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สารจากประธานกรรมการธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพยังคงยึดมัน่ ในเจตนารมณ์ของ “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น”
ทีส่ นับสนุนลูกค้า พันธมิตรธุรกิจและพนักงานให้บรรลุเป้าหมายที่
มุ่งหวังและมีความมั่นคงทางการเงินส�ำหรับอนาคต ซึ่งสะท้อนถึง
วิสัยทัศน์ที่ให้ความส�ำคัญกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่มีคุณภาพในฐานะธนาคารที่มีความมั่นคงในระดับ
สากลและเป็นองค์กรชั้นน�ำของภูมิภาคเอเชีย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำในประเทศลาวและโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้
ธนาคารยังสนับสนุนสินเชือ่ ร่วมส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งท�ำให้ธนาคารได้รับรางวัล
ยกย่ อ งจากบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และสื่ อ มวลชนระดั บ
นานาชาติหลายองค์กร

ธนาคารเชื่อว่าจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการด�ำเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว
โดยธนาคารได้ถ่ายทอดหลักการดังกล่าวนี้ให้ลูกค้าน�ำไปปฏิบัติ
เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับ
ภาคการธนาคารและหน่วยงานก�ำกับดูแล เพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนิน
กิจการด้วยความโปร่งใสและการร่วมมือกันเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน คู่ขนานไปกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างเสริม
สังคมที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของความผาสุกและ
สวัสดิภาพทีย่ งั่ ยืนของคนในสังคม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
เช่ น โครงการ “ผู ้ น� ำ เพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น ”
(CONNEXT ED) ที่ ธ นาคารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 207 โรง ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี
ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังออกผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม
แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยธนาคารบริจาคค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี และบริจาคเพิม่ เติมอีกร้อยละ 0.2
ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล เพื่อน�ำไปพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์และช่วย
เหลือผูป้ ว่ ยยากไร้ นอกเหนือจากการเสริมสร้างความมัน่ คงเข้มแข็ง
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านการสนับสนุนภาคธุรกิจต่าง ๆ
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นบทบาทหลักของธนาคาร อันจะ
น�ำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม

ธนาคารน� ำ หลั ก การส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อมมาปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม เช่น การรีไซเคิลวัสดุใช้แล้ว
การประหยั ด พลั ง งาน การเผยแพร่ ค วามรู ้ เ รื่ อ งการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรน�้ำ และการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น โดยธนาคารได้ด�ำเนินการ
ตามข้อผูกพันกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
(พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลง
สภาพทางภูมอิ ากาศของโลก ด้วยการเปลีย่ นหลอดไฟให้เป็นแบบ
ประหยัดพลังงานในกลุม่ อาคารขนาดใหญ่ ซึง่ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า
ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังลดการใช้กระดาษในกระบวนการ
ท�ำงาน ด�ำเนินการรีไซเคิลขยะกระดาษและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ด้ ว ยกระบวนการที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มตาม
มาตรฐานสากล และปลอดภัยส�ำหรับข้อมูลทัง้ ของลูกค้าและของ
ธนาคาร
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการผลิต
พลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน เช่น
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานลมและพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ น
ประเทศไทย รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กของ
สหกรณ์ภาคการเกษตร เพือ่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุ่งเน้นการช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความมั่นใจที่จะก้าวเดิน
ต่อไปในภาวะที่โลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมา
จากปัจจัย 3 ประการที่ธนาคารให้ความส�ำคัญและเป็นพื้นฐาน
ส�ำหรับก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา คือ
Regionalization หรื อ การรวมกลุ ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค
Urbanization หรื อ การขยายตั ว ของเมื อ งอย่ า งรวดเร็ ว และ
Digitalization หรือการเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั กลายเป็นปัจจัยส�ำคัญทัง้ ใน
ชีวติ สังคมและเศรษฐกิจ ซึง่ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของการค้าขายระหว่างประเทศ การลงทุนและการเดินทางของ
ประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และประเทศ
ใกล้เคียง โดยธนาคารให้การสนับสนุนลูกค้าทีก่ ำ� ลังขยายธุรกิจไป
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นด้ ว ยเครื อ ข่ า ยต่ า งประเทศของธนาคารที่
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ในขณะเดียวกันธนาคารได้ร่วมมืออย่าง
ใกล้ ชิ ด กั บ ภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ชํ า ร ะ เงิ น แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบ
การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยไปสู ่ ค วาม
ส�ำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในยุคดิจิทัล

ครอบคลุ ม และมี ค วามรู ้ ข้ อ มู ล และความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ตลาด
ในประเทศทีส่ าขาเหล่านัน้ ตัง้ อยูเ่ ป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน การเติบโต
ของเมืองส�ำคัญ ๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้
ประชาชนมีรายได้สงู ขึน้ และมีความต้องการบริการทางการเงินทีซ่ บั ซ้อน
มากขึน้ เช่น บริการด้านการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้
ความต้องการบริการธนาคารดิจิทัลสูงขึ้นด้วยตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
และเพือ่ สนับสนุนลูกค้าในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว ธนาคารได้จดั กิจกรรมให้ความรูท้ จ่ี ำ� เป็นแก่ลกู ค้าในด้านต่าง ๆ
เช่น นวัตกรรมและพัฒนาการใหม่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า

ส�ำหรับปี 2561 นี้ ธนาคารยังคงมุง่ มัน่ ใน
การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยในฐานะ
บรรษัทประชากรที่ดีของประเทศ ด้วย
เจตนารมณ์ของ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
ที่ธนาคารยึดมั่นเสมอมา ธนาคารพร้อม
สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในประเทศไทยและในประเทศที่
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
ธนาคารมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่ง
ในบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจ� ำ ปี 2560 จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ 2 ติ ด ต่ อ กั น โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุน
กับธนาคาร ซึง่ เป็นหนึง่ ในบริษทั จดทะเบียนทีส่ ร้างผลกระทบเชิงบวกให้
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในโครงการส�ำคัญของธนาคารในปี 2560 ที่ผ่านมาคือ โครงการ
Bangkok Bank InnoHub ซึ่งเป็นโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ
ประเภทฟินเทคระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทย โดยสตาร์ทอัพที่
ธนาคารคัดเลือกเข้าร่วมโครงการล้วนเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีระดับโลก พร้อมด้วยศักยภาพส�ำหรับการสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรธุรกิจในประเทศไทยและอาเซียน อีกทัง้ ยังมีความพร้อมส�ำหรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว

ชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร
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ส่ ว นที่ 1
รายงานการด� ำ เนิ น การ
เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
พาณิชย์ โดยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำแห่งหนึ่งของ
ไทย มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่ปี 2518 ซึง่ เป็นปีทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เริม่ เปิดด�ำเนินการ โดยธนาคารเป็น 1 ใน 16 บริษทั จดทะเบียนกลุม่ แรก
ของตลาด
ธนาคารให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ภายใต้สัญลักษณ์บัวหลวง
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุม่ ต่าง ๆ ครอบคลุมถึงผูบ้ ริโภค
และธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
เอสเอ็มอี ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ อาทิ บัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ
บริการสินเชื่อส�ำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ บริการด้านการเงิน
ธนกิจและการลงทุน บริการบริหารการเงิน บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
และโอนเงินระหว่างประเทศ บริการส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ บริการ
บริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล กองทุนร่วมลงทุน บริการส�ำหรับการค้า
ระหว่ า งประเทศ บริ ก าร Cash Management และบริ ก ารด้ า น
หลักทรัพย์และรับฝากทรัพย์สนิ นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับบริษทั
ในธุรกิจการเงินของธนาคาร เพื่อให้บริการประกันภัยและประกันชีวิต
บริการซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุนในกองทุนรวมอีกด้วย
ธนาคารน�ำเสนอบริการด้านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีใน
ตลาด เช่น บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ประเภทต่าง ๆ ที่อ�ำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่
ลูกค้าและผูบ้ ริโภคโดยทัว่ ไปในการช�ำระเงินและท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ประจ�ำวัน บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
(Bualuang mBanking) เพื่อขยายขอบข่ายการให้บริการทางการเงิน
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตไปยังกลุ่มผู้บริโภค
อย่างทั่วถึง โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เพิ่มบริการการช�ำระเงินด้วย
เทคโนโลยี QR Code ผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการโอนเงินและช�ำระเงินส�ำหรับผู้บริโภค อีกทั้งยังมีบริการบัวหลวง
ไอเพย์ (Bualuang iPay) ที่ช่วยให้ลูกค้าช�ำระเงินค่าสินค้าและบริการ
ให้แก่ร้านค้าออนไลน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าเป็น
เว็บไซต์ที่ถูกต้องของร้านค้านั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ เช่น
บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Bualuang Payroll) ทีช่ ว่ ยให้บริษทั ต่าง ๆ
สามารถจ่ายเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดภาระงาน
เอกสาร ในขณะที่พนักงานก็ได้รับเงินเดือนอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
ปลอดภัยและสามารถเลือกออมเงินโดยใช้บริการบัญชีเงินฝากสินมัธ
ยะทรัพย์ทวีรว่ มกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ทใี่ ช้รบั เงินเดือนได้อกี ด้วย
บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking) บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ ที่ช่วยให้ลกู ค้าบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินของ
กิจการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การโอนเงินให้
ผู้รับทั้งในประเทศและต่างประเทศ การช�ำระเงินเข้าบัญชีของคูค่ า้ การ
จ่ายเงินเดือนพนักงาน และการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
เป็นต้น
บริการบัวหลวง ไอซัพพลาย (Bualuang iSupply) เป็นอีกบริการหนึ่ง
ทีธ่ นาคารพัฒนาขึน้ เพือ่ ตอบสนองการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั ทีล่ กู ค้ามี
การค้าขายระหว่างกันในลักษณะของห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น ซึ่งช่วยให้
บริษทั ต่าง ๆ ทีร่ ว่ มอยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทานสามารถบริหารการช�ำระเงินและ
การเรียกเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเอือ้ อ�ำนวยให้ธนาคาร
ส่ ง ต่ อ แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ รวมถึ ง แนวคิ ด เรื่ อ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้แพร่กระจาย
ต่อไปยังเครือข่ายการค้าของลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และยังมีสินเชื่อ
บัวหลวงกรีน (Bualuang Green Loan) เป็นบริการสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้
พิ เ ศษ (MLR ต่ อ ปี หรื อ ต�่ ำ กว่ า ) ที่ ส นั บ สนุ น ลู ก ค้ า ในการลงทุ น
เพือ่ ประหยัดพลังงาน หรือพัฒนาพลังงานทดแทน หรือปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
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ของโลก ในขณะเดียวกัน ธนาคารด�ำเนินโครงการ “เกษตรก้าวหน้า” เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งยังคงเป็นกลุ่มเศรษฐกิจสังคม
ที่มีความส�ำคัญของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับบริษัทไทยที่สนใจขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน ธนาคาร
ได้จัดตั้งศูนย์ AEC Connect ที่ส�ำนักงานใหญ่ สีลม เพื่อบริการให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำ รวมทัง้ ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับตลาดในแต่ละประเทศ
แก่ผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส่วนในการสร้างสังคมผู้ประกอบการไทยให้มี
ความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การผลิตรายการ
สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ “เพื่อนคู่คิด” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532
โดยออกอากาศทางช่อง 33HD ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น.
เพือ่ น�ำเสนอเรือ่ งราวของผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีทมี่ คี วามคิดสร้างสรรค์
และนวั ต กรรมที่ น ่ า สนใจสู ่ ก ารรั บ รู ้ ข องตลาด ซึ่ ง จะเปิ ด โอกาสให้
ผู้ประกอบการได้ขยายธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจะส่งต่อ
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยัง
ผลิตรายการโทรทัศน์อกี หลายรายการเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เอสเอ็มอีสำ� หรับ
การสร้างความเข้มแข็งและเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เช่น
รายการ “Secrets of Victory” ที่น�ำเสนอเคล็ดลับสู่ความส�ำเร็จของ
ผูป้ ระกอบการทีน่ า่ สนใจ โดยออกอากาศทางช่อง Smart SME (True 49)
ทุกวันพฤหัสบดี 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�ำเร็จและผู้เชี่ยวชาญ
มาให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ได้เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก bangkokbanksme

ธนาคารมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ จ�ำนวน 1,166 แห่ง
ช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและบริการธนาคารออนไลน์
ที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมให้ลูกค้าใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังมี
สาขาต่างประเทศอีก 32 แห่งที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่ใน 15 เขตเศรษฐกิจ
ส�ำคัญทั่วโลก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม ลาว กัมพูชา
เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย หมู่เกาะเคย์แมน
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยครึง่ หนึง่ ของสาขาต่างประเทศ
ของธนาคารตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน จ�ำนวนปีที่สาขาเหล่านี้เปิด
ด� ำ เนิ น งานสะท้ อ นว่ า ธนาคารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อยู ่ ใ นแต่ ล ะประเทศ
มาอย่างยาวนาน เช่น สาขาฮ่องกง (ตัง้ แต่ปี 2497) สาขาโตเกียว (ตัง้ แต่
ปี 2498) สาขาสิงคโปร์และสาขาลอนดอน (ตั้งแต่ปี 2500) สาขา
กัวลาลัมเปอร์ (ตัง้ แต่ปี 2502) สาขาไทเป (ตัง้ แต่ปี 2508) สาขาจาการ์ตา
(ตัง้ แต่ปี 2511) สาขานิวยอร์ก (ตัง้ แต่ปี 2514) สาขาปักกิง่ (ตัง้ แต่ปี 2529)
สาขานครโฮจิมินห์ (ตั้งแต่ปี 2535) สาขาเซี่ยงไฮ้และสาขาเวียงจันทน์
(ตั้งแต่ปี 2536) สาขามะนิลาและสาขาย่างกุ้ง (ตั้งแต่ปี 2538) เป็นต้น
ธนาคารจึงมีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดของประเทศ
เหล่านีอ้ ย่างถ่องแท้ ซึง่ ท�ำให้ธนาคารสามารถให้คำ� แนะน�ำ รวมทัง้ ข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับลูกค้าทีส่ นใจขยายธุรกิจไปยังประเทศที่
ธนาคารมีสาขาตัง้ อยู่ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความร่วมมือกับธนาคาร
พันธมิตรอีกกว่า 1,000 แห่งทัว่ โลก ซึ่งท�ำให้ธนาคารสามารถให้บริการ
ลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรได้ด้วย
ธนาคารมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
นอกจากส�ำนักงานใหญ่ 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)
จ�ำนวนสาขาและส�ำนักธุรกิจ
นครหลวง

จ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น

24,539 คน

จ�ำนวนสาขา

413 แห่ง
จ�ำนวนส�ำนักธุรกิจ

38 แห่ง

จ�ำนวนพนักงาน

15,130 คน
ต่างจังหวัด
จ�ำนวนสาขา

753 แห่ง
จ�ำนวนส�ำนักธุรกิจ

79 แห่ง

จ�ำนวนพนักงาน

8,672 คน

จ�ำนวนฐานลูกค้าเงินฝาก

จ�ำนวนเครื่องรับฝากเงินสด

จ�ำนวนเครื่อง ATM

ล้านบัญชี

เครื่อง

เครื่อง

17 +

1,300 +

9,400 +
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท)

2560

เงินให้สินเชื่อ*

รายได้รวม

เงินรับฝาก

ภาษีเงินได้

หนี้สิน

ก�ำไรสุทธิ**

160,253

2,003,989

7,832

2,310,743

สินทรัพย์

3,076,310
33,009

2,674,303

หมายเหตุ
* หักรายได้รอตัดบัญชี ** ส่วนที่เป็นของธนาคาร

ต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา

1

เวียดนาม

2

อังกฤษ

1

ฮ่องกง

2

ไต้หวัน

3

6
จีน

ญี่ปุ่น

2

ฟิลิปปินส์

1

หมู่เกาะเคย์แมน

เมียนมา

ลาว

ไทย

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

สิงคโปร์

กัมพูชา

จ�ำนวนสาขา

32 แห่ง

จ�ำนวนพนักงาน

737 คน

ตัวเลขแสดงจ�ำนวนสาขา
* ไม่รวมเครื่องบริการอัตโนมัติ

1

1

2 1,166 * 5

3

1

1
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ลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน
ห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของการด�ำเนินธุรกิจ

เงินให้สินเชื่อบุคคล
แหล่งที่มาของเงิน

การด�ำเนินงาน
ของธนาคาร

แหล่งใช้ ไปของเงิน

เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อธุรกิจ

ลูกค้าเงินฝาก
ผู้ให้บริการต่าง ๆ
นักลงทุน
ก�ำไรจากการ
ด�ำเนินการ

องค์กรก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน

ผู้จ�ำหน่ายและ
ผู้ให้บริการ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตกแต่ง ดูแล
สถานประกอบการ

