ง เทพมาตลอด
ท่านโฆสิตชอบป้าแมวมากเลย ท่านไม่ไป
ก็โทรเข้าไปหา ถามว่าเป็นไง สบายดีมั้ย
ตอนนี้ ก็ มี ผู้ จั ด การสาขาดอนตู ม
ดูแลอยู่”

คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

คุณสมจิตร ไพรสีม่วง (ป้าแมว)

ผู้พัฒนาตลาด
จากเครือข่ายห่วงโซ่การผลิต
บริษัท เค.ซี.เฟรช จ�ากัด

ผู้จัดการผลผลิต
จากเครือข่ายห่วงโซ่การผลิต
บริษัท เค.ซี.เฟรช จ�ากัด
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คุณภัททดา สามัคคี
ผู้พัฒนาตลาด
จากเครือข่ายห่วงโซ่การผลิต
บริษัท พี.ดี.ไอ. เทรดดิ้ง จ�ากัด

“เราใช้บริการธนาคารกรุงเทพมา ก็น่าจะประมาณ 20 ปีแล้วนะคะ
เป็นลูกค้าสาขาซอยอารี ได้ติดต่อขอเงินลงทุนจากธนาคารตั้งแต่
การสร้างโรงงาน ไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาต่างๆ ก็มีธนาคารกรุงเทพ
เป็นเพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น ตลอด ยกตัวอย่างเช่น ตอนทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ
น�้าท่วมกรุงเทพ การส่งออกก็ลดลง มีปัญหาไปหมด ธนาคารก็มี
Package มาน�าเสนอ พวกเงินช่วยเหลือต่าง ๆ 2-3 รูปแบบ ธนาคาร
ยังได้ตั้งชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ซึ่งเราก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนั้น ก็เกิด
การช่วยเหลือกันอีกในรูปแบบหนึง่ ในลักษณะของเครือข่าย นอกจากนัน้
ธนาคารยั ง มี ก ารให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารในเรื่ อ งของทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ
เศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นอย่างไร ต้องเตรียมตัวรับอย่างไร มีแนวโน้ม
จะประสบปัญหาอะไร และต้องแก้ไขอย่างไร นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูล
ด้านการบริหารจัดการด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ
เงินทุนต่างๆ หรือการดูระบบบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานของเอสเอ็มอี
ที่ต้องทราบ ทางธนาคารจัดให้ครบหมดเลย”

“เราจะโอนเงิ น ผ่ า นทางธนาคารกรุ ง เทพ สาขา
ล� า นารายณ์ ชั ย บาดาล เวลามี ป ั ญ หาติ ด ขั ด
เรื่องการโอนเงิน ก็จะติดต่อกับสาขาล�านารายณ์
ชั ย บาดาล มาตลอด 9 ปี ในระบบการบั ญ ชี
ก็ น� า ระบบของธนาคารไปท� า อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
เงินออมทุกสัปดาห์ มีออมเพื่อใช้เมื่อยามจ�าเป็น
และออมเพื่ อ สุ ข ภาพ เอาแนวคิ ด ของธนาคาร
กรุงเทพไปใช้”

คุณชาตรี แสนบัวค�า
ผู้จัดการผลผลิต
จากเครือข่ายห่วงโซ่การผลิต
บริษัท พี.ดี.ไอ. เทรดดิ้ง จ�ากัด
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จากความส�าเร็จกรณีขา้ งต้น ธนาคารได้นา� วิธกี ารบริหารเครือข่ายห่วงโซ่
การผลิตที่ดี มาเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่นๆ โดยธนาคารได้จัด
ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรระดับชาติ เรื่อง “การเชื่อมโยง
เครือข่ายส้มโอไทยให้อร่อย ปลอดภัย มีกินทั้งปี” ตอน “ส่งออกตลาด
ญี่ปุ่น” เพื่อยกระดับส้มโอไทย ให้เป็นสินค้าระดับโลกและมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเช่นเดียวกับมะม่วงที่ประสบความส� าเร็จ
มาแล้ว โดย คุณพิมใจ มัตสึโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.สยาม
จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาตลาด ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตลาด
ส้มโอในประเทศญีป่ นุ่ พร้อมด้วย คุณปรีชา เศรษฐโภคิน เกษตรกรสวน
ส้มโอ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่คุณพิมใจน�าไปเปิดตัวและจ�าหน่ายที่ญี่ปุ่น
จนประสบความส�าเร็จ มาร่วมแบ่งปันความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตส้มโอให้มี
รสชาติอร่อยคงทีแ่ ละมีมาตรฐาน และ คุณทิม ไทยทวี แกนน�าเครือข่าย
ส้มโอระดับประเทศ ซึง่ ในงานนี้ ทัง้ นักวิชาการ ผูพ้ ฒ
ั นาตลาด และเกษตรกร
สวนส้มโอ ต่างแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็นกัน เพือ่ เชือ่ มโยงเครือข่าย
ทางการตลาดและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอให้เข้มแข็ง
มีเครือข่ายเกษตรกรสนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ กว่า 20 เครือข่าย

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้พัฒนาตลาด
เกษตรกร และนักวิชาการ ซึ่งล้วนแต่เป็นลูกค้า และเป็นกลุ่มหนึ่งของ
ผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคารให้รว่ มมือกัน เพือ่ สร้าง
เครือข่ายห่วงโซ่การผลิตที่เข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทย
ภายใต้สินเชื่อ เกษตรก้าวหน้า ธนาคารได้เสนอเงื่อนไขแก่ผู้กู้ที่เป็น
เกษตรกรรายบุคคลให้ได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์
จากเกษตรกรตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาสินค้า มาส่งต่อความรูใ้ ห้เพือ่ นเกษตรกรด้วยกัน และจับกลุม่ กัน
เป็นเครือข่าย เพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร และค�าแนะน�าด้านการตลาด
โดยธนาคารด�า เนินบทบาทคนกลาง ที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มี
เทคโนโลยี ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดให้ร่วมมือกันพัฒนา
ศักยภาพของภาคเกษตรกรรมของไทย

การเติบโตของสินเชื่อ “เกษตรก้าวหน้า”

6,385

จำนวนโครงการสะสม
(โครงการ)

5,566
4,242
3,255
2,023

1,070
วงเง�นสะสม
(ลานบาท)

8,299

17,388

27,091

37,751

49,547

55,466

ป

2554

2555

2556

2557

2558

2559

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

มุงเนนการพัฒนาบทบาทเกษตรกรที่จะทำใหเกษตรกรมีรายไดที่ดีข�้นและยั่งยืน

แนวคิดโครงการ “เกษตรก้าวหน้า”
มุงเนนการพัฒนาบทบาทเกษตรกรที่จะทำใหเกษตรกรมีรายไดที่ดีข�้นและยั่งยืน
ใหความรู
เชื่อมโยงตลาด
สรางเคร�อขาย
• การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เชน ระบบน้ำ EVAP, Biogas
• การจัดการการผลิตตางๆ
• เพ��ม Value Chain เชน
ทำบรรจ�ภัณฑ คัดแยกคุณภาพ

• สนันสนุนผูพัฒนาตลาด
• การเชือ่ มโยงตลาดและ
หาชองทางการตลาด
• สนับสนุนการสรางแบรนดสินคา

ใหความรู

เชื่อมโยงตลาด

• การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เชน ระบบน้ำ EVAP, Biogas
• การจัดการการผลิตตางๆ
• เพ��ม Value Chain เชน
ทำบรรจ�ภัณฑ คัดแยกคุณภาพ

• สนันสนุนผูพัฒนาตลาด
• การเชือ่ มโยงตลาดและ
หาชองทางการตลาด
• สนับสนุนการสรางแบรนดสินคา

• สนันสนุนการจัดตั้งเคร�อขาย
• สนับสนุนผูนำเคร�อขาย
เกษตรกาวหนา
• พัฒนาเคร�อขายเกษตร
• วางแผนการเง�นของเกษตรกร

สรางเคร�อขาย

• สนันสนุนการจัดตั้งเคร�อขาย
• สนับสนุนผูนำเคร�อขาย
เกษตรกาวหนา
• พัฒนาเคร�อขายเกษตร
• วางแผนการเง�นของเกษตรกร

17 ปี โครงการ “เกษตรก้าวหน้า”
เร��มจัดงานวันเกษตรกาวหนา
เปนครั้งแรก เพ�่อสนับสนุน
ชองทางการตลาด

เปดตัวโครงการเนน
การใหความรูการผลิต

เร��มโครงการ

2543

2542

2549

• ชวงระยะ 10 ปแรก เปนชวงที่เนน
การใหความรูดานการเกษตร
เปดผตัาวนโครงการสนทนาเทคโนโลยี
โครงการเนน
การให
ความรู
การผลิ
จำนวนกว
า 100
ครั้ง ต

เร��มโครงการ

2543

2542

เพ��มการเชื่อมโยงตลาด
กับกลุมเกษตรกร

2553
• ชวงป 2553 ไดจัดใหมีการมอบ
รางวัล 10 ปเกษตรกาวหนา
• เพ��มความรูทางดานการตลาด
ใหแกเกษตรกรเพ��มข�้นผานโครงการ
แลกเปลี
่ยนเร�ย่อนรูมโยงตลาด
 กวา 30 ครั้ง
เพ��มการเชื

กับกลุมเกษตรกร

2553
• ชวงป 2553 ไดจัดใหมีการมอบ
รางวัล 10 ปเกษตรกาวหนา
• เพ��มความรูทางดานการตลาด
ใหแกเกษตรกรเพ��มข�้นผานโครงการ
แลกเปลี่ยนเร�ยนรู กวา 30 ครั้ง

เร��มจัดงานวันเกษตรกาวหนา
เปนครั้งแรก เพ�่อสนับสนุน
ชองทางการตลาด

2549

เพ��มการจัดการ
• ชวงระยะ 10 ปแรก เปนชวงทีเคร�
่เนนอขายเกษตรกร
การใหความรูดานการเกษตร
2555
ผานโครงการสนทนาเทคโนโลยี
จำนวนกวา 100 ครั้ง

• ชวงป 2555-2558 ไดเร��มมอบรางวัล
ผูนำเคร�อขายเกษตรกรกาวหนาในวัน
เกษตรกาวหนา ปจจ�บันมอบรางวั
ลไปแล
ว 8 ทาน
เพ��มการจั
ดการ
• เร��มสนับสนุนเร�่องการรวมเคร�อขายเกษตรกร

เคร�อขายเกษตรกร

2555

เพ��มการจัดการเคร�อขาย
หวงโซการผลิตเพ�่อบร�หารจัดการ
ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ
(Supply Chain)

2559
• ไดเร��มมอบรางวัลเคร�อขายหวงโซ
การผลิตดีเดน 2 รางวัล
ดการเคร�
อขายน
• เพ�เพ��ม�มหลัการจั
กสูตรความรู
ทางการเง�
ใหหเวกษตรกร
ผ
า
นโครงการการเง�
นมัด่นการ
คง
งโซการผลิตเพ�่อบร�หารจั

ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ
(Supply Chain)

2559
• ชวงป 2555-2558 ไดเร��มมอบรางวัล
ผูนำเคร�อขายเกษตรกรกาวหนาในวัน

• ไดเร��มมอบรางวัลเคร�อขายหวงโซ
การผลิตดีเดน 2 รางวัล

29
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การเขา้ ร่วมกับรัฐบาล
ในโครงการสานพลังประชารัฐ
เพือ่ น�าประเทศไทยเข้าสูย่ คุ 4.0

การเขารวมโครงการ
ประชารัฐของรัฐบาล

จากนโยบายและแผนเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลที่จะน�าประเทศไทยเข้าสู่
เศรษฐกิจยุค 4.0 โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง โดยใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ประกอบด้ ว ย ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ ง
ภาคประชาสังคม ผ่านการขับเคลือ่ นโครงการ “สานพลังประชารัฐ” โดยมี
คณะท�างานรวม 12 คณะ ในโครงการนี้ ธนาคารได้ให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการลงทุนและการเข้าร่วมด�าเนินการในคณะ
ท�างานส�าคัญ รวม 2 คณะ

คณะทำงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ

รวมลงทุนในว�สาหกิจเพ�่อ
สังคมระดับประเทศและระดับ
จังหวัด รวม 76 แหงทั่วประเทศ

คณะทำงานการศึกษา
พ�้นฐานและการพัฒนา
ผูนำ (Human Capital
Development)

รับผิดชอบ 207 โรงเร�ยนและ
สงพนักงานรวมเปน school
partner จำนวน 80 คน

คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ (โครงการ E3)
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ส�าคัญของภาครัฐในการผลักดันกระบวนการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนี้ ธนาคารจะใช้ประสบการณ์ที่อยู่
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่มุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชนใน 3 กลุ่ม ในวงการธุรกิจมาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นฐานทาง
อาชีพเป้าหมาย ได้แก่ การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ธุรกิจทีเ่ ข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคมไทย ในบริบทของการเข้าถึงปัจจัย
และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะ การผลิต โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสร้างองค์ความรู้จากใน
ท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (โครงการ E3) ชุมชนและการต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาการตลาดแบบบูรณาการ
ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน เพือ่ พัฒนาธุรกิจของชุมชนให้สามารถสร้าง เพือ่ น�าไปสูก่ ารวิเคราะห์ตลาดเพือ่ สร้างช่องทางการขายใหม่ๆ การสร้าง
การรั บ รู ้ ใ นด้ า นการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น และการบริ ห ารจั ด การ
ประสิทธิภาพได้ตลอดกระบวนการธุรกิจตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
นทุน บันญและชี และการบริหารความเสี
่ยง เป็นจต้ัดนการใหญ
การดึงด้ดูาดนต้
การลงทุ
กรรมการผู
เปนหัวหนาคณะทำงาน
โครงการนี้ ได้ก�าหนดแผนงานโดยการขับเคลื่อนผ่านการจัดตั้งบริษัทการพัฒนาโครงสราง
ภาคเอกชน
ทัง้ นี้ พนักงานและผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
เป็นตัวแทนของธนาคาร
ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ�ากัด และ บริษัท ประชารัฐรักพ�้นฐานของประเทศ
สามัคคี (จังหวัด) กระจายออกไปทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในรูปแบบ ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมลงพื้ น ที่ ต ามแผนของโครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยธนาคารเข้าร่วมมีบทบาทเป็นองค์กรหนึ่ง เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
รวง่ มลงทุ
ในว�และยั
สาหกิง่ จยืเพ�
ช่วนา
ยท�าให้เศรษฐกิจไทยพัฒนาสูค่ วามมั
คัง่ มัน่ นคง
น ช่่อวยสร้าง
ในคณะองค์กรที่ร่วมจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)การพัฒ
สั
ง
คมระดั
บ
ประเทศและระดั
จฐานราก
ให้ชุมชนเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสุข สอดคล้องกับเป้าบหมาย
จ�ากัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) จ�ากัด ทั้ง 76 แห่เศรษฐกิ
ง รายได้
จังหวัด รวม 76 แหางงความยั
ทั่วประเทศ
และประชารั
ฐ
หลักของโครงการและเจตนารมณ์
ของธนาคารในการสร้
่งยืน
ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2559
ให้กับสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

1
2

การเขารวม
โครงการประชารัฐ
ของรัฐบาล

การศึกษาพ�้นฐานและ
การพัฒนาผูนำ (Human
Capital Development)

