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ธนาคารกรงุเทพยังคงยึดมัน่ในเจตนารมณ์ของ “เพ่ือนคูค่ดิ มติรคูบ้่าน” 
ทีส่นบัสนุนลกูค้า พันธมติรธุรกิจและพนักงานให้บรรลเุป้าหมายที่
มุ่งหวังและมีความมั่นคงทางการเงินส�าหรับอนาคต ซึ่งสะท้อนถึง
วิสัยทัศน์ท่ีให้ความส�าคัญกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่มีคุณภาพในฐานะธนาคารที่มีความมั่นคงในระดับ
สากลและเป็นองค์กรชั้นน�าของภูมิภาคเอเชีย

ธนาคารเชื่อว่าจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ การก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการด�าเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จทางธุรกิจในระยะยาว 
โดยธนาคารได้ถ่ายทอดหลักการดังกล่าวน้ีให้ลูกค้าน�าไปปฏิบัติ
เพ่ือความย่ังยืนทางธุรกิจด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับ
ภาคการธนาคารและหน่วยงานก�ากับดแูล เพ่ือส่งเสรมิการด�าเนิน
กิจการด้วยความโปร่งใสและการร่วมมือกันเพ่ือป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน คู่ขนานไปกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารน�าหลักการส�าหรับการด�าเนินธุรกิจท่ีเป ็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อมมาปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรม เช่น การรไีซเคลิวัสดใุช้แล้ว 
การประหยัดพลังงาน การเผยแพร่ความรู ้ เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้า และการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น โดยธนาคารได้ด�าเนินการ
ตามข้อผกูพันกับกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลง
สภาพทางภูมอิากาศของโลก ด้วยการเปลีย่นหลอดไฟให้เป็นแบบ
ประหยัดพลงังานในกลุม่อาคารขนาดใหญ่ ซึง่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังยังลดการใช้กระดาษในกระบวนการ
ท�างาน  ด�าเนินการรไีซเคลิขยะกระดาษและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
ท่ีไม่ใช้แล้วด้วยกระบวนการท่ีไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล และปลอดภัยส�าหรบัข้อมลูทัง้ของลกูค้าและของ
ธนาคาร

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการผลิต
พลังงานหมุนเวียนท้ังในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน เช่น 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กของ
สหกรณ์ภาคการเกษตร เพือ่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าในประเทศลาวและโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลมในประเทศเวยีดนาม นอกจากนี้
ธนาคารยังสนับสนุนสนิเชือ่ร่วมส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งท�าให้ธนาคารได้รับรางวัล
ยกย่องจากบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินและสื่อมวลชนระดับ
นานาชาติหลายองค์กร

ธนาคารสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือร่วมกันสร้างเสริม
สังคมที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความผาสุกและ
สวสัดภิาพท่ีย่ังยืนของคนในสงัคม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ    
เช ่น  โครงการ “ ผู ้น� า เ พ่ือการพัฒนาการศึกษาท่ี ยั่ ง ยืน” 
(CONNEXT ED) ท่ีธนาคารสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียน 207 โรง ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างด ี
ในปีท่ีผ่านมา อีกทั้งยังออกผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม 
แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยธนาคารบริจาคค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี และบรจิาคเพ่ิมเตมิอกีร้อยละ 0.2 
ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล เพ่ือน�าไปพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์และช่วย
เหลอืผูป่้วยยากไร้ นอกเหนอืจากการเสรมิสร้างความมัน่คงเข้มแข็ง
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านการสนบัสนนุภาคธุรกจิต่าง  ๆ  
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นบทบาทหลักของธนาคาร อันจะ
น�ามาซึ่งความอยู่ดีมีสุขร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม

ด้วยเหตุน้ี ธนาคารจึงมุ่งเน้นการช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความมั่นใจที่จะก้าวเดิน 
ต่อไปในภาวะที่โลกก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมา
จากปัจจัย 3 ประการที่ธนาคารให้ความส�าคัญและเป็นพ้ืนฐาน
ส�าหรบัก�าหนดแนวทางการด�าเนนิธุรกิจในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา คอื 
Regionalization หรือการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
Urbanization หรือการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และ 
Digitalization หรอืการเข้าสูยุ่คดจิทัิลกลายเป็นปัจจยัส�าคัญทัง้ใน
ชวิีต สงัคมและเศรษฐกิจ ซึง่ส่งผลให้เกิดการขยายตวัอย่างรวดเรว็
ของการค้าขายระหว่างประเทศ การลงทุนและการเดินทางของ
ประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และประเทศ
ใกล้เคยีง โดยธนาคารให้การสนบัสนุนลกูค้าท่ีก�าลงัขยายธุรกิจไป
ในภูมิภาคอาเซียนด้วยเครือข่ายต่างประเทศของธนาคารท่ี

สารจากประธานกรรมการธนาคาร
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ครอบคลุมและมีความรู ้  ข ้อมูล และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด 
ในประเทศท่ีสาขาเหล่าน้ันตัง้อยู่เป็นอย่างด ีในขณะเดยีวกัน การเตบิโต
ของเมืองส�าคัญ ๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้
ประชาชนมรีายได้สงูขึน้และมคีวามต้องการบรกิารทางการเงนิท่ีซบัซ้อน
มากขึน้ เช่น บรกิารด้านการลงทุน การบรหิารสนิทรพัย์ เป็นต้น นอกจากนี้ 
ความต้องการบริการธนาคารดิจิทัลสูงขึ้นด้วยตามวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป 
และเพ่ือสนบัสนุนลกูค้าในการปรบัตัวให้สอดคล้องกับความเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว ธนาคารได้จดักิจกรรมให้ความรูท้ีจ่�าเป็นแก่ลกูค้าในด้านต่าง ๆ 
เช่น นวตักรรมและพัฒนาการใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า 

หนึ่งในโครงการส�าคัญของธนาคารในปี 2560 ที่ผ่านมาคือ โครงการ 
Bangkok Bank InnoHub ซึ่งเป็นโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ 
ประเภทฟินเทคระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทย โดยสตาร์ทอัพท่ี
ธนาคารคัดเลือกเข้าร่วมโครงการล้วนเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีระดบัโลก พร้อมด้วยศกัยภาพส�าหรบัการสร้างเครอืข่ายและ
พันธมติรธุรกิจในประเทศไทยและอาเซยีน อกีทัง้ยังมคีวามพร้อมส�าหรบั
การถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว 

ในขณะเดียวกันธนาคารได้ร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับภาครัฐและภาคเอกชนใน 
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ช� า ร ะ เงิ น แ บ บ 
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานระบบ 
การช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความ
ส�าเร็จและเจริญรุ่งเรืองในยุคดิจิทัล

ส�าหรบัปี 2561 น้ี ธนาคารยังคงมุง่มัน่ใน
การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยในฐานะ
บรรษัทประชากรที่ดีของประเทศ ด้วย
เจตนารมณ์ของ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” 
ที่ธนาคารยึดมั่นเสมอมา ธนาคารพร้อม

สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในประเทศไทยและในประเทศท่ี
ธนาคารด�าเนินธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

ธนาคารมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่ง
ในบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นย่ังยืน” หรือ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ประจ�าป ี  2560 จากตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นปีที่  2 ติดต่อกัน โดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุน
กับธนาคาร ซึง่เป็นหนึง่ในบรษิทัจดทะเบยีนท่ีสร้างผลกระทบเชงิบวกให้
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
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ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
พาณิชย์  โดยเป็นท่ียอมรับว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าแห่งหน่ึงของ
ไทย มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2518 ซึง่เป็นปีท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
เริม่เปิดด�าเนินการ โดยธนาคารเป็น 1 ใน 16 บรษิทัจดทะเบยีนกลุม่แรก
ของตลาด

ธนาคารให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ภายใต้สัญลักษณ์บัวหลวง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุม่ต่าง ๆ   ครอบคลมุถึงผูบ้รโิภค
และธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ  
เอสเอ็มอี ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ อาทิ บัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ 
บริการสินเชื่อส�าหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ บริการด้านการเงิน
ธนกิจและการลงทุน บริการบริหารการเงิน บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
และโอนเงินระหว่างประเทศ บรกิารส�าหรบัธุรกิจระหว่างประเทศ บรกิาร
บริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล กองทุนร่วมลงทุน บริการส�าหรับการค้า
ระหว่างประเทศ บริการ Cash Management และบริการด้าน 
หลกัทรพัย์และรบัฝากทรพัย์สนิ นอกจากน้ี ธนาคารยังร่วมมอืกับบรษิทั
ในธุรกิจการเงินของธนาคาร เพ่ือให้บริการประกันภัยและประกันชีวิต 
บริการซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุนในกองทุนรวมอีกด้วย

ธนาคารน�าเสนอบริการด้านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักดีใน
ตลาด เช่น บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ประเภทต่าง ๆ ที่อ�านวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่
ลกูค้าและผูบ้รโิภคโดยทัว่ไปในการช�าระเงินและท�าธุรกรรมทางการเงนิ
ประจ�าวัน บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง 
(Bualuang mBanking) เพ่ือขยายขอบข่ายการให้บริการทางการเงิน
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตไปยังกลุ่มผู้บริโภค
อย่างท่ัวถึง โดยในปีท่ีผ่านมา ธนาคารได้เพ่ิมบริการการช�าระเงินด้วย
เทคโนโลยี QR Code ผ่านระบบพร้อมเพย์ เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึง 

ในการโอนเงินและช�าระเงินส�าหรับผู้บริโภค อีกทั้งยังมีบริการบัวหลวง 
ไอเพย์ (Bualuang iPay) ที่ช่วยให้ลูกค้าช�าระเงินค่าสินค้าและบริการ
ให้แก่ร้านค้าออนไลน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าเป็น
เว็บไซต์ที่ถูกต้องของร้านค้านั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน นอกจากน้ี ธนาคารยังมีบริการส�าหรับลูกค้าธุรกิจ เช่น 
บรกิารจ่ายเงนิเดอืนพนักงาน (Bualuang Payroll) ท่ีช่วยให้บรษิทัต่าง ๆ 
สามารถจ่ายเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดภาระงาน
เอกสาร ในขณะที่พนักงานก็ได้รับเงินเดือนอย่างถูกต้อง ตรงเวลา 
ปลอดภัยและสามารถเลือกออมเงินโดยใช้บริการบัญชีเงินฝากสินมัธ
ยะทรพัย์ทวีร่วมกับบญัชเีงนิฝากสะสมทรพัย์ทีใ่ช้รบัเงนิเดอืนได้อกีด้วย 
บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking) บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ ท่ีช่วยให้ลกูค้าบรหิารจดัการธุรกรรมทางการเงนิของ
กิจการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การโอนเงินให้
ผู้รับทั้งในประเทศและต่างประเทศ การช�าระเงนิเข้าบญัชขีองคูค้่า การ
จ่ายเงินเดือนพนักงาน และการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
เป็นต้น

บริการบัวหลวง ไอซัพพลาย (Bualuang iSupply) เป็นอีกบริการหนึ่ง 
ทีธ่นาคารพัฒนาข้ึน เพ่ือตอบสนองการด�าเนินธุรกิจในปัจจบุนัท่ีลกูค้ามี
การค้าขายระหว่างกันในลักษณะของห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น ซึ่งช่วยให้
บรษิทัต่าง ๆ ทีร่่วมอยู่ในห่วงโซ่อปุทานสามารถบรหิารการช�าระเงนิและ
การเรยีกเก็บเงนิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ อกีทัง้ยังเอือ้อ�านวยให้ธนาคาร
ส ่งต ่อแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมถึงแนวคิดเรื่อง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความย่ังยืนให้แพร่กระจาย
ต่อไปยังเครือข่ายการค้าของลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และยังมีสินเชื่อ
บวัหลวงกรนี (Bualuang Green Loan) เป็นบรกิารสนิเชือ่อตัราดอกเบีย้
พิเศษ (MLR ต่อปี หรือต�่ากว่า) ที่สนับสนุนลูกค้าในการลงทุน 
เพ่ือประหยัดพลงังาน หรอืพัฒนาพลงังานทดแทน หรอืปรบัปรงุกระบวนการ
ผลิตเพ่ือลดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนท่ี 1 
รายงานการด�าเนินการ
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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ของโลก ในขณะเดยีวกัน ธนาคารด�าเนนิโครงการ “เกษตรก้าวหน้า” เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งยังคงเป็นกลุ่มเศรษฐกิจสังคม 
ที่มีความส�าคัญของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

ส�าหรับบริษัทไทยที่สนใจขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน ธนาคาร 
ได้จัดตั้งศูนย์ AEC Connect ท่ีส�านักงานใหญ่ สีลม เพ่ือบริการให ้
ค�าปรกึษาแนะน�า รวมทัง้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัตลาดในแต่ละประเทศ
แก่ผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส่วนในการสร้างสังคมผู้ประกอบการไทยให้มี
ความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การผลิตรายการ
สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ “เพ่ือนคู่คิด” มาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2532  
โดยออกอากาศทางช่อง 33HD ในวันพฤหสับดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 
เพ่ือน�าเสนอเรือ่งราวของผูป้ระกอบการเอสเอม็อทีีม่คีวามคดิสร้างสรรค์
และนวัตกรรมท่ีน่าสนใจสู ่การรับรู ้ของตลาด ซึ่งจะเปิดโอกาสให ้
ผู้ประกอบการได้ขยายธุรกิจและเติบโตอย่างย่ังยืน อีกท้ังยังจะส่งต่อ
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยัง
ผลติรายการโทรทศัน์อกีหลายรายการเพ่ือให้ความรูแ้ก่เอสเอม็อสี�าหรบั
การสร้างความเข้มแข็งและเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืน เช่น 
รายการ “Secrets of Victory” ท่ีน�าเสนอเคล็ดลับสู่ความส�าเร็จของ 
ผูป้ระกอบการท่ีน่าสนใจ โดยออกอากาศทางช่อง Smart SME (True 49) 
ทกุวันพฤหัสบดี เวลา 21.00-21.30 น. รายการ “Yes or No Innovation” 
เกมโชว์ประกวดนวัตนกรรมของผู้ประกอบการ ออกอากาศทางช่อง 
Smart SME (True 49) ทุกวันศุกร์ เวลา 21.00-21.30 น. และรายการ 
“SME Clinic” ที่เชิญนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จและผู้เชี่ยวชาญ 
มาให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการสร้างธุรกิจให้เตบิโตอย่างย่ังยืน ได้เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก bangkokbanksme

   

ธนาคารมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมท่ัวประเทศ จ�านวน 1,166 แห่ง  
ช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัยและบริการธนาคารออนไลน ์
ที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมให้ลูกค้าใช้บริการได้ทุกท่ีทุกเวลา อีกท้ังยังมี
สาขาต่างประเทศอีก 32 แห่งที่ด�าเนินธุรกิจอยู่ใน 15 เขตเศรษฐกิจ
ส�าคัญทั่วโลก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม ลาว กัมพูชา 
เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย หมู่เกาะเคย์แมน  
สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา โดยครึง่หนึง่ของสาขาต่างประเทศ
ของธนาคารตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน จ�านวนปีที่สาขาเหล่าน้ีเปิด 
ด�าเนินงานสะท้อนว่าธนาคารด�าเนินธุรกิจอยู ่ในแต่ละประเทศ 
มาอย่างยาวนาน เช่น สาขาฮ่องกง (ตัง้แต่ปี 2497) สาขาโตเกยีว (ต้ังแต่ 
ปี 2498) สาขาสิงคโปร์และสาขาลอนดอน (ตั้งแต่ปี 2500) สาขา
กัวลาลมัเปอร์ (ตัง้แต่ปี 2502)  สาขาไทเป (ตัง้แต่ปี 2508) สาขาจาการ์ตา
(ตัง้แต่ปี 2511) สาขานวิยอร์ก (ตัง้แต่ปี 2514) สาขาปักก่ิง (ตัง้แต่ปี 2529) 
สาขานครโฮจิมินห์ (ตั้งแต่ปี 2535) สาขาเซี่ยงไฮ้และสาขาเวียงจันทน์ 
(ตั้งแต่ปี 2536) สาขามะนิลาและสาขาย่างกุ้ง (ตั้งแต่ปี 2538) เป็นต้น 
ธนาคารจึงมีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดของประเทศ
เหล่านีอ้ย่างถ่องแท้ ซึง่ท�าให้ธนาคารสามารถให้ค�าแนะน�า รวมท้ังข้อมลู
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรบัลกูค้าทีส่นใจขยายธุรกิจไปยังประเทศท่ี
ธนาคารมสีาขาตัง้อยู่ นอกจากนี ้ธนาคารยังมคีวามร่วมมอืกับธนาคาร
พนัธมิตรอีกกวา่ 1,000 แห่งทัว่โลก ซึ่งท�าให้ธนาคารสามารถให้บริการ
ลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรได้ด้วย 

ธนาคารมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

นอกจากส�านักงานใหญ่ ซึ่งเป็นสถานประกอบการหลักแล้ว ธนาคารมี
สถานประกอบการรวม 1,198 แห่ง โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 413 แห่ง ต่างจังหวัด 753 แห่ง และในต่างประเทศ 32 แห่ง 
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 ขอบข่ายการให้บริการ (ณ 31 ธันวาคม 2560)

นครหลวง

จ�านวนสาขา 

413 แห่ง

จ�านวนส�านักธุรกิจ

38 แห่ง

จ�านวนพนักงาน

15,130 คน

ต่างจังหวัด

จ�านวนสาขา 

753 แห่ง

จ�านวนส�านักธุรกิจ

79 แห่ง
จ�านวนพนักงาน

8,672 คน

จ�านวนสาขาและส�านักธุรกิจ

จ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 

 24,539 คน

จ�านวนฐานลูกค้าเงินฝาก

17 + 
ล้านบัญชี

จ�านวนเครื่องรับฝากเงินสด

1,300 + 
เครื่อง

จ�านวนเครื่อง  ATM

9,400 + 
เครื่อง
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1
สหรัฐอเมริกา

3
ไต้หวัน

1
อังกฤษ

2
ญี่ปุ่น

2
เวียดนาม

6
จีน

2
ฮ่องกง

1
ฟิลิปปินส์

หมู่เกาะเคย์แมน

1
เมียนมา

1
ลาว

2
ไทย มาเลเซีย

5
อินโดนีเซีย

3
สิงคโปร์

1
กัมพูชา

1
ตัวเลขแสดงจํานวนสาขา
*  ไม่รวมเครื่องบริการอัตโนมัติ 1,166 *

ต่างประเทศ

จ�านวนสาขา 

32 แห่ง

จ�านวนพนักงาน

737 คน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท)

รายได้รวม

160,253 

ภาษีเงินได้

7,832 

ก�าไรสุทธิ**

33,009 

สินทรัพย์

3,076,310 

เงินให้สินเชื่อ*

2,003,989 

เงินรับฝาก

2,310,743 

หนี้สิน

2,674,303 
 

2560

หมายเหตุ
* หักรายได้รอตัดบัญชี  ** ส่วนที่เป็นของธนาคาร



ห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของการด�าเนินธุรกิจ

ผู้จ�าหน่ายและ 
ผู้ให้บริการ

เชิงธุรกิจ

เชิงสังคมและ
การพัฒนาความยั่งยืน

แหล่งที่มาของเงิน การด�าเนินงาน
ของธนาคาร

เงินให้สินเชื่อ

เงินลงทุน

แหล่งใช้ ไปของเงิน

ก�าไรจากการ
ด�าเนินการ

การกู้ยืมเงิน

ลูกค้าเงินฝาก

นักลงทุน

เงินให้สินเชื่อบุคคล

เงินให้สินเชื่อธุรกิจ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตกแต่ง ดูแล

สถานประกอบการ

ผู้จ�าหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์การด�าเนินงาน

ผู้ให้บริการต่าง ๆ

องค์กรก�ากับดูแล
สถาบันการเงิน

ลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน
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สบืเนือ่งมาจากข้อมลูห่วงโซ่คณุค่า ห่วงโซ่อปุทาน และการจดัซือ้จดัจ้าง
ที่ธนาคารได้รายงานไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 
2559 ในปี 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ริเริ่มน�าแนวคิดด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความย่ังยืนขยายผลให้
ครอบคลมุการด�าเนินงานของฝ่ายอาคารส�านกังานและทรพัย์สนิ ซึง่เป็น
หน่วยงานของธนาคารที่รับผิดชอบการก่อสร้างและดูแลรักษาอาคาร
สถานที่ส�าหรับการประกอบธุรกิจของธนาคาร รวมถึงระบบงานอาคาร
และวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับอาคาร โดยฝ่ายอาคารส�านักงานและ
ทรพัย์สนิจะมหีน้าทีใ่นการจดัจ้างผูร้บัเหมาและควบคมุการด�าเนนิการ
ในนามของธนาคาร 



ระบบการจัดจ้างและควบคุมการด�าเนินการของผู้ให้บริการ

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้บริการจากบุคคล
ภายนอก

กลั่นกรองด้าน

• ฐานะการเงิน
• เทคโนโลยี
• ภาพลักษณ์ด้านสังคม
 และสิ่งแวดล้อม
• เงื่อนไขกฎหมายแรงงาน

อนุมัติจัดจ้าง

ประเมินประสิทธิภาพ
ของผู้ให้บริการ

ขึ้นทะเบียน
ผู้ให้บริการภายนอก

ประกวดราคา

กระบวนการจัดจ้าง

คณะกรรมการ
ต่อรองราคาและจัดจ้าง
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)10

จากบุคคลภายนอก  และได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว จะสามารถ 
เข้าร่วมการประกวดราคา ซึง่จะต้องผ่านการพิจารณา โดยคณะกรรมการ
ต่อรองราคาและจัดจ้าง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคาร 

นอกจากน้ี ผู้ให้บริการภายนอกจะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน 
สทิธิมนุษยชนท่ีระบอุยูใ่นสญัญาจ้างด้วย เช่น ต้องปฏิบตัติามกฎหมาย
ทีคุ่ม้ครองสทิธิและสวัสดภิาพของแรงงาน โดยไม่ใช้แรงงานผดิกฎหมาย
หรือผิดหลักจริยธรรม และปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการจ่าย 
ค่าจ้างให้ลูกจ้างของตนด้วย 

ธนาคารประเมินผลผู้ให้บริการภายนอกทุก 6 เดือน โดยเจ้าหน้าท่ี 
ของฝ่ายอาคารส�านักงานและทรัพย์สิน และหน่วยงานท่ีใช้บริการ  
ต้องแจ้งผลการประเมนิต่อ คณะกรรมการกลัน่กรองการใช้บคุคลภายนอก 
ของธนาคาร

ในส่วนของงานประเภท ผู้รับเหมางานสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุง
ตกแต่งอาคารส�านักงาน ซึ่งด�าเนินการโดยฝ่ายอาคารส�านักงานและ
ทรัพย์สิน รวมถึง การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นส�าหรับ 
การด�าเนินงานของธนาคาร ซึ่งด�าเนินการโดยส่วนจัดซื้อ ธนาคาร 
เปิดโอกาสให้บริษัทท่ีสนใจเข้ามาเสนอราคาอย่างเท่าเทียม หากเป็น
บริษัทรายใหม่และสนใจเข้ามาเสนอราคากับธนาคาร ธนาคารจะ 
นัดหมายให้เข้ามาแนะน�าบริษัท และน�าเสนอผลงานท่ีเคยท�ามาก่อน 
พร้อมรบัฟังเงือ่นไขต่าง ๆ ของธนาคาร แล้วจงึให้ขึน้ทะเบยีนร้านค้าก่อน
ให้เสนอราคาในการจดัประกวดราคาในครัง้ต่อไป ในการจ้างงานทกุครัง้ 
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้รับงานทราบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมท้ัง 
ข้อก�าหนดของสินค้าหรือบริการที่ธนาคารจัดซื้อ หากผู้รับงานปฏิบัต ิ
ผดิเงือ่นไข ธนาคารมมีาตรการส�าหรบัด�าเนินการท่ีชดัเจนและเหมาะสม
ตามกรณี ตั้งแต่การตักเตือนไปจนถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับงาน

ธนาคารด�าเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการ/ผู้รับเหมา 3 ประเภท ได้แก่ 

1. ผู ้ให้บริการภายนอก ที่ฝ่ายอาคารส�านักงานและทรัพย์สินเป็น 
ผูว่้าจ้างเป็นรายปี หรอืตามจ�านวนปีท่ีระบใุนสญัญา ส�าหรบังานต่าง ๆ  
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท�าความสะอาด งานดูแลรักษา 
ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร เช่น ลิฟท์โดยสาร เป็นต้น 

2. ผู้รับเหมางานสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงตกแต่งอาคารส�านักงาน 
และสาขาในกรุงเทพมหานคร โดยมีสัญญาว่าจ้างตามระยะเวลาของ
โครงการ เช่น งานสร้างสาขาในห้างสรรพสินค้า งานปรับปรุงสาขา  
งานซ่อมแซมอุปกรณ์อาคารทั่วไป งานซ่อมเฉพาะทาง เช่น ระบบ 
กล้องวงจรปิด ระบบไฟส�ารอง ระบบเตือนอัคคีภัย เป็นต้น

3. ผูร้บัเหมาท้องถ่ินส�าหรบังานในต่างจงัหวัด ซึง่ส่วนใหญ่เป็นงานดแูล
รักษาหรือซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสาขา เช่น ระบบ 
ปรบัอากาศ ไฟฟ้า ประปา หรอืงานซ่อมท่ัวไป โดยฝ่ายอาคารส�านกังาน
และทรัพย์สิน หรือผู้รับผิดชอบสาขานั้น ๆ จะสรรหาผู้รับเหมาท้องถิ่น
เข้าด�าเนินการเพื่อความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย กระจายรายได้
สู ่ท้องถ่ิน ส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการและสร้างโอกาส 
ขยายธุรกิจให้แก่ธนาคารด้วย 

ในส่วนของงานประเภท ผู้ให้บริการภายนอก ธนาคารมีกระบวนการ 
จดัจ้าง โดยให้ผูท้ีป่ระสงค์จะรบัการจ้างงานจากธนาคารต้องข้ึนทะเบยีน
กับธนาคารเพื่อเข้ารับการประเมินจาก คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้
บริการจากบุคคลภายนอกของธนาคารก่อน เพื่อทราบสถานะเบื้องต้น 
ทัง้ในแง่ของความมัน่คงของสถานะการเงิน ความสามารถทางเทคโนโลยี 
เงื่อนไขตามกฎหมายแรงงานก�าหนด และภาพลักษณ์ชื่อเสียงในด้าน
สงัคมและสิง่แวดล้อมท่ียอมรบัได้ ธนาคารด�าเนนิการจดัจ้างด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วยวิธีประกวดราคา โดยเมื่อผู้ประสงค์จะรับ
การจ้างงานผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้บรกิาร
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การด�าเนินงานของธนาคารในปี 2560 ไม่มกีารเปลีย่นแปลงท่ีมนัียส�าคญั
ของธนาคารและต่อห่วงโซ่อุปทานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร  
ส�าหรับการด�าเนินกิจการในประเทศไทยธนาคารจดัซือ้จดัจ้างจากผูผ้ลติ
หรือผู้แทนจ�าหน่ายซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทยทั้งหมด