การกู้ยืมเงิน
ผู้จ�ำหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์การด�ำเนินงาน
สืบเนือ่ งมาจากข้อมูลห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ห่วงโซ่อปุ ทาน และการจัดซือ้ จัดจ้าง
ที่ธนาคารได้รายงานไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี
2559 ในปี 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ริเริ่มน�ำแนวคิดด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขยายผลให้
ครอบคลุมการด�ำเนินงานของฝ่ายอาคารส�ำนักงานและทรัพย์สนิ ซึง่ เป็น
หน่วยงานของธนาคารที่รับผิดชอบการก่อสร้างและดูแลรักษาอาคาร
สถานที่ส�ำหรับการประกอบธุรกิจของธนาคาร รวมถึงระบบงานอาคาร
และวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาคาร โดยฝ่ายอาคารส�ำนักงานและ
ทรัพย์สนิ จะมีหน้าทีใ่ นการจัดจ้างผูร้ บั เหมาและควบคุมการด�ำเนินการ
ในนามของธนาคาร

เชิงธุรกิจ
เงินลงทุน
เชิงสังคมและ
การพัฒนาความยั่งยืน
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ระบบการจัดจ้างและควบคุมการด�ำเนินการของผู้ให้บริการ

กระบวนการจัดจ้าง

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้บริการจากบุคคล
ภายนอก
กลั่นกรองด้าน
• ฐานะการเงิน
• เทคโนโลยี
• ภาพลักษณ์ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• เงื่อนไขกฎหมายแรงงาน

ขึ้นทะเบียน
ผู้ให้บริการภายนอก

ประกวดราคา

ประเมินประสิทธิภาพ
ของผู้ให้บริการ

อนุมัติจัดจ้าง

คณะกรรมการ
ต่อรองราคาและจัดจ้าง

9
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ธนาคารด�ำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการ/ผู้รับเหมา 3 ประเภท ได้แก่
1. ผู้ให้บริการภายนอก ที่ฝ่ายอาคารส�ำนักงานและทรัพย์สินเป็น
ผูว้ า่ จ้างเป็นรายปี หรือตามจ�ำนวนปีทรี่ ะบุในสัญญา ส�ำหรับงานต่าง ๆ
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท�ำความสะอาด งานดูแลรักษา
ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร เช่น ลิฟท์โดยสาร เป็นต้น
2. ผู้รับเหมางานสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงตกแต่งอาคารส�ำนักงาน
และสาขาในกรุงเทพมหานคร โดยมีสัญญาว่าจ้างตามระยะเวลาของ
โครงการ เช่น งานสร้างสาขาในห้างสรรพสินค้า งานปรับปรุงสาขา
งานซ่อมแซมอุปกรณ์อาคารทั่วไป งานซ่อมเฉพาะทาง เช่น ระบบ
กล้องวงจรปิด ระบบไฟส�ำรอง ระบบเตือนอัคคีภัย เป็นต้น
3. ผูร้ บั เหมาท้องถิน่ ส�ำหรับงานในต่างจังหวัด ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นงานดูแล
รักษาหรือซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสาขา เช่น ระบบ
ปรับอากาศ ไฟฟ้า ประปา หรืองานซ่อมทัว่ ไป โดยฝ่ายอาคารส�ำนักงาน
และทรัพย์สิน หรือผู้รับผิดชอบสาขานั้น ๆ จะสรรหาผู้รับเหมาท้องถิ่น
เข้าด�ำเนินการเพื่อความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย กระจายรายได้
สู่ท้องถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการและสร้างโอกาส
ขยายธุรกิจให้แก่ธนาคารด้วย
ในส่วนของงานประเภท ผู้ให้บริการภายนอก ธนาคารมีกระบวนการ
จัดจ้าง โดยให้ผทู้ ปี่ ระสงค์จะรับการจ้างงานจากธนาคารต้องขึน้ ทะเบียน
กับธนาคารเพื่อเข้ารับการประเมินจาก คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้
บริการจากบุคคลภายนอกของธนาคารก่อน เพื่อทราบสถานะเบื้องต้น
ทัง้ ในแง่ของความมัน่ คงของสถานะการเงิน ความสามารถทางเทคโนโลยี
เงื่อนไขตามกฎหมายแรงงานก�ำหนด และภาพลักษณ์ชื่อเสียงในด้าน
สังคมและสิง่ แวดล้อมทีย่ อมรับได้ ธนาคารด�ำเนินการจัดจ้างด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วยวิธีประกวดราคา โดยเมื่อผู้ประสงค์จะรับ
การจ้างงานผ่านการประเมินจากคณะกรรมการกลัน่ กรองการใช้บริการ