รับผิดชอบ 207 โรงเร�ยนและ
สงพนักงานรวมเปน school
partner จำนวน 80 คน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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คณะท�างานการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้น�า (โครงการ E5)
ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ผู้น�าเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” (CONNEXT ED: Leadership Program
for Sustainable Education) ภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนโครงการ
“สานพลั ง ประชารั ฐ ” ด้ า นการศึ ก ษาพื้ น ฐานและการพั ฒ นาผู ้ น� า
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
กับองค์กรอื่นๆ อีก 11 องค์กร สนับสนุนงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อการ
พัฒนาโรงเรียน และส่งอาสาสมัครทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารระดับผูจ้ ดั การ
สาขา ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสาขา เจ้าหน้าทีอ่ า� นวยบริการอาวุโส และเจ้าหน้าที่
การตลาดอาวุโส ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าคนรุ่นใหม่ หรือ School Partner
จ�านวน 80 คน และได้รบั มอบหมายให้พฒ
ั นาโรงเรียนทัว่ ประเทศ จ�านวน
207 แห่ง โดยใช้ระยะเวลาด�าเนินโครงการประมาณ 1 ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
พนักงานอาสาสมัครของธนาคารในบทบาทของ School Partner
จะเข้ า ไปท� า งานร่ ว มกั บ ผู ้ อ� า นวยการและคณะครู ข องโรงเรี ย นใน
ความรับผิดชอบ รวมถึงชุมชนโดยรอบ เพือ่ ผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ ธนาคารให้
พนักงานที่เป็น School Partner ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจ เก็บข้อมูลส�าหรับ
จัดท�าแผนการพัฒนาโรงเรียนเพือ่ น�าเสนอขออนุมตั ิ ณ สิน้ เดือนธันวาคม
2559 School Partner ที่รับผิดชอบในนามของธนาคาร ร่วมกับคณะ
ผูบ้ ริหารของโรงเรียน ได้จดั เตรียมแผนพัฒนาโรงเรียนแต่ละแห่งได้เสร็จ
สมบูรณ์ส�าหรับการน�าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในเดือนมีนาคม 2560

ธนาคารถือว่ากิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีในการ
ผลักดันให้พนักงานของธนาคารได้มีบทบาทร่วมกับสังคม ในฐานะ
ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงและเข้าใจชุมชน ผ่านการท�างานแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของชุมชน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของธนาคารต่อ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน นอกจากนี้ ธนาคารยัง
เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการพัฒนาความเป็นผู้น�าให้
กับพนักงานของธนาคาร ได้เรียนรู้การท�างานร่วมกับบุคคลอื่นๆ และ
สานสัมพันธ์กบั องค์กรอืน่ ทีร่ ว่ มอยูใ่ นโครงการอีกด้วย เพือ่ เตรียมตัวส�าหรับ
บทบาทและหน้าทีท่ สี่ า� คัญยิง่ ขึน้ ในการพัฒนาธนาคารต่อไปในอนาคต
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การเสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจ
และการบริหารการเงินให้กบั ลูกค้า
และบุคคลทัว่ ไป
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การท�าธุรกิจและการบริหารการเงินให้กบั ลูกค้าและบุคคลทัว่ ไป ซึง่ ธนาคาร
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการสร้าง
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
โดยรวม ทีธ่ นาคารได้ปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมา มีกจิ กรรม
ที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
โครงการผูนำนักธุรกิจแหงอาเซียน
โครงการเพ��มทักษะว�ชาชีพใหนักศึกษา
ในประเทศเมียนมา
การสัมมนา “AEC Investment Clinic”
การดูงานและเจรจาธุรกิจในประเทศ CLMV และจ�น

การประชุมเชื่อมโยงทายาทธุรกิจ
ระหวางไทยกับเมียนมา
การเชื่อมโยงธุรกิจระหวางนักธุรกิจไทย
หลักสูตรอบรม SME 11 หลักสูตร
การสงเสร�มความรูทางการเง�นใหกับ
ผูบร�โภคและชุมชน

โครงการผู้น�านักธุรกิจแห่งอาเซียน
AEC Business Leader Program
ด้วยประสบการณ์จากการขยายธุรกิจของธนาคารเข้าไปในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ธนาคารตระหนักว่าแต่ละประเทศ
ในภูมภิ าคอาเซียน ต่างมีความหลากหลายทัง้ ในด้านภูมศิ าสตร์ วัฒนธรรม
แนวปฏิบัติและกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุน ธนาคารจึงริเริ่ม
จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบเข้มข้น ซึง่ ประกอบด้วยการอบรม
สัมมนาและการศึกษาดูงานกิจการทีเ่ ป็นตัวอย่างของแนวการปฏิบตั ทิ ดี่ ี
(Best Practice) การจั บ คู ่ เ จรจาธุ ร กิ จ กั บ นั ก ธุ ร กิ จ ในต่ า งแดน
โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศ CLMV ให้แก่นกั ธุรกิจและผูป้ ระกอบการไทย
ที่ต้องการบุกเบิกและก้าวสู่สนามการค้า AEC อย่างมั่นใจ โดยธนาคาร
ตั้งเป้าหมายว่าหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมศักยภาพนักธุรกิจให้พร้อม
สู่สนามการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาค
โครงการรุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2559
ธนาคารได้เลือกประเทศเมียนมาเป็นกรณีศึกษา โดยเชิญวิทยากร
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุน
ในเมียนมา มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึก รวมถึงการให้ความรู้
ในด้านการตลาด กฎหมายและภาษี วิเคราะห์แผนธุรกิจ รวมไปถึง
การเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในประเทศเมียนมา นอกจากนี้
กิ จ กรรมที่ เ ป็ น หั ว ใจของการอบรม คื อ การน� า เสนอแผนธุ ร กิ จ
โดยประมวลความรู้และการลงพื้นที่มาประกอบการจัดท�าแผนธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้จริง
ในปี 2560 ธนาคารได้เตรียมแผนต่อเนื่องเพื่อเปิดอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน โดยเลือกประเทศกัมพูชาเป็นกรณีศึกษา
ในการบุกเบิกตลาด โดยกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ประสบความส�าเร็จในการ
ขยายตลาดในประเทศกัมพูชามาแล้ว
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ
ให้นักศึกษาในประเทศเมียนมา
ธนาคาร ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท อินโด
รามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตันลยิน
(Thanlyin Technological University) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประเทศเมียนมา เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะวิชาชีพให้นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยตันลยิน โดยธนาคารมอบทุน
การศึกษาจ�านวน 50,000 บาทต่อคน ส�าหรับนักศึกษาเมียนมา จ�านวน
6 คน เพื่อให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา
2 เดือน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จากนั้น นักศึกษาเหล่านี้จะ
ได้เข้าฝึกงานกับบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ประเทศ
เมียนมา เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติงานจริง และเพิ่มโอกาสในการท�างานหลังจากจบการฝึกอบรม
อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาชาวพม่าในโครงการนี้ส�าหรับ
การเข้ามาท�างานในประเทศไทย จากความสัมพันธ์และเครือข่ายที่
นักศึกษามีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทย
ผลส�าเร็จในโครงการนี้ จะเห็นได้จากการที่นักศึกษาในโครงการรุ่นที่ 1
ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจ�าในโรงงานของบริษัทอินโด
รามาที่ประเทศเมียนมา จ�านวน 2 คน ส่วนนักศึกษารายอื่นก็สามารถ
น�าประสบการณ์และทักษะวิชาชีพที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ท�างาน ธนาคารจึงด�าเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับความ
สนใจจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตนั ลยิน ประเทศเมียนมา
เข้ารับการคัดเลือกเป็นจ�านวนมาก
หลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาเมียนมา ทั้ง 2 รุ่น รวม 12 คน เป็นโครงการ
ภายใต้เจตนารมณ์ของธนาคาร ที่สนับสนุนรัฐบาลเมียนมาในการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ที่จะช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิรปู โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของเมียนมาให้กา้ ว
ขึ้นมาเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
และเป็นการขยายขอบข่ายของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธนาคารออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าค ทีธ่ นาคารเข้าเปิดให้บริการ
ทางการเงินอย่างทั่วถึง

การสัมมนา AEC Investment Clinic
เพื่อเปิดโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียน ธนาคารได้จัดสัมมนากลุ่ม
ย่อย “AEC Investment Clinic” ซึ่งครอบคลุมการลงทุนใน 7 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ฟิลปิ ปินส์ ซึง่ เป็นการสัมมนาเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุน พร้อมทัง้ ให้มมุ มองและเปิดโอกาสส�าหรับนักธุรกิจ
และผู้ประกอบการที่สนใจขยายการลงทุนไปยังประเทศเหล่านั้น โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 250 คน

การจัดประชุมเชื่อมโยงทายาทธุรกิจ
ระหว่างไทยกับเมียนมา
เพื่อสนับสนุนทายาทธุรกิจไทยในการสร้างสายสัมพันธ์กับนักธุรกิจ
ที่มีโอกาสเป็นคู่ค้ากันในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ธนาคาร
ได้จดั กิจกรรมเสวนาให้นกั ธุรกิจไทยได้ทา� ความรูจ้ กั และเจรจาธุรกิจกับ
ทายาทธุรกิจจากเมียนมาที่มาดูงานในประเทศไทย จ�านวน 100 คน
อีกทั้งยังจัดให้ทายาทธุรกิจไทย จ�านวน 100 คน ไปดูงานและเจรจา
ธุรกิจที่เมียนมาเพื่อแสวงหาโอกาสส�าหรับการขยายธุรกิจต่อไป

การจัดให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจ
ระหว่างนักธุรกิจไทย
เพือ่ สนับสนุนให้นกั ธุรกิจไทยมีการเชือ่ มโยงเป็นห่วงโซ่อปุ ทานเพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับนักธุรกิจไทย และเพื่อสนับสนุนการขยายโอกาส
ทางธุรกิจให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ธนาคาร
ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยด้วยกัน โดยจัดขึ้น
เป็นประจ�าไตรมาสละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้แล้ว
ประมาณ 200 คน
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การจัดหลักสูตรอบรม
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจ�าเป็นต้องได้รับความรู้เพื่อให้สามารถปรับตัว
ทางด้านตลาดและประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนมีแนวคิดด้านนวัตกรรม
เพื่อการแข่งขันในโลกของธุรกิจเสรี ธนาคารได้พัฒนาหลักสูตรอบรม
เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรบัวหลวง” รวม 11 หลักสูตร
ประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐาน เช่น หลักสูตร “แผนธุรกิจ” หลักสูตร
“การบริหารการเงินและต้นทุน” และหลักสูตรที่เน้นการปรับตัว ได้แก่
หลักสูตร “ธุรกิจ B to B” หลักสูตร “จัดการความเสี่ยง” หลักสูตร
“รู้รอบ รู้ทันการแก้ปัญหา” หลักสูตร “การเจรจาต่อรองธุรกิจ” หลักสูตร
“รวยด้วยแบรนด์” หลักสูตร “เพิม่ พลังขีดความสามารถ เพิม่ ก�าไรธุรกิจ”
หลักสูตร “สุดยอด CEO น�าธุรกิจสูส่ ากล” และหลักสูตร “ทันสถานการณ์
ทันธุรกิจ ทันเกม” เป็นต้น โดยเน้นที่ระดับเจ้าของธุรกิจ มีผู้เข้ารับการ
อบรมประมาณปีละ 800 คน ในทุกหลักสูตร โดยในปี 2559 ธนาคาร
ได้เพิม่ หลักสูตรอบรมทีล่ งลึกในระดับหัวหน้างานระดับกลางและระดับต้น
ของธุรกิจเอสเอ็มอี ให้เข้าใจถึงแนวคิดการลดต้นทุนในยุคที่ก�าลังซื้อ
ถดถอยเพื่อคงไว้ซึ่งก�าไร ด้วยหลักสูตร “ปรับวิธีคิด พิชิตก�าไร” ซึ่งมี
ผู้ประกอบการส่งหัวหน้างานร่วมอบรมรวม 80 บริษัทและมีการอบรม
ต่อเนื่องไปยังระดับพนักงาน อีกกว่า 1,000 คน
นอกจากการอบรมผูป้ ระกอบการแล้ว ธนาคารได้ขยายขอบข่ายการอบรม
ไปยังกลุ่มทายาทธุรกิจชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีในหลักสูตร “Young
Bualuang Business Leaders” เป็นประจ�าทุกปีตอ่ เนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2555
เพือ่ สร้างเครือข่ายทายาทธุรกิจ ให้เตรียมรับการถ่ายโอนธุรกิจจากรุน่ พ่อแม่
อย่างราบรืน่ รวมมีทายาทธุรกิจผูผ้ า่ นการอบรมทัง้ สิน้ แล้วกว่า 200 คน

การน�านักธุรกิจสมาชิกชมรม
บัวหลวงเอสเอ็มอี ดูงานและเจรจาธุรกิจ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน และจีน
เพื่อสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยในการขยายตลาดการค้าและ
การลงทุนไปสูก่ ลุม่ ประเทศ CLMV, ประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน และจีน ธนาคาร
ได้น�านักธุรกิจกลุ่มเป้าหมายไปเจรจาการค้าที่เมืองศูนย์กลางธุรกิจ
ของประเทศต่างๆ เช่น เวียงจันทน์ กัวลาลัมเปอร์ คุนหมิง และฉงชิ่ง
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมครั้งละ 60-70 คน โดยผู้จัดการสาขาของธนาคาร
ณ ประเทศนั้นๆ ได้เข้าร่วมท�าความรู้จักและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 210 คน

การส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และการเงินแก่เยาวชน
ธนาคารจัดการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในกิจกรรม “Open House”
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน
ที่ส�านักงานใหญ่ของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ และบทบาทของสถาบั น การเงิ น
ซึง่ เป็นประโยชน์สา� หรับการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ
ในระดับทีส่ งู ขึน้ ไป รวมทัง้ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานอีกด้วย
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดบรรยายสรุปให้แก่นักศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัย Universitas Gadjah Mada
เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย สถาบัน Royal Melbourne
Institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย สถาบัน STIE Perbanas
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“AEC Connect” ของธนาคารได้อีกด้วย
เพื่อตอกย�้าความพร้อมในการสนับสนุนธุรกิจไทยให้เติบโตในภูมิภาค
อาเซียน และประเทศอืน่ ๆ ผ่านเครือข่ายสาขา 32 แห่ง ใน 15 เขตเศรษฐกิจ
ส�าคัญของโลก ธนาคารยังได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ภายใต้หวั ข้อ “เครือข่าย
ต่างประเทศ” ใน www.bangkokbank.com น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้บริการของสาขาต่างประเทศของธนาคาร เพือ่ อ�านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และผู้บริโภคทั่วไป ที่สนใจเกี่ยวกับ
การท�าธุรกิจและธุรกรรมการเงินในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน

เมื อ งสุ ร าบายา ประเทศอิน โดนีเซีย รวมถึง นัก เรีย นและนักศึกษา
จากสถาบันในประเทศ อาทิ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
และโรงเรียนนาคประสิทธิ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
ยังได้น�าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมให้ความรู้แก่คณะเยาวชน
จากสถาบัน Shanghai Xiandai Vocational and Technical School
จ�านวน 40 คน ทีเ่ ข้าเยีย่ มชมธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ส�านักงานใหญ่
และสาขาเซี่ยงไฮ้
นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมด�าเนินโครงการให้ความรูด้ า้ นการเงินและวินยั
ทางการเงินแก่เยาวชน โดยธนาคารในฐานะสมาชิกของ ชมรม CSR
สมาคมธนาคารไทย ได้ด�าเนินโครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” ร่วมกับ
สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ส่งเสริม
วินัยทางการเงิน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชันอย่างบูรณาการแก่แกนน�านักศึกษาระดับปริญญา
ตรีจ�านวน 312 คน และอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา 35 คน จากสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 7 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม ในจ�านวนนี้
มีนกั ศึกษาจ�านวน 191 คน ทีพ่ ฒ
ั นาศักยภาพตนเองเป็นผูเ้ ผยแพร่ความรู้
และคุณธรรมที่ได้รับการปลูกฝังจากโครงการไปสู่เพื่อนนักศึกษาและ
ชุมชนรอบข้าง ผ่านการท�ากิจกรรมขยายผล 25 กิจกรรม โดยมีผู้ได้รับ
ประโยชน์กว่า 4,000 คน

การสนับสนุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของธุรกิจไทย
นอกจากการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรูอ้ ย่างหลากหลาย ธนาคารยัง
ได้จดั ตัง้ “ศูนย์ AEC Connect” เพือ่ ให้บริการข้อมูลและค�าแนะน�าลูกค้า
ที่ต้องการขยายฐานการค้าและการลงทุนไปยังประเทศอาเซียนด้วย
เครือข่ายสาขาของธนาคารในภูมภิ าคถึง 9 ประเทศ เพือ่ ให้บริการลูกค้าได้
ครอบคลุมทัว่ ภูมภิ าค พร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ ให้คา� ปรึกษา
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ลูกค้ายังสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊ก

นอกจากนี้ ธนาคารยั ง เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และเผยแพร่ ร ายการสารคดี สั้ น
ทางโทรทัศน์ “Idea Can Do” เพื่อแนะน�าธุรกิจเอสเอ็มอีในเมียนมา
ที่มีแนวคิดน่าสนใจและสร้างสรรค์ หรือมีรากฐานจากภูมิปัญญา
ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่น�ามาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้
อย่างลงตัว เพือ่ กระตุน้ แรงบันดาลใจให้คนรุน่ ใหม่ในการต่อยอดธุรกิจ
หรือสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางการตลาดสูงขึ้น รวมถึง
รายการอื่นๆ ที่น�าเสนอการเผยแพร่ความรู้ธุรกิจเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น รายการ “เพื่อนคู่คิด” ที่ออกอากาศ
ทางไทยทีวีสีช่อง 3 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 รายการ “AEC
มีทางรวย” และรายการ “AEC Plus” เป็นต้น
ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในประเทศ
ธนาคารได้เปิดเวทีแห่งโอกาส จัดการแข่งขันในรูปแบบรายการทีวี
“Yes or No Innovation” เพือ่ ค้นหาธุรกิจนวัตกรรมทีน่ า� เอาองค์ความรู้
เทคโนโลยี หรื อ ผลงานวิ จั ย ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาสิ น ค้ า
กระบวนการผลิต หรือการให้บริการทีส่ ร้างสรรค์อย่างมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ เตรียม
ผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทยให้พร้อมกับการลงสนามตลาดจริง
โดยมีผทู้ รงคุณวุฒแิ ถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมเป็นผูก้ ลัน่ กรองคัดสรร
ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมเป็ น ที่ ย อมรั บ เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจนวัตกรรมไทยให้ขึ้นไปได้สู่ระดับสากล

การสนับสนุนเศรษฐกิจขนาดเล็ก
และเศรษฐกิจชุมชน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของธุรกิจเอสเอ็มอี ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่ของประเทศและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึงกว่าร้อยละ 40
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จึงได้สนับสนุนโครงการต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559
ธนาคารได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ “โครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ส�าหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กับธนาคารออมสิน” ในวงเงินจ�านวน 30,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนในประเทศ
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

36

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

กลุ่มเป้าหมายในการสนับสนุน
เศรษฐกิจขนาดเล็กและเศรษฐกิจชุมชน
ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ธุรกิจนวัตกรรม
ธุรกิจเร��มใหม
ผูบร�โภคทั่วไปและกลุมผูดอยโอกาส
ชุมชน
กลุมอาชีพ
เกษตรกร

ธนาคารยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ในโครงการ “ค�้าประกันสินเชื่อเพื่อ
ผูป้ ระกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation)” เพือ่ สนับสนุน
และช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่
และผูป้ ระกอบการกลุม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้เพิม่ ขึน้ และยังลงนามในบันทึกข้อตกลงอีกหนึง่ ฉบับภายใต้โครงการ
“สินเชื่อดอกเบี้ยต�่าส�าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจเอสเอ็มอี
ของธนาคารออมสิน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่
ประสบปัญหาทางด้านการเงิน
ธุรกิจนวัตกรรม
ธนาคารได้น�าเสนอบริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเอสเอ็มอี
ได้น�าเสนอนวัตกรรมและความแปลกใหม่ต่อตลาด โดยเป็นบริการ
สิ น เชื่ อ ที่ อ อกแบบขึ้ น จากประสบการณ์ ความเข้ า ใจต่ อ ประเภท
ของธุรกิจและวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เพื่อตอบโจทย์ทางการเงิน
ได้ ต รงความต้ อ งการของธุ ร กิ จ ด้ ว ยเงื่ อ นไขพิ เ ศษที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเสริ ม สร้ า งภาคธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ใ ห้ เ ป็ น พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ที่
แข็งแกร่งของประเทศต่อไป เช่น สินเชื่อบัวหลวงทันใจ เพือ่ เร่งระยะ
เวลาในการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ สิ น เชื่ อ บั ว หลวงกรี น สนั บ สนุ น
ธุ ร กิ จ สี เ ขี ย วและธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ น เ ชื่ อ
บั ว ห ล ว ง SME Startup ส� า หรั บ ธุ ร กิ จ เริ่ ม ใหม่ สิ น เชื่ อ
บัวหลวงเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สนับสนุนโมเดลธุรกิจแบบแฟรนไชส์
สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเกษตร เพื่ อ สนั บ สนุ น การน� า เทคโนโลยี ม าใช้
ในธุรกิจการเกษตรหรือการท�าการเกษตรสมัยใหม่ สินเชื่อบัวหลวง
เพื่อรายย่อย (Micro Entrepreneurs) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนส�าหรับรายย่อย และ สิ น เชื่ อ โครงการนวั ต กรรมดี
ไม่ มี ด อกเบี้ ย สนั บ สนุ น การขยายผลจากนวั ต กรรมต้ น แบบไปสู ่
การผลิตในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
ธุรกิจเพื่อสังคม
ธนาคารได้รว่ มลงนามความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SMEs
Start-up & Social Enterprises” กับผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน
กว่า 60 องค์กร ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ผูป้ ระกอบการไทยให้เติบโตอย่างมีศกั ยภาพ โดยร่วมกันสร้าง “Business
Model” ส่งเสริมให้ชมุ ชนด�าเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพือ่ ให้เกิดพลังการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยการผนึกก�าลังครัง้ นี้
มีภาครัฐเป็นผูส้ นับสนุนและผลักดันนโยบายส่งเสริมธุรกิจเริม่ ใหม่ และ
ธุรกิจเพื่อสังคม สร้างเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพทั้งใน
และต่างประเทศ ด้วยการเชิญนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จมาเป็น
พี่เลี้ยงให้ธุรกิจรายเล็ก และสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่จะเพิ่มโอกาส
และเร่งรัดการเติบโตของธุรกิจเริ่มใหม่ และธุรกิจเพื่อสังคมของไทย
ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินที่เข้าร่วมในความร่วมมือนี้จะช่วยให้
ธุรกิจเริ่มใหม่เหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
ผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า บุ ค คลและผู ้ บ ริ โ ภค ธนาคารให้
ความส�าคัญในเรือ่ งการเข้าถึงบริการทางการเงิน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารที่ ห ลากหลาย พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นานวั ต กรรมและยกระดั บ
การให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน
ให้ลูกค้าท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยไม่ตอ้ งเดินทางไปธนาคาร ซึง่ ช่วยลด
ทัง้ เวลา ค่าใช้จา่ ย การใช้พลังงาน และการใช้กระดาษ อีกทัง้ ยังเปิดโอกาส
ให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด
เรื่องเวลาและสถานที่ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาศักยภาพในการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าในการ
ใช้บริการของธนาคาร
ธนาคารยังส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ทางสังคม อาทิ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มผู้เกษียณอายุ และ
กลุม่ แรงงานต่างชาติในประเทศไทย โดยได้ขยายเครือข่ายเครือ่ งเอทีเอ็ม
เป็นจ�านวนรวมกว่า 9,300 เครื่อง และพัฒนาระบบให้สามารถสื่อสาร
กับผู้ใช้ได้ครอบคลุมถึง 8 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อาระบิก
เมียนมา กัมพูชา และลาว

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ชุมชน
ธนาคารตระหนักว่า ในระยะหลายปีทผี่ า่ นมา ครอบครัวไทยก�าลังเผชิญกับ
การเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�าคัญทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวไทยจ�านวนมากในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญดังกล่าว เกิดจากโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทยที่ก�าลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ประชากรโดยเฉลีย่ มีอายุยนื ขึน้ ท�าให้มชี ว่ งชีวติ หลังเกษียณยาวนานขึน้
ในฐานะที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ธนาคารจึงร่วมกับบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร จัดการสัมมนา “การเงินมั่นคงกับ
ครอบครัวบัวหลวง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อขยายความมั่นคงและ
ความมัง่ คัง่ ไปสูช่ มุ ชนทีธ่ นาคารดูแลอยู่ โดยให้ความรูด้ า้ นการวางแผน
ทางการเงินแก่ลกู ค้าประชาชนอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทัง้ ด้านการออม
การคุ้มครองความเสี่ยงและการลงทุน โดยธนาคารจัดการสัมมนา
ในปี 2559 ภายใต้แนวคิด “Digital Life” รวม 18 ครั้ง ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเน้น
การประชาสัมพันธ์ผา่ นพนักงานในสาขา โปสเตอร์ แผ่นพับ เครือ่ งเอทีเอ็ม
และการใช้เครือข่ายสือ่ สังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุก๊ และไลน์ เพือ่ ให้เข้าถึง
ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีลูกค้า
ให้ความสนใจรับค�าปรึกษาทางการเงิน ทั้งการวางแผนการเกษียณ
วางแผนเพื่อการศึกษาบุตร และวางแผนเพื่อการแต่งงาน และยังได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้คา� แนะน�าปรึกษาโดยตรง อาทิ
การแนะแนวการศึกษาต่างประเทศ การวางแผนการรักษาพยาบาล
เพื่อเตรียมการเกษียณ เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง เชิ ญ วิ ท ยากรจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด และ บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
มาบรรยายให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการเงิ น และการออมด้ ว ย โดยมี ลู ก ค้ า
เข้าร่วมการสัมมนา “การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง” ทั่วประเทศ
กว่า 35,000 คน ร่วมวางแผนการเงิน 8,043 คน และมีแผนการเงิน
รวม 12,508 แผน กิ จ กรรมนี้ ยั ง มี ส ่ ว นกระตุ ้ น ให้ พ นั ก งานพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมส�าหรับการเป็น
ทีป่ รึกษาทางการเงินของลูกค้า ซึง่ ช่วยให้เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้อย่างดี
ธนาคารจึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการตอบแทนสั ง คมด้ ว ยการช่ ว ยสร้ า ง
ความมั่นคงในชุมชนอย่างยั่งยืน
กลุ่มอาชีพ
ธนาคารสนับสนุนการออมในทุกกลุ่มอาชีพ ภายใต้โครงการ “การเงิน
มั่นคง 2S” และโครงการ “ลงให้ลึก” ที่ก�าหนดกระบวนการท�างาน
ให้พนักงานสามารถ เข้าถึง เข้าใจ และลงลึกถึงรายละเอียดการจัดการ
ทางการเงินของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าชุมชน หรือลูกค้า
ทัว่ ไป ซึง่ กระบวนการท�างานดังกล่าว ประกอบด้วยการเข้าไปให้ความรู้
ทางการเงินและการออม (Saving) เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งน�าเสนอบริการของธนาคาร (Service) ที่จะช่วย
ให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย
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การเป็นผูใ้ ห้คา� แนะน�าทีเ่ ป็นประโยชน์และได้รบั ความเชือ่ ถือจากลูกค้า
ไม่เพียงช่วยให้พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงิน
ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หากยังสามารถวิเคราะห์ไปถึง
ความต้องการของผู้ที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือเครือข่ายธุรกิจ
ของลูกค้าอีกด้วย
เกษตรกร
ในรอบปี 2559 ธนาคารยั ง คงให้ ค วามส� า คั ญ ในการสนั บ สนุ น ให้
เกษตรกรไทยเป็น “เกษตรกรพันธุใ์ หม่” ทีจ่ ะเปลีย่ นไปผลิตและจ�าหน่าย
สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงมากกว่าการผลิตในแบบเดิม โดยในปีนี้
ธนาคารได้น�าเสนอกลยุทธ์ในการด�าเนินการ คือ “ใช้ความรู้ สู่คุณภาพ
มีมาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด” ภายใต้โครงการเกษตรก้าวหน้า
ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยท�าการเกษตรโดยหันมาใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและไม่ท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บริการ สิ น เชื่ อ เกษตรก้ า วหน้ า ของธนาคารจึงขยายผลจากการ
สนับสนุนเกษตรกรเป็นรายบุคคล มาเป็นการสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย
ของเกษตรกรเพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ยั่ ง ยื น มากขึ้ น นอกจากนี้
ยังน�าเสนอ สินเชือ่ บัวหลวงกรีน เพือ่ สนับสนุนให้เกษตรกรท�าการผลิต
โดยค�านึงถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วย
ธนาคารเน้นการให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรในเรือ่ งการออมเงิน และแนะน�า
วิธีบริหารจัดการรายได้ของลูกค้ากลุ่มเกษตรกรรายบุคคล ซึ่งลูกค้า
ได้ให้การตอบรับที่ดี มีการออมเงินผ่านบัญชีสะสมทรัพย์ และบัญชี
สินมัธยะทรัพย์ทวีของธนาคาร รวมทั้งใช้บริการอื่นๆ เช่น บัตรเดบิต
และการประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น ธนาคารยังออกไปให้บริการถึงสถาน
ที่ซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลานประมูลยางพารา โรงสีข้าว
และสหกรณ์การเกษตรต่างๆ เพื่อแนะน�าการเปิดบัญชีและหมุนเวียน
เงินผ่านบัญชี ท�าให้มีเงินที่พักไว้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ธนาคารยัง
ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าธุรกิจในเขตประกอบการ เพื่อเชิญชวนลูกค้าราย
เดิมให้หมุนเวียนเงินในบัญชีเพิ่มขึ้น และไปพบลูกค้ารายใหม่เพื่อเชิญ
ชวนให้เปิดบัญชีกระแสรายวันและบัญชีสะสมทรัพย์ ซึ่งท�าให้ลูกค้า
ได้รับข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ รวมถึงแนะน�าช่องทางการท�า
ธุรกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดให้ลูกค้าด้วย
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การดูแลพนักงาน
และสถานที่ท�างาน
“ธนาคารให้ความส�าคัญต่อพนักงาน
ทุกระดับอย่างมาก เนื่องจากพนักงาน
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ของธนาคารและสังคม”
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จ�านวนพนักงาน
และประเภทการจ้างงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด

25,512 คน

ชาย

715 คน
นครหลวง

พนักงานประจำ

24,699 คน

ลูกจาง

เจาหนาที่บร�หาร

หญิง

พนักงาน

ชาย

1,461 คน

23,238 คน

746 คน

7,498 คน

89 คน
ตางชาติ

36 คน
พนักงานในสำนัก
ตางประเทศ

724 คน

16,543
คน

ตางจังหวัด
หญิง

15,740

8,156
คน

คน
ทองถิ�น

688 คน
ภาพรวมจ�านวนพนักงาน
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สภาพการจ้างงาน