ในรอบปีทีผ่่านมา การเปลีย่นแปลงผูใ้ห้บรกิารภายนอก และผูร้บัเหมา
โครงการ รวมถึงผู้ผลิตหรือผู้จ�าหน่ายไม่มีที่เก่ียวข้องกับผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากน้ี ธนาคารได้ริเริ่มให้มีการสรรหาและจัดจ้างผู ้รับเหมา 
ในท้องถ่ินส�าหรับการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารที่ท�าการสาขา 
และส�านกังานในจงัหวัดต่าง ๆ มากขึน้ เพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 

มาตรการป้องกันผลกระทบเชิงลบ
ต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
ธนาคารตระหนกัถึงการด�าเนนิธุรกิจอย่างระมดัระวัง เพ่ือป้องกันความ
เสีย่งทีอ่าจเกิดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อม เช่น การให้สนิเชือ่ทีจ่ะ
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารยัง
พิจารณาเร่ืองการจัดซื้อกระดาษ ว่าเป็นกระดาษท่ีผลิตจากการตัดไม้
ท�าลายป่าหรือไม่

การร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ธนาคารเข้าร่วมเป็นสมาชกิขององค์กร สมาคมและชมรมต่าง ๆ ทีม่ส่ีวน
เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ทัง้ในระดบัประเทศและระดบั
นานาชาต ิเพ่ือเสรมิสร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอนัดกัีบทกุภาค
ส่วน อีกท้ังยังมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรักษา 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมท้ังร่วมเสริมสร้างสังคม  
ส่ิงแวดล้อม ภาคการธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้มี
ความมั่นคงและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

องค์กรท่ีธนาคารเข้าร่วมเป็นสมาชกิมหีลากหลายประเภท อาท ิสมาคม
ธนาคารไทย (รวมท้ังชมรมต่าง ๆ ภายใต้สมาคม) สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย สภาหอการค ้าแห ่งประเทศไทย 
หอการค้าไทยและหอการค้าร่วมระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจ 
ต่างประเทศ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย Asian Bankers 
Association, Asia Business Council, World Economic Forum และ 
The Financial Cooperation Association เป็นต้น ซึ่งองค์กรเหล่าน้ี  
ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความสนใจในเรื่อง 
ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความย่ังยืน  
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ท�าให้ธนาคารในฐานะสมาชกิ
ของสมาคมเหล่านี้ ได้รับทราบข้อมูล ทิศทาง และความเคลื่อนไหว 
ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน�ามาปรับปรุงแนวทางและการด�าเนิน
กิจการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู ่
ความย่ังยืนให้สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้ดีขึ้น
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ภายใต้บริบทของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา 
สู ่ความย่ังยืนท่ีผ่านมา ธนาคารตระหนักถึงปัจจัยส�าคัญ 3 ด้าน 
ที่ธนาคารเห็นว่า จะมีส่วนส�าคัญและเป็นปัจจัยท่ีก�าลังขับเคล่ือน 
ความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ในภูมิภาค
อาเซียนและในทวีปเอเชีย ท่ีได้เริ่มส่งผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและ 
มีความชัดเจนย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อ 
การด�าเนนิธุรกิจของธนาคารในมติด้ิานเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม

ปัจจัยส�าคัญประการแรก คือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
(Regionalization) หรือการท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเชื่อมโยงถึงกันอย่างใกล้ชิดและก�าลังจะกลายเป็นระบบ
เศรษฐกิจเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ข้ึนอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community – AEC) ที่เอื้ออ�านวยให้ธุรกิจไทยมีโอกาส
ขยายตัวสู่ตลาดอาเซียน ท่ีมีประชากรรวมกันถึง 600 ล้านคน รวมถึง 
มีโอกาสมากขึ้นส�าหรับการเข้าไปลงทุนและค้าขายกับคู่ค้าในประเทศ 
AEC ในขณะเดียวกัน บางธุรกิจก็จะต้องเริ่มเผชิญกับการแข่งขันจาก 
คู่แข่งใน AEC ที่มีกลยุทธ์การตลาดที่ดีกว่าหรือต้นทุนที่ต�่ากว่า เป็นต้น 

ปัจจัยส�าคัญประการที่สอง คือ การขยายตัวของเมือง (Urbanization) 
หรือการพัฒนาสู่ความเป็นสังคมเมืองของพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ซึ่ง 
ส ่งผลให้มีคนช้ันกลางเพ่ิมขึ้น กลายเป็นกลุ ่มลูกค้าท่ีมีรูปแบบ 
การด�าเนินชวิีตและความต้องการบรโิภคสนิค้าและบรกิารทีซ่บัซ้อนเช่น
เดียวกับคนในเมืองใหญ่อื่น ๆ ธนาคารเห็นว่า ความเข้าใจในความ
ต้องการท่ีเปลี่ยนไปและการตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ 
อย่างถูกต้อง คือ ปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จทางทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

ปัจจยัส�าคญัประการท่ีสาม คอื การเข้าสูยุ่คดจิทัิล (Digitalization) หรอื
การท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในชีวิตและการด�าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งก�าลังสร้างผลกระทบต่อธุรกิจทุกประเภท รวมถึงภาคการเงิน
การธนาคาร การพัฒนาระบบงานบริการให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเปิดโอกาสให้ธนาคารเข้าถึงลูกค้าได้
กว้างขวางมากขึ้น เพ่ือให้ลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมได้โดยสะดวก  
ทกุที ่ทุกเวลา ผ่านหลากหลายช่องทางด้วยค่าใช้จ่ายท่ีลดลง การเพ่ิมขึน้
ของข้อมูลจากธุรกรรมทางการเงิน ท�าให้มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น

เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ 
เชื่อมโยงข้อมูล (Data Analytics) และ เทคโนโลยีการเรียนรู้จาก 
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning) เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรม
และความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนา
ผลติภัณฑ์และบรกิารให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจงของ
ลกูค้าและสร้างมลูค่าเพ่ิมทางธุรกิจและความพึงพอใจต่อการให้บรกิาร
แก่ธนาคารได้

ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบต่อความเสี่ยง โอกาสและความท้าทาย
ที่เป็นผลมาจากปัจจัยส�าคัญ 3 ประการข้างต้น ธนาคารจึงได้พิจารณา
ทบทวนทิศทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคารให้สอดคล้องกับภาวะตลาด 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดการสมดุลย่ิงขึ้น โดยยังคงยึดมั่น 
ในค�าขวัญประจ�าองค์กรท่ีสะท้อนว่าธนาคารสนับสนุนและดูแลลูกค้า
เสมือนเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ตลอดมาและได้น�ามาก�าหนดเป็น
แนวทางการด�าเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ 

1. เสริมสร ้างศักยภาพของลูกค ้าด ้วยการให ้ค�าแนะน�าและ 
การสนับสนนุท่ีเหมาะสมกับลกูค้าแต่ละราย เพ่ือสร้างความแขง็แกร่ง
ให้กับระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

2. เสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการด�าเนินธุรกิจโดยช่วยให ้
ผู ้ประกอบการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือก�าหนดทิศทางของธุรกิจให้
เป็นไปตามแนวโน้มที่จะมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น

3. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพ่ือเตรียมพร้อม 
ส�าหรับวิถีการด�ารงชีวิตในสังคมในอนาคต 

4. ร่วมเป็นพันธมิตรกับลูกค้าธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
5. เชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่ตลาดโลก
6. ร่วมพัฒนาประเทศไทยสูค่วามมัน่คง มัง่ค่ัง ตามแนวทางการพัฒนา

สู่ความยั่งยืน

ธนาคารเชือ่มัน่ในแนวทางการด�าเนินธุรกิจ 6 ด้าน ทีส่อดคล้องกับปรชัญา 
“เพือ่นคูค่ดิ มิตรคู่บ้าน” จะเป็นเสมือนเข็มทิศที่ช่วยให้ธนาคารสามารถ
เตรยีมตวัให้พร้อมกับความเสีย่งและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ   
ทีเ่ป็นผลมาจากปัจจยัความเปลีย่นแปลงดงักล่าวข้างต้น เพ่ือสร้างความ
เจริญเติบโตทางธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

 

ปัจจัยสำ คัญที่มีผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส



6 มิติของ “ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ”

01
เสริมสร้าง
ศักยภาพของลูกค้าด้วย
การให้คําแนะนําและ
การสนับสนุนที่เหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละราย

04
สนับสนุนลูกค้า
ในการแสวงหา
ธุรกิจใหม่ ๆ

02
มอบความมั่นใจ
ในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

05

เชื่อมโยงธุรกิจ
ไทยสู่ตลาดโลก

03
การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
เตรียมพร้อมในอนาคต

06

ร่วมพัฒนา
ประเทศสุู่ความมั่งค่ัง 
มั่นคง และย่ังยืน

 สิ่งที่ธนาคารให้ความส�าคัญในปีนี้
 1. ต่อยอดและใช้ประโยชน์จาก
  ความแข็งแกร่งของธนาคาร
  ในประเทศและในภูมิภาค

 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
  • Digital Banking
  • บริการธุรกรรม

 3. เป็นผู้นํานวัตกรรม
  • ร่วมกับพันธมิตรนวัตกรรม
  • เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
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ธนาคารได้เผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าหลักขององค์กรไว้ 
ในเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com และในรายงาน
ประจ�าปีของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้ก�าหนดและทบทวนจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมธุรกิจของธนาคารอย่างสม�า่เสมอ โดยในปี 2560 คณะกรรมการ
ธนาคารได้ทบทวนและปรับเพ่ิมเติมเน้ือหาของจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมธุรกิจของธนาคาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ธนาคารพาณิชย์ ของสมาคมธนาคารไทยที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่

เน้ือหาในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ของธนาคาร 
ก�าหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารน�าจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคารไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ของแต่ละบริษทัโดยยึดหลกัการส�าคัญให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน ทัง้นี้ 
ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญกับการสื่อสาร การอบรม การให้ความรู้ 
และการสร้างความเข้าใจให้กับผู ้เก่ียวข้องของธนาคาร รวมท้ัง 
การติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ในการถือปฏิบัติ ธนาคารได้สื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม
ให้แก่ผู ้ท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่เกิดความไม่แน่ใจ  
การตั้งข้อสงสัย การแจ้งเบาะแส การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ 
ผู้รับผิดชอบก�ากับดูแล รวมถึงการถือปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้างานและผู้บริหารที่ต้องสอดส่องดูแล และให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ใต้
บงัคบับญัชา ตลอดจนตดิตาม และสอบทานการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
และจรยิธรรมธุรกิจรวมทัง้รายงานต่อผูบ้รหิารระดับสงู หรอืคณะกรรมการ
ธนาคาร กรณีที่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

ส�าหรบัมาตรฐานการให้บรกิาร ธนาคารส่งเสรมิวัฒนธรรมความรอบคอบ
ทางการเงนิ (Financial Prudence) การก�ากับดูแลบุคลากรให้ปฏิบตัหิน้าท่ี
ให้อยู่ในกรอบและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่ เ ก่ียวข้อง และการจัดท�าระบบ 
การด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพใน
ลักษณะเดียวกันนั้นพึงกระท�า เป็นต้น

การยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
และช่องทางการร้องเรียน

ในเรื่องของพนักงานและสภาพแวดล้อมการท�างาน ธนาคารเคารพ 
ในสทิธิของบคุคล และการไม่เก่ียวข้องกับการละเมดิสทิธิมนษุยชนใด ๆ 
และได้ก�าหนดขอบเขตของการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมภายนอกของพนกังาน 
เพ่ือไม่ท�าให้กระทบต่อชือ่เสยีงภาพลกัษณ์ทีด่ขีองธนาคาร ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรม 
ทางธุรกิจ และไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี 

ในกรณคีวามรบัผดิชอบต่อลกูค้า เพ่ือให้ครอบคลมุและเหมาะสมย่ิงขึน้ 
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการให้ 
ค�าแนะน�าการลงทุนอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความเชื่อถือ (Client’s 
Relationship of Trust) และการจดัการการคุม้ครองทรพัย์สนิของลกูค้า
ที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของธนาคารอย่างรัดกุมเพียงพอ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ถือปฏิบัติในการค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตาม
หลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วย

ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจไว้ใน
เว็บไซต์ของธนาคารภายใต้เมนู เก่ียวกับธนาคาร หัวข้อจรรยาบรรณ
และจรยิธรรมธุรกิจ ซึง่เป็นฉบบัทบทวนใหม่เมือ่วนัท่ี 7 พฤศจกิายน 2560

ธนาคารจดัให้มรีะเบยีบและวิธีปฏบิตักิารแจ้งเบาะแส รวมท้ังมช่ีองทาง
ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถแจ้งข้อมลู แจ้งเบาะแส ร้องเรยีน หรอืสอบถาม
ในกรณีท่ีสงสยัว่าเป็นการกระท�าผดิกฎหมาย ไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ผ่านทางหน่วยงานก�ากับดูแล ซึ่งจะ
ด�าเนินการติดตามดูแลเรื่องท่ีได้รับแจ้ง โดยหากปรากฏผลว่า 
มมีลูความจรงิ จะมกีารน�าเรือ่งเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาและกลัน่กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพ่ือเสนอ
มาตรการด�าเนินการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันมิให้เกิดการกระท�า 
ความผดิอกี ธนาคารมอบหมายให้หน่วยงานก�ากับดแูล เป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการจดัท�ารายงานสรปุเรือ่งทีไ่ด้รบัการร้องเรยีนหรอืการแจ้งเบาะแส
การกระท�าที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของธนาคาร



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 15

ธนาคารได้เผยแพร่ นโยบายการก�ากับดูแลกจิการ และ แนวทางปฏบิตัิ
เพ่ือส่งเสรมิการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีรวมท้ัง จรรยาบรรณและจรยิธรรม
ธุรกิจ ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ”

คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร 
ในการตัดสินใจด�าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงการก�าหนดกิจกรรม 
ด้านสงัคมและอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของธนาคาร โดยก�าหนดขอบเขตและ
ระเบียบของการอนุมัติอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
และขนาดของการลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารของธนาคารได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูง 
ทีด่แูลด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นผูว้างแผน ควบคมุ และตดิตาม
ผลของกิจกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพัฒนาสูค่วามย่ังยนื
ของธนาคารโดยรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารให้ค�าแนะน�ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารเป็นประจ�า เช่น 
กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากในการประชุมสามัญประจ�าปีของ 
ผูถื้อหุน้ ธนาคารยังจดักิจกรรมนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือแจ้งข้อมลูเก่ียวกับ
ผลประกอบการ ฐานะทางการเงนิ โอกาสและความเสีย่งทางธุรกิจให้กับ
กลุ่มผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนเป็นประจ�า กลุ ่มลูกค้าสินเชื่อจะได้รับ 
ค�าแนะน�าจากธนาคารในเรือ่งของสภาวะเศรษฐกิจ ความเสีย่ง และโอกาส
ในการขยายกิจการ ส�าหรบักลุม่ลกูค้าเงนิฝาก ธนาคารจะให้ค�าแนะน�า 
เก่ียวกับทางเลือกในการบริหารความมั่งคั่ง และที่ส�าคัญที่สุด คือ  
กลุ่มพนักงาน ซึง่ธนาคารจะให้ข้อแนะน�าเพ่ือการพัฒนาศกัยภาพ รวมถึง
ความตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ

โครงสร้างและองค์ประกอบของผู ้บริหารสูงสุดรวมถึงการสรรหา 
และคัดเลือก ระดับคุณวุฒิคณะกรรมการธนาคาร ข้อก�าหนดด้าน 

การบริหารกิจการที่ดี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการธนาคารได้กล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี 2560 ภายใต้
หัวข้อ “รายงานการก�ากับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือท�าหน้าท่ีดแูลและบรหิารจดัการความเสีย่งในด้านต่าง ๆ  ของธนาคาร 
โดยหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง จะรายงาน  
เสนอความเห็น หรือการด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารต่อไป

คณะกรรมการธนาคารมกีารสนทนาและปรกึษาหารอืเก่ียวกับประเดน็
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีน่าสนใจในการประชุมประจ�า
เดือนของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�า หากมีกรณีพิจารณา
นโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เลขานกุารบรษิทัจะจดัเป็นวาระ
เพื่อน�าเสนอในที่ประชุมเป็นเรื่อง ๆ ไป

ทัง้นี ้ในปี 2560 คณะกรรมการธนาคารได้มวีาระทบทวนนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณานโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารและ
พนักงาน เป็นต้น

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับรองเน้ือหาในรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมประจ�าปี 2560 ฉบับนี้

นโยบายค่าตอบแทน กระบวนการ การก�าหนดค่าตอบแทน มรีายละเอยีด
อยู่ในรายงานประจ�าปี 2560             
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การบ่งชี้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ในระหว่างการด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็น
สาระส�าคัญของธนาคาร (ดูเนื้อหาในหัวข้อ “วิธีการบ่งชี้ประเด็นที่เป็น
สาระส�าคญั” ในหน้า 22 ของรายงานฉบบัน้ี) ซึง่ธนาคารได้ยึดหลกัของ

การให้ความสำ คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารอย่างท่ัวถึง
ให ้มากที่สุด  ดังนั้น  ธนาคารจึงได ้ปรับปรุงรายละเอียดของ 
ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร จากที่ได้ระบุไว้ในรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ประจ�าปี 2559 ของธนาคาร ทีแ่บ่งกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ 7 กลุม่ 
ออกเป็นกลุ่มย่อยรวม 15 กลุ่ม ดังนี ้ 

ผู้ประกอบธุรกิจ
ในอตุสาหกรรมเดยีวกัน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• ผูถื้อหุน้
• กิจการทีธ่นาคาร
 เข้าไปลงทนุ

ลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงิน

• ลกูค้าธุรกิจรายใหญ่
• ลกูค้าธุรกิจรายกลาง
 และรายปลกี (เอสเอม็อ)ี
• ลกูค้าบคุคล

พนักงาน 

• พนกังานประจาํ
• ลกูจ้างทีม่าปฏบิติังาน 
 ในลกัษณะงานชัว่คราว 
 ตามสญัญาจ้าง

เจ้าหน้ี

• ผูฝ้ากเงนิ
• ผูถื้อตราสารหนี้
 ทีธ่นาคารเป็น
 ผูอ้อก

ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม

• ชุมชนโดยรอบ
 สถานประกอบการ
• สือ่มวลชน
• รฐับาลและหน่วยงาน
 กาํกับดแูล
•  องค์กรพัฒนาเอกชน
   และภาคประชาสังคม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

• องค์กรพันธมติร
• คู่ค้าท่ัวไป

ภาพรวมของการวิเคราะห์และการบ่งชี้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
1.1 ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีรายชื่อในบัญชี

ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
1.2 กิจการที่ธนาคารเข้าไปลงทุน ได้แก่ องค์กรหรือบริษัทที่ธนาคาร

เข้าไปถือหุ้นเพื่อการลงทุน

2. ลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงิน
2.1 ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ได้แก่ ลูกค้าที่อยู่ในการดูแลของสายลูกค้า

ธุรกิจรายใหญ่
2.2 ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก (เอสเอ็มอี) ได้แก่ ลูกค้าที่อยู่ใน

การดแูลของสายลกูคา้ธุรกิจรายกลางและสายลกูคา้ธุรกิจรายปลกี 
2.3 ลูกค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าที่อยู่ในการดูแลของสายลูกค้าบุคคล

3. พนักงาน
3.1 พนักงานประจ�า
3.2 ลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานในลักษณะงานชั่วคราวตามสัญญาจ้าง

4. คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
4.1 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร
4.2 คูค้่าทัว่ไป ได้แก่ บรษิทัทีส่่งมอบสนิค้าและบรกิารในเชงิพาณิชย์ให้

กับธนาคาร

5. ผู้ประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกัน ไดแ้ก ่สมาชกิของ
สมาคมธนาคารไทย

6. เจ้าหนี้
6.1 เจ้าหนี้ทางการเงิน ได้แก่ ลูกค้าเงินฝากของธนาคาร 
6.2 เจ้าหนีแ้หล่งเงนิเพ่ือการด�าเนนิธุรกจิ ได้แก่ เจ้าหนีร้ายการระหว่าง

ธนาคารและตลาดการเงิน

7. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
7.1 ชุมชนโดยรอบ สถานประกอบการ ได้แก่ ชุมชนโดยรอบสาขาของ

ธนาคาร หรือ ชุมชนที่ธนาคารเข้าไปสนับสนุนเกื้อกูล
7.2 สื่อมวลชน ได้แก่ เครือข่ายสื่อมวลชนในสายเศรษฐกิจ พลังงาน 

สิง่แวดล้อม และสงัคม โดยรวมถึงหนงัสอืพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ และ
สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.3 รัฐบาลและหน่วยงานก�ากับดูแล ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐผู้ก�าหนด
นโยบายและก�ากับดแูลการด�าเนินงานของธนาคาร รวมถึงหน่วยงาน

 ภาครัฐที่เก่ียวข้อง หน่วยงานราชการ และองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

7.4 องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสงัคม ได้แก่ กลุม่ผูน้�าความคดิ 
กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มนักเคลื่อนไหวท่ีมีอิทธิพลต่อการด�าเนินงาน 
ตามภารกิจของธนาคาร และ องค์กรไม่แสวงหาก�าไรต่าง ๆ

กลยุทธ์และวิธีสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง 
การมีส่วนร่วม

ส�าหรับผู้ถือหุ้นของธนาคารและนักลงทุนทั่วไป ธนาคารมีกิจกรรม 
ทีผู่บ้รหิารระดบัสงูของธนาคารได้มโีอกาสสร้างความสมัพันธ์กับผูถื้อหุน้
อย่างเป็นทางการผ่านการประชมุผูถื้อหุ้น ท้ังการประชมุสามญัประจ�าปี 
และการประชุมวิสามัญในกรณีพิเศษ ซึ่งในการประชุมสามัญประจ�าปี 
ผู้ถอืหุ้นสามารถใชส้ิทธติา่ง ๆ ได้ เชน่ เสนอวาระการประชุม สง่ค�าถาม
ล่วงหน้า และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ เป็นต้น นอกจากน้ี 
ธนาคารได้จัดท�ารายงานประจ�าปี เพื่อสรุปรายงานผลการด�าเนินธุรกิจ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทุกคน

ผู้ถือหุ ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถได้รับข่าวสารตามข้อสนเทศท่ี
ธนาคารแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการพบปะ 
นักวิเคราะห์ หรือการให้ข้อมูลโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนสามารถติดต่อส่ือสารกับธนาคารเพ่ือแจ้งข้อเสนอแนะ 
หรือข้อร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1333 หรือ 
ทางเว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือ ส่งจดหมายไปยัง
เลขานุการบริษัทได้โดยตรง

ในกรณีท่ีธนาคารเข้าไปลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ธนาคารใช ้
ช่องทางในการมีส่วนร่วมกับบริษัทเหล่าน้ันโดยการมอบหมายให้
ตวัแทนธนาคารเข้าไปร่วมอยู่ในคณะกรรมการบรษิทั เข้าไปร่วมประชมุ
ผู้ถือหุ้น หรือจากการได้รับข้อมูลข่าวสารในรายงานประจ�าปี

ธนาคารทบทวนและจดัท�ารายชือ่ของกิจการต่าง ๆ  ท่ีธนาคารเข้าไปถือหุ้น 
เป็นประจ�าทุกปี และได้รายงานรายชื่อดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี
ของธนาคาร

 ความต้องการและความคาดหวัง

จากการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู ้มีส่วนได ้
เสยีในกลุม่ผูถ้อืหุ้นและนกัลงทนุ ธนาคารพบว่า ความคาดหวงัทีส่�าคัญ 
ได้แก่ การได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
ผลการด�าเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของธนาคาร การได้รับการปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การด�าเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการมีระบบบริหารความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
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ส�าหรับกิจการที่ธนาคารเข้าไปถือหุ้น ธนาคารได้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ด้านการบริหารกิจการที่ดีและการกระตุ ้นให้เห็นความส�าคัญของ 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความย่ังยืนให้
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละกิจการ

 กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุน ธนาคารได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตาม
หลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการด�าเนินธุรกิจภายใต ้
หลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

 ผลจากการด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ในปีทีผ่่านมา ธนาคารมกีารเข้าพบกับนักลงทนุและนกัวิเคราะห์ จ�านวน 
68 ครัง้ การสือ่สารผ่านการประชมุทางโทรศพัท์ 30 ครัง้ การประชมุกับ 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 3 ครั้ง และการเข้าร่วม
การประชุมนักลงทุน 14 ครั้ง รวมผู้เก่ียวข้องทั้งสิ้น 577 ราย และได้
จัดการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2560  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จ�านวน 9,289 ราย 
นับจ�านวนหุ้นรวมกันได้ 914,269,866 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.90 
ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช�าระแล้ว จ�านวน 1,908,842,894 หุ้น 
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

 ลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงิน

 ช่องทางการสือ่สารและกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม

ผลจากการทบทวนการวิเคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสยี ธนาคารได้ปรบัปรงุกลุม่
ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นลูกค้าของธนาคารให้เหมาะสมย่ิงขึ้น โดยจัดกลุ่ม
ลกูค้าออกตามโครงสร้างการบรหิารธุรกิจของธนาคาร ได้แก่ กลุม่ลกูค้า
ธุรกิจรายใหญ่ กลุม่ลกูค้าธุรกิจรายกลาง กลุม่ลกูค้าธุรกิจรายปลกี หรอื 
เอสเอ็มอี และกลุ ่มลูกค้าบุคคล ซึ่งจะท�าให้การก�าหนดช่องทาง 
การสื่อสารและการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มลูกค้าม ี
ความชัดเจนและตรงกับความต้องการย่ิงขึ้น ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนี้ 
ธนาคารได้ใช้ช่องทางการตดิต่อสือ่สารและการมปีฏิสมัพันธ์ ด้วยการให้
พนักงานประจ�าสาขาหรือส�านักธุรกิจของธนาคารท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ 
ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงในระหว่างการท�าธุรกรรมหรือ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการเติบโตของลูกค้า และการออกไป
พบปะเยีย่มเยียนลกูค้า ณ สถานประกอบการของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ
ตามแผนการเข้าพบลูกค้าที่ได้ก�าหนดไว้

นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้โอกาสต่าง ๆ ที่เป็นผู้จัดกิจกรรมการอบรม 
สัมมนา กิจกรรมการให้ความรู้ หรือในระหว่างการให้ค�าปรึกษาทาง 
การเงินแก่บุคคลทั่วไป เพ่ือท�าการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรับทราบความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าหรือผู้ที่มีศักยภาพในการเข้ามาเป็นลูกค้าของธนาคาร

ธนาคารยังท�าการส�ารวจความต้องการและความพึงพอใจของลกูค้าด้วย
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเข้าถึง 
ความต้องการและความพึงพอใจของกลุม่ผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มนีอ้ย่างเป็นระบบ

 ความต้องการและความคาดหวัง

จากช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มน้ี 
ธนาคารสามารถสรุปความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า
ในส่วนท่ีธนาคารเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญได้ เช่น ความต้องการให้
ธนาคารน�าเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีม่ต้ีนทุนทีย่อมรบัได้ การได้รบั
ความสะดวกปลอดภัยในการใช้ผลติภัณฑ์และบรกิารโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในระหว่างการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
การได้รบัค�าแนะน�าทางการเงนิและบรกิารท่ีมคีณุภาพ การรเิริม่น�าเสนอ
ความหลากหลายของผลติภัณฑ์ โดยเฉพาะผลติภัณฑ์ทีส่่งเสรมิการเข้าถึง
บริการทางการเงินที่สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการรักษา
ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและการเคารพความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า เป็นต้น

 กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ในกลุ่มลูกค้า ธนาคารได้พัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคารในด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการเชื่อมโยงธุรกิจและการลงทุน
ในประเทศกลุม่ AEC การน�าเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเงนิมาใช้
ในการให้บรกิารเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิของธนาคารได้
ในพ้ืนทีซ่ึง่ยังไม่มเีครอืข่ายสาขาของธนาคารครอบคลมุถึงการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทีห่ลากหลายย่ิงขึน้ การสร้างบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามช�านาญเป็นผูใ้ห้
บรกิารโดยให้ความส�าคัญกับการให้บรกิารแก่ลกูค้าด้วยความรบัผดิชอบ
ตามจรรยาบรรณและจรยิธรรมในการประกอบธุรกิจ เช่น การดแูลรกัษา
ข้อมูลของลูกค้า เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังสนับสนุนเชิญชวนให้ผู้มี 
ส่วนได้เสยีกลุม่น้ีเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับธนาคารตามโอกาสที่เหมาะสม
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 ผลจากการด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ธนาคารได้รวบรวมผลการด�าเนินงานเก่ียวกับการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
ลูกค้า ไว้ในหัวข้อ “การให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ือ
ประโยชน์ต ่อลูกค้าและผู ้ใช ้บริการ” และหัวข้อ “การคุ ้มครอง 
ความปลอดภยัของลกูค้าและผูใ้ช้บรกิาร” ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบบัน้ี
หน้า 57

 พนักงาน

 ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง 
การมีส่วนร่วม

ธนาคารได้ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน  
ผู ้ บังคับบัญชา และผู ้บริหารของธนาคารเสมอมา เ น่ืองจาก 
ตระหนักว่าในธุรกิจธนาคารพาณิชย์บุคลากรเป็น human capital  
ของธนาคารซึ่งมีส่วนร่วมและเป็นก�าลังส�าคัญท�าให้ธนาคารสามารถ
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

ธนาคารได้ใช้ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับพนักงาน 
ในหลาย ๆ ขั้นตอน เช่น ในระหว่างการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  
ในระหว่างการ coaching and feedback ผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน จากกิจกรรมประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด ่น  
จากการให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีธนาคารได้จดัขึน้เองหรอืจดัร่วมกบัองค์กรภายนอก 
จากการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานหรือผ่านเว็บไซต์  
BBL Connect ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายในของธนาคาร รวมถึงการ 
ท่ีธนาคารมีสหภาพแรงงาน 3 สหภาพ เป็นตัวแทนพนักงานในการ
ประชุมหารือต ่าง ๆ เ ก่ียวกับสวัสดิการของพนักงาน เป ็นต ้น  
ย่อมแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีส่วนร่วมเกือบจะทุกเรื่อง

 ความต้องการและความคาดหวัง

ธนาคารได้รบัฟังความคดิเหน็และสรปุความต้องการและความคาดหวัง
ของพนักงานเป็นหมวดใหญ่ ๆ ได้ เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย ความมั่นคงและ 
ความก้าวหน้าในการงานอาชีพ การได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ 
ทกัษะและศกัยภาพในการท�างานอย่างต่อเน่ือง การมคีวามปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการท�างาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงาน 
ผลติภณัฑ์และบรกิาร และการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
เป็นต้น

 กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

ในปี 2560 สายทรัพยากรบุคคลได้ริเริ่มโครงการ HR Helpdesk  
เพ่ือตอบสนองความต้องการและตอบข้อซกัถามของพนกังานเป็นรายบคุคล  
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ด�าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
พนักงานในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การก�าหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับ 
จรรยาบรรณและจรยิธรรมในการประกอบธุรกิจส�าหรบัให้พนักงานยึดถือ
ในการปฏบิตังิาน การดูแลและส่งเสรมิชวิีตและความมัน่คงในการท�างาน
ของพนกังานบนพ้ืนฐานของความสมัพันธ์และความร่วมมอืทีด่รีะหว่าง
กัน การจดัให้มค่ีาตอบแทนและสวสัดกิารท่ีเหมาะสม  การจดัให้มรีะบบ
และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และการจัดสถานที่
ท�างานให้เหมาะสมและเอือ้อ�านวยให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ในการท�างาน โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย เป็นต้น

 ผลจากการด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ธนาคารได้รวบรวมผลการด�าเนินงานเก่ียวกับการมส่ีวนร่วมกับพนักงาน 
ไว้ในหวัข้อ “การดแูลเอาใจใส่พนกังานและการบรหิารแรงงานสมัพันธ์” 
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ หน้า 46

 คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

 ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง 
การมีส่วนร่วม

ในปีทีผ่่านมา ธนาคารได้ระบกุลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีย่อยเพ่ิมขึน้ในกลุม่คูค้่า
ในห่วงโซ่อุปทานนอกเหนือไปจากกลุ่มคู่ค้าทั่วไปที่เป็นบริษัทที่ส่งมอบ
สินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารเห็นว่า 
บรษิทัในกลุม่ธุรกจิการเงนิของธนาคารเป็นกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีในบรบิท
ของการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพัฒนาสูค่วามย่ังยืนของ
ธนาคารท่ีธนาคารต้องเข้าไปร่วมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด 
นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจที่ได้ปฏิบัติมา

ธนาคารได้จดัเตรยีมช่องทางการสือ่สารและการมส่ีวนร่วม ทีเ่หมาะสม
และสอดคล้องกับการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจไว้ส�าหรับกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสยีประเภทคูค้่าในห่วงโซ่อปุทานทัง้ 2 กลุม่ย่อย  เช่น การจดัหรอืร่วม
กิจกรรมทีเ่สรมิสร้างความสมัพันธ์กับคูค้่า การพบปะหรอืประชมุร่วมกัน
อย่างสม�า่เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผูส่้งมอบสนิค้าหรอืผูใ้ห้บรกิารรายใหม่ 
จะได้พบปะกับพนักงานหรือผู้บริหารหน่วยงานจัดซื้อของธนาคาร
โดยตรงในระหว่างการประชุมเพ่ือน�าเสนอสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็น
โอกาสท่ีธนาคารจะได้แลกเปล่ียนหรือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาสูค่วามย่ังยนืและการดแูลรบัผดิชอบสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
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 ความต้องการและความคาดหวัง

ธนาคารได้ประมวลความต้องการและความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยี
กลุม่คูค้่าในห่วงโซ่อปุทาน ซึง่พบว่า คูค้่าของธนาคารส่วนใหญ่ ต้องการ
ด�าเนนิธุรกิจและร่วมสญัญาทางการค้ากับธนาคารท่ีมคีวามโปร่งใสและ
เป็นธรรมมากที่สุด และการปรับธุรกิจให้สอดประสานกับธุรกิจของ
ธนาคารได้อย่างไร้รอยต่อ

 กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

ธนาคารได้ด�าเนินการเพ่ือให้เกิดการปฏิบตัติามเง่ือนไขทางการค้าและ
สญัญาทีม่ต่ีอคูค้่าด้วยความเข้าใจและความร่วมมอืทีด่รีะหว่างกัน โดย
ค�านึงถึงกรอบกติกาการแข่งขัน ประเพณีที่ถือปฏิบัติในตลาด รวมถึง
มาตรฐานต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธุรกิจการให้บรกิารทางการเงนิ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าอย่างเต็มที่และ
เหมาะสม และเชิญชวนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับธนาคาร ตามโอกาส 
ที่เหมาะสม

 ผลจากการด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ในรอบปีทีผ่่านมา ธนาคารได้ด�าเนนิธุรกิจร่วมกับคูค้่าของธนาคารทีเ่ป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากการท่ีไม่เกิด
เหตุการณ์หรือความขัดแย้งที่มีนัยส�าคัญกับคู่ค้าหลักของธนาคารขึ้น
แต่อย่างใด 

 ผู้ประกอบธรุกิจในอตุสาหกรรมเดยีวกัน

 ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง 
การมีส่วนร่วม

ธนาคารด�าเนินธุรกิจในภาคการเงนิ กลุม่ธนาคารพาณิชย์ โดยร่วมเป็นหน่ึง
ในธนาคารสมาชกิของสมาคมธนาคารไทย ธนาคารมเีจตนารมณ์ในการ
ด�าเนนิธุรกิจด้วยการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมและเคารพต่อผูร่้วมธุรกิจในการ
สร้างการมีส่วนร่วมที่ดีในระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารมช่ีองทางการสือ่สารและร่วมมอืกันผ่านช่องทางและเครอืข่าย
ของสมาคมธนาคารไทย ซึง่เปิดโอกาสให้มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็
กันระหว่างสมาชกิด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระหว่างผูบ้รหิารระดบั
สูงของแต่ละธนาคาร ส่วนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในระดับผู้
ปฏิบัติการสามารถท�าได้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งจากการติดต่อกันโดยตรง
หากมธุีรกรรมท่ีต้องสงสยั หรอืการมโีอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น 
ธนาคารกรุงเทพร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน 
ภาครัฐในโครงการ “การบรหิารความเสีย่ง FX ของ SME” ทีจ่ดัขึน้เพ่ือให้
ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแก่ลูกค้าธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม และการออกร้านในงานนิทรรศการทางการ
เงิน การอมรมสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น

 ความต้องการและความคาดหวัง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ธนาคารเห็นว่าความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกับธนาคารในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจใน
ภาคการเงิน ได้แก่ เรื่องของการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม และเรื่องการแข่งขันภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมายก�าหนดหรือ
ภายใต้กรอบกติกาที่ก�าหนดไว้

 กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

ธนาคารได้ด�าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติต่อคู ่แข่งเชิงธุรกิจ 
ด้วยความเข้าใจและมคีวามร่วมมอืท่ีดรีะหว่างกัน และด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคารภายใต้กรอบกฎเกณฑ์และการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ และภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ผลจากการด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ในปีทีผ่่านมา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศทุกแห่งมีความคิดริเริ่มร่วมกันในการพัฒนาระบบภายในของ
ตนเองเพ่ือให้บริการ Prompt Pay และการใช้ระบบ QR Code ใน 
การช�าระเงนิ ความร่วมมอืดงักล่าวสามารถบรรลวัุตถุประสงค์ท่ีต้องการ
ร่วมกันได้ และธนาคารสามารถด�าเนนิธุรกิจไปได้อย่างราบรืน่ โดยไม่พบ
กรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความขัดแย้งกับคู่แข่งของธนาคาร

 เจ้าหนี้

 ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง 
การมีส่วนร่วม

ธนาคาร แบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เจ้าหนี้ทางการเงิน 
ซึง่ได้แก่ ผูฝ้ากเงนิ และผูถื้อตราสารหน้ีท่ีธนาคารเป็นผูอ้อก และเจ้าหนี้
แหล่งเงินส�าหรับด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ธนาคารสามารถก�าหนดกิจกรรม
ทีจ่ะเป็นช่องทางในการเสรมิสร้างความสมัพันธ์กับเจ้าหน้ีประเภทต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเจ้าหน้ีทางการเงิน ซึ่งธนาคารเน้นการ
สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมโดยตรงกับเจ้าหน้ีผ่านพนักงาน
ในฐานะผูใ้ห้บรกิารและทีป่รกึษาทางการเงนิ ทัง้นี ้ธนาคารถือว่าเจ้าหน้ี
ทางการเงินเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีบทบาทเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารด้วย
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นอกจากการตดิต่อสือ่สารโดยตรงกับเจ้าหนีแ้ล้ว ธนาคารยังมช่ีองทาง 
การเปิดรบัข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีน ผ่านศนูย์ธนาคารทางโทรศพัท์ 
หมายเลข 1333 และ www.bangkokbank.com  

 ความต้องการและความคาดหวัง

ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเจ้าหน้ีการเงิน ได้แก่ การ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
เรื่องของผลตอบแทน และระยะเวลาตามข้อตกลง

 กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

ธนาคารให้ความส�าคญัในการปฏบิตัต่ิอเจ้าหนีทุ้กประเภท ตามเงือ่นไข
ของสัญญาท่ีมีกับเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด และสนับสนุนเชิญชวนให้มี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับธนาคารตามโอกาสที่เหมาะสม

 ผลจากการด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าหนี้ของ
ธนาคารทุกประเภทตามวตัถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้ และได้ถือปฏบิตัติาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปโดยปกติ

 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง 
การมีส่วนร่วม

ธนาคารได้จัดเตรียมช่องทางท่ีหลากหลายเพ่ือติดต่อสื่อสารและสร้าง
การมส่ีวนร่วมกับ ชมุชน สงัคม และการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ซึง่เป็นกลุม่
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรท่ีส�าคัญต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และ
ความย่ังยืนของการด�าเนินธุรกิจของธนาคารอีกกลุ่มหน่ึง โดยในปีที ่
ผ่านมา ธนาคารได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ออกเป็นกลุ่มย่อย 
ตามลกัษณะและปฏิสมัพันธ์กับธนาคาร ได้แก่ กลุม่ชมุชนโดยรอบสาขา
ของธนาคาร หรือ ชุมชนที่ธนาคารเข้าไปสนับสนุนเก้ือกูล กลุ ่ม
สื่อมวลชน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก�ากับดูแล และกลุ่ม
องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม เป็นต้น

ธนาคารได้ผนวกแนวคดิการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ผ่านการจัดกิจกรรมให้
ความรู ้ทางการเงินและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท�าธุรกิจแก่
สาธารณชน การจัดท�ารายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน
และเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของเอสเอ็มอี การจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรม

รณรงค์การอนรุกัษ์พลงังาน รกัษาสภาพแวดล้อม และการใช้ทรพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดให้มีส่ือส�าหรับให้ความรู้และฝึกอบรม
พนักงานในเรื่องส่ิงแวดล้อม ณ สถานประกอบการและสาขาของ
ธนาคาร การส�ารวจความต้องการของชมุชน หรอื การเปิดรบัข้อร้องเรยีน
และข้อเสนอแนะผ่านศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1333 
เว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com หรือผ่านหน่วยงาน
ภายในธนาคารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 ความต้องการและความคาดหวัง

จากช่องทางการสร้างความสัมพันธ์ต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ดงักล่าว ธนาคารได้วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของกลุม่
ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่นี ้ซึง่พบว่ากลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่นี ้ให้ความส�าคญั
กับกิจกรรมส่งเสรมิหรอืให้ความรูค้วามเข้าใจส�าหรบัการบรหิารการเงนิ
ส่วนบุคคลหรือการประกอบธุรกิจของลูกค้า ความสะดวกและ 
ความปลอดภัยในการใช้ผลติภัณฑ์ทางการเงนิของธนาคาร การพัฒนา
เศรษฐกิจให้ชุมชนเข้มแข็งเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ให้การสนับสนุน
กิจกรรมที่ เป ็นประโยชน์ต ่อสังคม การส่งเสริมการปฏิบัติตาม 
หลักสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดูแลรักษา 
ส่ิงแวดล้อมและการลดปัจจัยท่ีส่งผลให้สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น

 กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

ธนาคารได้ก�าหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแนวทางการด�าเนินการในปีที่
ผ่านมา ได้แก่ การให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามแนวทางและ 
หลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจการเงนิอนัเป็นท่ียอมรบั การพัฒนา
และน�าเสนอผลติภัณฑ์และบรกิารทางการเงนิทีต่อบสนองความต้องการ
ของสงัคมและวถีิชวิีตทีเ่ปลีย่นแปลงไป การสนบัสนนุการด�าเนินภารกิจ
เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยรวม การสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้ การสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และสังคม การเผยแพร่นโยบายในเว็บไซต์ของ
ธนาคารและช่องทางการสื่อสารภายใน การค�านึงถึงมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด�าเนินกิจการของธนาคาร เป็นต้น

 ผลจากการด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ธนาคารได้น�าเสนอผลการด�าเนินกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยละเอียดไว้ในหัวข้อ “การด�าเนินงานด้าน
สังคมและชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ฉบับนี้ หน้า 44
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รายงานฉบับน้ีครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับการรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาสู่ความย่ังยืนของธนาคาร ส�าหรับเน้ือหาด้านรายงานทาง 
การเงนิจะมีรายละเอียดในสรุปข้อมูลรายงานทางการเงินจากรายงาน
ประจ�าปี 2560

ในการก�าหนดประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญของรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมประจ�าปี 2560 ธนาคารได้ขยายขอบเขตในการบ่งชี้ ขั้นตอน 
และวิธีการสรุปประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญท่ีจะน�ามาเสนอในรายงาน  
ซึง่ได้พัฒนาและกลัน่กรองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลส�าหรบั
การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากย่ิงขึ้นจากกระบวน
วิธีและขั้นตอนท่ีได้น�ามาใช้ในรายงานฉบับที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารได้
ก�าหนดเป็นโครงการระยะ 3 ปีที่จะน�าไปสู่การจัดท�ารายงานตาม
มาตรฐาน GRI Standard ที่สมบูรณ์ โดยในปี 2560 เป็นการจัดเตรียม
รวบรวมข้อมูลท่ีจะน�ามาใช้ และการวิเคราะห์เบื้องต้น ในปีต่อไป จะ
เป็นการยืนยันว่าข้อมูลและผลของการวิเคราะห์ตรงกับทิศทางและ
ความคาดหวังของธนาคารหรือไม่ และในปีสุดท้ายของโครงการจะน�า
ไปสู่การก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของการพัฒนาสู่ความ
ย่ังยืนท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคารอย่างสมบูรณ์  
ส�าหรับการด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมา ธนาคารขอน�าเสนอรายละเอยีดและ
ผลการด�าเนินงาน ดงัน้ี

วธิกีารบ่งช้ีประเด็นทีเ่ป็นสาระสำคญั
ธนาคารได้จดัตัง้คณะท�างานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู โดยการศกึษา
หลักเกณฑ์และแนวทางทีอ่งค์กรระดบัสากลก�าหนดขึน้ส�าหรบัการจดัท�า
ดชันีชีวั้ดระดบัของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพัฒนาสูค่วามย่ังยืน
ของธุรกิจ เช่น เกณฑ์ที่ใช้ตอบค�าถามของ Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ข้อก�าหนด
ตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiatives (GRI Standard)  
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศในการก�าหนดเนื้อหาของรายงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานการพัฒนาความย่ังยืน เพ่ือให้
องค์กรธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ได้จดัท�าเนือ้หาของการรายงานท่ีสามารถ
เปรียบเทียบกันได้โดยตรง 

นอกจากนี ้ธนาคารยังได้รวบรวมข้อมลูจากรายงานความรบัผดิชอบต่อ
สังคมหรือรายงานการพัฒนาสู่ความย่ังยืนของธุรกิจชั้นน�าในประเทศ 
และหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประกวดรางวัลความย่ังยืนของบริษัท 
จดทะเบียน ท่ีจัดข้ึนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560  
ทีผ่่านมา และน�ามารวบรวมเข้ากับข้อมลูท่ีได้รบัจากองค์กรต่างประเทศ

ในเบื้องต้น คณะท�างานได้รวบรวมประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและการพัฒนาสู่ความยัง่ยืน จ�านวนรวม 92 ประเด็น ซ่ึงคณะท�างาน
ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ว่าประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาสู่ความย่ังยืนใด ที่มีความเหมาะสมต่อนโยบาย

แนวทางในการจัดทำ รายงานฉบับนี้

และสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารได้ดีท่ีสุด โดยใช้
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินของท้ังไทยและต่างประเทศ
เป็นหลัก และได้จัดให้มีการประชุมแบบการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนา 
สู่ความย่ังยืน ร่วมกับคณะท�างานของธนาคาร จนสามารถคดัเลอืก
ประ เด็นที่ เป ็นสาระส� าคัญที่ เหมาะสมกับธนาคารได ้ เหลือ  
18 ประเดน็ ที่จะน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญ 

ประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัท่ีธนาคารจะน�าไปจดัล�าดบัความส�าคญั แบ่ง
เป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจ รวม 9 หัวข้อ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม  
รวม 3 หัวข้อ และประเด็นด้านสังคม รวม 6 หัวข้อ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
1 การก�ากับดูแลกิจการ
2 การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
3 จริยธรรมทางธุรกิจ
4 การจัดการนวัตกรรม
5 การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง
6 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
7 การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม
8 ความพึงพอใจของลูกค้า
9 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

ด้านสิ่งแวดล้อม
10 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
11 การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและลดปริมาณของเสีย
12 การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรม โดยค�านึงถึงผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม
13 การปฏิบัติด้านแรงงาน
14 การอบรมและให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
15 การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรมโดยค�านึงถึงหลักปฏิบัติ
 ด้านแรงงานและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
16 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
17 การพัฒนาชุมชนโดยรอบส�านักงานและสาขาของธนาคาร
18 การส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม
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การจดัลำดบัประเดน็ทีเ่ป็นสาระสำคญั
ในข้ันตอนต่อไปเพ่ือการจดัล�าดบัประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญั ธนาคารได้
จัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นจากผู้ท่ีมีส่วนได้เสียภายในธนาคาร       
ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน และพนักงานทั่วไป  
เพ่ือจดัเรยีงส�าดบัความส�าคัญของประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญทีค่ดัเลอืกมา 
18 ประเดน็ โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์รายบคุคล ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู
จ�านวน 13 ท่าน การจดัประชมุเชงิปฏิบตักิาร ส�าหรบัผูบ้รหิารหน่วยงาน 
จ�านวนประมาณ 80 ท่าน  และการใช้แบบสอบถาม ส�าหรับพนักงาน
ทัว่ไป โดยการสุม่ตวัอย่างจ�านวนประมาณ 80 ตวัอย่าง โดยครอบคลมุ

ถึงพนักงานท่ีปฏบิตังิานในสาขาและส�านกัธุรกิจทัว่ประเทศ พนักงานใน
ส�านักงานใหญ่ และพนักงานทีเ่ป็นกรรมการสหภาพแรงงานของธนาคาร

นอกจากนี ้ธนาคารยังได้ส�ารวจความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก
ของธนาคาร ด้วยการใช้แบบสอบถามทีค่รอบคลมุตวัอย่างทีก่ระจายไป
ในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่าง ๆ โดยการใช้แผนสุม่ตวัอย่างทีจ่ะได้ค�าตอบท่ี 
มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ด้วยวธีิการดงักล่าว ท�าให้ธนาคารสามารถก�าหนดระดบัความส�าคญัของ
ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ (Materiality Matrix) ได้ตามแผนภาพ  
ต่อไปนี้

  การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง
  การจัดการนวัตกรรม
  การพัฒนาชุมชนโดยรอบ

 สํานักงานและสาขาของธนาคาร
  การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

  การกํากับดูแลกิจการ

  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 การรักษา
ความปลอดภัยของ
ข้อมูลลูกค้า

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรม 
 โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
 และลดปริมาณของเสีย

  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

  การส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม

 การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรม 
 โดยคํานึงถึงหลักปฏิบัติด้านแรงงาน
 และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ

  การปฏิบัติด้านแรงงาน

 ความพึงพอใจ
 ของลูกค้า

  จริยธรรมทางธุรกิจ

  การอบรมและให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

สูง

สูงมาก

สูงปานกลาง

การจัดล�าดับประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ

ความส�าคัญต่อธนาคาร

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

 มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านสิ่งแวดล้อม   มิติด้านสังคม

สูง สูงมาก
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การรายงานกิจกรรมทีเ่ป็นประเดน็สาระสำคญั
ธนาคารได้น�าเสนอรายงานกิจกรรมที่เป็นประเด็นสาระส�าคัญของธนาคารต่อสาธารณะผ่านรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงาน
ประจ�าปีของธนาคาร โดยในปี 2560 ธนาคารได้น�าเสนอเนื้อหาของประเด็นที่มีสาระส�าคัญ ไว้ดังนี้

ระดับความส�าคัญ ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ หัวข้อที่รายงาน เลขหน้า
ในรายงาน
ความรับผิด

ชอบต่อสังคม 
2560

เลขหน้า
ในรายงาน
ประจ�าปี 
2560

สูงมาก • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน • การต่อต้านคอร์รัปชัน 31 68

• การก�ากับดูแลกิจการ • การบริหารกิจการที่ดี 15 65

• จริยธรรมทางธุรกิจ • การยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจและ
ช่องทางการร้องเรียน

14 65

• ความพึงพอใจของลูกค้า • การให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย –  
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงิน

18 -

• การอบรมและให้ความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากร

• การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 50 30

• การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง • ปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลกระทบ ความเส่ียง และโอกาส 12 52

• การจัดการนวัตกรรม • การคุ้มครองความปลอดภัยของลูกค้าและ 
ผู้ใช้บริการ

56 28

• การพัฒนาชุมชนโดยรอบส�านักงานและ
สาขาของธนาคาร

• ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและการส่งเสริมคู่ค้า
พันธมิตรธุรกิจให้มีจิตส�านึกต่อสังคม

55 -

• การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม • การให้ความรู้ด้านการเงินและการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไป

69 -

สูง • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ลูกค้า

• การคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้าและผู้ใช้บริการ

57 -

• การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรมโดยค�านึงถึง
หลักปฏิบัติด้านแรงงานและการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

• การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและ    
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

54 -

• การปฏิบัติด้านแรงงาน • การดูแลและเอาใจใส่พนักงานและการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์

46 -

• การดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างาน 49 -

• การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 50 30

• การให้สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน 53 -

• การไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย 53 -

• การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะ
วิกฤติ

• ความเสี่ยงและโอกาสที่เป็นผลมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

28 52

สูงปานกลาง • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน • ลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน 8 -

• การส่งเสริมความหลากหลายและ 
ความเท่าเทียม 

• ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัต ิ
ในการจ้างงาน

53 -

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก • การบริหารมลภาวะทางอากาศ 39 -

• การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรมโดยค�านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• การส่งเสริมคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจให้มีจิตส�านึก
ต่อสิ่งแวดล้อม

43 -

• การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและลด
ปริมาณของเสีย

• การบริหารการใช้วัสดุ 34 -

• การบริหารการใช้น�้า 38 -

• การจัดการน�้าเสียและขยะ 41 -

ธนาคารได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของธนาคารดังกล่าว โดยได้ก�าหนดแผนและเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์
ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของธนาคารในทุก 3 ปี
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ท้ังน้ี ช่วงเวลาของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี 2560 
ธนาคารไม่พบกรณีหรือเหตุการณ์เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในการ
ด�าเนินธุรกิจ เช่น ไม่มีการควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการอื่น ไม่มีการ
เปลีย่นแปลงธรุกจิหลกัหรือมาตรการควบคุมทางธุรกิจแต่อย่างใด

ในรายงานประจ�าปี 2560 ธนาคารได้ปรับปรุงหัวข้อที่เป็นสาระส�าคัญ
ต่อการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพัฒนาสูค่วามยัง่ยืนของ
ธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังแสดงในหัวข้อ "การจดัล�าดบั
ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ"

รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมน�าเสนอข้อมลูต้ังแต่ 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2560 ซึง่เป็นรายงานต่อเนือ่งจากรายงานความรบัผดิชอบต่อ
สังคมประจ�าปี 2559 โดยธนาคารรายงานกิจกรรมความรับชอบต่อ
สังคมเป็นประจ�าทุกปี

ผูส้นใจท่ีต้องการสอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกับรายงานฉบบันีส้ามารถ
ติดต่อได้ที่  

เลขานุการบริษัท
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่สีลม
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือที่ อีเมล apichart.ram@bbl.co.th



ความเส่ียงและโอกาสที่เป�นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลประกอบการและ
การลงทุนเพื่อสังคม

การต�อต�านการแข�งขัน
ที่ไม�เป�นธรรม

ผลกระทบทางอ�อม
จากการลงทุนเพื่อสังคม

การต�อต�านคอร�รัปชัน

การจัดสรรทรัพยากรด�านเศรษฐกิจ
เป�นสวัสดิการของพนักงาน

ความเส่ียงและโอกาสที่เป�นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลประกอบการและ
การลงทุนเพื่อสังคม

การต�อต�านการแข�งขัน
ที่ไม�เป�นธรรม

ผลกระทบทางอ�อม
จากการลงทุนเพื่อสังคม

การต�อต�านคอร�รัปชัน

การจัดสรรทรัพยากรด�านเศรษฐกิจ
เป�นสวัสดิการของพนักงาน

หมวดท่ี 1 
การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน



ความเส่ียงและโอกาสที่เป�นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลประกอบการและ
การลงทุนเพื่อสังคม

การต�อต�านการแข�งขัน
ที่ไม�เป�นธรรม

ผลกระทบทางอ�อม
จากการลงทุนเพื่อสังคม

การต�อต�านคอร�รัปชัน

การจัดสรรทรัพยากรด�านเศรษฐกิจ
เป�นสวัสดิการของพนักงาน

ความเส่ียงและโอกาสที่เป�นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลประกอบการและ
การลงทุนเพื่อสังคม

การต�อต�านการแข�งขัน
ที่ไม�เป�นธรรม

ผลกระทบทางอ�อม
จากการลงทุนเพื่อสังคม

การต�อต�านคอร�รัปชัน

การจัดสรรทรัพยากรด�านเศรษฐกิจ
เป�นสวัสดิการของพนักงาน
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ผลประกอบการ
และการลงทุนเพื่อสังคม 

ธนาคารกรุงเทพ ด�าเนินธุรกิจโดยมไิด้มุง่สร้างการเติบโตในเชงิเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว หากยังสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เจริญ
ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า 
คูค้่าในห่วงโซ่อปุทาน ผูป้ระกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมเดยีวกัน พนักงาน 
ชุมชน และสังคมโดยรวม ในปี 2560 ผลประกอบการทางการเงิน 
ของธนาคารได้กล่าวไว้ในรายประงานประจ�าปี 2560 ภายใต้หัวข้อ  
“งบการเงิน” หน้า 106-113

ความเสี่ยงและโอกาสที่เป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ธนาคารมีการพิจารณาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับธนาคาร  
ตามกระบวนการประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายในของตนเอง 
(Risk Control Self-assessment – RCSA) โดยมีหน่วยงานความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงดา้นปฏบิัตกิารต่าง ๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่ธนาคารอย่างมี
นยัส�าคญั และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร 
เพ่ือพิจารณาผลการระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับธนาคาร  
รวมทัง้จดัล�าดบัความเสีย่งทีส่�าคัญเพ่ือด�าเนินการวิเคราะห์และก�าหนด
กระบวนการควบคุม หรือมาตรการลดความเสี่ยงในระดับองค์กร  

ในการพิจารณาความเสีย่งด้านปฏิบตักิารในระดบัธนาคาร มคีวามเสีย่ง
ซึ่งเก่ียวข้องกับผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้แก่  
น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว โรคระบาด คลืน่สนึาม ิเป็นต้น โดยในการพิจารณา
ก�าหนดมาตรการลดความเสีย่งเพ่ิมเตมิ ธนาคารมกีารประเมนิความเสีย่ง 
เพ่ือจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยงดังกล่าว โดยพิจารณาจาก 
ผลกระทบส�าคัญ ได้แก่ ผลกระทบด้านการเงินโดยตรง ผลกระทบ 
ด้านการเงินโดยอ้อม และผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ

ธนาคาร ผลการประเมินความเส่ียงด้านปฏิบัติการในระดับธนาคาร  
ซึ่งเก่ียวข้องกับผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว  
พบว่า ยังไม่อยู่ในระดบัทีม่นียัส�าคญั ทัง้น้ี ธนาคารมกีระบวนการบรหิาร 
ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Management) รวมถงึ
แผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Response Plan) เป็นมาตรการหลกั
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

ในด้านโอกาสทางธุรกิจ ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อเพ่ิมขึ้นแก่โครงการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า
จากแหล่งทางเลอืก ซึง่จะมส่ีวนช่วยในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ฟาร์มและ 
โซลาร์รูฟท็อป โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานน�า้ ซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีมโีอกาสเตบิโตได้อย่างย่ังยืน 
โดยนอกจากเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนแล้ว ยังจะช่วย
ให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอีกด้วย 

นอกจากน้ี ธนาคารยังร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  
(National e-Payment Master Plan) ของรฐับาลเพ่ือลดการท�าธุรกรรม
ด้วยเงินสดในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้กิจกรรมเก่ียวกับเงินสด 
ที่ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลงด้วย เช่น การขนส่งเงินสดระหว่าง
ธนาคารกับศูนย์เงินสด ธนาคารแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันที่ยังขนส่ง
ด้วยรถยนต์ 

ธนาคารเห็นว่าความจ�าเป็นในการใช้พลังงานอย่างระมัดระวังยังเป็น
โอกาสให้ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีจะช่วยให้
ลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมทางการเงินได้โดยสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภยั ทกุท่ี ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และพลงังาน  ซึง่สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

ธนาคารคาดการณ์ว่า ความเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ จะเป็น
โอกาสให้ธนาคารขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยการคาดการณ ์
ดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลการด�าเนินธุรกิจของธนาคารในช่วงที่ผ่านมา
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เงินสงเคราะห์ ซึง่จ่ายเงนิช่วยเหลอืครอบครวัของพนักงานทีถึ่งแก่กรรม
หรอืทุพพลภาพ นอกจากนัน้พนักงานท่ีมบีตุรจะได้รบัเงนิสงเคราะห์บตุร
เป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท ส�าหรับบุตร 3 คนแรก จนส�าเร็จ 
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีนอกเหนือจากเงนิสงเคราะห์ทีไ่ด้รบัตาม
กฎหมายประกันสังคม

การขอรับการสนับสนุน
ทางการเงินจากภาครัฐ

ธนาคารมุง่สร้างความเจรญิเตบิโตทางธรุกิจทีย่ัง่ยืนและมอบผลตอบแทน
การลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ  
คู่ขนานไปกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ธนาคารร่วมมอืกับภาครฐัเพ่ือเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอสเอ็มอี เช่น สินเชื่อโครงการ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี สินเชื่อโครงการ 
รับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน สินเช่ือโครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย  
สนิเชือ่โครงการสนบัสนุนการปรบัปรงุ/ฟ้ืนฟูสภาพเครือ่งจกัรแก่เอสเอม็อี 
ในช่วงทีผ่่านมา ธนาคารไม่ได้รบัการอดุหนุนโดยตรงจากภาครฐัส�าหรบั
การด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใด

การจัดสรรทรัพยากร
ด้านเศรษฐกิจเป็นสวัสดิการ
ของพนักงาน

ธนาคารตระหนักดว่ีา การจดัสรรทรพัยากรด้านเศรษฐกิจให้แก่พนกังาน 
เป็นความรับผิดชอบที่ส�าคัญส่วนหน่ึงของธนาคาร ธนาคารได้จัด
สวสัดกิารต่าง ๆ เพ่ือให้พนกังานสามารถด�ารงชวีติอย่างมคุีณภาพชวีติ
ทีด่ ีตามความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมปัจจบุนั โดย
สวัสดิการที่ธนาคารจัดให้ส�าหรับพนักงานถือว่าครอบคลุมและตอบ
สนองความต้องการของพนกังานได้เทียบเท่าธุรกิจชัน้น�าในประเทศไทย 
ซึ่งประกอบด้วยสวัสดิการเพ่ือสุขภาพพลานามัยและความเป็นอยู่ท่ีดี 
โดยธนาคารจดัให้มสีถานท่ีออกก�าลงักายและบรกิารทางการแพทย์ให้
แก่พนักงานที่อาคารส�านักงานใหญ่ สีลม และอาคารพระราม 3 อีกทั้ง
พนกังานสามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลตามอตัราทีธ่นาคารก�าหนดเมือ่
ใช้บริการทางการแพทย์ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลทั่วไป  

นอกจากน้ี ธนาคารยังจดังบประมาณสมทบสวัสดกิารเงนิกองทนุต่าง ๆ 
เพ่ือให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีตลอดระยะเวลาท่ียังปฏิบัติงานอยู่ 
เช่น กองทุนประกันสงัคม กองทุนเงนิทดแทน และสวสัดกิารเงนิกู้ อกีทัง้
ยังได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ให้พนักงานออมเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อ
เกษยีณอายุ โดยธนาคารร่วมสมทบเงนิให้พนกังานด้วย และมสีวัสดกิาร 
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ผลกระทบทางอ้อม
จากการลงทุนเพื่อสังคม

ธนาคารมหีน่วยงานด�าเนนิโครงการกิจกรรมเพ่ือแสดงความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของฝ่ายการประชาสัมพันธ์  
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ ่ายเพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูล 
และพัฒนาสังคมตามแผนด�าเนินการและเป ้าหมายประจ�าป ี
ของธนาคาร

ในปี 2560 ธนาคารจัดสัดส่วนการลงทุนเพ่ือสังคม โดยแบ่งเป็น 
เงินบรจิาค ประมาณร้อยละ 29.2 การลงทนุเพ่ือพัฒนาสงัคม ประมาณ 
ร้อยละ 32.9 และ การลงทุนเพ่ือพัฒนากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเชิงธุรกิจ 
ประมาณร้อยละ 37.9

ตัวอย่างของกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร 
ในปี 2560 บางส่วน ได้แก ่

การพัฒนาประเทศไทยสูก่ารเป็นสงัคมไร้เงนิสด 

ธนาคารได้ทดลองเปิดให้บริการ “QR Code Payment on EDC”  
เป็นธนาคารแรกโดยเริ่มที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็น 
ทางเลอืกใหม่แทนการรบัช�าระค่าสนิค้าและบรกิารเป็นเงนิสด โดยร้านค้า
ใช้เครือ่งรบับตัร (EDC) พิมพ์สลปิซึง่ม ีQR Code ออกมา เพ่ือให้ลกูค้า
ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนช�าระเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิงของทุกธนาคาร 
ในประเทศไทยได้ทันท ีซึง่ระบบจะพิมพ์ QR Code เฉพาะส�าหรบัแต่ละ
รายการท่ีลูกค้าต้องช�าระโดยระบุยอดเงินไว้แล้ว ลูกค้าเพียงสแกน 
ตรวจสอบยอดเงิน และยืนยันการช�าระเงินได้ทันที

ลูกค้าที่ต้องการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม 
แต่ลกูค้าทีป่กตจ่ิายด้วยเงนิสด จะสามารถเลอืกจ่ายด้วยการสแกน QR 
Code ได้ โดยไม่ต้องพกเงินสดติดตัวจ�านวนมาก และที่ส�าคัญ สามารถ
ใช้ได้กับแอปพลิเคชันโมบายแบงก์ก้ิงของทุกธนาคาร ส่วนในด้าน 
ร้านค้า บริการนี้จะช่วยลดข้ันตอนการจัดการเงินสด เพราะรายได้จะ 

ถูกบนัทึกในบญัชขีองธุรกิจโดย
อัตโนมัติ เมื่อส้ินวันก็สามารถ
เรยีกดรูายงานการสรปุยอดขาย
ได้ทันที เป็นอีกหน่ึงทางเลือก 
การช�าระเงินให้แก่ลูกค้าแทน 
การใช้เงนิสดท้ังยังช่วยลดภาระ
ในการบริหารจัดการเงินสด  
ลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ 
แ ล ะ ย อ ด ข า ย ใ ห้ แ ก่ ธุ ร กิ จ 
ขณะเดียวกันยังสอดรับกับ
นโยบายของรฐับาลและธนาคาร 
แห่งประเทศไทยท่ีมุ่งผลักดัน
ประเทศไทยสู่การเป็น “สังคม 
ไ ร ้ เ งิ นสด”  ตามนโยบาย  
“ไทยแลนด์            4.0”
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การปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือน

จากปัญหาเงินกู้ไร้หลักประกัน 

ธนาคารสนบัสนุนการด�าเนนิโครงการ “คลนิิกแก้หนี”้  รเิริม่โดยธนาคาร
แห ่งประเทศไทยร ่วมกับสถาบันการเงินชั้นน�าอีก  16 แห ่ง   
เพ่ือแก้ปัญหาหน้ีครัวเรือนของประเทศ ที่มีสัดส่วนเพ่ิมมากข้ึนใน 
ช่วงที่ผ่านมา โดยสนับสนุนการจัดให้มีหน่วยงานกลาง เพ่ือท�าหน้าท่ี
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีส่วนบุคคลท่ีมีเจ้าหนี้หลายราย อย่างเป็น
ระบบและ มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดแผนเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี ้
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหน้ีกับธนาคารหลายแห่งก่อน ซึ่ง
ลูกหนี้จะสามารถได้ข ้อยุติกับธนาคารเจ้าหนี้ในคราวเดียวผ่าน 
หน่วยงานกลางที่ด�าเนินการแก้ไขปัญหาแทนเจ้าหน้ีทุกรายอย่าง 
ครบวงจร ภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดยีวกนั 
หน่วยงานกลางนี ้ยังท�าหน้าท่ีให้ความรูท้างการเงนิแก่ลกูหนี ้เพ่ือสร้างวินัย
ทางการเงินท่ีด ีซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ 

ธนาคารร่วมให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัยในพ้ืนทีภ่าคใต้ โดยออก
มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการช�าระหนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และ
การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ิมเติม ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยวงเงินรวม
จ�านวน 10,000 ล้านบาท บริจาคเงินสมทบรัฐบาลร่วมกับสมาคม
ธนาคารไทย จ�านวนรวม 50 ล้านบาท ผ่าน พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรี เมือ่วันที ่15 มกราคม 2560 เพ่ือร่วมช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู และ
เยียวยา ผูป้ระสบอทุกภัยท่ีได้รบัความเดือดร้อนในจงัหวัดต่าง ๆ  ในภาคใต้ 
พร้อมท้ังเปิดบัญชีรับเงินบริจาคจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป เพ่ือส่ง
มอบให้กองทพัเรอื โดยยกเว้นค่าธรรมเนยีมการโอนข้ามเขตทุกช่องทาง 
อีกทั้งยังดูแลพนักงานท่ีได้รับผลกระทบด้วยเงินช่วยเหลือปลอบขวัญ
และเงินกู้เพื่อซ่อมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินโดยไม่คิดดอกเบี้ย

การต่อต้านคอร์รัปชัน

การด�าเนินการของธนาคารให้ความส�าคัญต่อการบริหารกิจการด้วย
ความระมัดระวัง ภายใต้กรอบของการบริหารดูแลกิจการที่ดี เชื่อมโยง
แนวคดิในการพัฒนาธุรกิจสูค่วามย่ังยืนตลอดจนการให้ความส�าคญัต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารของธนาคารบนพ้ืนฐานของ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

ธนาคารก�าหนดให้มีนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่
โดยมิชอบและจรรยาบรรณพนักงานให้พนักงานทุกคนใช้ปฏิบัติตาม
เพ่ือให้ธนาคารบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้และมกีารทบทวนเป็นประจ�า 

ธนาคารยังให้ความส�าคัญการสื่อความนโยบายการป้องกันการ 
หาประโยชน์ในหน้าทีโ่ดยมชิอบเพ่ือน�าไปสูก่ารปฏิบตัแิละด�าเนินการที่
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของธนาคารและสื่อความให้ทุกคนในองค์กรทราบผ่านช่องทางการ
ส่ือสารภายในองค์กร เช่น วารสารภายในองค์กร อีเมล และเว็บไซต์
ภายในของธนาคาร

ส�าหรบัพนกังานจดัรบัใหม่ ธนาคารได้จดัพิมพ์ระเบยีบข้อบงัคบัส�าหรบั
พนักงานและมอบให้แก่พนักงานจัดรับใหม่ทุกคนในวันปฐมนิเทศ 
รวมถึงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมา ไม่พบกรณีหรือเหตุการณ์เก่ียวกับคอร์รัปชันในการ 
ปฏิบัติงานจนท�าให้เกิดผลกระทบด้านชื่อเสียง และความเสียหายต่อ
ธนาคาร

การต่อต้านการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม

ธนาคารมีการทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจในเร่ืองของ 
การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท กล่าวคือ ธนาคารพึง
ด�าเนนิธุรกิจอย่างเสรแีละแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยไม่มกีารตกลงร่วมกัน
ระหว่างธนาคารในการก�าหนดราคาซือ้ ราคาขาย หรอืเง่ือนไขในการให้
บริการท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า พึงเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็น
ประโยชน์และคุม้ค่าแก่ลกูค้า ให้ลกูค้าสามารถเลอืกใช้บรกิารได้อย่างอสิระ
โดยไม่กล่าวโจมตคีูแ่ข่ง หรอืกระท�าการใด ๆ อนัเป็นการผกูขาด หรอืลด
การแข่งขัน หรือจ�ากัดการแข่งขันในตลาดและหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น 
ธนาคารพึงจัดให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท



การบริหารการใช�นํ้า

การบริหารความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารการใช�วัสดุ

การส�งเสริมคู�ค�าและพันธมิตร
ธุรกิจให�มีจิตสํานึกต�อสิ่งแวดล�อม

การปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล�อม

การจัดการ
นํ้าเสียและขยะ

การบริหารมลภาวะ
ทางอากาศ

การบริหาร
การใช�พลังงาน

หมวดท่ี 2 
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน



การบริหารการใช�นํ้า

การบริหารความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารการใช�วัสดุ

การส�งเสริมคู�ค�าและพันธมิตร
ธุรกิจให�มีจิตสํานึกต�อสิ่งแวดล�อม

การปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล�อม

การจัดการ
นํ้าเสียและขยะ

การบริหารมลภาวะ
ทางอากาศ

การบริหาร
การใช�พลังงาน
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ธนาคารด�าเนินธุรกิจโดยค�านงึถึงความย่ังยืนของทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง 
ธนาคาร จึงให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการเพ่ือความรับผิดชอบต่อ
สังคมใน 3 ด้านหลัก ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเสมอมา ท้ังน้ี ธนาคารตระหนักว่าประเด็น 
เรือ่งสิง่แวดล้อมมผีลกระทบต่อทุกคนในสงัคม ซึง่สอดคล้องกับมตขิอง
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United 
Nations Conference on the Human Environment - UNCHE) ที่ 
จดัข้ึน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในระหว่างวนัที ่5-16 มถุินายน 
2515 โดยทีป่ระชมุร่วมกันเรยีกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกตระหนกัถึง
วิกฤตการณ์ด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียว และการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยเกินขีดจ�ากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาธุรกิจสู่ความย่ังยืน โดยในปี 2558 ธนาคาร
ได้ริเริ่มโครงการเพ่ือติดตามการใช้พลังงาน การใช้น�้า และการใช้
กระดาษ อย่างเป็นระบบ เพ่ือน�ามาประกอบการค�านวณการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ลดความสูญเสียจากการใช้
พลังงานของหน่วยงาน และช่วยประหยัดพลังงานของประเทศโดยรวม 
โดยใช้อาคารส�านักงานใหญ่ของธนาคารเป็นต้นแบบ ซึ่งในปี 2560 
สามารถรายงานผลเปรียบเทียบได้ ดังนี้

การบริหารการใช้วัสดุ  

วัสดุหลักที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ได้แก่ กระดาษที่ใช้พิมพ์
แบบฟอร์มธุรกรรมทางการเงนิ สือ่โฆษณาประชาสมัพันธ์ และกระดาษ
ที่ใช้ในการจัดท�ารายงาน และผลการตรวจสอบการด�าเนินการ 

ในปี 2560 ธนาคารมีสถิติการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ดังนี้ 

• กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม  260,000 รีม
• กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม  20,000 รีม
• กระดาษรีไซเคิล ที่เป็นแบบฟอร์มส�าหรับบันทึกธุรกรรม
 ของธนาคาร 40,000 ห่อ
• กระดาษรีไซเคิลส�าหรับท�าแผ่นฉีกปฏิทินแขวน 7,878  รีม
• กระดาษที่ผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 - กระดาษช�าระ 47,412 ม้วน
 - กระดาษเช็ดมือ 18,420 ม้วน

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณการใช้กระดาษและเปลี่ยน
มาใช้กระดาษรีไซเคิลในทุกกรณีที่สามารถท�าได้ โดยในปีท่ีผ่านมา
ธนาคารมีการสั่งพิมพ์กระดาษรีไซเคิลเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท 



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 35

 

 
การบริหารการใช้พลังงาน

ธนาคารตระหนักถึงความจ�าเป็นในการใช้พลงังานอย่างประหยัด ซึง่ไม่เพียงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานทีม่รีาคาเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง หากยังจะ
ช่วยลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ธนาคารจงึเริม่ด�าเนนิมาตรการลดการใช้พลงังานอย่างเป็นระบบในปี 2558 โดยการเก็บข้อมลูการใช้พลงังาน การใช้น�า้ 
และการใช้กระดาษ ของกลุม่อาคารส�านักงานใหญ่ประกอบด้วย  3 อาคาร ได้แก่ อาคารส�านักงานใหญ่ อาคารตรทีพิย์และ อาคารพระราม 3  ส่วนข้อมูล
ต้ังแต่ปี 2559 ซึง่เป็นปีฐานส�าหรบัการอ้างองิการด�าเนนิการในปีต่อ ๆ ไป เป็นข้อมลูจากกลุม่อาคารส�านกังานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�านักงานใหญ่  
อาคารตรทิีพย์ อาคารพระราม 3 อาคารแสงทองธาน ี และอาคาร 3 

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าและน�า้มนัดีเซลส�าหรบัเดนิเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า มดีงันี้

การใช้พลังงานของกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่

ประเภท หน่วย 2558 2559 2560

ไฟฟ้า เมกะวัตต์ชั่วโมง 34,730 37,312 33,929

นํ้ามันดีเซล ลิตร 10,600 26,245 27,755

ในปี 2560 ธนาคารได้เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี จึงท�าให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีปริมาณลดลง ส่วนการใช้น�้ามัน
ดเีซลท่ีมปีรมิาณเพ่ิมขึน้ในปี 2559 เกิดจากการเดนิเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าทีอ่าคารพระราม 3 เพ่ือทดสอบระบบต่าง ๆ และปรมิาณการใช้น�า้มนัดีเซลที่ 
เพ่ิมข้ึนในปี 2560 เกิดจากการเดินเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าท่ีอาคารพระราม 3 เพ่ือท�าการทดสอบระบบ การซ่อมตูจ่้ายไฟฟ้าหลกั และการเปลีย่นแบตเตอรี่
ในระบบไฟส�ารองซึ่งต้องเดินเครื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 

การใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่ในปี 2560 ตามมาตรวัดของการไฟฟ้านครหลวงมีปริมาณรวม 33,929 เมกะวัตต์ชั่วโมง ส่วน
การใช้น�า้มนัดเีซลเดนิเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้า ตามปรมิาณทีร่วบรวมจากใบเสรจ็รบัเงนิท่ีธนาคารจดัซือ้น�า้มนั มปีรมิาณรวม 27,755 ลติร  และพลงังาน
ทั้งสองส่วนดังกล่าว เมื่อค�านวณปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิงโดยแปลงเป็นค่าความร้อนสุทธิ ซึ่งอ้างอิงตารางการค�านวณของกระทรวงพลังงาน
ได้ดังนี้  

ค่าความร้อนสุทธิของพลังงานที่ใช้ไป (หน่วย: กิกะจูลส์) 

ประเภท 2558 2559 2560

ไฟฟ้า 125,028 134,323 122,146

นํ้ามันดีเซล 386 956 1,011

การใช้พลังงานรวม 125,414 135,279 123,157
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นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้น�้ามันดีเซลและน�้ามันเบนซินส�าหรับรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจและการติดต่องานภายนอก เช่น รถยนต์
ธุรการ รถตู้ขนของ รถตู้โดยสาร และรถยนต์ผู้บริหาร ส�าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารในกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่ โดยรวบรวม
ปริมาณจากรายงานการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของธนาคาร และค�านวณค่าความร้อนสุทธิ ซึ่งอ้างอิงตารางการค�านวณของกระทรวงพลังงานได้ ดังนี้ 

น�้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ของกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่ (หน่วย: ลิตร) 

ประเภท 2558 2559 2560 

นํ้ามันดีเซล 129,380 148,709 136,963

นํ้ามันเบนซิน 1,117,914 1,097,478 1,042,219

ค่าความร้อนสุทธิของพลังงานที่ใช้ไป (หน่วย: กิกะจูลส์) 

ประเภท 2558 2559 2560 

นํ้ามันดีเซล 4,712 5,416 4,988

นํ้ามันเบนซิน 35,192 34,549 32,809

พลังงานรวม 39,904 39,965 37,797

 

ธนาคารค�านวณการใช้พลังงานต่อจ�านวนพนักงานประจ�าเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าของการใช้พลังงาน โดยใช้ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
และน�้ามันดีเซลส�าหรับเดินเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าของกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่ โดยใช้หน่วยวัดเป็นกิกะจูลส์ต่อพนักงานประจ�า 1 คน  
(Gigajoule/Full-Time Equivalent - GJ/FTE) 

ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (หน่วย: กิกะจูลส์ต่อพนักงานประจ�า 1 คน) 

การใช้พลังงานรวม 2558 2559 2560 

พลังงานรวม 17.8 18.0 17.5
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2560

41,000
หลอด

3,840
เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี

13,824
กิกะจูลส์ต่อปี

การเปลี่ยนหลอด LED การใช้ ไฟฟ้าของกลุ่มอาคาร
ส�านักงานใหญ่ลดลง 

มาตรการลดการใช้พลังงาน
ในปี 2560 ท่ีผ่านมา ธนาคารได้ด�าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟจากแบบ 
ฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟแบบแอลอีดี จ�านวน 41,000 หลอด ใน  
6 อาคาร ได้แก่ อาคารส�านกังานใหญ่ อาคารตรทิีพย์ อาคารพระราม 3 
อาคารแสงทองธานี อาคารสาขาถนนพระราม 9 และอาคารสาขา
หัวล�าโพง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าไฟฟ้า และค่าบ�ารุงรักษา หรือการ
เปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานของประเทศได้เป็น
ปริมาณมาก นอกจากนี้ ยังลดผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
อีกด้วย เนื่องจากหลอดแอลอีดี ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น 
สารตะก่ัว สารปรอท ฯลฯ มีความสว่างสูงและคงท่ี แต่แผ่ความร้อน 
น้อยมาก จึงไม่ท�าให้รู้สึกระคายเคืองจากความร้อนของหลอดไฟ และ
ที่ส�าคัญไม่มีรังสี UV ท่ีท�าให้ตาเมื่อยล้า ผิวหมองคล�้า อีกท้ังยังท�าให้
วัตถุเครื่องใช้ต่าง ๆ สีซีดจางเร็วกว่าปกติ กรณีท่ีหลอดไฟแอลอีด ี
แตกเสียหายก็ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย เช่น กระจกและสารเคมีที่
เคลือบอยู่ภายในหลอดไฟ 