จากบุคคลภายนอก และได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว จะสามารถ
เข้าร่วมการประกวดราคา ซึง่ จะต้องผ่านการพิจารณา โดยคณะกรรมการ
ต่อรองราคาและจัดจ้าง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคาร
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการภายนอกจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน
สิทธิมนุษยชนทีร่ ะบุอยูใ่ นสัญญาจ้างด้วย เช่น ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ทีค่ มุ้ ครองสิทธิและสวัสดิภาพของแรงงาน โดยไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย
หรือผิดหลักจริยธรรม และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึงผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการจ่าย
ค่าจ้างให้ลูกจ้างของตนด้วย
ธนาคารประเมินผลผู้ให้บริการภายนอกทุก 6 เดือน โดยเจ้าหน้าที่
ของฝ่ายอาคารส�ำนักงานและทรัพย์สิน และหน่วยงานที่ใช้บริการ
ต้องแจ้งผลการประเมินต่อ คณะกรรมการกลัน่ กรองการใช้บคุ คลภายนอก
ของธนาคาร
ในส่วนของงานประเภท ผู้รับเหมางานสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุง
ตกแต่งอาคารส�ำนักงาน ซึ่งด�ำเนินการโดยฝ่ายอาคารส�ำนักงานและ
ทรั พ ย์ สิ น รวมถึ ง การจั ด ซื้ อ จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ
การด�ำเนินงานของธนาคาร ซึ่งด�ำเนินการโดยส่วนจัดซื้อ ธนาคาร
เปิดโอกาสให้บริษัทที่สนใจเข้ามาเสนอราคาอย่างเท่าเทียม หากเป็น
บริษัทรายใหม่และสนใจเข้ามาเสนอราคากับธนาคาร ธนาคารจะ
นัดหมายให้เข้ามาแนะน�ำบริษัท และน�ำเสนอผลงานที่เคยท�ำมาก่อน
พร้อมรับฟังเงือ่ นไขต่าง ๆ ของธนาคาร แล้วจึงให้ขนึ้ ทะเบียนร้านค้าก่อน
ให้เสนอราคาในการจัดประกวดราคาในครัง้ ต่อไป ในการจ้างงานทุกครัง้
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้รับงานทราบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อก�ำหนดของสินค้าหรือบริการที่ธนาคารจัดซื้อ หากผู้รับงานปฏิบัติ
ผิดเงือ่ นไข ธนาคารมีมาตรการส�ำหรับด�ำเนินการทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
ตามกรณี ตั้งแต่การตักเตือนไปจนถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับงาน
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การด�ำเนินงานของธนาคารในปี 2560 ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ของธนาคารและต่อห่วงโซ่อุปทานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร
ส�ำหรับการด�ำเนินกิจการในประเทศไทยธนาคารจัดซือ้ จัดจ้างจากผูผ้ ลิต
หรือผู้แทนจ�ำหน่ายซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทยทั้งหมด
ในรอบปีทผี่ า่ นมา การเปลีย่ นแปลงผูใ้ ห้บริการภายนอก และผูร้ บั เหมา
โครงการ รวมถึงผู้ผลิตหรือผู้จ�ำหน่ายไม่มีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนอย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกจากนี้ ธนาคารได้ ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารสรรหาและจั ด จ้ า งผู ้ รั บ เหมา
ในท้องถิ่นส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารที่ท�ำการสาขา
และส�ำนักงานในจังหวัดต่าง ๆ มากขึน้ เพือ่ ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย
อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

มาตรการป้องกันผลกระทบเชิงลบ
ต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ธนาคารตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพือ่ ป้องกันความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น การให้สนิ เชือ่ ทีจ่ ะ
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารยัง
พิจารณาเรื่องการจัดซื้อกระดาษ ว่าเป็นกระดาษที่ผลิตจากการตัดไม้
ท�ำลายป่าหรือไม่