พนักงานรับใหม
2,020 คน

ระดับอายุ

ชาย

551 คน

ไมเกิน 25 ป

1,214 คน

ไมเกิน 25 ป

608 คน*

1,469 คน

มากกวา 30 ป

26-30 ป

192 คน

614 คน

พนักงานลาออก
1,790 คน

ระดับอายุ

หญิง

ชาย

หญิง

468 คน

26-35 ป

36-45 ป

1,025 คน*

94 คน*

1,322 คน

46-55 ป

44 คน*

มากกวา 55 ป

19 คน*

* ไมรวมพนักงานตางประเทศและ Outsource

ระดับอายุ างงานและค่
นอยกวาาตอบแทน
25 ป
ลักษณะการจ้

608 คน*

25-35 ป

1,025 คน*

ลักษณะการจ้างงาน
ธนาคารมีการจ้างงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
พนักงานประจ�า
เป็นการจ้างงานทีไ่ ม่ระบุระยะเวลาสิน้ สุดการจ้างงาน พนักงานสามารถ
ท�างานได้จนครบวาระเกษียณอายุ หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของธนาคาร หรือมีการกระท�าที่จงใจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อธนาคาร
ลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานในลักษณะงานชั่วคราวตามสัญญาจ้าง
เป็นการจ้างงานที่มีก�าหนดระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน
ในสัญญาจ้าง เพือ่ ปฏิบตั งิ านอันมีลกั ษณะเป็นครัง้ คราวทีม่ กี า� หนดการ
สิ้นสุด หรือความส�าเร็จของงาน

45-55 ป

44 คน*

มากกวา 55 ป

19 คน*

ค่าตอบแทนการท�างาน
ธนาคารให้ความส�าคัญกับค่าตอบแทนในการท�างานของพนักงาน
เนื่องจากธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของค่าตอบแทนการท�างาน
ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญทีจ่ ะท�าให้พนักงานมีความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละมีความมัน่ คง
ในอาชี พ การงาน ซึ่ ง ส่ ง ผลท� า ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความ
ภาคภูมใิ จและพร้อมทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าและผูใ้ ช้บริการของ
ธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีแนวปฏิบัติส�าหรับการก�าหนดค่าตอบแทน
การท�างานของพนักงานในระดับที่สูงกว่าระดับค่าแรงงานขั้นต�่าของ
ประเทศ ตามที่กฎหมายก�าหนด ตัวอย่างเช่นในปี 2559 พนักงานระดับ
ปฏิบัติการของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงงานขั้นต�่าที่
กฎหมายก�าหนด ประมาณร้อยละ 17.4
นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ความส�าคัญต่อการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน
และสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างครบถ้วนและตรงเวลาตลอดมา
โดยธนาคารได้วางแผนการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนักงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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สวัสดิการและกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ
สวัสดิการเพ�่อสุขภาพ
พลานามัยและความเปนอยูที่ดี

สโมสรธนาคารกรุงเทพ
• หองออกกำลังกาย
• สนามกีฬา
• ฟ�ตบอล
• บาสเกตบอล
• เทนนิส
• แบดมินตัน
• ตะกรอ
• แชรบอล
บร�การสุขภาพ
• แพทยเฉพาะทางประจำศูนย
• การเบิกคารักษาพยาบาลภายนอก

สวัสดิการดานเวลาทำงาน

• ลาปวย
• ลากิจ
• ลาหยุดพักผอนประจำป
• ลาคลอดบุตร หร�อ ดูแลภรรยาคลอดบุตร
• ลาประกอบพ�ธีฮัจญ
• ลาอุปสมบท
• ลาเพ�่อรับราชการทหาร

สวัสดิการเง�นกองทุน

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนเง�นทดแทน

สวัสดิการเง�นกู

• ซื้อบาน ปลูกบาน ซื้อที่ดินและหองชุด
• ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุงบาน
• ซื้อรถยนต
• การศึกษาบุตร(เพ��มวงเง�น)*
• เง�นกูฉุกเฉิน*
• เคร�่องใชและคาใชจายจำเปน
• การรักษาพยาบาล
• ซื้อคอมพ�วเตอร
• ศึกษาตอปร�ญญาโท

สวัสดิการเง�นสงเคราะห

• สมาชิกครอบครัวถึงแกกรรม
• สงเคราะหบุตร
• เง�นชวยเหลือพ�เศษพนักงาน
ในสำนักงานแลกเปลี่ยนเง�นตรา
นอกสถานที่*
* เปนสวัสดิการที่พ�จารณาเพ��มเติมในป 2559

สวัสดิการพนักงาน
ธนาคารมีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคน
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์ มีหลักประกัน
ที่ มั่ น คงในการท� า งาน โดยจั ด ค่ า จ้ า ง เงิ น เดื อ น
และสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีวิต
เพื่อเป็นการตอบแทนแก่พนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเท
พลังกาย พลังใจและพลังความคิดในการท�างาน
ให้กับธนาคาร
ธนาคารได้จดั สวัสดิการต่าง ๆ เพือ่ ให้พนักงานสามารถ
ด�ารงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ตามความเหมาะสม
กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน โดย
สวัสดิการที่ ธ นาคารจั ด ให้ ส� า หรั บ พนั ก งานถื อ ว่ า
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของพนักงาน
ได้เทียบเท่าธุรกิจชั้นน�าในประเทศไทย

สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
สวัสดิการส�าหรับพนักงานของธนาคาร ประกอบด้วย
บริการเพื่อสันทนาการและการดูแลรักษาสุขภาพ
ของพนั ก งานที่ อ าคารส� า นั ก งานใหญ่ ถนนสี ล ม
กรุงเทพมหานคร และทีส่ มาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ
ถนนศรี น คริ น ทร์ เขตประเวศ กรุ ง เทพมหานคร
นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ก ารทางการแพทย์ ใ ห้ กั บ
พนักงานทุกคน โดยพนักงานสามารถใช้บริการได้ที่
บริการสุขภาพ อาคารส�านักงานใหญ่ ชั้น 4 ถนน
สีลม และที่อาคารพระราม 3 ชั้น 2 ถนนพระราม 3
โดยทีส่ า� นักงานใหญ่ธนาคารได้จดั ให้มแี พทย์ทวั่ ไป
และแพทย์ เ ฉพาะทางอยู ่ ป ระจ� า รวมถึ ง บริ ก าร
การตรวจสุขภาพประจ�าปี นอกจากนี้ หากพนักงาน
ไปรั บ การตรวจรั ก ษาที่ ส ถานพยาบาลภายนอก
จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม
ได้ ต ามอั ต ราที่ ธ นาคารก� า หนดไว้ และพนั ก งาน
ทีเ่ กษียณอายุจากการท�างานยังสามารถเข้ารับบริการ
ตรวจรักษาที่บริการสุขภาพของธนาคารได้อีกด้วย
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายยาและค่าแพทย์
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สวัสดิการเพิ่มเติมในปี 2559
ในปี 2559 ธนาคารได้เพิ่มเติมสวัสดิการให้แก่พนักงานอีกหลายด้าน
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต�่ากว่าอัตราดอกเบี้ย
ของลูกค้าชัน้ ดี (MLR) -0.25% ต่อปี โดยไม่ตอ้ งใช้หลักประกัน ระยะเวลา
ผ่อนช�าระไม่เกิน 3 ปี และกู้ได้ไม่เกิน 3 ครั้งตลอดระยะเวลาที่ท�างาน
กับธนาคาร
ธนาคารจัดเงินช่วยเหลือพิเศษในอัตรา 3,500 บาทต่อเดือน ให้แก่
พนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน และในส�านักงาน
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกสถานที่ ซึ่งเปิดให้บริการตลอด
7 วัน โดยก�าหนดตารางท�างานให้พนักงานท�างาน 4 วัน หยุด 2 วัน
ซึ่งเริ่มปฏิบัติแล้วในปี 2559
สวัสดิการเงินกูศ้ กึ ษาบุตรประจ�าปี 2559 โดยเพิม่ วงเงินกูส้ งู สุดจากเดิม
1 เท่าของเงินเดือนให้เป็น 1.5 เท่าของเงินเดือน
ธนาคารปรับอัตราเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน
เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกร้อยละ 0.75 สูงสุดร้อยละ 8.75 ในปีที่ผ่านมา

การจัดการแรงงาน
และแรงงานสัมพันธ์
ธนาคารได้แจ้งขอบเขตการจ้างงาน รายละเอียดและเงือ่ นไขการปฏิบตั งิ าน
และผลประโยชน์ตอบแทนให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน ก่อนการรับ
เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของธนาคาร
ธนาคารมีสหภาพแรงงาน 3 สหภาพ ได้แก่ สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ
สหภาพพนักงานธนาคารกรุงเทพ และสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา
ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีสว่ นร่วม ในปี 2559 ได้มกี ารประชุมหารือร่วมกันเกีย่ วกับข้อเรียกร้อง

ทีเ่ ป็นไปด้วยบรรยากาศฉันทมิตร และได้ข้อสรุปที่เป็นประโยนช์แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในปี 2559 มีพนักงานและผูบ้ งั คับบัญชาร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ จ�านวน
กว่า 10,000 คน เพื่อเป็นตัวแทนด้านแรงงานสัมพันธ์ให้กับพนักงาน
ทั้งหมดของธนาคาร ท�าให้ไม่เกิดปัญหาหรือข้อเสียหายต่อธนาคาร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญต่อการ
ด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใด
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สุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�างาน
คณะกรรมการสุขอนามัยและความปลอดภัย บริการสุขภาพส�าหรับพนักงาน
ในการท�างาน
ธนาคารมี ค ณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าส�านักงานและสาขาที่มีพนักงาน
ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 37 แห่ง เพื่อดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่
ท�างานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

สถิติพนักงานที่เข้ารับบริการตรวจรักษาจากบริการสุขภาพ ภายใน
ธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2559 พบว่า
มีพนักงานเข้าใช้บริการรวม 39,999 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2558 ร้อยละ 10.6 โดยธนาคารสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ร้อยละ 2.0

คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ 1 คน กรรมการ
ผูแ้ ทนระดับบังคับบัญชา และกรรมการผูแ้ ทนพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีวาระปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้สวัสดิการการรักษาพยาบาลกรณีที่พนักงาน
เลือกใช้สถานพยาบาลภายนอก เพือ่ อ�านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน
โดยสถิติในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน
2559 มีจ�านวนพนักงานใช้บริการสถานพยาบาลภายนอกและส่ง
เบิกค่ารักษาพยาบาลรวมค่าทันตกรรมทั้งหมด 50,970 กรณี เพิ่มขึ้น
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 2.9 ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ร้อยละ 4.25 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการปรับขึน้ ค่าบริการของสถาน
พยาบาลภายนอกและค่ายาที่สูงขึ้นทุกปี

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ ได้สรุปสภาวะในเรื่องสุขอนามัย
และความปลอดภัย โดยพบว่ามีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท�างานเกิดขึ้นกับพนักงาน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจ�านวน
พนักงานทั้งหมด โดยไม่มีกรณีการได้รับเชื้อโรคที่สืบเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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การสัมมนาเพื่อการพัฒนาตนเองและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้: Knowledge Day Forum
2559 (Building Learning Agility)
เป็นโครงการที่ธนาคารจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับ
การอบรม ตอบโจทย์ของธนาคารในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้ทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังค่า
นิยมให้พนักงานรักการพัฒนาตนเองและพัฒนาความรู้ เพือ่ ให้สามารถ
รับมือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้ในอนาคต ในแต่ละปี ธนาคารได้
คัดสรรหัวข้อตามแนวโน้มของการแข่งขันธุรกิจในปัจจุบนั และในอนาคต
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรม เพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริง
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและตัวของผู้เข้าอบรมโดยตรง

และลูกค้าบุคคล โดยแบ่งการเรียนรูเ้ ป็น 2 ระดับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
พืน้ ฐาน (Start-up English) เพือ่ ใช้งานในชีวติ ประจ�าวัน และภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจ (Business English) เพื่อน�าไปใช้ในการท�างาน ซึ่งธนาคาร
จะด� า เนิ น การต่ อ เนื่ อ งในปี 2560 โดยขยายไปยั ง กลุ ่ ม พนั ก งาน
ทัง้ สายธุรกิจและสายสนับสนุน อีกจ�านวน 2,000 คน ทัง้ นีเ้ พือ่ กระตุน้
ให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจ�ากัดทั้งด้านเวลา
และสถานที่ และสามารถน�าความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปปรับใช้
ทั้งในชีวิตประจ�าวันและการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการบริหารและพัฒนาคน เพื่อความส�าเร็จ
ขององค์กรส�าหรับเจ้าหน้าที่บริหาร
(BBL People Manager: Managing People
for Success)
เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการพัฒนามุมมอง แนวคิดและความสามารถในการ
ดูแลและสร้างทรัพยากรบุคคลที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของธนาคารได้อย่างยัง่ ยืน เป็นการพัฒนาส�าหรับกลุม่ เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ที่มีบทบาทส�า คัญในการดูแลและพัฒนาพนักงานที่เป็นทรัพยากร
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ ขององค์กร หลักสูตรนีผ้ เู้ ข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกันและสามารถน�าหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริง
ได้มากที่สุด การเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาการอบรม 4 วัน ประกอบด้วย
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) การฝึกปฏิบตั ิ (Practical Training)
และกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อเพิ่มความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ
การเรียนรู้ โดยจะมีการประมวลความรู้ในวันสุดท้ายของการอบรม
เพื่อน�าเสนอแนวทางการน� าความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง ในปี 2559
มีการจัดอบรมทัง้ สิน้ 5 รุน่ รวมจ�านวนเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีไ่ ด้รบั การอบรม
ทั้งสิ้น 152 คน

ในปี 2559 หลั ก สู ต รนี้ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งทั ก ษะเพื่ อ การท� า งาน
ในอนาคตให้กับพนักงานของธนาคาร ปลูกฝังค่านิยมในการพัฒนา
ตนเอง และมี ค วามคล่ อ งตั ว พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในหลายๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การแข่งขัน
ความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมในการด�าเนินธุรกิจและ
การติ ด ต่ อ ประสานงานต่ า งๆ ซึ่ ง จะกลายมาเป็ น ปั จ จั ย ส� า คั ญ ต่ อ
ความส�าเร็จขององค์กร
หลักสูตรนี้ ประกอบด้วยองค์ความรูใ้ นด้านต่างๆ ได้แก่ Digital Mindset,
Change within You, Cross Cultural Diversity Management และ
Collaboration for Synergy
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โครงการผู้บริหารทดแทน
โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรส�าหรับสายลูกค้าบุคคล
และสายลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ
อย่างรวดเร็วของธนาคารและทดแทนผูบ้ ริหารทีเ่ กษียณอายุ โดยหลักสูตรนี้
จะเน้นการพัฒนาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูก่ ารเป็นผูบ้ ริหาร โดยใช้รปู แบบ
อบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกภาคปฏิบัติ (On-the-Job Training)
เพือ่ เสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และภาวะผู้น�า เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผูบ้ ริหารสาขาและส�านักธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยในปี 2559 มีการพัฒนา
ผู้บริหารทดแทนรวม 7 รุ่น 151 คน