นอกจากการเปลีย่นหลอดไฟเพ่ือประหยัดพลงังานและลดผลกระทบต่อ
สขุภาพและสิง่แวดล้อมแล้ว ธนาคารยังก�าจดัหลอดฟลอูอเรสเซนต์เดมิ 
ซึ่งมีชิ้นส่วนและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
อย่างเหมาะสมอีกด้วย โดยส่งหลอดไฟที่ไม่ใช้ทั้งหมดไปท�าลายยัง
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�าใน 
การบรหิารและจดัการกากของเสยีอตุสาหกรรมเพ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 

ธนาคารเปลีย่นหลอดไฟจากแบบฟลอูอเรสเซนต์ เป็นแบบแอลอดี ีโดย
ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท และส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม
อาคารส�านักงานใหญ่ของธนาคารลดลง 3,840 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 
หรือ 13,824  กิกะจูลส์ต่อปี โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของอาคาร 
ท้ัง 6 แห่งดังกล่าวลดลงเฉล่ียร้อยละ 7-10 ต่อเดือน เมื่อเทียบกับ 
ปีฐาน 2559  



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)38

การบริหารการใช้น้ำ 

การใช้น�้า
ธนาคารใช้น�้าประปาเพ่ือสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ โดยธนาคารรับน�้าเข้ามาใช้ในกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่ จากการประปานครหลวง
เพียงแหล่งเดียว ปริมาณการใช้น�้าประปาของกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่ โดยใช้มาตรวัดของการประปานครหลวง เป็นดังนี้

 
 

แหล่งน�้าดิบของการประปานครหลวง ได้มาจากแม่น�้าเจ้าพระยา การน�าน�า้มาใช้ของธนาคาร จงึไม่สร้างผลกระทบต่อแหล่งน�า้ใต้ดนิหรอืแหล่งน�า้
ธรรมชาติใด ๆ

การนำน�้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่
อาคารพระราม 3 ของธนาคาร ได้มีระบบน�าน�้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยน�้าเสียจากอาคารจะผ่านเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสียจนมีคุณภาพน�้าเพียงพอ
ส�าหรับน�ามาใช้รดต้นไม้และสนามหญ้ารอบอาคาร ปริมาณน�้าทิ้งที่น�ากลับมาใช้ใหม่คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณน�้าทั้งหมดที่ใช้ในกลุ่มอาคาร
ส�านักงานใหญ่ของธนาคาร

การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
 
ธนาคารด�าเนินธุรกิจทางการเงิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีไม่ได้สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง และไม่มี
สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนหรือพ้ืนท่ีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือพันธุ์พืชต้องห้ามหรือ 
สายพันธ์ุทัว่ไปจากการด�าเนนิงานของธนาคาร การด�าเนนิงานของธนาคารไม่มกีารใช้สารพิษหรอืสารอนัตรายทีส่่งผลกระทบต่อสายพันธ์ุต้องห้าม
ตามรายชื่อของ IUCN (IUCN Red List of Threatened Species)

2560

0.38

2559

0.42

2558

0.36

ประเภท
น้�าประปา

ปริมาณการใช้น�้า ( หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร )

2560

47,000

2559

28,000

2558

32,000

ประเภท 
การน�าน้�าทิ้ง 
มาใช้

ปริมาณการน�าน�้าทิ้งมาใช้ ( หน่วย : ลูกบาศก์เมตร )
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การบริหารมลภาวะ
ทางอากาศ

ธนาคารได้รบัการรบัรองในการด�าเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อแนะน�า
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานในระดับชาติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารต่อการลด
การสร้างผลกระทบต่อสภาวะการเปลีย่นแปลงด้านภมูอิากาศ ธนาคาร
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อ้างอิงขององค์การบริหารจัดการก๊าซ 
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ฉบับปรับปรุงเมื่อ 1 ตุลาคม 2556  
โดยเริม่เกบ็สถิตกิารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของกลุม่อาคารส�านกังานใหญ่ 
3 อาคาร ได้แก่ อาคารส�านกังานใหญ่ อาคารตรทิีพย์และอาคารพระราม 3 
ต้ังแต่ปี 2559 และธนาคารได้เก็บสถิติของกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่
เพิ่มเป็น 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�านักงานใหญ่  อาคารตรีทิพย์ อาคาร
พระราม 3 อาคารแสงทองธานี และอาคาร 3 โดยใช้ข้อมูลในปี 2559 
เป็นปีฐาน และเป็นจดุเริม่ต้นทีจ่ะน�าไปสูก่ารควบคมุเพ่ือลดปรมิาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของธนาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การควบคุมก๊าซเรือนกระจกประเภท 1

ชนิดของก๊าซเรือนกระจกประเภท  1 ที่ธนาคารควบคุมและติดตามผล 
ประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) มีเทน (CH

4
) ไนตรัสออกไซด์ 

(N
2
O) โดยผลจากการติดตามและเก็บข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ธนาคารมีสถิติของก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 ในปีฐาน 2559 เป็น
ปรมิาณ 3,712 ตนัเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามมาตรฐานของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อแนะน�าในรายงานฉบับที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล 
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change – 
IPCC, AR4) โดยในปี 2560 ธนาคารสามารถควบคุมให้ลดลงเหลอืเป็น 
2,784 ตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการรณรงค์กระตุ้นเตือน
จิตส�านึกของพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่(หน่วย: ตันเทียบเท่า CO2)

ก๊าซเรือนกระจก 2558 2559 2560

ประเภท  1 4,030 3,712 2,784

ประเภท  2 20,189 21,720 19,751

ประเภท  3 584 597 520

รวม 24,803 26,029 23,055

ก๊าซเรือนกระจกประเภท  1 หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงทางตรงในระหว่างการด�าเนินธุรกิจ
ก๊าซเรือนกระจกประเภท  2 หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
ก๊าซเรือนกระจกประเภท  3 หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมอื่น ๆ ในการด�าเนินธุรกิจ
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การควบคุมก๊าซเรือนกระจกประเภท  2

ชนิดของก๊าซเรือนกระจกประเภท  2 ที่ธนาคารควบคุมและติดตามผล 
คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) และธนาคารสามารถควบคุมให้ลดลง

ได้อย่างมนียัส�าคญั โดยการเปลีย่นหลอดไฟเป็นแบบแอลอดี ีซึง่ส่งผล 
ให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงประมาณร้อยละ  7-10

การควบคุมก๊าซเรือนกระจกประเภท  3

ชนิดของก๊าซเรือนกระจกประเภท  3 ที่ธนาคารควบคุมและติดตามผล 
คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) และธนาคารสามารถควบคุมให้ลดลง

ได้อย่างน่าพอใจ ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานและลูกค้าท่ีเข้ามาใช้
บรกิารในธนาคารใช้ทรพัยากรต่าง ๆ  เช่น กระดาษแบบพิมพ์ กระดาษช�าระ 
หรือใช้น�้าประปา อย่างประหยัด

ก๊าซเรือนกระจกประเภท  3 ในปี 2559 มีค่าสูงขึ้น เนื่องจากเกิดการรั่ว
ซึมท่ีรอยแตกของท่อประปา และจากการปรับปรุงระบบน�้าหล่อเย็น 
ส�าหรบัเครือ่งปรบัอากาศทีอ่าคารส�านักงานใหญ่  ซึง่ได้รบัการซ่อมแซม
เรียบร้อยแล้ว

ธนาคารค�านวณความเข้มข้นของก๊าซเรอืนกระจกท่ีธนาคารควบคมุและ
ตดิตามผล ทัง้ 3 ชนดิ คอื คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) มเีทน (CH

4
) และ

ไนตรสัออกไซด์ (N
2
O) ในประเภท 1-3 แล้วค�านวณเป็นก๊าซเรอืนกระจก

โดยรวม ในหน่วยของตันเทียบเท่า CO
2
 เทียบกับจ�านวนพนกังานประจ�า 

(Ton CO
2
 Equivalent/Full-time Equivalent) เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดการ

ปล่อยก๊าซที่ชัดเจนขึ้น

ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกโดยรวม (หน่วย: ตันเทียบเท่า CO2/พนักงานประจ�า 1 คน)

ก๊าซเรือนกระจก 2558 2559 2560

ความเข้มข้น 3.52 3.45 3.28

จากข้อมูลสถิติดังกล่าว สามารถค�านวณความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของธนาคารได้ ดังนี้

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หน่วย: ตันเทียบเท่า CO2/พนักงานประจ�า 1 คน)

อาคาร 2558 2559 2560

สํานักงานใหญ่ 4,392 4,352 4,147

ตรีทิพย์ 1,222 1,249 979

อาคาร 3 - 122 116

พระราม 3 1,441 1,428 1,397

แสงทองธานี - 384 384

รวม 7,055 7,535 7,023
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ธนาคารด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ 
คุ้มค่า นอกจากน้ี ธนาคารยังมีการลงทุนเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปท�าลายตามกระบวนการท่ีเป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม และโครงการเปลีย่นหลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นหลอดประหยัดพลงังานแอลอดีี ซึง่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท้ัง 3 ประเภท 
ลงอย่างมีนัยส�าคัญ

โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทําลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 9,282 ตันเทียบเท่า CO2/ตันขยะ

เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบแอลอีดี 2,235 ตันเทียบเท่า CO2/ปี

ธนาคารไม่มีการปล่อยสารท�าลายชั้นโอโซน เนื่องจากไม่มีการรั่วไหลของสารดับเพลิงชนิด Halon 1301  และธนาคารไม่มีการปล่อยก๊าซในกลุ่ม 
ไนโตรเจนอ๊อกไซด์ (NOX) และซลัเฟอร์อ๊อกไซด์ (SOX) เน่ืองจากไม่มกีระบวนการเผาไหม้เชือ้เพลงิทีภ่าวะอณุหภูมสิงู (ตัง้แต่ 1,000 องศาเซลเซยีส)

การจัดการน้ำ เสียและขยะ

การจัดการน�้าเสีย
ธนาคารใช้น�้าประปาเพ่ือสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ โดยธนาคารรับน�้าเข้ามาใช้ในกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่ จากการประปานครหลวง 
กลุม่อาคารส�านกังานใหญ่มรีะบบบ�าบดัน�า้เสยีท่ีมปีระสทิธิภาพทุกอาคาร ซึง่บ�าบดัน�า้ทิง้ด้วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงท่อหรอืคลอง
ระบายน�้าสาธารณะ เพ่ือน�าเข้าสู่โรงบ�าบัดน�้าทิ้งของกรุงเทพมหานครที่ปากคลองช่องนนทรีก่อนปล่อยออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยา ธนาคารประเมิน
ปริมาณน�้าทิ้งจากกลุ่มอาคารส�านักงานใหญ่ของธนาคารได้ ดังนี้ 

ประเภท
น้�าทิ้ง

ปริมาณน�้าทิ้ง ( หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร )

2560

0.27

2559

0.34

2558

0.22
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ระบบบ�าบัดน�้าทิ้งแต่ละอาคาร

อาคาร ระบบบ�าบัดน้�าทิ้ง

อาคารสํานักงานใหญ่ ระบบ Pre-Treatment  (มีระบบเติมอากาศและตกตะกอน)

อาคารตรีทิพย์ ระบบ Pre-Treatment  ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio Activated Charcoal) ในการปรับสภาพนํ้าทิ้งและ
บําบัดเบื้องต้น   

อาคาร 3 ถังบําบัดนํ้าทิ้งสําเร็จรูป

อาคารพระราม 3 ระบบบําบัดนํ้าทิ้งแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge )

อาคารแสงทองธานี ระบบบําบัดนํ้าทิ้งแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge ) 

การจัดการขยะ
ธนาคารด�าเนินการก�าจัดขยะอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแยกขยะเพื่อน�าไปก�าจัดอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จัดประเภทของขยะ เป็นขยะอันตรายและขยะท่ัวไป จ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญและได้รับอนุญาตจากทางราชการน�าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นขยะอันตรายไปก�าจัดโดยไม่ก่อมลพิษ สกัดแร่ธาตุที่มีค่าออกมาใช้ใหม่ได้ และข้อมูลลูกค้าไม่รั่วไหล ส่วนขยะทั่วไป ธนาคาร
ให้ส�านักงานเขตบางรักและส�านักงานเขตยานนาวาน�าไปก�าจัดตามกระบวนการมาตรฐานของทางราชการในราคาเหมาจ่ายต่อเดือน เป็นต้น 

ประเภท ปริมาณ และวิธีการก�าจัดขยะ ที่ธนาคารด�าเนินการ

ประเภท ปริมาณ วิธีก�าจัดขยะ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 70.06  ตัน รีไซเคิล

นํ้ามันเสื่อมสภาพ 3,289 ลิตร สกัดสารที่มีประโยชน์มาใช้ รวมทั้งพลังงาน

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (เปลี่ยนเป็นแอลอีดี)  6.1 ตัน ปรับเสถียร (Stabilization) และฝังกลบอย่างปลอดภัย 
(Secured Landfill)

วธิแีละน�า้หนักของการก�าจดัขยะไม่อันตราย

ประเภทของขยะไม่อันตราย ปริมาณ วิธีก�าจัดขยะ

กระดาษใช้แล้ว 506 ตัน รีไซเคิล

ขยะทั่วไป ธนาคารใช้ระบบการเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี ฝังกลบตามหลกัสขุาภิบาล

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่เกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของสารมีพิษ การสร้างมลภาวะทางอากาศ และการเกิดอันตรายจากการขนส่งของเสีย 
เหลอืท้ิง ทีเ่ป็นอนัตรายต่อระบบนเิวศของสิง่มชีวีติและสภาวะแวดล้อมอย่างรนุแรง ไม่มกีรณีถูกปรบัหรอืเกิดความเสยีหายทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ เนือ่งจาก
ธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร 
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

ปัญหาเรือ่งสิง่แวดล้อมและการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศของโลกเป็น
แนวโน้มส�าคัญท่ีภาคธุรกิจต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจ โดยเฉพาะ 
ผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อการเตบิโตและความย่ังยืนของระบบเศรษฐกิจใน 
วงกว้าง ธนาคารซ่ึงเป็นสถาบนัการเงนิ ได้ตดิตามแนวโน้มทีเ่กิดขึน้ และ
มีการปรับตัวตามทิศทาง เพ่ือแสดงความรับผิดชอบเช่นเดียวกับธุรกิจ
สถาบนัการเงนิต่าง ๆ  ท่ัวโลก ทีห่นัมาให้ความสนใจกับการบรหิารจดัการ
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษหรือลดการเกิดมลพิษจากการด�าเนินธุรกิจ
และการให้บริการทางการเงิน การให้ความสนใจต่อสภาวะโลกร้อน 
ตลอดจนการรณรงค์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ให้มี
จิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษา 
สิง่แวดล้อม โดยธนาคารได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมในมติด้ิานสิง่แวดล้อม ท้ังในส่วนทีธ่นาคารด�าเนินการเองและ
การบริจาคหรือสนับสนุนในกิจกรรมท่ีธนาคารเล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

ในฐานะท่ีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของภูมภิาค 
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการปฏิบัต ิ
โดยเริ่มจากภายในองค์กรและพนักงาน 
เพ่ือเป็นรากฐานและเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการ
ขบัเคลือ่น โดยมมีาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม
ดังนี้  

1.  พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์
 พลังงาน  
2.  พระราชบัญญัติความปลอดภัย  
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
 ในการท�างาน
ในป ี  2560 ธนาคารไม ่พบกรณีหรือ
เหตุการณ์ที่เก่ียวกับการละเมิดข้อก�าหนด
และข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

การส่งเสริมคู่ค้า
และพันธมิตรธุรกิจให้มี
จิตสำ นึกต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหนึ่งที่ธนาคารจ�าเป็นต้อง
ใช้ในการด�าเนินงาน ธนาคารจึงเลือกใช้กระดาษรีไซเคิลให้มากท่ีสุด 
เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น กระดาษแบบพิมพ์ส�าหรบัการ
ปฏบิตังิานภายในหน่วยงานต่าง ๆ และส�าหรบัการท�าธุรกรรมของลูกค้า 
ซองเอกสาร กล่องกระดาษ กระดาษเชด็มอื กระดาษช�าระ และแผ่นฉกี
ของปฏิทนิชนิดแขวน โดยธนาคารจดัซือ้กระดาษประเภทต่าง ๆ  ดงักล่าว
ข้างต้น ด้วยวิธีการประกวดราคาจากผูจ้�าหน่ายในประเทศหลายราย 

นอกจากน้ี ผูผ้ลติหรอืผูจ้�าหน่ายรายใหม่กับธนาคารต้องผ่านการคดักรอง
ตามเงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมทุกราย ในการจัดซื้อของธนาคาร

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่พบกรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับผลกระทบ 
ในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร

การบริหารการใช�นํ้า

การบริหารความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารการใช�วัสดุ

การส�งเสริมคู�ค�าและพันธมิตร
ธุรกิจให�มีจิตสํานึกต�อสิ่งแวดล�อม

การปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล�อม

การจัดการ
นํ้าเสียและขยะ

การบริหารมลภาวะ
ทางอากาศ

การบริหาร
การใช�พลังงาน



1

# การดูแลเอาใจใส�พนักงานและ
 การบริหารแรงงานสัมพันธ�

4

# ความเท�าเทียมกันและ
 การไม�เลือกปฏิบัติในการจ�างงาน

2

# การดูแลสภาพแวดล�อม
 ในการทํางาน

5

# การให�สิทธิในการรวมตัว
 เป�นสหภาพแรงงาน

9

# ปฏิสัมพันธ�กับชุมชนและ
 การส�งเสริมคู�ค�าและพันธมิตร
 ธุรกิจให�มีจิตสํานึกต�อสังคม

7

# มาตรการรักษา
 ความปลอดภัย

13

# การคุ�มครองข�อมูลและความเป�น
   ส�วนตัวของลูกค�าและผู� ใช�บริการ

8

14

# การไม�ละเมิดต�อกฎหมายเชิง
   เศรษฐกิจและสังคม

3

# การพัฒนาศักยภาพ
 ของพนักงาน

6

# การไม�ใช�แรงงานเด็กและ
 แรงงานผิดกฎหมาย

# การเคารพสิทธิมนุษยชน
   ของพนักงานและผู�ด�อย
   โอกาสในสังคม

10

# นโยบายการไม�เกี่ยวข�อง
 กับการเมือง

11

# การคุ�มครองความปลอดภัย
 ของลูกค�าและผู� ใช�บริการ

12

# การให�ข�อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�
   ทางการเงินเพื่อประโยชน�ต�อ
   ลูกค�าและผู� ใช�บริการ

1

# การดูแลเอาใจใส�พนักงานและ
 การบริหารแรงงานสัมพันธ�

4

# ความเท�าเทียมกันและ
 การไม�เลือกปฏิบัติในการจ�างงาน

2

# การดูแลสภาพแวดล�อม
 ในการทํางาน

5

# การให�สิทธิในการรวมตัว
 เป�นสหภาพแรงงาน

9

# ปฏิสัมพันธ�กับชุมชนและ
 การส�งเสริมคู�ค�าและพันธมิตร
 ธุรกิจให�มีจิตสํานึกต�อสังคม

7

# มาตรการรักษา
 ความปลอดภัย

13

# การคุ�มครองข�อมูลและความเป�น
   ส�วนตัวของลูกค�าและผู� ใช�บริการ

8

14

# การไม�ละเมิดต�อกฎหมายเชิง
   เศรษฐกิจและสังคม

3

# การพัฒนาศักยภาพ
 ของพนักงาน

6

# การไม�ใช�แรงงานเด็กและ
 แรงงานผิดกฎหมาย

# การเคารพสิทธิมนุษยชน
   ของพนักงานและผู�ด�อย
   โอกาสในสังคม

10

# นโยบายการไม�เกี่ยวข�อง
 กับการเมือง

11

# การคุ�มครองความปลอดภัย
 ของลูกค�าและผู� ใช�บริการ

12

# การให�ข�อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�
   ทางการเงินเพื่อประโยชน�ต�อ
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4

# ความเท�าเทียมกันและ
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ธนาคารให้ความส�าคัญกับพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการ
ดูแลเอาใจใส่ในเรือ่งผลประโยชน์ตอบแทน เพ่ือให้พนักงานมคีวามเป็น
อยู่ที่ดี โดยจัดค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการ
ด�ารงชีวิต เป็นการตอบแทนแก่พนักงานทุกคนที่ได้ทุ ่มเทพลังกาย  
พลังใจ และพลังความคิดในการท�างานให้กับธนาคาร รวมถึงยังให ้
การส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาความเจริญเติบโตในสายอาชีพ 
ทีย่ั่งยืนของพนกังาน โดยเน้นการพัฒนาความรูแ้ละทกัษะของพนักงาน
ให้สามารถท�างานได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และรบัมอืกับความเปลีย่นแปลง
ต่าง ๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารมีระบบการบริหารค่าจ้างที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การก�าหนด 
เงินเดือนขั้นต้นเมื่อเริ่มการท�างานของพนักงาน โดยพิจารณาจาก 
วุฒกิารศกึษา ความรู ้ความสามารถ และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน
ของพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่ขึ้นกับเพศหรือความแตกต่างทาง
ศาสนาของพนกังาน อกีท้ังยังพิจารณาข้อก�าหนดเก่ียวกับค่าจ้างขัน้ต�า่

ตามกฎหมาย ธนาคารพิจารณาขึน้เงินเดอืนประจ�าปีให้แก่พนักงานตาม
ผลประเมนิการปฏิบตังิานของพนักงานและผลประกอบการของธนาคาร 
ทั้งนี้ ธนาคารมีแนวปฏิบัติส�าหรับการก�าหนดค่าตอบแทนการท�างาน
ของพนักงานในระดับที่สูงกว่าระดับค่าแรงขั้นต�่าของประเทศ ตามท่ี
กฎหมายก�าหนด

นอกจากนี ้ธนาคารได้ให้ความส�าคญัต่อการจ่ายค่าจ้าง เงนิเดอืน และ
สวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างครบถ้วนและตรงเวลาตลอดมา โดย
ธนาคารได้วางแผนการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนกังานอย่างรอบคอบและมปีระสทิธิภาพ อาท ิมกีารพิจารณาจ่ายเงิน
โบนัสให้พนักงานในปีที่ผลประกอบการของธนาคารมีก�าไรสุทธิ โดย 
แบ่งจ่ายงวดแรกในเดอืนมถุินายน และ งวดทีส่องในเดอืนธันวาคมของ
ทุกปี ให้แก่ผู้ที่มีสภาพเป็นพนักงาน ณ วันจ่าย และไม่เป็นผู้กระท�า
ความผิดฐานทุจริต หรือเป็นผู้ที่ได้รับโทษทางวินัยถึงขั้นปลดออก

การดูแลเอาใจใส่พนักงานและการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์

สถิติการลาออกและการจัดรับพนักงานใหม่
ในปี 2560 ธนาคารมีจ�านวนพนักงานที่ลาออกร้อยละ 7.4 ของพนักงานทัง้หมด โดยแบ่งเป็นพนกังานหญงิ 1,379 คน และ พนกังานชาย 447 คน  
กลุ่มอายุที่มีการลาออกมากที่สุด คือ กลุ่มอายุมากกว่า 25 – 35 ปี ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

การลาออก

 
จ�านวน

พนักงาน 

 เพศ  อายุ 

หญิง ชาย

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 

25 ปี 
 มากกว่า 

25 - 35  ปี
มากกว่า 

35 - 45 ปี
มากกว่า

45 – 55 ปี 
มากกว่า

55 ปี

พนักงานประจํา 1,797 1,356 441 504 1,119 100 56 18

 ลูกจ้าง 29 23 6 10 17 0 1 1 

รวมทั้งหมด 1,826 1,379 447 514 1,136 100 57 19 
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ในปี 2560 ธนาคารมีการจัดรับร้อยละ 6.1  ของพนักงานทั้งหมด โดยแบ่งเป็นพนักงานหญิง 1,088 คน และ พนักงานชาย 434  คน  กลุ่มอายุที่มี
การจัดรับมากที่สุด คือ กลุ่มอายุมากกว่า 21-25 ปี

การจัดรับ 

 จ�านวน
พนักงาน 

 เพศ  อายุ 

หญิง ชาย  21-25 ปี  26-30 ปี
มากกว่า 

30 ปี

 พนักงานประจํา 1,364 995 369 813 372 179 

 ลูกจ้าง 158 93 65 42 45 71 

รวมทั้งหมด 1,522 1,088 434 855 417 250 

ผลประโยชน์ที่ธนาคาร 
จัดให้กับพนักงาน

การส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย

และความเป็นอยู่ที่ดี
 

ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการส�าหรับพนักงานของธนาคาร ประกอบด้วย 
บรกิารเพ่ือสนัทนาการและการดแูลรกัษาสขุภาพของพนกังานทีอ่าคาร
ส�านักงานใหญ่ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร และที่สมาคมสโมสร
ธนาคารกรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
นอกจากน้ี ยังมบีริการทางการแพทย์ให้กับพนักงานทกุคน โดยพนักงาน
สามารถใช้บริการได้ที่ บริการสุขภาพ อาคารส�านักงานใหญ่ ชั้น 4  
ถนนสลีม และท่ีอาคารพระราม 3 ชัน้ 2 ถนนพระราม 3 โดยท่ีส�านักงานใหญ่ 
ธนาคารได้จัดให้มีแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางอยู่ประจ�า รวมถึง
บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี นอกจากนี้ หากพนักงานไปรับการตรวจ
รักษาท่ีสถานพยาบาลทั่วไป จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลและ 
ทันตกรรมได้ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนดไว้ และ
พนักงานที่เกษียณอายุจากการท�างานที่มีอายุงานต่อเนื่องตั้งแต่ 30 ปี
ขึ้นไปยังสามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาที่บริการสุขภาพของธนาคาร
ได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องเสียค่ายาและค่าธรรมเนียมแพทย์

การให้สิทธิในการลาหยุดงาน

ธนาคารก�าหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนส�าหรับพนักงานในการลาป่วย 
การลากิจ การขอหยุดพักผ่อนประจ�าปี การลาเพ่ือคลอดบุตร การลา
เพ่ือดแูลภรรยาคลอดบตุร การลาไปประกอบพิธีฮจัญ์ การลาอปุสมบท 
และการลาเพ่ือรบัราชการทหาร เป็นต้น ธนาคารยังได้เพ่ิมสทิธิประโยชน์
ในบางเรือ่งให้แก่พนกังานซึง่สงูกว่ามาตรฐานขัน้ต�า่ท่ีกฎหมายคุม้ครอง
แรงงานก�าหนด เช่น การลาป่วย ซึง่กฎหมายก�าหนดให้ลาป่วยได้ 30 วัน 
โดยได้รับค่าจ้างเต็ม  แต่ธนาคารจ่ายค่าจ้างเต็มให้แก่พนักงานท่ี 
ลาป่วยสูงสุดถึง 90 วันท�าการ

เงินกองทุนเพื่อพนักงาน

ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม โดยส่งเงินสมทบใน
ส่วนของนายจ้างครบถ้วนและตรงเวลา และจดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้ง
ชพีทีพ่นกังานสามารถสมคัรเข้าเป็นสมาชกิโดยเลอืกนโยบายการลงทนุ
และบริหารความเส่ียงของตนเองได้ตามความประสงค์ของพนักงาน
แต่ละคน 
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กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้จัดให้มีการลงทุนในลักษณะท่ีพนักงานสามารถ
เลือกระดับความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง (Employee's Choice) โดยในปี 
2560 คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ ได้เพิ่มประเภทสินทรัพย์
ที่ลงทุนจาก 4 ประเภทเป็น 6 ประเภท และเพิ่มนโยบายการลงทุนตาม
ระดบัความเสีย่งจาก 5 นโยบาย เป็น 8 นโยบาย เพ่ือให้สมาชกิกองทุนฯ 
สามารถเลอืกกองทุนและนโยบายการลงทุนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ผลตอบแทนเมือ่เกษยีณอายุและระดับความเสีย่งทีย่อมรบัได้ ให้เหมาะสม
กับตนเองย่ิงขึ้น โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
สามารถเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้งในช่วงเวลาที่ก�าหนด 

เงินกู้

ธนาคารจดัเงินกู้ให้แก่พนักงานตามความประสงค์และความจ�าเป็น เพ่ือ
แบ่งเบาภาระของพนักงาน โดยครอบคลมุถึงการซือ้ทีด่นิหรอืบ้าน หรอื
การปลูกสร้างบ้านเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย การซ่อมแซม ดัดแปลง หรือต่อ
เติมที่อยู่อาศัยของตนเอง การซื้อรถยนต์ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาบุตร 
การซื้อเครื่องใช้จ�าเป็นส�าหรับการครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทของพนักงาน และ
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

เงินสงเคราะห์

ในกรณีที่พนักงานถึงแก่กรรมหรือพ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ีในธนาคาร 
อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ธนาคารจัดให้มีเงินสงเคราะห์ครอบครัวของพนักงานท่ีถึงแก่กรรมหรือ
ทพุพลภาพ นอกจากนัน้พนักงานทีม่บีตุรจะได้รบัเงนิสงเคราะห์บตุรเป็น
รายเดอืน เดอืนละ 600 บาท ส�าหรบับตุร 3 คนแรก จนส�าเรจ็การศกึษา
ในระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากเงินสงเคราะห์ที่ได้รับตามกฎหมาย
ประกันสังคม

สิทธิการลาคลอดบุตร
ธนาคารให้สิทธิพนักงานหญิงท่ีตั้งครรภ์ ลาเพ่ือคลอดบุตรได้ก่อนและ
หลังคลอดรวมกันไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างเต็ม และไม่จ�ากัด
จ�านวนครัง้ทีข่อลา  ส�าหรบัพนกังานชาย ธนาคารให้สทิธิลาไปเพ่ือดูแล
ภรรยาคลอดบตุรได้ 5 วัน นบัแต่วันท่ีภรรยาคลอดบตุรแต่ต้องอยู่ภายใน 
15 วันแรกนับแต่วันที่ภรรยาคลอดโดยได้รับค่าจ้างเต็ม โดยในปี 2560 
มีพนักงานที่ใช้สิทธ์ิลาเก่ียวกับการคลอดบุตร มีจ�านวน 622 คน เป็น
เพศชาย 98  คน และเพศหญิง  524 คน 

ในจ�านวนพนักงานท่ีลาเก่ียวกับการคลอดบตุรดงักล่าวข้างต้น ผูท้ีก่ลบั
มาปฏิบัติงานตามเดิมและปฏิบัติงานต่อไปอีกอย่างน้อย 12 เดือน มี
จ�านวน 592 คน เป็นเพศชาย 93  คน และเพศหญิง  499 คน โดยจ�านวน
พนักงานท่ีกลับมาท�างานหลังการลาเก่ียวกับการคลอดบุตร คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 95 ของจ�านวนผู้ที่ใช้สิทธิ์ลา

จ�านวนพนักงาน (คน) ชาย หญิง รวม

พนักงานที่ลาเกี่ยวกับการคลอดบุตร 98 524 622

พนักงานที่ลาเกี่ยวกับการคลอดบุตรแล้วกลับมาปฏิบัติงาน 93 499 592

พนักงานที่ลาเกี่ยวกับการคลอดบุตร แล้วกลับมาปฏิบัติงานต่อไปอย่างน้อย 12 เดือน  93 499 592

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังการลาเกี่ยวกับการคลอดบุตร (ร้อยละ) 95  95  95
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การดูแลสภาพแวดล้อม
ในการทำ งาน

ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 37 แห่ง 
เพ่ือดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ีท�างานให้เป็นไป 
ตามระเบียบของทางราชการ 

คณะกรรมการในแต่ละแห่งมีสมาชิกอย่างน้อย 5 คน ยกเว้นอาคาร
ส�านักงานใหญ่ และอาคารพระราม 3  มีสมาชิก  11 คนประกอบด้วย 
ประธานคณะกรรมการ 1 คน กรรมการผูแ้ทนระดบัผูบ้งัคบับญัชา และ
กรรมการผูแ้ทนพนกังานระดบัปฏิบตักิาร ร่วมเป็นคณะกรรมการ มวีาระ
ปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ได้สรุปสภาวะในเร่ือง 
สุขอนามัยและความปลอดภัย โดยพบว่ามีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
เนื่องจากการท�างานเกิดขึ้นกับพนักงาน 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง  
2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด ท่ีต้องหยุด 
การท�างาน 7 – 15 วัน โดยไม่มีกรณีการได้รับเชื้อโรคที่สืบเนื่องมาจาก
การปฏิบตัหิน้าทีแ่ต่อย่างใด ทัง้น้ี ไม่มผีูเ้สยีชวิีตเน่ืองจากการปฏิบตังิาน 

ประเภท 2557 2558 2559 2560

บาดเจ็บจากการทํางาน (ชาย) 1 5 1 1

บาดเจ็บจากการทํางาน (หญิง) 3 1 2 2

จํานวนวันที่หยุดการทํางาน 14 วัน – 4 เดือน 7 วัน – 3 เดือน 10 วัน – 3 เดือน 7 – 15 วัน

โรคที่เกิดจากการทํางาน 0 0 0 0

ผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน 0 0 0 0

อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ท�างานให้บริการลูกค้า เช่น เจ้าหน้าที่อ�านวยบริการ มีความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ เช่น 
ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งธนาคารได้มีโครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้กับพนักงานปีละครั้ง เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค

ธนาคารจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีในส่วนของอาคาร
สถานที่โดยมีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
และการจัดสถานท่ีท�างานให้เหมาะสมและเอื้ออ�านวยให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการท�างาน  โดยค�านงึถึงความปลอดภัย
และสุขอนามัยของพนักงานเป็นส�าคัญ

ธนาคารจดัให้มคีณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ท�าหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงาน 
ด้านความปลอดภยัในการท�างาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปรบัปรงุ
ความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน เพ่ือดูแลความปลอดภัยในสถานที่
ท�างานให้กับพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างาน โดยก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดโอกาสให้มีตัวแทนของ
พนักงานเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การท�างาน ประจ�าส�านักงานและสาขาที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป 



การอบรมและการให�ความรู�แก�พนักงาน 

นครหลวง
7,759 คน

ต�างจังหวัด
4,726 คน

หญิง
9,006 คน

ชาย
3,479 คนจํานวนพนักงานที่เข�าอบรม 12,485 คน

คิดเป�น ร�อยละ 50.95 ของจํานวน
พนักงานทั้งหมด

จํานวนรุ�นที่อบรม
671 รุ�น

ค�าเฉลี่ยจํานวนชั่วโมง
การฝ�กอบรม 
26 ชั่วโมงต�อคนต�อป�

จํานวนหลักสูตรที่อบรม
127 หลักสูตร
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การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ธนาคาร มีนโยบายการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและวัดผลได้โดยเน้นการพัฒนาความรู้ทักษะของ
บุคลากรให้สามารถท�างานและมีความก้าวหน้าในองค์กรได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมส�าหรับ
แข่งขันทางธุรกิจและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้อย่างทันสถานการณ์

ข้อมูล 2559 2560

ค่าเฉลี่ยจํานวนชั่วโมงการฝึกอบรม ต่อชั่วโมงต่อคนต่อปี 30 26

จํานวนหลักสูตรที่เปิดอบรม 100 127

จํานวนรุ่นที่จัดอบรม 598 671

จํานวนพนักงานที่เข้าอบรม 12,537 (49.1%) 12,485 (50.95%)

ชาย 3,392 3,479

หญิง 9,145 9,006

นครหลวง 7,709 7,759

ต่างจังหวัด 4,828 4,726

ในปี 2560 ค่าเฉลีย่จ�านวนชัว่โมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปี ลดลงเมือ่เทยีบกับปีท่ีแล้ว  เน่ืองจากมกีารทบทวนเน้ือหาหลกัสตูรใหม่ให้มคีวามกระชบั
มากขึ้น ท�าให้ชั่วโมงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ลดลง เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ จากเดิมอบรม  247.50 ชั่วโมง เหลือ 165 ชั่วโมง 
โดยจดัให้มกีารศึกษาด้วยตวัเองผ่านระบบ e-Learning  30 ชัว่โมง  นอกจากนี ้จ�านวนพนักงานจดัรบัใหม่ในปี 2560 มจี�านวนลดลงจากปีท่ีผ่านมา   
ซึ่งหลักสูตรเฉพาะต�าแหน่ง เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์เป็นหลักสูตรหลักส�าหรับพนักงานเข้าใหม่
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 
แก่พนักงาน
ธนาคารกรุงเทพมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ือเตรียม
บคุลากรให้มทัีกษะ ความรู ้ความสามารถ พร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลง 
การขยายตัว และการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  
เพ่ือสร้างความสามารถให้พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในการให้บริการอันหลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ 

โดยธนาคารมหีน่วยงานบรหิารการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาบคุลากร รบัผดิชอบ
การพัฒนาบุคลากรของธนาคารให้มีศักยภาพครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 
ได้แก่ ด้านสินเชื่อ (Credit Skill) ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Relationship Skill)  และด้านภาวะผู้น�า (Leadership Skill) รวมทั้ง 
มุ ่งผลักดันให้เกิดการจัดการการเรียนรู ้ ท่ีมีประสิทธิผลในรูปแบบ 
70:20:10 โดยร ้อยละ 70 ของการเรียนรู ้และพัฒนามาจาก 
ประสบการณ์การท�างาน และการแก้ป ัญหาผ่านการลงมือท�า 
(Experiential Learning) โดยพนักงานได้เรียนรู ้และศึกษาจาก 
งานประจ�าหรอืจากการได้รบัมอบหมายงานใหม่ ๆ หรอืโครงการใหม่ ๆ 
ซึง่เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธิภาพสงูสดุ ร้อยละ 20  มาจากการ
ได้รบัการแบ่งปันความรูจ้ากบคุคลอืน่ ๆ เช่น  Coaching & Feedback 
จากหัวหน้างาน พ่ีเลีย้ง รวมถึงบคุคลอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องในการท�างาน และ 
ร้อยละ 10 มาจากการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ 

ธนาคารได้พัฒนาหลกัสตูรโดยผสมผสานวิธีการเรยีนรูที้ม่ปีระสทิธิภาพ 
70:20:10 ให้กับพนักงานเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสื่อสารให้ผู ้น�าเข้าใจ
บทบาทในการดูแลและพัฒนาทีมงาน และเน้นการพัฒนาผู้บริหารให้
สามารถบริหารงาน บริหารทีมสู่เป้าหมายองค์กรได้ส�าเร็จ ด้วยเนื้อหา 
เครื่องมือ และวิธีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร ดังตัวอย่างหลักสูตรและ
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ที่ส�าคัญในปี 2560 มีดังนี้

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน 

โครงการ Enhanced Language Agility 

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของพนักงานให้มคีวามสามารถในการสือ่สารด้วย
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในยุค 4.0 
และตามกลยุทธ ์ของธนาคารในเรื่อง Regionalization และ 
Digitalization ธนาคารได้จัดโครงการ Enhanced Language Agility 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ  Mobile Application, 
Blended Learning และ Private Class  อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2  
มุ ่งเพ่ิมทักษะของพนักงานในการใช้ภาษาอังกฤษ และเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันให้กับธนาคารในระดับนานาชาติ โดยใช้
เทคโนโลยีมาขยายช่องทางการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งในรูปแบบห้องเรียน (Classroom)
และ e-Learning  เพ่ือให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียน และผู้เรียนสามารถ 
เข้าถึงการเรียนได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

โครงการ Enhanced Language Agility แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ 

1.  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (Beginning Level) ส�าหรับพนักงาน 
ท้ังธนาคาร ผ่าน English Application โดยพนักงานท่ีผ่านการคัด
เลือกสามารถเข้าเรียนได้สะดวกทุกที่  ทุกวลา ผ่าน Mobile 
Application เป็นการวางรากฐานภาษาองักฤษด้านการฟัง การอ่าน
และการสื่อสารเบื้องต้น 

2. ภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate Level)  เป็นการเรียนใน 
รูปแบบ Blended Learning    

3. ภาษาองักฤษระดบัสงู (Advanced Level)  เน้น Business English 
Communication ให้แก่ผูบ้รหิาร โดยรปูแบบการเรยีนเป็นกลุม่ขนาดเลก็ 
2-3 คน ( Private Class) 

ในปี 2560 ธนาคารได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับสายลูกค้า
ธุรกิจ และสายสนับสนุน จ�านวน 1,600 คน โดยในปี 2561 จะขยาย 
การพัฒนาไปยังภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ทั้งน้ี เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา สถานท่ี  
และสามารถน�าความรูภ้าษาต่างประเทศไปปรบัใช้ในการบรกิารลกูค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สมัมนาเพือ่เสรมิสร้างความรู้ และทักษะท่ีจ�าเป็น

ในอนาคต (Knowledge Day Forum)

เป็นโครงการท่ีธนาคารจดัต่อเน่ืองทกุปี โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ 
มุ่งเน้นการสร้างทักษะเพ่ือการท�างานในอนาคตให้กับพนักงานของ
ธนาคาร ปลูกฝังค่านิยมในการพัฒนาตนเอง และมีความคล่องตัว 
พร้อมรับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนในหลาย ๆ  ด้าน อาท ิเศรษฐกิจ สงัคม 
เทคโนโลยี การแข่งขนั ความหลากหลายของภาษาและวฒันธรรม และ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคตได้  

Knowledge Day Forum เน้นการพัฒนาทักษะการท�างานในอนาคต 
(Future Skill) ใน 3 ด้าน คือ Digital Transformation, Innovative 
Thinking และ  Millennial & Aging Society  เป็นการเตรยีมความพร้อม
สู่การเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจในการท�างานอย่างสร้างสรรค์ 
และมีนวัตกรรม จุดประกายความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มวิสาหกิจ
เริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการ
วางแผนทางการเงิน การออม ภาษี ที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุค Millennial & 
Aging Society ซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็น และจะช่วยให้พนักงานธนาคาร
สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อการบริการลูกค้าและ 
ความส�าเร็จขององค์กรในอนาคต ในปี 2560 มีพนักงานสนใจและ 
เข้าอบรมจ�านวนกว่า 2,700 คน

หลักสูตรด้านการบริหาร และพัฒนาคน

ส�าหรับหัวหน้างาน และผู้บริหาร 

(People Mangement and Leadership)

ธนาคารตระหนักดีว่าหัวหน้างานเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญใน
การดแูลและพัฒนาพนักงาน หลกัสตูรนีเ้น้นการสร้างความสามารถของ
หัวหน้างานในการดูแลพนักงาน พัฒนาให้เกิดทักษะการสอนงานและ
ดแูลทีมงานท่ีมปีระสทิธิภาพ ตัง้แต่ระดบัหวัหน้างานจนถึงผูบ้รหิาร ผ่าน
หลักสูตร BBL People Manager: Managing People for Success, 
Performance Management System & Coaching and Feedback, 
BBL Coaching for People Development และ Developing 
Coaching Capability รวมท้ังมีการปรับแนวคิดและเพ่ิมทักษะให้กับ
กลุ่มพ่ีเลี้ยงท่ีได้รับการคัดเลือก ให้เห็นความส�าคัญในบทบาทที่ได้รับ 
และมีเทคนิค ทักษะ สามารถดูแลให้ค�าแนะน�า และสอนงานเบื้องต้น
ให้แก่ทีมงานได้ผ่านหลักสูตร Supervisory & Time Management, 
BBL Mentoring Program  ปี 2560 ธนาคารได้พัฒนาหวัหน้างาน และ
ผู้บริหารเป็นจ�านวน 760 คน 

โครงการผู้บริหารทดแทน

โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อม พัฒนาและสร้างผู ้บริหารส�าหรับ 
สายลูกค้าบุคคลและสายลูกค้าธุรกิจ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจอย่าง
รวดเร็วของธนาคาร หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
สู่การเป็นผู้บริหาร โดยใช้การพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  
การอบรมในห้องเรยีน (Classroom Training) การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
(Workshop) การมอบหมายงาน (Project Based Learning) และ 
การฝึกภาคปฏิบัติ (On-the-Job Training) เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะด้านผลติภัณฑ์ทางการเงนิ  การสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้า และ
ภาวะผู้น�า เตรียมให้พร้อมสู่การเป็นผู้บริหารสาขาและส�านักธุรกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 มีการพัฒนาผู้บริหารทดแทนรวม 6 รุ่น 
เป็นจ�านวน 156 คน

หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถ

ในการขยายธุรกิจ (Professional

Business Development)

ธนาคารจดัการอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของผูจ้ดัการธุรกิจสมัพันธ์และ
ผูช่้วยผูจ้ดัการธุรกิจสมัพันธ์ เพ่ือพัฒนามมุมองทางธุรกิจ ความสามารถ
ในการขยายธุรกิจของธนาคาร มุ่งเน้นการตอบสนองและสร้างคุณค่า
ให้แก่ลูกค้า พัฒนาความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่
ลูกค้าและสามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารแบบครบวงจร  
ด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ Integrated Product for Total Solution, 
Consultative Selling และ Business Negotiation  มรีปูแบบการเรยีนรู้
ในแบบ Workshop กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจาก 
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามผลการน�าความรู้ไปปฏิบัติจริง 
โดยในปี 2560 ได้จัดอบรมทั้งสิ้น 15 รุ่นเป็นจ�านวน  360 คน

นอกจากนี ้บรหิารการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาบคุลากร ยังได้ร่วมกับสายลกูค้า
บคุคล จดัท�าบทเรยีนออนไลน์สอนการใช้งานแทบ็เลต็คอมพิวเตอร์และ
แอปพลิเคชัน Financial Calculator, Smart Plan และ Investment 
Portfolio เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการน�าเสนอบริการวางแผน
ทางการเงนิและการลงทุนต่อลกูค้า ให้แก่พนักงานและผูจ้ดัการสาขาที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่ โดยให้เรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์สาขา แบบ Self 
Learning 

พนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินผลงานปีละ 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณา
เลื่อนชั้น ต�าแหน่งงาน และค่าตอบแทนการท�างาน โดยให้พนักงาน
ประเมินตนเอง หลังจากนั้นหัวหน้างานจะประเมินพนักงาน และให้ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพนักงาน แล้วสรุปให้ผู้บริหารสายงาน
พิจารณาผลประเมินก่อนที่จะน�าส่งให้กับสายทรัพยากรบุคคล
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ความเท่าเทียมกัน
และการไม่เลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการสรรหาบุคลากร ซึ่งมีคุณภาพและ 
เป็นปัจจยัส�าคญัของการสร้างความส�าเรจ็และเจรญิเตบิโตให้แก่องค์กร 
โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่อง เพศ อายุ สัญชาติ ตลอดจนไม่มีนโยบาย 
ใช้แรงงานเด็ก ท้ังนี้ ธนาคารให้โอกาสในการสมัครเข้าท�างานโดยเน้น
ความเชี่ยวชาญและศักยภาพในตัวบุคคลเป็นหลัก เพ่ือเชิญชวนให้
บุคคลท่ัวไปได้เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร อีกทั้งยังเปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 
อย่างเต็มท่ีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับ
พนักงานหญิง ดังนี้

ในจ�านวนพนักงานทั้งหมด ร้อยละ 66.64 เป็นเพศหญิง
ในจ�านวนผู้บริหารทั้งหมด ร้อยละ 51.50 เป็นเพศหญิง
ในจ�านวนผู้บริหารชั้นต้นทั้งหมด ร้อยละ 52.30 เป็นเพศหญิง
ในจ�านวนผู้บริหารระดับสูงท้ังหมด (ห่างจากต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 2 ระดับชั้น) ร้อยละ 34.40 เป็นเพศหญิง 
ในจ�านวนผู้บริหารในต�าแหน่งที่สร้างรายได้ให้องค์กร เช่น งานขาย 
เป็นต้น (ไม่รวมงานสนับสนุน เช่น ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมาย ฯลฯ) ร้อยละ 48.50 เป็นเพศหญิง

ธนาคารมีผู้บริหารท่ีมีสัญชาติไทยในสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 96.7  
ของเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

ในปี 2560 ค่าตอบแทนรวมระหว่างพนักงานชายและพนกังานหญิง เมือ่
คิดรวมผลประโยชน์และสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนปกติ เช่น 
โบนัส และเงินตอบแทนพิเศษอื่น ๆ มีอัตราส่วนประมาณ 1.35 

ในปีท่ีผ่านมา ไม่พบกรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับเรื่องความเท่าเทียม
และการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานดังกล่าว

การให้สิทธิในการรวมตัว
เป็นสหภาพแรงงาน

ในปัจจุบันธนาคารมีสหภาพแรงงาน 3 สหภาพ ได้แก่ สหภาพแรงงาน
ธนาคารกรงุเทพ สหภาพพนกังานธนาคารกรงุเทพ และ สหภาพแรงงาน
ผูบ้งัคบับญัชาธนาคารกรงุเทพ ซึง่แสดงให้เหน็ว่าธนาคารเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วม โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ 
โดยไม่มีการปิดกั้น

ในป ี2560 มพีนกังานและผูบ้งัคบับญัชารว่มเปน็สมาชกิสหภาพ จ�านวน
กว่า 10,000 คน เพ่ือเป็นตัวแทนด้านแรงงานสัมพันธ์ให้กับพนักงาน
ทั้งหมดของธนาคาร

การไม่ใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานผิดกฎหมาย

ธนาคารไม่มีการจ้างแรงงานเด็กท่ีต�่ากว่าอายุ 18 ปี และไม่มีการใช้
แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์  ธนาคารก�าหนดคุณสมบัติในการจัด
รับพนักงานใหม่ต้องเป็นบุคคลท่ีจบการศึกษาไม่ต�่ากว่าในระดับ
ปรญิญาตรสี�าหรบัทกุต�าแหน่งงานท่ัวประเทศ  โดยมกีารท�าสญัญาจ้าง
กับพนักงานทุกรายที่จัดรับ
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มาตรการการรักษา
ความปลอดภัย

ธนาคารจดัให้มรีะบบรกัษาความปลอดภยั โดยส่วนรกัษาความปลอดภยั 
ฝ่ายอาคารส�านักงานและทรพัย์สนิ ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบดแูลความปลอดภัย
ให้แก่ลูกค้า พนักงาน และเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดเวลาท�าการใน
ส�านกังานและในสาขาท่ัวประเทศ รวมถึงการรกัษาความปลอดภยัของ
อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน

พนักงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารจะประสานงานกับสถานี
ต�ารวจในท้องท่ี เพ่ือรับทราบความเคลื่อนไหวเก่ียวกับเหตุการณ์ และ
สร้างความคุ้นเคยในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในเรื่อง 
ความปลอดภัยและการดูแลชุมชนโดยทั่วไป

พนักงานรักษาความปลอดภยัท่ีเปน็ลกูจา้งของธนาคารมท้ัีงหมด 38 คน 
ทุกคนได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 โดยเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม
ประกอบด้วย การใช้วิทยุสื่อสาร การใช้อาวุธ การต่อสู้ป้องกันตัว  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจราจร การตรวจการณ์ และคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ที่เป็นลูกจ้างผู้รับเหมาประจ�า (Outsource) มีทั้งหมด 656 คน ทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ ไม่ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่อบรมในหัวข้อคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือพัฒนาทางด้านความคิด จิตใจ สติสัมปชัญญะ 
ในการท�างาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
ของพนักงานและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ธนาคารน�ากฎหมายแรงงาน รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวปฏิบตัเิบือ้งต้นต่อพนักงาน และ
ยังมหีลกัปฏิบตัเิก่ียวกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ ดแูลและส่งเสรมิ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน อันส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่มี
การจ้างงานหรือการเลื่อนขั้นเล่ือนต�าแหน่งท่ีมีการกีดกันในเร่ืองเพศ  
เชื้อชาติ ศาสนา แต่อย่างใด

ธนาคารก�าหนดแนวปฏบิตัด้ิานการเคารพสทิธิมนษุยชน โดยการด�าเนิน
กิจการอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง และค�านึงถึงผลกระทบท่ีอาจมต่ีอสทิธิ
ของพนกังาน ชมุชน สงัคม และผูเ้กีย่วข้อง โดยดแูลระมดัระวังไม่ให้การ
ด�าเนินกิจการของธนาคารก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่
ร่วมกระท�าการในอันที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอด 
ห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร 

ธนาคารได้เผยแพร่แนวปฏิบัติดังกล่าว ต่อพนักงานของธนาคาร  
ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร อีกทั้ง
พนักงานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์
ภายในธนาคาร BBL Connect

ด้วยสภาพแวดล้อมด้านสังคมและการท�างานในประเทศไทยที่ไม่เกิด
ปัญหาเก่ียวกับการแบ่งแยกชนชัน้ การกีดกันระหว่างเพศ และชนกลุม่น้อย
ในระดับรุนแรง ท�าให้ในปีท่ีผ่านมา ธุรกิจของธนาคารไม่พบกรณีหรือ
เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกับเรือ่งการละเมดิสทิธิมนุษยชนท่ีก่อให้เกิดความเสยีหาย
แก่ธนาคาร

แนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนของธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ซึ่งให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท  
นอกจากน้ี บรษิทัท่ีให้บรกิารพนักงานรกัษาความปลอดภัยประจ�าสาขา 
ส�านักธุรกิจ และสถานประกอบการของธนาคาร ท่ีจะต้องหมนุเวียนเข้ารบั
การอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 55

ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและการส่งเสริมคู่ค้า
และพันธมิตรธุรกิจให้มีจิตสำ นึกต่อสังคม

โครงการ “ผู้น�าเพื่อการพัฒนาการศึกษา

ที่ยั่งยืน” (CONNEXT ED)

ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ 

การด�าเนินโครงการทกุโครงการดงักล่าว มคีวามก้าวหน้าอย่างน่าพอใจ 
โดยนกัเรยีนมโีอกาสได้เรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะในเรือ่งท่ีสนใจ ผูอ้�านวยการ
และครไูด้เรยีนรูก้ารบรหิารโครงการร่วมกับภาคเอกชน ชมุชนมส่ีวนร่วม
สนับสนุนโครงการพร้อมท้ังเรยีนรูแ้นวคดิและเทคนิคใหม่ ๆ  ไปด้วย และ
อาสาสมัคร School Partner ของธนาคาร ได้มีโอกาสน�าความรู้ 
ประสบการณ์และสายสัมพันธ์จากการด�าเนินธุรกิจของธนาคารเข้าไป
ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนและผู้บริหารการศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ท�าให้
การพัฒนาโรงเรยีนท้ัง 207 แห่ง มส่ีวนสร้างเดก็เก่ง จ�านวน 58,016 คน 
และสร้างครูมืออาชีพ จ�านวน 2,677 คน ให้ได้มาตรฐานตามที่ภาครัฐ
ก�าหนดไว้ การร่วมด�าเนินโครงการ CONNEXT ED สะท้อนถึง
เจตนารมณ์ของธนาคารในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
การพัฒนาความย่ังยืนให้แก่ระบบการศึกษาพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ทั่วประเทศ

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมของธนาคาร ล้วนมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือสนบัสนนุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน การดแูล
ชมุชนและสงัคมดงักล่าว ธนาคารไม่ได้มุง่หวังประโยชน์ในทางการเมอืง 
ทั้งต่อธนาคารและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ

ธนาคารและบริษัทชั้นน�าของประเทศรวม 12 บริษัทเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ “ผู้น�าเพ่ือการพัฒนาการศึกษาท่ี
ย่ังยืน” (CONNEXT ED: Leadership Program for Sustainable 
Education) ภายใต้แผนงานการขบัเคลือ่นโครงการ “สานพลงัประชารฐั” 
ของคณะท�างานด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู ้น�า (E5)  
เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างรูปแบบ 
การพัฒนาผูน้�าองค์กร และส่งเสรมิการพัฒนาการศกึษาไทยอย่างย่ังยืน 
ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้น�ารุ่นใหม่  
หรือ School Partner ซึ่งผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ลงพืน้ทีป่ฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนในทุกพ้ืนที่ท่ัวประเทศ โดยภาคเอกชน
ให้การสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการพัฒนาโรงเรียน

การด�าเนินโครงการในปี 2560 ธนาคารได้รับเป็นเจ้าภาพพัฒนา
โรงเรียนจ�านวน 207 แห่งใน 42 จังหวัดทั่วประเทศ โดยส่งอาสาสมัคร 
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีธนาคารระดับผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา  
เจ้าหน้าทีอ่�านวยบรกิารอาวุโส และเจ้าหน้าทีก่ารตลาดอาวุโสจากสาขา
ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ ไปท�าหน้าที่ School Partner จ�านวน
รวมท้ังสิน้ 80 คน กระจายกันเข้าไปท�างานร่วมกับผูอ้�านวยการโรงเรยีน 
คณะครู นักเรียน และชุมชน เพ่ือสอบถามและศึกษาความต้องการ 
ด้านการพัฒนาโรงเรียน โดย School Partner จากธนาคาร ได้ให ้
ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนในการจัดท�าแผนพัฒนา
โรงเรียน จ�านวนรวม 750 โครงการ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน 
จากธนาคาร ซึ่งธนาคารได้อนุมัติงบประมาณให้แผนการพัฒนา 
ทุกโครงการ และได้เริ่มด�าเนินโครงการตั้งแต่กลางปี 2560 เป็นต้นมา 
แผนการพัฒนาของโรงเรียนท้ัง 750 โครงการ จ�าแนกตามประเภท
โครงการได้ 5 ประเภท ดังนี้

• พัฒนาทักษะวิชาชีพธุรกิจ 31%
• ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาการ  25%
• พัฒนาทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม 21%
• พัฒนาทักษะด้านดนตรีและกีฬา 15%
• อื่น ๆ 8%
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การคุ้มครอง
ความปลอดภัย
ของลูกค้าและผู้ใช้บริการ

ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับ
สิทธิของผู้บริโภคท่ีควรได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ
ธนาคาร โดยแสดงรายละเอียดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้บริโภคให้ลูกค้า 
และผูเ้ก่ียวข้องได้รบัทราบผ่านช่องทางการตดิต่อกับสาธารณชนทัว่ไป 
เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร และยังปิดประกาศข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ สาขา
ธนาคารทุกแห่งด้วย เป็นต้น

ธนาคารให้ความส�าคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามขั้นตอนในการก�ากับดูแลท่ีได้
มาตรฐาน และข้อก�าหนดของทางการก่อนน�าเสนอต่อลูกค้า เพ่ือดูแล
การออกผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
สถาบนัการเงนิ ท้ังในด้านกฎหมาย ด้านการก�ากับดแูล ด้านการบรหิาร
ความเสี่ยง ด้านการตรวจสอบ และด้านผลกระทบต่อสังคม เป็นต้น

ธนาคารได้จัดท�าเอกสารรายละเอียดข้อมูล (Fact Sheet) ส�าหรับ
ผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีธนาคารน�าเสนอลกูค้าในปัจจบุนั เช่น ผลติภัณฑ์
สนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยู่อาศยั ผลติภณัฑ์สนิเชือ่ส่วนบคุคล ผลติภณัฑ์บตัรเดบติ 
ผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส ์  บริการทางการเงินผ ่านช ่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง  
ช่วยให้ลูกค้าได้ศึกษาและท�าความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเลือกผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับตนได้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือการให้
บรกิารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร อาทิ สาขาของธนาคาร บวัหลวง
โฟน 1333 เป็นต้น ธนาคารมหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีร่บัเรือ่งร้องเรยีนจาก
ลูกค้า และติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างใกล้ชิด  
เพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบผล 
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การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า
และผู้ใช้บริการ

ส�าหรับการด�าเนินการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม 
การขายผลติภัณฑ์หรอืบรกิาร ธนาคารให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อเนือ้หา
และข้อความประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่จะน�า
เสนอต่อตลาด และได้รบัการพิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานทีท่�าหน้าที่
ดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการก่อนการเผยแพร่โดยใช้ 
หลักเกณฑ์พิจารณาข้อความให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ส่ือสาร
คลุมเครือ หรือมีเนื้อหาโฆษณาเกินจริง ซึ่งอาจมีผลกระทบท�าให้ลูกค้า
เกิดการเข้าใจผิดและท�าให้เกิดความเสียหายได้ รวมถึงขนาดของ 
ตัวอักษรท่ีต้องมีขนาดที่ไม่เล็กเกินไป ผู ้บริโภคโดยทั่วไปสามารถ 
มองเห็นได้ง่าย รวมถึงการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นส�าคัญในการ
พิจารณาเพื่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคด้วย 

การคุ้มครองข้อมูลและ
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
และผู้ใช้บริการ

ธนาคารให้ความส�าคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้าและผู้ร่วมท�าธุรกรรมกับธนาคาร ธนาคารให้สิทธิ 
ผูบ้รโิภคสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูและการใช้ข้อมลู เช่น 
กรณีท่ีลกูค้าต้องการตรวจสอบความถูกต้องหรอืยืนยันยอดเงินในบญัชี 
ก็จะสามารถท�าได้โดยตรงที่สาขาหรือส�านักธุรกิจของธนาคารในเวลา
ท�าการ หรือ ติดต่อธนาคารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ธนาคารจัดเตรียมให้ 
เช่น บัวหลวงโฟน 1333 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือ 
ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
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การพัฒนาเยาวชน
ของชาติ

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน�
และการกุศล

การทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย�

การส�งเสริมการอนุรักษ�
ความเป�นไทย

การให�ความรู�และพัฒนา
เครือข�ายลูกค�าเอสเอ็มอี

การให�ความรู�ด�านการเงิน
และการเข�าถึงบริการทาง
การเงินแก�ประชาชนทั่วไป

ส่วนท่ี 2 
รายงานกิจกรรมและ
โครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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การพัฒนาเยาวชน
ของชาติ

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน�
และการกุศล

การทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย�

การส�งเสริมการอนุรักษ�
ความเป�นไทย

การให�ความรู�และพัฒนา
เครือข�ายลูกค�าเอสเอ็มอี

การให�ความรู�ด�านการเงิน
และการเข�าถึงบริการทาง
การเงินแก�ประชาชนทั่วไป
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ร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยส�านึกในพระมหากรณุาธิคณุ
เป็นล้นพ้นอนัหาทีส่ดุมไิด้” ให้คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
บริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้แก่ Bangkok Bank Berhad, Bangkok Bank 
(China) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จ�ากัด บริษัทเอเชียพลัส จ�ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ 
บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันวาง 
ดอกไม้จันทน์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี  
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและไว้อาลัยในโอกาสพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ธนาคารจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันท้ังที่ส�านักงานใหญ่ ถนนสีลม 
ส�านกังานถนนพระราม 3 และสาขาของธนาคารกรงุเทพท่ัวประเทศ  
โดยใช้ดอกไม้จันทน์ที่พนักงานของธนาคารและครอบครัวได้ร่วมกัน
ประดิษฐ์ขึ้น จ�านวน 90,000 ดอก ส�าหรับกิจกรรมน้ีและอ�านวย 
ความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนน�าไปร่วมพระราชพิธีท่ีรัฐบาล 
จัดขึ้นทั่วประเทศ

หมวดที่ 1 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
13 ตลุาคม 2559 ได้สร้างความเศร้าสลด
ให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู ่เหล่า 
และเพ่ือแสดงความจงรักภักดีและ
ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ ได ้
ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็น
เป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรง
บันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศใน
ทุกด้าน ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ 
ธนาคารได้จดักิจกรรมต่าง ๆ นับตัง้แต่
หลังการสวรรคตต่อเน่ืองถึงปี 2560 
เช่น การจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่ง
ความภักดี” พร้อม ๆ กับรัฐบาลและ
องค์กรต่าง ๆ ในวันที่ 22 พฤศจกิายน 
2559  การจดัพิธีท�าบญุตกับาตรพระสงฆ์ 
จ�านวน 100 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณ 
ด้านหน้าอาคารส�านักงานใหญ่ สีลม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  
ในวาระครบ 50 วัน แห่งการสวรรคต หรอื การบ�าเพ็ญกศุลปัญญาสมวาร 
ในโอกาสนี้ ธนาคารได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือให้ลูกค้า 
ประชาชนทัว่ไป และพนักงานได้ร�าลกึถงึพระมหากรณุาธิคณุสบืต่อไป 

นอกจากนี้ ในวันท่ี 15 มกราคม 2560 ธนาคารและบริษัทในกลุ่ม 
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบ�าเพ็ญกุศล  
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
และในวันท่ี 23 มกราคม 2560 ธนาคารได้จดัถวายภัตตาหารเพลแด่ 
พระภิกษุสงฆ์ และนวกภกิษ ุรวม 130 รปู และมพิีธีสวดพระพุทธมนต์ 
เนื่องในการบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วันแห่งการสวรรคต)  
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก กรงุเทพมหานคร 

เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2560 ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรม  
“น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
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กฐินพระราชทาน

ธนาคารกรุงเทพเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกท่ีรับสนองพระมหา 
กรุณาธิคุณ โดยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย 
ยังพระอารามหลวง หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคท่ัวประเทศไทย 
รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 ในรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อเนื่อง
ยาวนานเป็นปีท่ี 51 ในปี 2560 และเป็นปีแรกในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยธนาคาร 
ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเป็นกรณีพิเศษ เพ่ืออัญเชิญไป 
ทอดถวาย ณ พระอารามหลวง 4 แห่ง ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปีเดยีวกัน คอื ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตลู ด้วยหวังแบ่งเบา
พระราชภาระ ธ�ารงไว ้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา 
ในประเทศไทย และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีลูกค้า ประชาชน พนักงานและ 
ผูบ้รหิารร่วมงานโดยพร้อมเพรยีงกัน และสามารถรวบรวมเงนิท�าบญุ
จากผู้มีจิตศรัทธา จ�านวน 20,506,333.98 บาท ถวายให้วัดน�าไป
บูรณะเสนาสนะและจัดการศึกษาเล่าเรียนให้แก่ภิกษุสามเณร

นิทรรศน์ฉันรักในหลวง

เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ธนาคารได้จดัแสดงนิทรรศการ 
“นทิรรศน์ฉนัรกัในหลวง” น�าเสนอพระราชประวตั ิพระปรชีาสามารถ 
และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญเพื่อบ�าบัดทุกข์
บ�ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีท่ี 
ทรงครองสริริาชสมบตัด้ิวยหลกัทศพิธราชธรรม โดยจดัแสดงระหว่าง 
วันท่ี 1 มนีาคม ถงึ วันที ่28 ตลุาคม 2560  ณ โถงกลางชัน้ 1 ธนาคาร
กรุงเทพ ส�านักงานใหญ่ ถนนสีลม นอกจากนี้ ธนาคารได้น�าเนื้อหา
ของนิทรรศการไปจัดพิมพ ์ เป ็นหนังสือที่ ระลึก  “ นิทรรศน ์
ฉนัรกัในหลวง...ในดวงใจนรินัดร์” จ�านวน 200,000 เล่ม เพ่ือมอบให้
ลกูค้าและพนกังาน รวมถึงห้องสมดุโรงเรยีนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ 
อีกทั้งยังเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com 
อีกทางหนึ่งด้วย

หมวดที่ 2 การทำ นุบำ รุง
พระพุทธศาสนา

พิธีแสดงมุทิตาธรรม

พระเปรียญธรรม 9 ประโยคปีที่ 44

ธนาคารได้จัด “พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค”  
เพ่ือถวายเป็นมทุติาสกัการะ หรอืการแสดงความชืน่ชมยนิด ี เพ่ือเป็น
ขวัญและก�าลงัใจแก่ภิกษสุามเณรท่ีมคีวามมานะพากเพียรจนส�าเรจ็ 
การศกึษาระดบัเปรยีญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ. 9) โดยได้จดัตดิต่อกัน
เป็นปีที่ 44 ในปี 2560 ที่ผ่านมา รวมภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดง
มทิุตาธรรมจากธนาคาร จ�านวนท้ังสิน้ 1,529 รปู เป็นพระภิกษ ุ1,287 
รูป สามเณร 242 รูป นอกจากน้ี ธนาคารได้จัดโครงการ “ถวาย 
ความรู้ด้านการบริหารการเงินของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้น” 
เป็นปีที่  4 ให้แก่พระภิกษุสามเณร ซึ่งสอบผ่านเปรียญธรรม  
9 ประโยค โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายหน้าทีเ่ก่ียวข้อง
กับการบรหิารงบประมาณและการจดัท�าบญัชรีายรบัรายจ่ายของวดั 
โดยมีผู้บริหารของธนาคารเป็นวิทยากรอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้  
นับเป็นกิจกรรมท่ีธนาคารได้มีส่วนอุปถัมภ์บ�ารุงการศึกษา และ
กิจการของคณะสงฆ์  ธ�ารงรักษาศาสนวงศ์ ขององค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วัฒนาสถาพรสืบไป
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บัวหลวงรวมใจปฏิบัติธรรม

ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสาธารณ 
ประโยชน์ตลอดมา ดังจะเห็นได้จากการด�าเนินกิจกรรมของ  
“กลุ ่มบัวหลวงบ�าเพ็ญประโยชน์” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ
พนักงานที่ต้องการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและเพ่ือนพนักงาน
ด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมท่ีพนักงานได้แสดงออกถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์กรและระหว่างธนาคารกับชุมชน โดยกิจกรรมท่ีกลุ่ม 
บวัหลวงบ�าเพ็ญประโยชน์จดัเป็นประจ�ามาอย่างต่อเนือ่ง คอื การจดั
บรรยายธรรมทกุไตรมาส และกิจกรรม “บวัหลวงรวมใจปฏบิตัธิรรม” 
เพ่ือฝึกจิตให้มีสมาธิและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการด�ารงชีวิต  
โดยธนาคารสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานอย่างเต็มท่ี  
ในปี 2560 กลุ่มบัวหลวงบ�าเพ็ญประโยชน์ได้จดักิจกรรม “บวัหลวง
รวมใจปฏบิตัธิรรม” ครัง้ที ่11 น�าผูบ้รหิารและพนักงานธนาคารทั้งสิ้น 
113 คน เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา ราชนครนิทร์ (เขาดินหนองแสง) ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว 
จ.จันทบุรี รวมเวลา 4 วัน 3 คืน 

หมวดที่ 3 การส่งเสริม
การอนุรักษ์ความเป็นไทย

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

ธนาคารก่อตั้ง ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ขึ้นในปี 2522  
เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงพ้ืนบ้าน 
ของไทยอย่างย่ังยืน ส่งผลให้ธนาคารได้รับความเชื่อถือจากแวดวง
ดนตรแีละนาฏศลิปไ์ทยในฐานะผูส้นับสนนุศลิปะแขนงน้ีอย่างจรงิจงั  
กิจกรรมที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ริเริ่มและด�าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง มีดังนี้ 

ศนูย์สงัคตีศลิป์ ธนาคารกรงุเทพ ร่วมกับกรมกิจการเดก็และเยาวชน 
จัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา ภายใต้
ชื่อโครงการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ตามแนวพระราชด�าริ  
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2529 
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
การบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้รับการสืบทอดมา
จากโบราณาจารย์ ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีจ�านวน 80 โรงเรียนและธนาคาร 
ยังเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนท่ีได้รับรางวัลออกสู่สาธารณะ 
ผ่านกิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน”โดยในปี 2560 
ธนาคารได้จัดกิจกรรมนี้ให้แก่โรงเรียนใน 4 จังหวัด คือ สงขลา 
นครศรธีรรมราช กาญจนบรุ ีและกรงุเทพมหานคร

ธนาคารจดักิจกรรม “สงัคตีสราญรมย์” เพ่ือส่งเสรมิให้ประชาชนท่ัวไป
ได้ชมศลิปะการแสดงของไทยท่ีนบัวนัจะหาชมได้ยาก และเปิดโอกาส
ให้ศลิปินและคณะนาฏศลิป์ไทยได้มเีวทแีสดงความสามารถสูส่ายตา
ประชาชน โดยศูนย์สังคีตศิลป์ ได้จัดการแสดง ต้ังแต่ปี 2554  
ปีละ 24 ครั้ง รวม 163 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30,000 คน และ 
สร้างแรงจงูใจให้เยาวชนท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนใกล้เคยีงสถาบนัคกึฤทธ์ิ  
ซอยสาทร 1 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแสดง สมัครเรียนดนตรี
และนาฏศิลป์ไทยกับสถาบันคึกฤทธ์ิอย่างต่อเนื่อง และสถาบันฯ 
จัดการเรียนการสอนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
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ศูนย์สังคีตศิลป์ ยังมีบริการห้องสมุดท่ีรวบรวมข้อมูลทางศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้มากมาย โดยเฉพาะในสาขาศิลปะการแสดง โดยมี
หนงัสอืมากกว่า 15,000 เล่ม และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีบ่นัทึกการแสดง
นาฏดรุยิางคศลิป์ประเภทต่าง ๆ เปิดให้ผูส้นใจเข้าศกึษาค้นคว้า และ
สามารถขอรับส�าเนาบันทึกการแสดงได้ท่ีศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคาร
กรงุเทพ หรือสาขาของธนาคารท่ีผูร้บัสะดวก โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย  
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรม “ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” 
ประจ�าปี  โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน 

สถิติการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

กิจกรรมจัดประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” 
ปี พ.ศ.  2558 2559 2560

จํานวนโรงเรียนที่เข้าประกวด 61 50 72

จํานวนวงที่เข้าประกวด 21 17 26

จํานวนผู้เข้าประกวด    469 354 530

กิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” 
ปี พ.ศ.  2558 2559 2560

จํานวนโรงเรียนที่ร่วมแสดง 4 4 5

จํานวนผู้ชมการแสดง 900 1,000 1,120

กิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” 
ปี พ.ศ.  2558 2559 2560

จํานวนครั้งที่จัดแสดง 24 19 24

จํานวนผู้เข้าชมการแสดง 6,500 6,000 6,800

กิจกรรม “ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย”
ปี พ.ศ.  2558 2559 2560

จํานวนครั้งที่จัด 1 1 1

จํานวนผู้เข้าร่วมงาน 250 400 500
   

กิจกรรม “กวีปากกาทอง” 
ปี พ.ศ.  2558 2559 2560

จํานวนครั้งที่จัด 5 5 5

จํานวนมหาวิทยาลัยที่เข้าประกวด   11 13 15

จํานวนผู้เข้าร่วมงาน  800 1,100 1,500               
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วรรณกรรมไทย

ในปี 2560 ทีผ่่านมา ธนาคารได้สานต่อโครงการสร้างสรรค์วรรณศลิป์ 
“กวีปากกาทอง” เป็นปีท่ี 3 เพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้เยาวชนไทย 
ในระดบัอดุมศกึษาได้เรยีนรู ้พัฒนาทักษะ และสบืสานการประพันธ์ 
บทร้อยกรอง ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 
อีกแขนงหนึ่ง โดยจัดกิจกรรมเสวนาให้กวีที่มีชื่อเสียง น�าโดย  
นายเนาวรตัน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พร้อมด้วย
อาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านอกัษรศาสตร์และวรรณศลิป์ ออกไปถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์การประพันธ์บทร้อยกรองให้แก่เยาวชน 
ในทั้ง 5 ภูมิภาคท่ัวประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนให้ส่งผลงาน
เข้าร่วมโครงการ เจ้าของผลงานท่ีคณะวทิยากรพิจารณาแล้วว่าดท่ีีสดุ
ของแต่ละภูมิภาคจะได้รับปากการสลักชื่อโครงการเป็นรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ โครงการนี้มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 คน 
โดยในปี 2560 ธนาคารได้จัดกิจกรรมใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ 
เช่นเดียวกับสองปีก่อนหน้า

นอกจากน้ี ธนาคารยังสนับสนุน บริษัท ส�านักพิมพ์ประพันธ์สาส์น 
จ�ากัด จดัโครงการ “รางวลัชมนาด” ซึง่เป็นรางวลัวรรณกรรมท่ีจดัขึน้
ต่อเน่ืองมาเป็นครั้งที่ 6 เพ่ือยกย่องนักเขียนสตรีไทยที่มีผลงาน 
การประพันธ์ประเภทอรรถคดี (Non-fiction) ดีเด่น และแปลผลงาน
ที่ได้รับรางวัลเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือน�าเสนอผลงานของนักเขียนไทย
สูต่ลาดโลก และโครงการ “อ่าน เขยีน เรยีน รู ้สูง่านวิจารณ์วรรณกรรม” 
เพ่ือบ่มเพาะนักเขียนและนกัวิจารณ์รุน่ใหม่ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริญญาตรี ส่งบทสรุปย่อ
ของหนังสือท่ีก�าหนด เพ่ือเฟ้นหาเจ้าของผลงานที่ดีที่สุด 40 คน  
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนานักเขียนและนักวิจารณ์ด้วยการอบรม
แบบเข้มข้น ซึ่งการด�าเนินโครงการเป็นปีที่ 3 ในปี 2560  มีเยาวชน 
ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 143 คน

ธนาคารยังได้จดัท�ารายการ “ลกัษณะไทย” ในรปูแบบสารคดสีัน้ทาง
โทรทัศน์ออกอากาศ เพ่ือน�าเสนอสาระความรู้จากหนังสือลักษณะ
ไทยทั้ง 4 เล่ม ได้แก่ พระพุทธปฏิมา  ภูมิหลัง ศิลปะการแสดง และ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ที่รวบรวมภูมิปัญญาไทยไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 
เพ่ือสบืสานและอนรุกัษ์ศลิปะและวัฒนธรรมไทยให้ด�ารงอยู่สบืต่อไป

หมวดที่ 4 กิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์และ
การกุศล

คลองพิพัฒน์

ธนาคารร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ด�าเนิน
โครงการ “เทิด ด้วย ท�า ฟื้นฟูคลองพิพัฒน์” เพื่อฟื้นฟูคลองพิพัฒน์ 
สีลม ซึ่งเป็นคลองระบายน�้าสายส�าคัญที่ไหลผ่านชุมชนพิพัฒน ์
และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในซอยสีลม 5 หรือท่ีรู้จักท่ัวไปว่า 
“ตลาดละลายทรพัย์” ซึง่อยู่ใกล้กับอาคารส�านักงานใหญ่ของธนาคาร  
โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชุมชนพิพัฒน์ ผู้ประกอบการ
ร้านค้า รวมท้ังส�านักงานเขตบางรกั ส�านักการระบายน�า้ กรงุเทพมหานคร 
กองพันทหารม้าที่  3 รักษาพระองค์ฯ นักศึกษามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ โรงแรมสลีมสรินี และพนกังานธนาคาร 
ช่วยกันขดุลอกคลอง โดยในปี 2560 ธนาคารด�าเนินโครงการต่อเน่ือง
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการน�้าเสียจากการประกอบ
อาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพ้ืนที่ อีกท้ังยังแนะน�าวิธีการ
ประดษิฐ์ถังดกัไขมนัด้วยตนเอง ตลอดจนวิธีการใช้งานและดแูลรกัษา
ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารและ 
ผูพั้กอาศยัในชมุชนเข้ารบัฟังและแสดงความคดิเหน็เป็นจ�านวนมาก
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อย่าให้ใครว่าไทย...ฟุ้งเฟ้อ

ธนาคารสนับสนุน “เครือข่ายอนาคตไทย” ซึ่งประกอบด้วยองค์กร 
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม น�าโดยมลูนิธิมัน่พัฒนา 
ขบัเคลือ่นโครงการชือ่  “อย่าให้ใครว่าไทย...ฟุ้งเฟ้อ”  โดยจดักิจกรรม
รณรงค์ผ่านเว็บไซต์ภายในธนาคาร BBL Connect  เชิญชวนเพื่อน
พนักงาน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “คิดดี..มีตังค์” และแบ่งปันวิธี 
การหา ออม และใช้เงิน ที่เหมาะสมกับตนเอง  โดยพนักงาน 
ที่ท�าตามกติกาท้ังสองอย่างครบแล้วจะได้รับ “ปฏิทินคิดดี..มีตังค์”  
ซึ่งนอกจากมีวันเดือนและปีเช่นเดียวกับปฏิทินทั่วไปแล้ว ยังมี
ข้อความท่ีส่งเสริมและกระตุ้นให้ออมเงินในแต่ละวันด้วยเหตุผล 
ที่ทั้งน่าคิดและสนุกสนาน โดยมีช่องให้สอดธนบัตรหรือเหรียญ 
เก็บไว้ในปฏิทินของแต่ละเดือนได้เช่นเดียวกับการออมด้วยการ 
หยอดกระปุก

กล่องควบคุมวาล์วเปิดปิดน�้า

ด้วยเซ็นเซอร์ความชื้น

ธนาคารสนับสนุน ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (National Electronics and Computer Technology Center 
– NECTEC) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 
ในการพัฒนา “ระบบกล่องควบคุมวาล์วเปิด-ปิดน�้า ด้วย Sensor  
วัดความชื้น” ส�าหรับเกษตรกร ภายใต้ “โครงการบัวหลวงให้น�้า 
เพ่ือการเกษตรด้วย Irrigation Valve” ในระยะน�าร่อง สนับสนุน
เกษตรกรกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดในพ้ืนที่ต่าง ๆ อาทิ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเพาะเห็ดหูหนู บ้านเชิงสะพาน จ.ราชบุรี  
ชุมชนบ้านหนองบงเห็ดหอม จ.เลย และ ชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้า  
ภูฟ้า จ.น่าน เป็นต้น 

อปุกรณ์ดงักล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถก�าหนดสภาวะทีเ่หมาะสม
ส�าหรบัการให้น�า้ในแปลงปลกูพืชผลอย่างมปีระสทิธิภาพ อกีท้ังยังมี
ราคาถูก ใช้งานง่าย ประหยัดพลังงาน และใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ 
โดย NECTEC มีเป้าหมายที่จะขยายผลการใช้งานไปยังเกษตรกร 
ทั่วประเทศ ก่อนที่จะขยายต่อไปสู ่การอนุญาตให้ภาคเอกชน 
รับถ่ายทอดสิทธิเทคโนโลยีในการผลิต (Technology Licensing)  
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศ 
ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกต่อไป

คาราวานส�าราญใจ

รายการโทรทัศน์  “คาราวานส�าราญใจ...เ ท่ียวไปในชุมชน”  
เป็นรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจในชุมชน ท่ีน�าเสนอ
เรื่องราวท่ีเป็นเสน่ห์ของชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ท้ังสถานท่ี 
ทอ่งเท่ียวท่ีแปลกใหมแ่ละสวยงาม วิถชีวิีตความเปน็อยู่ของชาวบา้น
ที่น่าเรียนรู้ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์ 
และควรค่าแก่การส่งเสริม สอดคล้องกับนโยบายโครงการ  
“สานพลังประชารัฐ” ของรัฐบาล

ธนาคารในฐานะผู ้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิต  
มคีวามมุง่หวงัเป็นอย่างย่ิงท่ีจะสร้างสมัพันธ์อนัดรีะหว่างธนาคารกับ
ชุมชน ผ่านรูปแบบรายการที่สนุกสนาน ยกระดับการท่องเท่ียว 
ในชมุชน เพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน โดยรายการ “คาราวานส�าราญใจ... 
เทีย่วไปในชมุชน” ออกอากาศทางช่อง 3HD หมายเลข 33 ทกุวันเสาร์ 
เวลา 7.20-7.50 น. 

สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ

ในปี 2560 ธนาคารออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่  
“บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ”  
บัตรเครดิตแบบ “All in One” รวมคุณสมบัติของบัตรเครดิตวีซ่า  
และบัตรแรบบิทไว้ในใบเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ช ่วยเหลือสังคมร ่วมกับคณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ซึง่เป็นโรงพยาบาลของรฐัขนาดใหญ่ท่ีต้องรองรบั 
ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนท่ัวประเทศ  
โดยธนาคารร่วมสมทบเงินบริจาคจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ 
ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรที่ธนาคารเรียกเก็บได้ในแต่ละปี รวมถึง
บริจาคเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 0.2 ของทุก ๆ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร  
เพ่ือมอบให้คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภายใต้แนวคิด  
“สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ”
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หมวดที่ 5 การพัฒนาเยาวชนของชาติ

โครงการ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง

ธนาคารด�าเนินโครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” 
(Student Internship Program – SIP) เพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติมนอก
เหนือจากหลักสูตรปกติในสถานศึกษาในด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ 
การเงินการธนาคาร และความรับผิดชอบต่อสังคม ส�าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนเพ่ือเข้า
ท�างานหรือด�าเนินธุรกิจในอนาคต โดยในปี 2560 ซึ่งเป็นปีท่ี 35  
ของโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 289 คน รวมนักศึกษา 
ที่ผ่านการอบรมแล้ว 69 รุ่น เป็นจ�านวนมากกว่า 6,000 คน โดยมี 
ผูบ้รหิารและพนกังานของธนาคารเขา้รว่มเปน็วิทยากรให้ความรูแ้ละ
ประสบการณ์โดยตรงแก่เยาวชนเหล่านี้

 JA Company 

หลักสูตร “Junior Achievement Company Program” 
(JA Company Program) เป็นหลกัสตูรสร้างความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกับ
การประกอบธุรกิจให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทีด่�าเนินการได้ผลส�าเรจ็มาแล้วในหลายประเทศ โดยในประเทศไทย 
ธนาคารได้ร่วมมือกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็น
สาขาขององค์กรไม่แสวงหาก�าไรจากประเทศสหรัฐอเมริกา  
เพ่ือพัฒนาหลกัสตูรให้เป็นภาษาไทย ซึง่นักเรยีนจะได้รบัความรูจ้าก
การทดลองท�าธรุกิจจรงิ โดยการน�าผลติภัณฑ์ทีน่กัเรยีนสร้างสรรค์ขึน้ 
มาจ�าหน่ายในงานนิทรรศการ ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ซึ่งมี
โรงเรียนที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรในปีนี้ จ�านวน 25 แห่ง  
มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันน�าผลิตภัณฑ์มาจ�าหน่ายในงาน
นิทรรศการ จ�านวน 15 แห่ง นักเรียนสามารถระดมทุนก่อตั้งธุรกิจ 
ได้รวม 187,500 บาท สร้างยอดขายรวม 259,054  บาท และมีก�าไร
สุทธิรวม 52,505 บาท ท้ังนี้  นักเรียนได้ใช้ก�าไรสุทธิท้ังหมด 
เพื่อตอบแทนสังคม หลักสูตรนี้ท�าให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการ
ท�าธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันภายใต้กฎเกณฑ์ความเป็นธรรม และเห็น 
ความส�าคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

ตลอด 4 ปีของโครงการนี้ มีโรงเรียนท่ีได้เข้าร่วมโครงการแล้วรวม  
85 แห่ง มีนักเรียนท่ีผ่านโครงการท้ังส้ิน 2,323 คน ธนาคารได้
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นครูอาสาสมัคร
ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ มีครูอาสาสมัคร ซึ่งเป็นพนักงานของธนาคาร 
เข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 59 คน  โดยธนาคารอนุญาตให้ใช้เวลาท�างาน
ในการเข้าร่วมโครงการนี ้คดิเป็นชัว่โมงท�างานของครอูาสาสมคัรรวม 
320 ชั่วโมง

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของ “เยาวชน” ที่เป็นอนาคตของชาติ 
ธนาคารได้สนับสนุนการศกึษาของเยาวชนมาอย่างต่อเน่ือง นับตัง้แต่
การสร้างอาคารเรยีนธนาคารกรงุเทพในท้องถ่ินทรุกันดารทัว่ประเทศ 
การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ตลอดจนจัดหา 
“อาสาสมัครครูผู ้สอน” ท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ 
การด�าเนินธุรกิจให้แก่นักเรียนนักศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 
“โครงการฝึกฝนทักษะการด�าเนินธุรกิจ”  (JA Company Program) 
ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย

บัวหลวงเพื่อ KidBright

เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสู่การเป็น Digital Thailand 
ธนาคารได้ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาต ิ(สวทช.) โดย ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ด�าเนินโครงการ“บัวหลวงเพ่ือ KidBright” 
ในการผลิตชุดวงจรอิ เล็กทรอนิกส ์  “K idBr igh t  Board”  
ทีส่ามารถแสดงผลเป็นภาพและเสยีง ตามชดุค�าสัง่ (Programming) 
ที่ได้รับจากสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ 
มอืถือ เพ่ือมอบให้แก่โรงเรยีนท่ีร่วมโครงการในกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ซึง่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้เยาวชนส�าหรบัการศกึษา
ต่อในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในปี 2560 ได้จัดกิจกรรม
ประกวดการประยุกต์ใช้ชดุวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ในหวัข้อ “ตามรอยพ่อ 
แบบพอเพียง ด้วย KidBright” โดยเยาวชนจากโรงเรียนราชินี 
ได้รับรางวัลท่ี 1 ด้วยโครงงาน “เก็บหอมรอมริบ (กระปุกออมสิน
อัตโนมัติ)” โรงเรียนชิตใจชื่น ได้รับรางวัลที่ 2 ด้วยโครงงาน “ระบบ
ควบคุมพ่นหมอกในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า” และโรงเรียนราชินี  
ได้รับรางวัลที่ 3 ด้วยโครงงาน “เซ็นเซอร์แยกขยะ” 
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หมวดที่ 6 การให้ความรู้และพัฒนาเครือข่ายลูกค้าเอสเอ็มอี

“Go Online...Go Global”

ธนาคาร ร่วมกับ “Amazon.com” เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ระดับ
โลกและใหญ่ทีส่ดุของประเทศสหรฐัอเมรกิา จดังานสมัมนาเชงิปฏิบติั
การภายใต้หัวข้อ “Go Online…Go Global” ส�าหรบัลกูค้าของสาขา
และส�านักธุรกิจที่สนใจเปิดตลาดการขายสินค้าช่องทางออนไลน์ใน
สหรฐัอเมรกิา บนเว็บไซต์ Amazon.com โดยได้จดัในกรงุเทพฯ 1 ครัง้ 
และต่างจงัหวัด 3 ครัง้ ได้แก่ นครปฐม เชยีงใหม่ และสงขลา การจดั
งานสัมมนาทุกครั้งได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ประกอบการ ผู้ผลิต
และผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าที่ขายดีบนเว็บไซต์ Amazon.com อาทิ สินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและ
หตัถกรรม ผลไม้แปรรปู ผลติภัณฑ์กลุม่สปา สนิค้าเครือ่งใช้และของ
ตกแต่งบ้านที่ท�าจากไม้ ซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้รับความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์แล้ว ยังมบีรกิารให้ค�าแนะน�าผลติภัณฑ์ของธนาคารส�าหรบั
กลุ ่มลูกค ้าอีคอมเมิร ์ซ เช ่น บริการรับเงินโอนจากประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นเงนิจากการขายสนิค้าบนเว็บไซต์ Amazon.com 
เข้าบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ บริการเปิดบัญชี สมัคร 
บัตรบีเฟิสต์สมาร์ท บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บริการบัตรเครดิต
และบริการสินเชื่อธุรกิจ

ธนาคาร จับมือ “ธรรมศาสตร์”

หนุน “สตาร์ทอัพไทย”

ด้วยเล็งเห็นว่าธุรกิจสตาร์ทอัพจะทวีความส�าคัญมากขึ้นและส่งผล
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยธนาคาร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินโครงการ “สนับสนุน 
การเตบิโตและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอพั” เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถ
และเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู ้ประกอบการ 
เอสเอ็มอีให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว 

โครงการนี้เป็นการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ท�าการศึกษาวิเคราะห์ รวมถึงวางกรอบการพัฒนาใน
เบือ้งต้นและก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกับผูป้ระกอบการธุรกิจ
สตาร์ทอัพท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ส่วนธนาคารจะช่วย 
วางกลยุทธ์ จดัท�าแผนด�าเนินงาน ตลอดจนให้ค�าปรกึษาด้านวางแผน
การบริหารการเงิน และเชื่อมโยงกับตลาด ตลอดจนช่วยจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่จะช่วยกันพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนรายกลางและรายเล็ก 
ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การตลาด การเงิน ระบบ
บัญชี และการจัดการอย่างเป็นระบบ

ธนาคาร ร่วมกับสมาคมเครือ่งท�าความเย็น 

จัดกิจกรรม “จับคู่ธุรกิจ” ในเมียนมา

ศูนย์ข้อมลูธุรกิจไทยในเมยีนมา กระทรวงอตุสาหกรรม คาดการณ์ว่า
มลูค่าของตลาดอาหารแปรรปูและอาหารแช่แขง็ในประเทศเมยีนมา 
ระหว่างปี 2557 – 2561จะเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี จึงเป็นโอกาสของ
ธุรกิจเครื่องท�าความเย็นของไทยท่ีจะเข ้าไปขยายตลาดและ 
หาพนัธมิตรคู่ค้า ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับสมาคมเครื่องท�าความเย็น
ไทย จดักิจกรรมจบัคูธุ่รกิจขยายฐานธุรกิจกลุม่เครือ่งปรบัอากาศและ
เครื่องท�าความเย็น ระหว่างผู้ประกอบการของไทยและเมียนมา  
โดยมีผู้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจเก่ียวเนื่องกับเครื่องท�าความเย็น
เข้าร่วมท้ังหมด 29 ราย เป็นบริษัทไทย 15 ราย และบริษัทรวมท้ัง
สมาคมธุรกิจของเมียนมา 14 ราย  และสมาคมเครื่องท�าความเย็น
ไทยมีแผนจะจัดกิจกรรมนี้ที่ประเทศกัมพูชาในโอกาสต่อไป
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Startup Thailand 2017

ธนาคาร ร่วมสนับสนุนจัดงาน “Startup Thailand 2017” ซึ่งจัดขึ้น
โดยความร่วมมอืของส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
ภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ  ท้ังภาครฐั ภาคเอกชนเพ่ือมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพให้เป็น “นักรบทาง
เศรษฐกิจใหม่” (New Economic Warrior: NEW) อีกทั้งส่งเสริม
สภาพแวดล้อม (Ecosystem) ทีถื่อเป็นปัจจยัหลกัในการเจรญิเตบิโต
ของสตาร์ทอพั และเพ่ือส่งเสรมิให้เกิดความต่ืนตวัและการสนับสนุน
สตาร์ทอัพ อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ รวมถึงการเป็นการเปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ในการด�าเนินธุรกิจตามนโยบาย
การขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ “Thailand 4.0” ของ
รัฐบาลเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจท่ี 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” ทั้งน้ี ได้จัด
กิจกรรมรวม 5 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค โดยเน้นเนื้อหาหลัก
ของงานสอดคล้องกับจดุเด่นของแต่ละพ้ืนท่ี ภายใต้แนวคดิ “Startup 
Thailand, Scale up Asia”

อนาคตเกษตรกรไทยจากมุมมอง

ของเกษตรกรก้าวหน้า

ธนาคารริเริ่ม โครงการเกษตรก้าวหน้าขึ้นในปี 2544 เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งแก่เกษตรกรในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารการเงิน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 

โดยในปี 2560 ธนาคารได้จดัประชมุในหัวข้อ “อนาคตเกษตรกรไทย
จากมุมมองของเกษตรกรก้าวหน้า” เชื่อว่าช่วยให้เกษตรกรเตรียม
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงระดับโลก จากหลายปัจจัย ทั้งด้านดินฟ้า
อากาศ ผู้บริโภค รวมถึงด้านวิทยาการต่าง ๆ การจัดประชุมในครั้งนี้
เป็นโอกาสดีที่พันธมิตรเครือข่ายเกษตรกรก้าวหน้าได้พบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งแนวคิดที่ได้จะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
เกษตรกร ในการต่อยอดและยกระดับเกษตรกรไทยให้ก้าวหน้าย่ังยนื
ย่ิงขึน้ โดยเฉพาะในช่วงน้ีภาครฐับาล มโีครงการประชารฐัภาคเกษตร 
ทีช่่วยดแูลด้านการตลาด นบัเป็นเรือ่งดทีีจ่ะส่งผลต่อเกษตรก้าวหน้า
ให้พัฒนายิ่งขึ้น

น�าลูกค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ร่วมงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”

ธนาคารน�ากลุ่มเกษตรกร “โครงการเกษตรก้าวหน้า” จัดแสดงและ
จ�าหน่ายสินค้าแก่ประชาชน ในบูธของธนาคาร ท่ีงาน “Thailand’s 
Best Local Product สดุยอดสนิค้า หลากหลายทัว่ไทย หาได้ทีเ่ดียว” 
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ซึ่งจัดงานครั้งน้ีขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างพ้ืนฐานทางธุรกิจให้กับชุมชนและสังคมไทย  
ช่วยให้เศรษฐกิจไทยพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน และ 
เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคาร 
ในการสร้างความย่ังยืนให้กับสงัคมและชมุชนอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ธนาคาร
เป็น 1 ใน 10 บรษิทัทีเ่ข้าร่วมงานโดยจดับธูจ�าหน่ายและแสดงสนิค้า
ของกลุ่มเกษตรกรจากโครงการ “เกษตรก้าวหน้า” เพ่ือเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์และความก้าวหน้าของเกษตรกร ที่มีการรวมกลุ่มสร้าง 
“เครือข่าย” น�า “นวัตกรรม” มาใช้ จนเกิดเครือข่ายห่วงโซ่การผลิต 
หรือ Supply Chain ที่มีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับเกษตรกร 
ให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างย่ังยืน รวมถึงผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานจนก้าวสู่สากลได้

โดยบูธของธนาคารได้จัดแสดงและจ�าหน่าย “มะคาเดเมียนัท”  
ภายใต้แบรนด์ “ระฆังทอง” ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งมี  
คุณนรรถพร พระศรีนาม เป็นประธานกลุ่ม เริ่มจากการท�างาน 
ของกลุ่มแม่บ้านจนพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มตัว และ  
“น�้ามะนาวพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม” แบรนด์ “มีนาว” ของสหกรณ ์
ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้วด�าเนินสะดวก จ�ากัด 

การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ

ธนาคารร่วมกับสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)  
จัดงานเสวนาในหัวข้อ “การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติเพื่อเ พ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในยุค
อตุสาหกรรม 4.0” เป็นส่วนหน่ึงของ “โครงการบวัหลวงเพ่ือ Robotics 
สู่ Thailand 4.0” ซึ่งธนาคารด�าเนินการร่วมกับส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ภายใต้โครงการ “เพ่ือนคู่คิด
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ธุรกิจนวัตกรรม” ให้แก่ลกูค้าธนาคารสมาชกิชมรมบวัหลวงเอสเอม็อี 
และผูส้นใจท่ัวไป ภายในงานนอกจากหวัข้อเสวนาท่ีเป็นประโยชน์แล้ว
ยังมกีารออกบธูนิทรรศการแสดงสนิค้าและบรกิารของผูป้ระกอบการ
ที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งการสาธิตการท�างานของหุ่นแขนกล ซึ่งได้ 
รับความสนใจจากลูกค้าเข้าเย่ียมชมเป็นจ�านวนมาก ปัจจุบัน
อตุสาหกรรมในประเทศไทยก�าลงัก้าวเข้าสูยุ่ค 4.0 การน�าเทคโนโลยี
หุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการและเป็น 
ส่วนหนึง่ในกระบวนการผลติในยุคทีข่าดแคลนแรงงานมฝีีมอื จงึเป็น 
สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้ประกอบการในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน เนื่องจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างความแตกต่างและเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

จับคู่เปิดตลาดจีน

ธนาคารร่วมกับสภาธุรกิจไทย-จีน และสภาส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCPIT) จัดการสัมมนาชื่อ  
The Chinese Link Forum ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2560 เรื่อง “แสวงหา
โอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างจีน-ไทย: จับคู่เปิดตลาดจีน”  
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจทั้งจีนและไทยเข้าร่วมงานกว่า  
200 คน ท่ีได้รับฟังแนวทางรวมท้ังโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างจีน ไทยและภูมิภาค CLMV ตลอดจนการเชื่อมโยงโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ (Eastern 
Economic Corridor – EEC) กับโครงการภายใต้นโยบาย One Belt 
One Road ของประเทศจีน และมีการจับคู ่ธุรกิจจากนักธุรกิจ 
ทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรายการอย่างดียิ่ง

ความร่วมมอืของทัง้ 2 ประเทศรวมถงึนโยบาย One Belt One Road 
และ EEC จะช่วยสร้างการเตบิโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้เป็น
อย่างดี โดยความส�าคัญของประเทศไทย คือ ความอุดมสมบูรณ์ 
ทางทรพัยากร สงัคมมกีารพัฒนาอย่างมัน่คง มศัีกยภาพทางเศรษฐกิจ 
อีกทั้งด ้วยป ัจจัยทางภูมิศาสตร ์ที่ ใกล ้ กันและความสัมพันธ ์ 
อันยาวนานจะสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

หมวดที่ 7 การให้ความรู้
ด้านการเงินและการเข้าถึง
บริการทางการเงินแก่
ประชาชนท่ัวไป

ให้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

สมทบกองทุนประกันสังคม

ธนาคารร่วมกับส�านักงานประกันสังคมพัฒนา “ระบบการให้บริการ
หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ Direct Debit เพื่อช�าระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมส�าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40”  
เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกันตนไม่ต้องเดนิทางไป
ช�าระเงนิทีส่�านกังานประกันสงัคมเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ ด้วยตนเองทกุเดอืน 
โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นมา ทั้งน้ี 
เพ่ือให้ผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างแล้วลาออก และผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นความมั่นคงของชีวิตใน 
อีกรูปแบบหนึ่งได้ 

การให้ความรู้ทางการเงิน 

ธนาคารตระหนักว่าความรู้และความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทาง 
การเงนิเป็นปัจจยัส�าคญัส�าหรบัการสร้างวนัิยทางการเงนิส่วนบคุคล  
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าหรับความมั่นคงและมั่งคั่งของแต่ละครอบครัว 
ธนาคารจงึด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  เพ่ือเผยแพร่ความรูแ้ละเพ่ิมพูนทักษะ
ดงักล่าวให้แก่ประชาชน  

ธนาคารร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด�าเนินโครงการ รู้เก็บ รู้ใช้ 
สบายใจ เป็นปีท่ี 2 ในปี 2560 เพ่ือให้ความรูแ้ละเสรมิสร้างวนิยัทาง 
การเงนิแก่นักศกึษา โดยการด�าเนนิโครงการท้ัง 2 ครัง้ มนัีกศกึษาจาก 
10 มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐมกว่า 700 คนเข้าร่วมและน�า 
ความรูท้ีไ่ด้รบัไปขยายผลผ่าน 44 โครงการโดยมผีูไ้ด้รบัประโยชน์กว่า 
6,000 คน

นอกจากนี ้ ธนาคารยังสนบัสนุนการให้ความรูท้างการเงนิและเข้าถึง
บรกิารทางการเงนิผ่านโครงการอืน่ ๆ  อกี เช่น JA Company (หน้า 66) 
เพ่ือปลกูฝังความรูแ้ละทักษะทางธุรกิจแก่นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา 
การร่วมสนบัสนุนคลนิกิแก้หนี ้(หน้า 31) เพ่ือช่วยลดปัญหาหนีค้รวัเรอืน
ของประชาชน และการให้บรกิารส่งเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม
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พลังสร้างสรรค์ พลังสู่ความสำ เร็จ
ธนาคารกรุงเทพเชื่อว่า ชุมชนที่เจริญงอกงาม
บนรากฐานที่มั่นคงเข้มแข็ง คือปัจจัยแวดล้อม
สำาคัญที่เอื้ออำานวยต่อความสุขของคนในสังคม 
โดยรากฐานดังกล่าวประกอบด้วย การที่สมาชิก
ของชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนในฐานะที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับสังคม มีโอกาสในการเข้าถึง
ปัจจัยทางการเงินอย่างท่าเทียมและมีความพอเพียง
ในเชิงเศรษฐกิจ มีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูง 
และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมต่อสุขภาพและ
สวัสดิภาพของทุกคน ธนาคารจึงมุ่งมั่นในการดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้เจตนารมณ์ของ 
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เพื่อร่วมกันเป็นพลังแห่ง
การสร้างสรรค์ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยของเรา
สู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป
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ความเชื่อมโยงกับ GRI Standard  Disclosure

GRI  
Disclosure

ข้อมูลที่น�าเสนอ 

102-53 CSR: p.25
201-1 CSR: p.28
201-2 CSR: p.28, 46
201-3 CSR: p.29
201-4 CSR: p.29
202-1 CSR: p.29
202-2 CSR: p.53
203-1 CSR: p.30
203-2 CSR: p.30 - 31
204-1 CSR: p.11
205-1 CSR: p.31
205-2 CSR: p.31
205-3 CSR: p.31
206-1 CSR: p.31
301-1 CSR: p.34
301-2 CSR: p.34
302-1 CSR: p.35
302-2 CSR: p.36
302-3 CSR: p.36
302-4 CSR: p.37
303-1 CSR: p.38
303-2 CSR: p.38
303-3 CSR: p.38
304-1 CSR: p.38
304-2 CSR: p.38
304-3 CSR: p.38
304-4 CSR: p.38
305-1 CSR: p.39
305-2 CSR: p.40
305-3 CSR: p.40
305-4 CSR: p.40
305-5 CSR: p.41
305-6 CSR: p.41
305-7 CSR: p.41
306-1 CSR: p.41 - 42
306-2 CSR: p.42
306-3 CSR: p.42
306-4 CSR: p.42
306-5 CSR: p.42
307-1 CSR: p.43
308-1 CSR: p.43
308-2 CSR: p.43
401-1 CSR: p.46 - 47
401-2 CSR: p.46 - 48
401-3 CSR: p.48
403-1 CSR: p.49
403-2 CSR: p.49
403-3 CSR: p.49

GRI  
Disclosure

ข้อมูลที่น�าเสนอ 

102-1 CSR: p.4
102-2 CSR: p.4 - 5
102-3 CSR: p.5
102-4 CSR: p.5
102-5 CSR: p.4
102-6 CSR: p.5
102-7 CSR: p.6 - 7
102-9 CSR: p.8 - 11

102-10 CSR: p.11
102-11 CSR: p.11
102-12 CSR: p.11
102-13 CSR: p.11
102-14 CSR: p.2 - 3
102-15 CSR: p.12 - 13
102-16 CSR: p.14 / AR: p.2
102-17 CSR: p.14
102-18 CSR: p.15
102-19 CSR: p.15
102-20 CSR: p.15
102-21 CSR: p.15
102-22 CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
102-23 CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
102-24 CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
102-25 CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
102-26 CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
102-27 CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
102-28 CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
102-30 CSR: p.15 
102-31 CSR: p.15
102-32 CSR: p.15
102-33 CSR: p.15
102-35 CSR: p.15 / AR: p.75, 98
102-36 CSR: p.15 / AR: p.75, 98
102-38 CSR: p.15 / AR: p.75, 98
102-39 CSR: p.15 / AR: p.75, 98
102-40 CSR: p.17
102-41 CSR: p.19
102-42 CSR: p.16 - 21 / AR: p.22 - 27
102-43 CSR: p.17 - 21 / AR: p.22- 27
102-44 CSR: p.17 - 21 / AR: p.22- 27
102-45 CSR: p.22 / AR: p.106 - 112
102-46 CSR: p.22
102-47 CSR: p.22 - 25
102-48 CSR: p.25
102-49 CSR: p.25
102-50 CSR: p.25
102-51 CSR: p.25
102-52 CSR: p.25

(CSR = รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560, AR =รายงานประจ�าปี 2560)
GRI  

Disclosure
ข้อมูลที่น�าเสนอ 

404-1 CSR: p.50
404-2 CSR: p.51 - 52
404-3 CSR: p.53
405-1 CSR: p.53
405-2 CSR: p.53
406-1 CSR: p.53
407-1 CSR: p.53
408-1 CSR: p.53
409-1 CSR: p.53
410-1 CSR: p.53
411-1 CSR: p.54
412-1 CSR: p.54
413-1 CSR: p.55
413-2 CSR: p.55
414-1 CSR: p.10 - 11
414-2 CSR: p.11
415-1 CSR: p.15
416-1 CSR: p.56
416-2 CSR: p.56
417-1 CSR: p.57
417-2 CSR: p.57
417-3 CSR: p.57
418-1 CSR: p.57
419-1 CSR: p.57
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