หลักสูตรเข้าใจลูกค้าเพื่อสนองตอบความต้องการ
แบบครบวงจร (Customer Insight &
Total Solution Program)
หลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพให้กับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และผู้ช่วย
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ในการวิเ คราะห์ภาพรวมและกระบวนการ
ทางธุรกิจของลูกค้า มองเห็นช่องทางในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการของธนาคารแบบครบวงจร (Integrated Product for Total
Solution) เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคาร สามารถให้ค�าแนะน�ากับทีม
เพื่อเสริมสร้างการท�างานร่วมกัน มีรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้
ที่ ต ้ อ งผ่ า นประสบการณ์ จ ริ ง จากการลงมื อ ปฏิ บั ติ ตลอดจนมี ก าร
ติดตามผลในการน�าความรู้ไปปฏิบัติจริง โดยในปี 2559 ได้มีการ
จัดการอบรมกลุ่มน�าร่องจ�านวน 1 รุ่น ให้กับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
ของสายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด จ�านวน 45 คน
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การคุม้ ครองและค�านึงถึง
สิทธิมนุษยชน
ธนาคารก�าหนดแนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการ
ด�าเนินกิจการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และค�านึงถึงผลกระทบทีอ่ าจมี
ต่อสิทธิของพนักงาน ชุมชน สังคม และผู้เกี่ยวข้อง โดยดูแลระมัดระวัง
ไม่ให้การด�าเนินกิจการของธนาคารก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และไม่ร่วมกระท�าการในอันที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร
ธนาคารได้ เ ผยแพร่ แ นวปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วต่ อ พนั ก งานของธนาคาร
ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร อีกทั้ง
พนักงานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์
ภายในธนาคาร BBL Connect
ด้วยสภาพแวดล้อมด้านสังคมและการท�างานในประเทศไทยทีไ่ ม่เกิดปัญหา
เกี่ยวกับการแบ่งแยกชนชั้น การกีดกันระหว่างเพศ และชนกลุ่มน้อย
ในระดับรุนแรง ท�าให้ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจของธนาคารไม่เคยเกิด
เหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
แก่ธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างใด
แนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนของธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของ
จรรยาบรรณและจริยธรรมของธุรกิจของธนาคาร ซึ่งให้บริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษทั
นอกจากนี้ บริษทั ทีใ่ ห้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ�าสาขา
ส�านักธุรกิจ และสถานประกอบการของธนาคารที่จะต้องหมุนเวียน
เข้ารับการอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทรักษาความปลอดภัยรายงานให้ธนาคารทราบว่ามีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยให้กับธนาคารเข้ารับการอบรมในด้านการปฏิบัติ
การรักษาความปลอดภัยอย่างถูกวิธี จ�านวน 263 คน
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สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อปุ ทาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
โดยทั่วไป ธนาคารถือว่าธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร ไม่ว่า
จะเป็นผู้จัดหาทรัพยากรในการด�าเนินงานของธนาคารในฐานะผู้ขาย
ผู้รับจ้าง หรือผู้รับช่วงการบริการ ตลอดจนลูกค้าหรือผู้รับบริการจาก
ธนาคารที่ต้องมีการท�าสัญญาทางธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยเงื่อนไข
ของสัญญาจะค�านึงถึงการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของ
การรับผิดชอบต่อความเสียหาย เงื่อนไขด้านแรงงาน การใช้แรงงาน
เด็กและแรงงานบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของทางราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ในกรณีของการจัดจ้าง หรือ รับจ้างช่วงทีม่ ี
เรื่องของสิทธิมนุษยชนประกอบในสัญญา ธนาคารจะพิจารณาเฉพาะ
บริษทั ทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยในการรับงาน
บริการให้กับธนาคาร ตลอดไปจนถึงผู้รับช่วงทุกราย เป็นต้น
ด้วยมาตรการดังกล่าว ในรอบปีทผี่ า่ นมา จึงไม่ปรากฏเหตุการณ์ทที่ า� ให้
เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทีเ่ กิดจากกระบวนการเชือ่ มโยงในห่วงโซ่
อุปทาน และกระบวนทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
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การให้ความส�าคัญ
ต่อชุมชนและสังคม
“ธนาคารยังคงด�าเนินการลงทุน
เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย”
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กิจกรรมจัดประกวดดนตร� ไทยประเภทวงมโหร�ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหร�”
2555
2556
2557
จำนวนโรงเร�ยนที่เขาประกวด
45
53
50
จำนวนวงที่เขาประกวด
จำนวนผูเขาประกวด

2558

2559

50
17
354

9
224

15
333

18
376

61
21
469

5
800

5
1,000

4
850

4
900

4
1,000

24
5,749

24
6,350

24
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24
6,500

19
5,520

1
350

1
300

1
350

1
250

1
400

4

4

4

กิจกรรม “เสนาะเสียงมโหร� ฟ�งดนตร�ในสวน”
จำนวนโรงเร�ยนที่รวมแสดง
จำนวนผูชมการแสดง
กิจกรรม “สังคีตสราญรมย”
จำนวนครั้งที่จัดแสดง
จำนวนผูชมการแสดง
กิจกรรม “ไหวครูดนตร�และนาฏศิลปไทย”
จำนวนครั้งที่จัดแสดง
จำนวนผูชมการแสดง

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
ธนาคารก่อตัง้ ศูนย์สงั คีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ขึน้ ในปี 2522 เพือ่ อนุรกั ษ์
และส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์และการแสดงพื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน
และได้ด�าเนินกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด ส่งผลให้
ธนาคารได้รับความเชื่อถือจากแวดวงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะ
ผูส้ นับสนุนศิลปะแขนงนีอ้ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังมีสายสัมพันธ์
อันดีกับศิลปิน ครูอาจารย์และนักศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
ตลอดมา กิจกรรมทีศ่ นู ย์สงั คีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ริเริม่ และด�าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
จัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลอง
เพลง ประเลงมโหรี” ตามแนวพระราชด�าริ ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2529 และด�าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทย
ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผน
ที่ได้รับการสืบทอดมาจากโบราณาจารย์ มีจ�านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
ประกวดเพิ
ขึ้นอย่น
างต่
อเนื่อด
ง กิ
โดยในปี
มีจ�านวนย50
โรงเรียฟ�
น งดนตร� ในสวน”
สถิติ่มดำเนิ
การจั
จกรรม2559
“เสนาะเสี
งมโหร�
และธนาคารยังเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนที่ได้รับรางวัลออกสู่
สาธารณะ ผ่านกิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน”

จำนวนโรงเร�ยน
ที่รวมแสดง

5

5
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การจัดกิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ชมศิลปะ
การแสดงของไทยที่นับวันจะหาชมได้ยาก และเปิดโอกาสให้ศิลปินและคณะ
นาฏศิลป์ไทยได้มเี วทีแสดงความสามารถสูส่ ายตาประชาชน โดยศูนย์สงั คีตศิลป์
ของธนาคาร ได้จัดการแสดงมาแล้วรวม 127 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2554 มีผู้เข้าร่วม
มากกว่า 30,000 คน การแสดงสังคีตสราญรมย์ยงั สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนทีอ่ าศัย
อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับสถาบันคึกฤทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดง เยาวชนทั่วไป
สามารถสมัครเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ ศูนย์สังคีตศิลป์ของธนาคาร ยังเปิดบริการห้องสมุดที่รวบรวมข้อมูล
ทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไว้ ม ากมาย โดยเฉพาะในสาขาศิ ล ปะการแสดง
โดยมีหนังสือมากกว่า 15,000 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกการแสดง
นาฏดุรยิ างคศิลป์ประเภทต่างๆ เปิดให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาค้นคว้าโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
เพือ่ เป็นการสนับสนุนงานดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้มคี วามยัง่ ยืน ธนาคารยังจัด
งาน “ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” ประจ�าปี ที่ส�านักงานใหญ่ของธนาคาร
โดยในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน สะท้อนว่า การสืบสานภูมิปัญญา
ไทยด้านดนตรีและนาฏศิลป์ที่ธนาคารด�าเนินการมีการขยายผลสู่สังคมออกไป
ได้อย่างต่อเนื่อง
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วรรณกรรมไทย
ธนาคารได้สานต่อโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” เป็นปีที่ 2
เพือ่ ส่งเสริมและจูงใจให้เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ
และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรอง ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
ของไทยอีกแขนงหนึ่ง โดยธนาคารได้จัดกิจกรรมเสวนาให้กวีที่มีชื่อเสียง
น�าโดย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พร้อมด้วย
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์และวรรณศิลป์ ออกไปถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์การประพันธ์บทร้อยกรองให้แก่เยาวชนในทั้ง 5 ภูมิภาค
ทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนให้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ เจ้าของ
ผลงานที่คณะวิทยากรพิจารณาแล้วว่าดีที่สุดของแต่ละภูมิภาคจะได้รับ
ปากกาสลักชื่อโครงการเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการนี้มีเยาวชน
เข้าร่วมแล้วกว่า 2,000 คน
ธนาคารยังคงสนับสนุนการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย เพื่อพัฒนาสู่การรับรู้
ในระดับสากล เช่น รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ
“รางวัลซีไรต์” ทีธ่ นาคารให้การสนับสนุนมากว่า 30 ปี โดยในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา
ธนาคารได้เชิญนักเขียนที่ได้รับรางวัลของแต่ละปีจากทั้ง 10 ประเทศ มาร่วม
การเสวนาที่ส�านักงานใหญ่ สีลม เพื่อแบ่งปันแนวคิดและมุมมองที่ท�าให้
นักเขียนประสบความส�าเร็จ ให้เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิด
นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมกับ บริษทั ส�านักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จ�ากัด สนับสนุน
“รางวัลชมนาด” ซึ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5
เพือ่ ยกย่องนักเขียนสตรีไทยทีม่ ผี ลงานงานเขียนประเภทอรรถคดี (Non-fiction)
ดีเด่น และสนับสนุนการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพือ่ ให้นกั เขียนไทยได้มโี อกาส
น�าผลงานเสนอสู่ตลาดโลก และโครงการ “อ่าน เขียน เรียน รู้” เพื่อบ่มเพาะ
นักเขียนรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ถึงระดับปริญญาตรี ส่งบทสรุปย่อของหนังสือทีก่ า� หนด เพือ่ เฟ้นหาเจ้าของผลงาน
ทีด่ ที สี่ ดุ 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนานักเขียนด้วยการอบรมแบบเข้มข้น
เพือ่ พัฒนาทักษะและคุณภาพให้ดขี นึ้ ผูท้ เี่ ข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนานักเขียน
ยังจะได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารจ�านวน 20,000 บาท เพื่ออุทิศเวลา
เป็นทูตส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2559 มีเยาวชน
ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 450 คน และได้คัดเลือกผลงานวิจารณ์
วรรณกรรมจากค่ายพัฒนานักเขียนในปี 2559 จ�านวน 18 ชิ้น และในปี 2558
จ�านวน 10 ชิ้น มาจัดรวมเล่มและตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานให้น้องๆ เยาวชน
รุ่นหลังได้ใช้ศึกษาเป็นแนวทางส�าหรับพัฒนาตนเอง
ธนาคารยังได้จัดท�ารายการ “ลักษณะไทย” ในรูปแบบสารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ออกอากาศเพื่อน�าเสนอสาระความรู้จากหนังสือลักษณะไทยทั้ง 4 เล่ม ได้แก่
พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พทุ ธศิลป์ไทย ภูมหิ ลัง ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรม
พืน้ บ้าน ทีร่ วบรวบภูมปิ ญ
ั ญาไทยไว้อย่างสมบูรณ์ทสี่ ดุ เพือ่ เป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ด�ารงในสังคมสืบต่อไป

ด้านการมอบโอกาสใน
การศึกษาให้แก่เยาวชนไทย
อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท
ธนาคารด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาพืน้ ฐานของชาติ
ให้มีพัฒนาการที่เพียงพอต่อการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีจ่ า� เป็น โดย ธนาคารได้รเิ ริม่ โครงการ “จัดสร้างอาคาร
เรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” ตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปี 2559
ที่ผ่านมา ธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนไปแล้ว
29 แห่ง ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์ จ ากโรงเรี ย นเหล่ า นี้ ป ี ล ะกว่ า 10,000 คน โดย
ธนาคารสนับสนุนงบประมาณการลงทุนไปแล้วทัง้ สิน้ ประมาณ
35 ล้านบาท
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ อาทิ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท
หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ )
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนการศึกษา
แก่ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
และร่วมสมทบกองทุนการศึกษาและพัฒนาการวิจัย สถาบัน
ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ โ มเลกุ ล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล นอกจากนี้
ธนาคารยังให้ทนุ การศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทัว่ ไป ส�าหรับ
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษในประเทศ
และต่างประเทศ โดยธนาคารได้สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา
มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว

ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง
ในด้ า นการช่ ว ยเสริ ม สร้ า งทั ก ษะในการท� า งานในอนาคต
ให้กับเยาวชนในระดับต่างๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ
ในสถานศึกษา ธนาคารได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ทีจ่ ะช่วยเติมเต็มพืน้ ฐานในเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจ เช่น หลักสูตร
“ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” (Student Internship Program - SIP)
ภายใต้แนวคิด “Powering Your Future” ส�าหรับนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 34 ของโครงการ มีนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 298 คน รวมนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว
67 รุ ่ น เป็ น จ� า นวนมากกว่ า 6,000 คน โดยมี ผู ้ บ ริ ห าร
และพนักงานของธนาคารเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรงแก่เยาวชนเหล่านี้
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บัวหลวงเพื่อ KidBright
เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลที่ มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น Digital
Thailand ธนาคารได้รว่ มกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ด�าเนินการจัดโครงการ
“บัวหลวงเพื่อ KidBright” ในการผลิตชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์
“KidBright Board” ที่สามารถแสดงผลเป็นภาพและเสียง
ตามชุดค�าสัง่ (Programming) ทีไ่ ด้รบั จากสมาร์ทโฟนในระบบ
แอนดรอยด์ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จ�านวน 500 ชุด
เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล น�าไปให้นักเรียนฝึกเขียนชุดค�าสั่งเพื่อสั่งการ
ให้ KidBright Board แสดงผล และคิดหาวิธีน�าการแสดงผล
ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนส�าหรับ
การศึกษาต่อในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
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Junior Achievement - Company
Program
หลักสูตร “Junior Achievement Company Program” (JA Company
Program) เป็นหลักสูตรสร้างความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
ให้กบั นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทีด่ า� เนินการได้ผลส�าเร็จ
มาแล้วในหลายประเทศ โดยในประเทศไทย ธนาคารได้ร่วมมือกับ
มูลนิธจิ เู นียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ซึง่ เป็นสาขาขององค์กรไม่แสวงหา
ก�าไรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นภาษาไทย
ซึ่ ง นั ก เรี ย นจะได้ รั บ ความรู ้ จ ากการทดลองท� า ธุ ร กิ จ จริ ง โดยการ
น�าผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้น มาจ�าหน่ายในงานนิทรรศการ
ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ในปีนี้ จ�านวน 25 แห่ง มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันน�าผลิตภัณฑ์
มาจ�าหน่ายในงานนิทรรศการ จ�านวน 20 แห่ง นักเรียนสามารถระดมทุน
ก่อตั้งธุรกิจได้รวม 150,000 บาท สร้างยอดขายรวม 622,228 บาท
และมีกา� ไรสุทธิรวม 218,758 บาท ทัง้ นี้ นักเรียนได้แบ่งยอดก�าไรสุทธิ

เพื่อตอบแทนสังคมเป็น จ�านวน 41,554 บาท หลักสูตรนี้ท�าให้นักเรียน
ได้ประสบการณ์ในการท�าธุรกิจทีต่ อ้ งแข่งขันกันภายใต้กฎเกณฑ์ความ
เป็นธรรม และเห็นความส�าคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ
ตลอด 3 ปีของโครงการนี้ มีโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วรวม
52 แห่ง มีจ�านวนนักเรียนที่ผ่านโครงการทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ธนาคาร
ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นครูอาสาสมัคร
ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ผ่านมามีจ�านวนครูอาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงาน
ของธนาคารเข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง สิ้ น 32 คน โดยธนาคารอนุ ญ าต
ให้ใช้เวลาท�างานในการเข้าร่วมโครงการนี้ คิดเป็นชั่วโมงท�างานของ
ครูอาสาสมัครรวม 240 ชั่วโมง
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ด้านการท�านุบา� รุงสิง่ ยึดเหนีย่ ว
ทางใจทีส่ งั คมไทยเคารพ
และเทิดทูน

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญกับสถาบันที่เป็นศูนย์รวม
จิ ต ใจของสั ง คมไทยใน 2 ด้า น ที่ต ้องการน�ามาเผยแพร่ต่อสังคม
และสาธารณชนได้รบั ทราบ ซึง่ ได้แก่ การท�านุบา� รุงศาสนา และการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การท�านุบ�ารุงศาสนา
ธนาคารตระหนักว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนส่งเสริมให้คนเป็นคนดี
และเสริมสร้างความสงบสุขของสังคม ธนาคารจึงส่งเสริมและท�านุบา� รุง
งานด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
ต่างๆ ที่ธนาคารได้จัดขึ้น

ในปี 2559 ธนาคารได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้อญ
ั เชิญ “ผ้าพระกฐินพระราชทาน” ไปทอดถวาย ณ วัดพระนอนจักรสีห์
วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน
2559 โดยมีกลุม่ บัวหลวงบ�าเพ็ญประโยชน์ กลุม่ ชมรมบัวใหญ่ ซึง่ เป็น
ชมรมของพนักงานของธนาคารทีเ่ กษียณอายุงานแล้ว ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บรุ ี ผูม้ จี ติ ศรัทธา และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร พนักงาน
ของธนาคาร ประมาณ 1,000 คนเข้าร่วม รวบรวมเงินท�าบุญจากผู้มี
จิตศรัทธา จ�านวน 7,408,587 บาท ถวายให้วัดน�าไปบูรณะเสนาสนะ
ในวัดและจัดการศึกษาเล่าเรียนให้แก่ภกิ ษุสามเณร ธนาคารเป็นสถาบัน
การเงินแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐิน
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้อัญเชิญ
ไปทอดถวายแทนพระองค์ มาตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานถึง 50 ปี
และในปี 2559 เป็นกฐินพระราชทานครั้งสุดท้ายจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเพิ่มขึ้น
เป็นพิเศษอีก 1 องค์ไปทอดถวาย ณ วัดธาตุหลวงเหนือ นครหลวง
เวี ย งจั น ทน์ มี พุ ท ธศาสนิก ชนชาวไทยและลาวได้ร่ว มประกอบพิธี
ทางพระพุ ท ธศาสนาตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม
อันดีงามมาแต่โบราณกาล ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ธนาคารกับลูกค้าในประเทศลาวอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
กว่า 1,000 คน โดยพลังแห่งความศรัทธาของพนักงาน ลูกค้า และ
ประชาชนทุ ก ท่ า นที่ มี จิ ต กุ ศ ลร่ ว มท� า บุ ญ เป็ น จ� า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
940,236,599 กีบ หรือ 4,087,985 บาท ทั้งนี้ ธนาคารมีสาขาอยู่ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 แห่ง คือสาขานครหลวง
เวียงจันทน์ ที่เปิดให้บริการมานาน 23 ปี และสาขาปากเซ ที่เปิด
ให้บริการเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา
ธนาคารได้จัด “พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค”
เพื่ อ ถวายเป็ น มุ ทิ ต าสั ก การะ และร่ ว มแสดงความชื่ น ชมยิ น ดี
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่ภิกษุสามเณรที่มีความมานะพากเพียร
จนส�าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค ติดต่อ
กันถึงปัจจุบนั เป็นปีที่ 43 รวมภิกษุสามเณรทีไ่ ด้รบั การแสดงมุทติ าธรรม
จากธนาคาร จ�านวนทั้งสิ้น 1,501 รูป เป็นพระภิกษุ 1,262 รูป สามเณร
239 รูป นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั โครงการ “ถวายความรูด้ า้ นการบริหาร
การเงินของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้น”ให้กับพระภิกษุสามเณร
ซึ่งสอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งกว่าร้อยละ 90 มักจะได้รับ
มอบหมายหน้าทีด่ า้ นการบริหารการเงินของวัด โดยในปีทผี่ า่ นมาซึง่ เป็น
ปีที่ 3 ของการด�าเนินโครงการ มีพระสงฆ์เข้ารับการถวายความรูจ้ า� นวน
20 รูป มีพนักงานของธนาคารเป็นวิทยากรอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยความซาบซึง้ และส�านึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรม
วงศานุวงศ์ ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งใน
ด้านการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของประชาชนในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ และการเป็นศูนย์รวมจิตใจที่คนไทย
ทุกหมู่เหล่ายึดถือเป็นที่พึ่ง ซึ่งช่วยให้สังคมและประเทศชาติสามารถ
ก้ า วผ่ า นวิ ก ฤตการณ์ ต ่ า งๆ มาได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ทุ ก ครั้ ง ธนาคาร
จึงให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด�าริ และยังได้จัด
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพสูงสุด
ของคนไทยตลอดมา
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ ครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม
2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคาร ร่วมกับ วัดพระราม 9
กาญจนาภิเษกเป็นเจ้าภาพด�าเนินการจัดโครงการ “บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล” มีจ�านวนสามเณรเข้าร่วมโครงการ
90 รูป ก�าหนดระยะเวลาบรรพชา 20 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม
ถึงวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559
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การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 13 ตุ ล าคม 2559 ได้ ส ร้ า งความเศร้ า สลด
ให้ แ ก่ พ สกนิ ก รชาวไทยทุก หมู่เหล่า และเพื่อแสดงความส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ธนาคารได้จดั กิจกรรม “รวมพลัง
แห่งความภักดี” พร้อมกับรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศใน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยพร้อมกันเปล่งวาจาถวายสัตย์ปฏิญาณ
และร้ อ งเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี เ บื้ อ งหน้ า พระบรมฉายาลั ก ษณ์
บริเวณลานด้านหน้าอาคารส�านักงานใหญ่ ถนนสีลม อาคารพระราม 3
และทุกสาขากว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศพร้อมกัน เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม
ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทัง้ ทรงบันดาลให้เกิดการ
พัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์
ธนาคารจัดพิธที า� บุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน 100 รูป ในวันพฤหัสบดีที่
1 ธั น วาคม 2559 เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระบรรจบครบ 50 วัน แห่ง
การสวรรคต หรือ การบ�าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร และเป็นโอกาส
วันคล้ายวันครบรอบปีที่ 72 ของการก่อตั้งธนาคาร ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารส�านักงานใหญ่ สีลม โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้ง
ลูกค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น พร้อมกันนี้ หน่วยงาน
ของธนาคาร ตลอดจนสาขา และส�านักธุรกิจทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจ
จั ด กิ จ กรรมท� า บุ ญ ตั ก บาตรน้ อ มถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลในครั้ ง นี้
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อย่างพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ ธนาคารได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดพิมพ์ด้วย
กระดาษอย่ า งดี แ ละการพิ ม พ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง แจกจ่ า ยลู ก ค้ า และ
ประชาชน ณ สาขาธนาคารทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้า ประชาชนทั่วไป
และพนักงานได้ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบต่อไป
นอกจากนี้ ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ได้ รั บ พระบรมราชานุ ญ าตให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพการบ� า เพ็ ญ กุ ศ ล ถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ณ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวั ง ด้ ว ยส� า นึ ก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ธนาคารได้จัดถวายภัตตาหารเพลแด่
พระภิกษุสงฆ์ และนวกภิกษุ รวม 130 รูป และพิธีสวดพระพุทธมนต์
เนื่องในการบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระราม 9
กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และกรรมการมหาเถระสมาคมเป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
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บริการที่ครอบคลุมระดับภูมิภาค
และเขตเศรษฐกิจทีส่ า� คัญของโลก
ผลิตภัณฑ์ทสี่ นับสนุนกลยุทธ์การขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจประเทศของภาครัฐ

ช่องทางใหม่การเข้าถึงบริการทางการเงิน
ในระดับภูมิภาค

เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการท�าธุรกรรมและเข้าถึง
บริการช�าระเงินทีห่ ลากหลายยิง่ ขึน้ ธนาคารกรุงเทพและธนาคารพาณิชย์
อืน่ ๆ ในประเทศ ได้ร่วมกันพัฒนาบริการ พร้อมเพย์ ด้วยมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูง เป็นบริการรับโอนเงินแบบใหม่ที่มีการผูกบัญชีของ
ผูร้ บั เงินโอน กับเลขประจ�าตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
ซึ่งจะท�าให้ผู้โอนเงินสามารถโอนเงินให้ผู้รับโดยไม่ต้องระบุชื่อธนาคาร
และเลขที่บัญชีของผู้รับโอน เพียงระบุเลขประจ�าตัวประชาชนหรือ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนก็สามารถท�าธุรกรรมได้ ช่วยให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการท�าธุรกรรมโอนเงินและรับโอนเงิน

ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยสาขาต่ า งประเทศของธนาคารที่ ด� า เนิ น การอยู ่ ใ น
15 เขตเศรษฐกิจส�าคัญทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งธนาคารมีขอบข่ายการด�าเนินธุรกิจถึง 9 ใน 10
ประเทศสมาชิก รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม) ที่ก�าลังมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยธนาคาร
ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินธุรกรรมทางการเงินในด้านต่างๆ เช่น บริการ
สินเชื่อธุรกิจ บริการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและบริการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้
บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเดิมของธนาคารและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ
เครือข่ายสาขาของธนาคารที่กระจายอยู่ตามพื้นที่เชิงกลยุทธ์ ท�าให้
ธนาคารมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าทุกระดับความต้องการ และ
มีปัจจัยเกื้อหนุนการให้บริการจากการเชื่อมโยงของเครือข่ายธนาคาร
สาขาต่างประเทศ ที่สามารถให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจในระบบ
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานทั้ ง ในระดั บ ประเทศ ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ โลก
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ

นอกจากนี้ ธนาคารได้รว่ มลงนามกับกรมสรรพสามิต ในบันทึกข้อตกลง
การให้บริการช�าระภาษีสรรพสามิตผ่าน e-Payment เพือ่ เพิม่ ความสะดวก
ในการช�าระภาษีสรรพสามิตได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถยื่นแบบฯ
ผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมช�าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ
เครื่องเอทีเอ็มและบริการ Bualuang mBanking เป็นต้น
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บริการเพื่อตอบสนองวิถีการด�าเนินชีวิต
ในปัจจุบันของผู้บริโภค
ธนาคารมีช่องทางการให้บริการในประเทศที่หลากหลายและเชื่อมโยง
อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นช่องทางดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต
และศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ พร้อมทัง้ ได้ปรับการท�างานของสาขาและ
ส�านักธุรกิจให้สอดรับกัน ธนาคารได้จัดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูง ส�าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาของธนาคาร
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถติดต่อสือ่ สารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในระหว่างการท�าธุรกรรมกับธนาคาร ปัจจุบัน
ธนาคารได้เพิม่ เครือ่ งเอทีเอ็มขึน้ อีกท�าให้มจี า� นวนรวมกว่า 9,300 เครือ่ ง
สามารถให้บริการลูกค้าเป็นภาษาต่างประเทศได้รวม 8 ภาษา ได้แก่
ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อาระบิก เมียนมา กัมพูชา และลาว นอกจากนี้
ธนาคารยังได้ขยายจ�านวนสาขาและส�านักธุรกิจให้ครอบคลุมพื้นที่
ทัว่ ประเทศเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตามวิถีการด�ารงชีวิตที่เปลี่ยนไป

บริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย
การให้ความสะดวกและลดภาระต้นทุน
ทางการเงินระหว่างประเทศส�าหรับธุรกิจ
ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิดบริการโอนเงินไปประเทศกลุ่ม AEC
ภายในวันเดียวกัน (AEC Same Day Transfer) ซึ่งเป็นบริการโอนเงิน
ไปต่างประเทศสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
ภายในวันเดียวกัน เพือ่ อ�านวยความสะดวกในการโอนเงินเพือ่ ช�าระเงิน
ค่าสินค้าและค่าบริการให้แก่คู่ค้าที่อยู่ในภูมิภาค AEC
ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคาร
แห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้เป็น Appointed Cross Currency Dealer
(ACCD) ท� า หน้ า ที่ ตั ว แทนอย่ า งเป็ น ทางการในการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ
การค้าระหว่างประเทศที่ใช้สกุลเงินมาเลเซียริงกิต กับผู้ประกอบการ
ในประเทศไทยที่มีคู่ค้าในประเทศมาเลเซีย ช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุน
ทางการเงิน ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น และเพิม่ โอกาสทางการค้า
มากขึน้ โดยให้บริการต่างๆ เช่น บริการด้านการค้าสกุลเงินมาเลเซียริงกิต
บริการด้านสินเชือ่ เพือ่ การค้า บริการโอนเงินและรับเงินโอนระหว่างประเทศ
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการให้ท�าสัญญาซื้อ-ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และบริการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศเป็นสกุลเงินมาเลเซียริงกิต เป็นต้น

ธนาคารได้ริเริ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการให้บริการ โดยได้ด�าเนิน
การแล้วที่สาขาคลองเตย ด้วยแนวคิดการให้บริการรองรับ Aging
Society หรือสังคมผู้สูงวัย ที่ก�าลังเป็นประเด็นส�าคัญของสังคมไทย
ในปัจจุบนั ธนาคารได้จดั สรรสิง่ อ�านวยความสะดวกพืน้ ฐานรองรับลูกค้า
ผู้สูงวัย อาทิ บันไดเลื่อน ลิฟต์ รวมถึงห้องสุขา ที่ผ่านการออกแบบ
และปรับปรุงเพื่อเอื้อต่อการใช้งานอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
ตามหลักอารยสถาปัตย์ นอกจากนี้ ธนาคารยังพลิกโฉมการรองรับ
ลูกค้าด้วยห้อง “Bualuang Exclusive Suite” ที่ชั้น 3 ของสาขา เพื่อ
ให้บริการกลุ่มลูกค้า Bualuang Exclusive ของธนาคาร เพื่อให้
ความสะดวกสบายระหว่างการแนะน�าการลงทุน การให้ค�าปรึกษา
ด้านการเงิน และบริการด้านอืน่ ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ

บริการทีพ
่ ร้อมส�าหรับปรับเปลีย่ นให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ด้านสังคม
เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารได้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดข้ามเขต ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
ส�าหรับผู้ถือบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม บัตรบัวหลวงพรีเมียร์ และบัตรเดบิต
บีเฟิสต์ทุกประเภท ซึ่งให้บริการไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

โทรศัพทอัตโนมัติ

4.51
4.38

664.60

บร�การธนาคาร
ทางอินเตอรเน็ต
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4.47
4.58

บร�การธนาคาร
ทางโทรศัพทมือถือ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2558

2559

บร�การ
ของสาขา

4.38
4.64

บร�การเคร�่อง
เอทีเอ็ม

4.20
4.63

บร�การเคร�่อง
ฝากเง�นอัตโนมัติ

4.19
4.54

บร�การธนาคารทาง
โทรศัพทผานเจาหนาที่

4.34
4.52

บร�การธนาคารทาง
โทรศัพทอัตโนมัติ

4.22
4.51

บร�การธนาคาร
ทางอินเทอรเน็ต

4.38
4.60

บร�การธนาคาร
ทางโทรศัพทมือถือ

4.47
4.58

ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2559
ธนาคารได้ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มาใช้บริการผ่าน
ช่องทางให้บริการหลักของธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี อาทิ
บริการของสาขา การใช้บริการเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ผา่ นเจ้าหน้าที่ บริการธนาคารทางโทรศัพท์
อัตโนมัติ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
ธนาคารมีความภูมิใจที่จะรายงานผลส�ารวจความพึงพอใจส�าหรับ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Bualuang mBanking) ซึ่งเป็น
ช่องทางทีธ่ นาคารให้ความสนใจอย่างยิง่ และเป็นช่องทางทีก่ า� ลังได้รบั
ความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากการเข้าถึงบริการโทรศัพท์มือถือ
เริ่มแพร่หลายเข้าไปในหมู่ผู้ใช้อย่างหลากหลาย และแทบทุกระดับชั้น
ในสังคม

ในปี 2559 เที ย บกั บ ผลส� า รวจในปี 2558 ธนาคารได้ ค ะแนน
ความพึ ง พอใจส� า หรั บ บริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพิ่ ม ขึ้ น
จาก 4.47 มาเป็น 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และ บริการธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ต (Bualuang iBanking) ก็ได้คะแนนความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นจาก 4.38 มาเป็น 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ส่วนการ
ให้บริการโดยเครื่องให้บริการอัตโนมัติ การให้บริการของพนักงาน
ที่สาขา และการให้บริการทางโทรศัพท์ผ่านเจ้าหน้าที่ ต่างก็ได้รับ
ความพึงพอใจจากผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นเช่นกัน การส�ารวจในปี 2559 นี้
ด�าเนินการโดย บริษทั Ipsos ในระหว่างช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2559
ธนาคารได้น�าผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าไปวิเคราะห์
เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงบริการและกระบวนการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และผู ้ บ ริ ก ารที่ สู ง สุ ด เช่ น
การพัฒนาระบบงานให้บริการทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ และการพัฒนาฟังก์ชนั ต่างๆ
ในการท�าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้งานได้งา่ ยขึน้ เป็นต้น

ผลส�าเร็จที่เกิดจากการยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ
ระบบงานบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ถือว่าเป็น “เทคโนโลยี
ดิจิทัล” ได้แก่ Bualuang mBanking, Bualuang iBanking, BIZ
iBanking, Cash Management และ Thaitrade.com ได้รบั การยอมรับ
อย่างดีจากลูกค้าและผู้บริโภคในวงกว้าง ในปี 2559 มีจ�านวนลูกค้า
ที่ใช้บริการของธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น จ�านวนลูกค้า
ผู้ใช้บริการ Bualuang mBanking เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 80
บริการ Bualuang iBanking เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 บริการ BIZ iBanking
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559)

แนวปฏิบัติในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
ธนาคารมีการติดตามระดับความนิยมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารผ่านศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ หรือจากการสื่อสารโดยตรงกับ
พนักงานประจ�าสาขาทุกแห่ง ซึง่ ธนาคารมีความพร้อมทีจ่ ะตอบข้อซักถาม
และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้เป็นไปตาม
ระยะเวลามาตรฐานของการแก้ไขปัญหาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนด ซึ่งได้ประกาศให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปได้รับทราบบนเว็บไซต์
ของธนาคารอย่างชัดเจน ในปีที่ผ่านมา ในด้านการสื่อสารการตลาด
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือการให้บริการ ไม่เกิดข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับกรณีผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก�าหนด หรือเงื่อนไข ที่ส�าคัญ
จนท�าให้การด�าเนินธุรกิจของธนาคารได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
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การด�าเนินการ
ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
“ธนาคารได้รับการขึ้นทะเบียน
จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ในการเข้าร่วมจัดท�ารายงาน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในระดับองค์กรด้วยความสมัครใจ”
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กิจกรรมเพือ่ ชุมชน

โครงการ “เทิด ด้วย ท�า :
ฟืน้ ฟูคลองพิพฒ
ั น์”
ในปี 2559 ธนาคารได้รว่ มกับมูลนิธอิ ทุ กพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด�าเนินโครงการ “เทิด ด้วย ท�า : ฟื้นฟูคลองพิพัฒน์” ริเริ่มฟื้นฟู
คลองพิพัฒน์ สีลม ซึ่งเป็นคลองระบายน�้าสายส�าคัญที่ไหลผ่าน
ชุมชนพิพัฒน์และตลาดละลายทรัพย์ ย่านสีลม ใกล้กับอาคาร
ส�านักงานใหญ่ของธนาคาร โดยได้รบั ความร่วมมือจากอาสาสมัคร
ชุมชนพิพัฒน์ ผู้ประกอบการร้านค้าในย่านซอยพิพัฒน์ รวมทั้ง
ส� า นั ก งานเขตบางรัก ส�า นัก การระบายน�้า กรุง เทพมหานคร
กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โรงแรมสีลมสิรีน และพนักงาน
ธนาคาร จ�านวนกว่า 200 คน ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูคลอง
พิพัฒน์ สีลม โดยได้ก�าจัดขยะและขุดลอกคลองในพื้นที่น�าร่อง
บริ เ วณชุ ม ชนพิ พั ฒ น์ สามารถขุ ด ลอกตะกอนเลนได้ จ� า นวน
6,000 กระสอบ น�้าหนักประมาณ 180 ตัน ด้วยความตั้งใจ
ทีจ่ ะพัฒนา ฟืน้ ฟูคลองพิพฒ
ั น์ให้กลับมาใสสะอาด ปราศจากกลิน่
และมีทศั นียภาพทีส่ วยงาม โดยใช้องค์ความรูข้ องมูลนิธอิ ทุ กพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ เป็นหน่วยงานสนองพระราชด�าริเกีย่ วกับ
การพัฒนาเรื่องน�้าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรน�้าในคลอง
พิพฒ
ั น์เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละเพือ่ ประโยชน์ของทุกคนในชุมชน
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ผลิตภัณฑ์เพือ่ การอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเลือกใช้
พลังงานทางเลือก รวมถึงการท�าธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้
การสนับสนุนทัง้ ข้อมูลและความรูใ้ นเชิงวิชาการ เป็นตัวกลางสนับสนุน
การขยายธุรกิจและเครือข่ายของลูกค้าและการน� าเสนอผลิตภัณฑ์
ทางการเงิ น เพื่ อ การลงทุ น ในเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารที่ส�าคัญและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ได้แก่

สินเชื่อบัวหลวงกรีน
โครงการพี่น�าน้องรักษ์น�้า
ตามแนวพระราชด�าริฯ
ธนาคารยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายโครงการ “พี่น�าน้องรักษ์น�้า
ตามแนวพระราชด�าริฯ” อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีผรู้ ว่ มแข่งขันกว่า 30 กลุม่
ทัว่ ประเทศ ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศดังกล่าว ด�าเนินงานแก้ปญ
ั หา
น�า้ เสียในชุมชนคลองประเวศ ด้วยการจัดการขยะและติดตัง้ ถังดักไขมัน
ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้ออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมขยายความร่วมมือไปยังชุมชนในละแวก
ใกล้เคียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และจัดตั้งกองทุนจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากน�้าหมักชีวภาพ
ธนาคารได้ ใ ห้ ก ารสนับสนุน โครงการ “พี่น�า น้องรัก ษ์น�้า ตามแนว
พระราชด�าริฯ” มาตั้งแต่แรกเริ่ม ในปี 2551 ปัจจุบันได้จัดประกวด
ต่อเนือ่ งมาแล้ว 7 ปี มีกลุม่ เยาวชนมากกว่า 200 กลุม่ ทัว่ ประเทศ ทีส่ ร้าง
เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามหลักการทรงงาน “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ด้วยธนาคารเล็งเห็นความส�าคัญของการอนุรกั ษ์และจัดการทรัพยากรน�า้
และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเอง เพื่อให้ทุกชุมชน ทุกครอบครัวสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ธนาคารส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุน ภายใต้โครงการ สินเชื่อบัวหลวงกรีน
ซึ่งเป็นสินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการลงทุน
เพื่อการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิต
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อนี้
เพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เช่น
การพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียน การผลิตสินค้า
ฉลากเขียว การจัดการของเสีย และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทน
สารเคมี

สินเชื่อเกษตรก้าวหน้า
ธนาคารสนับสนุนเกษตรกรที่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีที่ผ่านการ
ทดลองและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
หรือการสร้างนวัตกรรมของตนเอง ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ส�าหรับโครงการทีผ่ า่ นการอนุมตั ิ เพือ่ ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีและปลอดภัย
ส�าหรับผู้บริโภค

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแสดงความรับผิดชอบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ แ นวคิ ด การพั ฒ นาธุ ร กิ จ สู ่ ค วามยั่ ง ยื น
โดยในปี 2558 ธนาคารได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการเพื่อติดตามการใช้
พลังงาน การใช้น�้า การใช้วัสดุกระดาษ อย่างเป็นระบบ เพื่อน�ามา
ค�านวณประกอบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนฟุตพริน้ ท์
โดยใช้อาคารส�านักงานใหญ่ของธนาคารเป็นต้นแบบ ซึง่ ในปีนสี้ ามารถ
รายงานผลเปรียบเทียบได้ ดังนี้

การด�าเนินธุรกิจ
ทีแ่ สดงความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและเศรษฐนิเวศ

Infographic 12.3-1 : การใชพลังงาน

ปร�มาณการใชพลังงานไฟฟา
2558

34,730 พันหนวย
ปร�มาณการใชเชื้อเพลิง ดีเซล

หมายเหตุ:

2559

33,899 พันหนวย

ปร�มาณการใชเชื้อเพลิง เบนซิน

2558

2559

2558

2559

129,379.72

148,709.45

1,117,914.22

1,097,478.19

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

1. ตัวเลขที่ปรากฏมาจากการรวบรวมขอมูลของกลุมอาคารสำนักงานใหญ 3 อาคาร ไดแก สำนักงานใหญ ตร�ทิพย และพระราม 3
2. ขอมูลของป 2559 มาจากตัวเลขการใชจร�ง มกราคม – ตุลาคม 2559 และประมาณการคาดวาจะใช พฤศจ�กายน – ธันวาคม 2559

ปร�มาณการใชน้ำ
2558

355.6 พันลูกบาศกเมตร
หมายเหตุ:

32.3

พันลูกบาศกเมตร
หมายเหตุ:

2559

398.7 พันลูกบาศกเมตร

กลุมอาคารสำนักงานใหญของธนาคาร มีการใชน้ำจากแหลงเดียว คือ จากการประปานครหลวง ดังนั้น จ�งไมเกิดผลกระทบตอแหลงน้ำอื่นๆ

ปร�มาณการนำน้ำทิ�งกลับมาใชซ้ำ
2558
2559

อาคารที่มีระบบรองรับการนำน้ำทิ�งมาใชซ้ำ
มีอาคารเดียว คือ อาคารพระราม 3

23.9
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ปร�มาณน้ำเสียปลอยทิ�ง
2558

219.1

พันลูกบาศกเมตร

พันลูกบาศกเมตร
หมายเหตุ:

2559

220.4

พันลูกบาศกเมตร

1. ตัวเลขที่ปรากฏมาจากการรวบรวมขอมูลของกลุมอาคารสำนักงานใหญ 3 อาคาร
ไดแก สำนักงานใหญ ตร�ทิพย และพระราม 3
2. ขอมูลของป 2559 มาจากตัวเลขการใชจร�ง มกราคม – ตุลาคม 2559
และประมาณการคาดวาจะใช พฤศจ�กายน – ธันวาคม 2559
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ปร�มาณการใชกระดาษ
เทียบเทากระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม

เทียบเทากระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม

2558
80 แกรม

2559

82,000 121,585
ร�ม

70 แกรม

ร�ม

2558

2559

ร�ม

ร�ม

1,600

4,849

ปร�มาณการใชกระดาษร�ไซเคิล
กระดาษสำหรับทำแผนฉีกปฏิทินแขวน

แบบฟอรมสำหรับบันทึกธุรกรรมของธนาคาร

2558

2559

2558

2559

หอ

หอ

ร�ม

ร�ม

50,000 50,000

7,800

7,911

ปร�มาณการใชกระดาษที่ผานมาตรฐานสิ�งแวดลอม ISO 14001
กระดาษเช็ดมือ

กระดาษชำระ

2558

2559

4,500 หีบ 3,361 หีบ
54,000 มวน 40,332 มวน
หมายเหตุ:

2558

3,200 หีบ
25,600 มวน

2559

3,031 หีบ
24,248 มวน

1. ตัวเลขที่ปรากฏมาจากการรวบรวมขอมูลของกลุมอาคารสำนักงานใหญ 3 อาคาร ไดแก สำนักงานใหญ ตร�ทิพย และพระราม 3
2. ขอมูลของป 2559 มาจากตัวเลขการใชจร�ง มกราคม – ตุลาคม 2559 และประมาณการคาดวาจะใช พฤศจ�กายน – ธันวาคม 2559

การเปลี่ยนหลอด LED
รวม

ผลประหยัดที่ประเมินได

41,100

4.13

จำนวน

ผลประหยัดที่ประเมินได

หลอด

เมกกะวัตต-ชั่วโมง (MWh)

การเปลี่ยนเคร�่องทำน้ำเย็น
อาคารพระราม 3

4 เคร�่อง

1.15 เมกกะวัตต-ชั่วโมง (MWh)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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มาตรการอนุรักษ์การใช้พลังงาน
ในการด�าเนินธุรกิจ
ธนาคารเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนหลอด Fluorescent เป็นหลอด LED
ของอาคารควบคุ ม ด้ า นพลั ง งานกั บ กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จ�านวน 6 อาคาร ได้แก่
อาคารส�านักงานใหญ่ อาคารตรีทพิ ย์ อาคารพระราม 3 อาคารแสงทองธานี
อาคารพระราม 9 และอาคารหั ว ล� า โพง จ� า นวน 41,100 หลอด
ใช้งบประมาณลงทุน 14,900,000.00 บาท คาดการณ์ผลประหยัด
16,123,518.79 บาท ต่อปี

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ด�าเนินการเปลี่ยนเครื่องท�าน�้าเย็นที่อาคาร
ส� า นั ก งานพระราม 3 จ� านวน 4 เครื่ อ ง ใช้ ง บประมาณการลงทุ น
38,000,000บาท คาดการณ์ผลประหยัดได้ 1.15 MWh ต่อปี

การก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
แบบถูกวิธีอย่างครบวงจร
ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการสร้างผลิตภาพและคุณภาพของสินค้าและบริการ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการและวิถกี ารด�ารงชีวติ ของผูบ้ ริโภคทีถ่ อื ได้วา่
เป็นผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาและมีความคาดหวังสูง ท�าให้ภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาคสถาบั น การเงิ น และธนาคารพาณิ ช ย์
ต้องมีการพัฒนาธุรกิจโดยน�าเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มาใช้ประกอบในการด�าเนินธุรกิจเป็นจ�านวนมาก

ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่จะน�ามาแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีเจตนารมณ์
ทีจ่ ะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกและลดมลภาวะทีจ่ ะเกิดต่อสังคม
และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและความห่วงใยต่อการน�าเทคโนโลยีทันสมัย
มาใช้ที่เริ่มมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น คือ ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์
และชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และมี
แนวโน้มที่ขยะเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต
และการด�ารงชีวติ ของมนุษย์ หากขยะเหล่านีไ้ ม่ได้รบั การก�าจัดอย่างถูกวิธี

ในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้คัดเลือกพันธมิตรธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ได้แก่ บริษัท Tes-AMM
จ�ากัด (Thailand) ซึง่ เป็นธุรกิจจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด้รบั อนุญาต
รับรองตามมาตรฐานสากล และเป็นตัวแทนจัดหาอุปกรณ์ให้กบั ธนาคาร
น�ากลับคืนไปก�าจัดอย่างถูกวิธโี ดยไม่ทา� ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14000, ISO 18000, ISO 9000
และ ISOIEC 27001 เพื่อน�าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของพันธมิตร
ธุรกิจรายนี้ มาร่วมด�าเนินการตามความคิดริเริม่ ก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
แบบถูกวิธีอย่างครบวงจรให้กับธนาคาร

ธนาคาร ในฐานะหนึง่ ในผูน้ า� ของกลุม่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของประเทศ
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากลูกค้าและผูบ้ ริโภคโดยทัว่ ไป ว่าเป็นผูน้ า� ในการใช้
เทคโนโลยีทนั สมัยมาเสนอต่อตลาดอย่างต่อเนือ่ ง ได้ตระหนักถึงปัญหา
ของการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่น�ามาใช้
ประกอบในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารอย่างจริงจังและได้แสวงหา

ในมุมมองของธนาคาร นอกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบ
ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางกายภาพแล้ว ข้อมูลที่ตกค้างอยู่ในอุปกรณ์
เก็บข้อมูล ก็เป็นเรื่องส�าคัญที่ธนาคารจะต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดการ
รัว่ ไหลของข้อมูลในระหว่างกระบวนการท�าลายทิง้ ซึง่ เป็นปัจจัยส�าคัญ
อีกส่วนหนึ่งของกระบวนการก�าจัดอย่างครบวงจร
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กระบวนการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
การรวบรวม
ขยะอิเล็กทรอนิกส

ทำลายขอมูล
ดวยระบบ
สนามแมเหล็ก

คัดกรองและ
แยกแยะชิ�นสวน

นำไปใชซ้ำ

นำไปใชใหม

กระดาษ
แกว
พลาสติก
ชิ�นสวนอิเล็กทรอนิกส

ไม
โลหะ

ทำความสะอาด

ชิ�นสวนที่
แยกออกไม ได

ชิ�นสวนที่
แยกออกได

ปนละเอียด
จนเปนผง

นำเขากระบวนการ
แยกโลหะมีคา

กระบวนการกำจัดมลพ�ษ
เคร�่อง
ดักฝุน

เคร�่องกำจัดกลิ�น
ควัน และสารเคมี

โรงกำจัด
น้ำเสีย

จัดเก็บ
เพ�่อรอขาย

ขยะไมเปนพ�ษ
สามารถกำจัดได
ดวยว�ธีปกติ

เคร�่องกรอง
อากาศ

โลหะมีคาบร�สุทธิ์
เชน ทอง,เง�น,
ทองคำขาว ฯลฯ

กระบวนการในการรีไซเคิลอุปกรณ์ IT ตลอดจนฮาร์ดดิสนั้น จะเริ่มต้น จากกระบวนการทั้งหมดนี้ นอกจากธนาคารจะสามารถท�าลายข้อมูล
จากการแกะแยกอุปกรณ์ดงั กล่าวออกเป็นชิน้ ส่วนต่างๆ ได้แก่ พลาสติก ภายในสื่อบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล
โลหะ อโลหะ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยในกลุ่มพลาสติก โลหะ อโลหะ และท�าลายชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว
จะน�าเข้าสู่กระบวนการหลอมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่ทา� ลายชัน้ บรรยากาศ ลดการปนเปือ้ นในดินและแหล่งน�า้ ลดโลกร้อน
ต่อไป ส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะน�าเข้าสู่กระบวนการสกัดทางเคมีเพื่อสกัด ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตของสังคม
โลหะมีค่าในขั้นตอนต่อไป ในส่วนของการท�าลายฮาร์ดดิสโดยใช้ โดยทั่วไป และยังช่วยให้เกิดการน�าทรัพยากรกลับไปใช้ใหม่ได้ด้วย
สำนักงานใหญ ตร�ทิพย
พระราม 3
แสงทองธานี
พระราม 9
หัวลำโพง
รวม
สนามแม่เหล็ก (Degaussing) ท�าลายข้อมูล ตลอดจนการบดย่อย กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ฮาร์ดดิสให้เป็นเศษชิ้นส่วนเล็กๆ จากนั้นเศษชิ้นส่วนดังกล่าวก็จะถูก
หลอด
หลอด
หลอด
หลอด
ส่หลอด
งต่อไปรีไซเคิลที่บริษหลอด
ัท Tes-AMM สิงคโปร์
เพื่อสกัดโลหะมีคหลอด
่า

16,131 6,168 12,238 3,579

2,189

698

41,100

0.17

0.05

4.13

ผลประหยัดที่ประเมินได (เมกกะวัตต-ชั่วโมง, MWh)

1.62

0.53

1.20

0.55
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ปัจจุบัน ธนาคารเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวในประเทศไทย
ที่ริเริ่มส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้แล้วทุกอุปกรณ์
เข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานสากล ถือว่าประสบความส�าเร็จ
อย่ า งมากในการด� า เนิ น การทั้ ง ระบบ โดยในปี ที่ ผ ่ า นมา ธนาคาร
ได้รวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากอาคารส�านักงานใหญ่ อาคาร
พระราม 3 และอาคารตรี ทิ พ ย์ รวมจ� า นวน 257.61 ตั น ส่ ง เข้ า
กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกวิธี และในปี 2560 ธนาคารมีแผนที่จะขยาย
การด�าเนินการต่อไปยังสาขานครหลวง และสาขาต่างจังหวัด ในปี
ต่อๆ ไปอีกด้วย

ด้วยความคิดริเริ่มของธนาคารที่ค� านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการท�าลายขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกวิธี และหันมาใช้วิธีการ
ที่ถูกต้อง นอกจากจะลดปริมาณขยะแล้ว ธนาคารยังได้รับความ
ร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยวิ จั ย เพื่ อ การจั ด การพลั ง งานและเศรษฐนิ เ วศ
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
เพือ่ ค�านวณและยืนยันได้วา่ ธนาคารสามารถลดปริมาณการปลดปล่อย
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมได้ถึงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับวิธีการ
ทิ้งท�าลายแบบธรรมดา
ตั ว อย่ า งปริ ม าณขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ถู ก ก� า จั ด อย่ า งถู ก วิ ธี
จากอาคารส�านักงานใหญ่ อาคารพระราม 3 และอาคารตรีทิพย์
จ�านวนรวมทั้งสิ้น 257.61 ตัน มีดังนี้

ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกก�าจัดอย่างถูกวิธี จากอาคารส�านักงานใหญ่
อาคารพระราม 3 และอาคารตรีทิพย์ในปี 2559
Notebook

8

Rack

72

Copier

80

Desktop

6,840

Tape
drive

6

เคร�่องพ�มพดีด
เคร�่องตัดกระดาษ
เคร�่องพ�มพรหัสเช็ค

19

LCD Monitor

205

Adaptor/
Power Supply

15

UPS

30

CRT Monitor

5,361

NAC

205

Telephone

337

747

EDC

Server

28,747
Calculator

Board

-

2,626

ZipZap

8808

252

Projector

2

Router/Hub

5,416

Printer

1,583

Network

57

Scanner

64

Keyboard

382

Switch Box

2,550

FAX

99

Mouse

17
(หนวยเปนเคร�่อง)

ลำดับ
1

รายการ
Notebook

75

หน่วย
เครื่ อง

จำนวน
รวม
8
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การด�าเนินการ
ด้านการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
ธนาคารได้รบั การรับรองในการด�าเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อแนะน�า
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานในระดับชาติ เพื่อน�าไปสู่การแสดงความมุ่งมั่นของธนาคาร
ที่มีต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ โดยแนวปฏิบัติดังกล่าว
จะท�าให้ธนาคารสามารถสร้างเส้นฐาน (Base-line) ของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของโลก ที่จะน�าไปสู่การควบคุมและความพยายามในการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการของธนาคารได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการติดตามและควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ธนาคารได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์อ้างอิงขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งอยู่บน
พื้นฐานของหลักการที่ส�าคัญ 5 ประการ ได้แก่
ความตรงประเด็น โดยใช้ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ตรงกับความจ�าเป็น
ในการด�าเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหรือเกี่ยวข้องกับองค์กร
และเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจในการ
วางนโยบายขององค์กร
ความสมบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคาร
ส�านักงานใหญ่ อาคารพระราม 3 และอาคารตรีทิพย์ ซึ่งรวมเรียกว่า
กลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่

ความไม่ขัดแย้งกัน โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมหรือค�านวณ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ มือ่ น�ามาเปรียบเทียบกันแล้ว ต้องไม่ขดั แย้ง
กัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเทียบเคียงกันได้
ความถูกต้อง มีกระบวนการลดความมีอคติ และความไม่แน่นอนใน
การรวบรวมหรือค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดด้วย
วิธีการที่สามารถปฏิบัติได้
ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมหรือ
ค�านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เพียงพอ
และเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายสามารถใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวในการตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร ได้รับการรับรองใน
ระดับการรับรองแบบจ�ากัด ที่ระดับความมีสาระส�าคัญ ±5%
ชนิดของก๊าซเรือนกระจกทีธ่ นาคารควบคุมและติดตามผล ประกอบด้วย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
กลุม่ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) กลุม่ เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs)
ซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลูโอไรด์ (SF6) และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) แล้ว
ค�านวณเป็นก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในหน่วยของตันเทียบเท่า CO2
โดยใช้ค่ามาตรฐานตัวคูณในระดับสากล

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ

2014
2015
2016

3,574.84
4,030.35
3,836.77

CO2
SCOPE 1

11,610.89

CO2

20,188.55
19,705.37

SCOPE 2
393.09
583.76
461.33

CO2
SCOPE 3

(หนวย: ตันเทียบเทา CO2 )

Scope 1 หมายถึง กาซเร�อนกระจกที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิง
Scope 2 หมายถึง กาซเร�อนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟา
Scope 3 หมายถึง กาซเร�อนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมอื่นๆ

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณ

หน่วย

ปี 2559

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม

ตันเทียบเท่า CO2

14,003.47

จ�านวนพนักงานประจ�าท�างานในอาคารที่เกี่ยวข้อง

คน

8,078

ความเข้มข้นของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันเทียบเท่า CO2 ต่อ พนักงานประจ�า 1 คน

1.73
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เป้าหมายความพร้อม
ในการก้าวต่อไป
สู่ปี 2560
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“ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้ออ�านวยให้ธนาคาร และผู้มีส่วนได้เสีย
รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน ได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน”
ธนาคารยึดมัน่ ในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น”
เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาโดยตลอด 72 ปีทดี่ า� เนินธุรกิจ
มาอย่างต่อเนือ่ ง และด้วยปรัชญาธุรกิจดังกล่าว ท�าให้ธนาคาร
สามารถรักษาสายสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างยาวนาน ได้รับ
ความไว้วางใจจากกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลายสานต่อกันมาตลอด
หลายทศวรรษ การที่ธนาคารมีฐานลูกค้าที่แน่นแฟ้น นับเป็น
ปัจจัยทีส่ า� คัญทีส่ นับสนุนการเติบโตของธนาคาร ท�าให้ธนาคาร
สามารถขยายธุรกิจเพื่อรองรับกับความต้องการทางการเงิน
ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ ความมุ่งมั่นของธนาคาร
ในการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านกับลูกค้าได้สะท้อนในทุก
องค์ประกอบของการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ควบคู่ไปกับ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่น
ต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ในปี 2559 แม้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะอยู่ใน
ระดั บ ไม่ สู ง มากนั ก แต่ ภ าครั ฐ ได้ เ ตรี ย มแผนการลงทุ น
ในโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของประเทศ และการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย
ดังจะเห็นได้จากการประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี 25582563 ที่มีเป้าหมายในการปฏิรูปให้ไทยเป็นประเทศที่มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระยะยาว ธนาคารเห็นเช่นเดียวกันว่า โครงการ
เหล่ า นี้ มี ความส� า คัญ เพราะจะน�า ไปสู่ก ารปรับ โครงสร้ าง
ในสาขาเศรษฐกิจหลักของประเทศ เช่น การเกษตร การบริการ
การโทรคมนาคม ตลอดจนอุตสาหกรรมทีป่ ระเทศไทยมีการพัฒนา
อยูแ่ ล้ว เช่น ยานยนต์ การลงทุนเหล่านีจ้ ะเป็นโอกาสส�าคัญ ทีจ่ ะ
ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดในปี 2560

ในปี 2560 ธนาคารได้ก�าหนดทิศทางในการด�าเนินธุรกิจที่จะรองรับ
แนวโน้ ม ส� า คั ญ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ในวงกว้าง ใน 3 ด้าน ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
(Regionalization) การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization)
และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) ด้วยแนวทางการ “เข้าถึง
และเข้าใจลูกค้า” อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนส�าคัญ ดังนี้
• ธนาคารจะด�าเนินบทบาทที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานและดูแลลูกค้า
• ธนาคารจะท�างานร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ค�าปรึกษาที่ดีที่จะช่วย
ยกระดับธุรกิจของลูกค้าจากโอกาสทางธุรกิจทีก่ า� ลังเกิดขึน้ สามารถ
ปรับธุรกิจได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
• ธนาคารจะเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและสั ง คมเปิ ด โอกาส
ให้พนักงานและผู้บริหารของธนาคารให้เข้าถึงและเข้าใจชุมชน
และสังคม ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับต่างๆ
อย่างทั่วถึง
การด�าเนินการในปี 2560 จะสานต่อความมุ่งมั่นในการน�าธนาคาร
ก้าวสูอ่ นาคตได้อย่างมัน่ คง พร้อมกับการเป็น “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น”
ด้ ว ยบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ ด้ ว ยคุ ณ ภาพและน�้ า ใจ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ความเชื่อมโยงกับ GRI-G4
ตารางแสดงความเชือ่ มโยงระหว่างหัวข้อ GRI-G4 กับ รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
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GRI-G4
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GRI-G4

G4-1

2-3

G4-EC8

32 - 37

G4-LA8

-

G4-2

-

G4-EC9

ไม่อยู่ในขอบข่ายการด�าเนินงานของธนาคาร

G4-LA9

45

G4-3

8-9

G4-EN1

71 - 75

G4-LA10

-

G4-4

8-9

G4-EN2

71 - 75

G4-LA11

-

G4-5

8-9

G4-EN3

71 - 75

G4-LA12

-

G4-6

8-9

G4-EN4

71 - 75

G4-LA13

-

G4-7

8-9

G4-EN5

-

G4-LA14

-

G4-8

-

G4-EN6

71 - 75

G4-LA15

10 - 11

G4-9

8-9

G4-EN7

-

G4-LA16

-

G4-10

39 - 40

G4-EN8

71 - 75

G4-HR1

49

G4-DMA

49

G4-11

43

G4-EN9

-

G4-12

10 - 11

G4-EN10

-

G4-13

4

G4-EN11

-

G4-14

6

G4-EN12

-

G4-15

-

G4-EN13

-

G4-16

7

G4-EN14

-

G4-17

4

G4-EN15

76 - 77

G4-18

5

G4-EN16

76 - 77

G4-19

12 - 13

G4-EN17

76 - 77

G4-20

12 - 13

G4-EN18

76 - 77

G4-21

12 - 13

G4-EN19

-

G4-22

12 - 13

G4-EN20

-

G4-23

4

G4-EN21

-

G4-24

15

G4-EN22

71 - 75

G4-25

15 - 22

G4-EN23

-

G4-26

-

G4-DMA

76 - 77

G4-27

-

G4-EN24

-

G4-28

5

G4-EN25

-

G4-29

5

G4-EN26

-

G4-30

5

G4-EN27

-

G4-31

5

G4-EN28

ไม่อยู่ในขอบข่ายการด�าเนินงานของธนาคาร

G4-32

-

G4-EN29

-
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G4-HR2

-

G4-HR3

49

G4-HR4

49

G4-HR5

-

G4-HR6

49

G4-HR7

49

G4-HR8

49

G4-HR9

49

G4-HR10

49

G4-HR11

49

G4-HR12

-

G4-SO1

51

G4-SO2

-

FS-1

-

FS-2

-

FS-3

-

FS-4

-

FS-5

-

FS-6

-

FS-7

-

FS-8

-

FS-9

-

FS-10

-

G4-33

-

G4-EN30

-

G4-34 ถึง G4-55

-

G4-EN31

71 - 75

G4-56 ถึง G4-58

23

G4-EN3

-

G4-DMA

-

G4-EN33

-

FS-11

G4-DMA

-

G4-EN34

-

FS-12

-

G4-EC1

8

G4-LA1

-

FS-13

35 - 37

G4-DMA

12 - 13

G4-LA2

41 - 43

FS-15

61

G4-EC2

-

G4-LA3

42

FS-16

34 - 35

G4-EC3

40

G4-LA4

43

G4-PR1

61

G4-EC4

ไม่อยู่ในขอบข่ายการด�าเนินงานของธนาคาร

G4-DMA

43

G4-PR2

61

G4-EC5

40

G4-LA5

44

G4-PR3

61

G4-EC6

-

G4-LA6

44

G4-PR4

61

G4-EC7

30 - 31

G4-LA7

44

G4-PR5

64