การร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ธนาคารเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร สมาคมและชมรมต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ น
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกบั ทุกภาค
ส่ ว น อี ก ทั้ ง ยั ง มี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งร่วมเสริมสร้างสังคม
สิ่งแวดล้อม ภาคการธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้มี
ความมั่นคงและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
องค์กรทีธ่ นาคารเข้าร่วมเป็นสมาชิกมีหลากหลายประเภท อาทิ สมาคม
ธนาคารไทย (รวมทั้งชมรมต่าง ๆ ภายใต้สมาคม) สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม
สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย
หอการค้าไทยและหอการค้าร่วมระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจ
ต่างประเทศ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย Asian Bankers
Association, Asia Business Council, World Economic Forum และ
The Financial Cooperation Association เป็นต้น ซึ่งองค์กรเหล่านี้
ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความสนใจในเรื่อง
ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ท�ำให้ธนาคารในฐานะสมาชิก
ของสมาคมเหล่านี้ ได้รับทราบข้อมูล ทิศทาง และความเคลื่อนไหว
ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน�ำมาปรับปรุงแนวทางและการด�ำเนิน
กิ จ การด้ า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการพั ฒ นาสู ่
ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียได้ดีขึ้น
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ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส

ภายใต้บริบทของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
สู ่ ค วามยั่ ง ยื น ที่ ผ ่ า นมา ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ 3 ด้ า น
ที่ธนาคารเห็นว่า จะมีส่วนส�ำคัญและเป็นปัจจัยที่ก�ำลังขับเคลื่อน
ความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในภูมิภาค
อาเซียนและในทวีปเอเชีย ที่ได้เริ่มส่งผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในมิตดิ า้ นเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม

เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เทคโนโลยีการวิเคราะห์
เชื่อมโยงข้อมูล (Data Analytics) และ เทคโนโลยีการเรียนรู้จาก
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม
และความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการทีเ่ ฉพาะเจาะจงของ
ลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แก่ธนาคารได้

ปัจจัยส�ำคัญประการแรก คือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
(Regionalization) หรือการที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ใน
ภู มิ ภ าคเชื่ อ มโยงถึ ง กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด และก� ำ ลั ง จะกลายเป็ น ระบบ
เศรษฐกิจเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การรวมกลุ ่ ม ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community – AEC) ที่เอื้ออ�ำนวยให้ธุรกิจไทยมีโอกาส
ขยายตัวสู่ตลาดอาเซียน ที่มีประชากรรวมกันถึง 600 ล้านคน รวมถึง
มีโอกาสมากขึ้นส�ำหรับการเข้าไปลงทุนและค้าขายกับคู่ค้าในประเทศ
AEC ในขณะเดียวกัน บางธุรกิจก็จะต้องเริ่มเผชิญกับการแข่งขันจาก
คู่แข่งใน AEC ที่มีกลยุทธ์การตลาดที่ดีกว่าหรือต้นทุนที่ต�่ำกว่า เป็นต้น

ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบต่อความเสี่ยง โอกาสและความท้าทาย
ที่เป็นผลมาจากปัจจัยส�ำคัญ 3 ประการข้างต้น ธนาคารจึงได้พิจารณา
ทบทวนทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
สังคม และสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เกิดการสมดุลยิ่งขึ้น โดยยังคงยึดมั่น
ในค�ำขวัญประจ�ำองค์กรที่สะท้อนว่าธนาคารสนับสนุนและดูแลลูกค้า
เสมือนเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ตลอดมาและได้น�ำมาก�ำหนดเป็น
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่

ปัจจัยส�ำคัญประการที่สอง คือ การขยายตัวของเมือง (Urbanization)
หรือการพัฒนาสู่ความเป็นสังคมเมืองของพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง
ส่ ง ผลให้ มี ค นชั้ น กลางเพิ่ ม ขึ้ น กลายเป็ น กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ มี รู ป แบบ
การด�ำเนินชีวติ และความต้องการบริโภคสินค้าและบริการทีซ่ บั ซ้อนเช่น
เดียวกับคนในเมืองใหญ่อื่น ๆ ธนาคารเห็นว่า ความเข้าใจในความ
ต้ อ งการที่ เ ปลี่ ย นไปและการตอบสนองความต้ อ งการดั ง กล่ า วได้
อย่างถูกต้อง คือ ปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จทางทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
ปัจจัยส�ำคัญประการทีส่ าม คือ การเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั (Digitalization) หรือ
การที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนส�ำคัญในชีวิตและการด�ำเนิน
ธุรกิจ ซึ่งก�ำลังสร้างผลกระทบต่อธุรกิจทุกประเภท รวมถึงภาคการเงิน
การธนาคาร การพัฒนาระบบงานบริการให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเปิดโอกาสให้ธนาคารเข้าถึงลูกค้าได้
กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถท�ำธุรกรรมได้โดยสะดวก
ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายช่องทางด้วยค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลง การเพิม่ ขึน้
ของข้อมูลจากธุรกรรมทางการเงิน ท�ำให้มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น

1. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของลู ก ค้ า ด้ ว ยการให้ ค� ำ แนะน� ำ และ
การสนับสนุนทีเ่ หมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพือ่ สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
2. เสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการด�ำเนินธุรกิจโดยช่วยให้
ผู ้ ป ระกอบการก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลก เข้ า ใจสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อก�ำหนดทิศทางของธุรกิจให้
เป็นไปตามแนวโน้มที่จะมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น
3. พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการเงิ น เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ ม
ส�ำหรับวิถีการด�ำรงชีวิตในสังคมในอนาคต
4. ร่วมเป็นพันธมิตรกับลูกค้าธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
5. เชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่ตลาดโลก
6. ร่วมพัฒนาประเทศไทยสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ตามแนวทางการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
ธนาคารเชือ่ มัน่ ในแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ทีส่ อดคล้องกับปรัชญา
“เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคู่บ้าน” จะเป็นเสมือนเข็มทิศที่ช่วยให้ธนาคารสามารถ
เตรียมตัวให้พร้อมกับความเสีย่ งและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ
ทีเ่ ป็นผลมาจากปัจจัยความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้างต้น เพือ่ สร้างความ
เจริญเติบโตทางธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
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6 มิติของ “ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ”
สิ่งที่ธนาคารให้ความส�ำคัญในปีนี้
1. ต่อยอดและใช้ประโยชน์จาก
		 ความแข็งแกร่งของธนาคาร
		 ในประเทศและในภูมิภาค

2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
		 • Digital Banking
		 • บริการธุรกรรม

3. เป็นผู้น�ำนวัตกรรม
		 • ร่วมกับพันธมิตรนวัตกรรม
		 • เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

01

02

03

เสริ ม สร้าง
ศักยภาพของลูกค้าด้วย
การให้ค�ำแนะน�ำและ
การสนับสนุนที่เหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละราย

มอบความมั่นใจ
ในการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
เตรียมพร้อมในอนาคต
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06

สนับสนุนลูกค้า
ในการแสวงหา
ธุรกิจใหม่ ๆ

เชื่อมโยงธุรกิจ
ไทยสู่ตลาดโลก

ร่วมพัฒนา
ประเทศสุู่ความมั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน
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การยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
และช่องทางการร้องเรียน
ธนาคารได้เผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าหลักขององค์กรไว้
ในเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com และในรายงาน
ประจ�ำปีของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้ก�ำหนดและทบทวนจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยในปี 2560 คณะกรรมการ
ธนาคารได้ ท บทวนและปรั บ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาของจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ธนาคารพาณิชย์ ของสมาคมธนาคารไทยที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่
เนื้อหาในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ของธนาคาร
ก�ำหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารน�ำจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคารไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ของแต่ละบริษทั โดยยึดหลักการส�ำคัญให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้
ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับการสื่อสาร การอบรม การให้ความรู้
และการสร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งของธนาคาร รวมทั้ ง
การติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ในการถือปฏิบัติ ธนาคารได้สื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดความไม่แน่ใจ
การตั้งข้อสงสัย การแจ้งเบาะแส การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้รับผิดชอบก�ำกับดูแล รวมถึงการถือปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้างานและผู้บริหารที่ต้องสอดส่องดูแล และให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ใต้
บังคับบัญชา ตลอดจนติดตาม และสอบทานการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจรวมทัง้ รายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการ
ธนาคาร กรณีที่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ส�ำหรับมาตรฐานการให้บริการ ธนาคารส่งเสริมวัฒนธรรมความรอบคอบ
ทางการเงิน (Financial Prudence) การก�ำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ให้อยู่ในกรอบและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และ
มาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการจั ด ท� ำ ระบบ
การด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพใน
ลักษณะเดียวกันนั้นพึงกระท�ำ เป็นต้น

ในเรื่องของพนักงานและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ธนาคารเคารพ
ในสิทธิของบุคคล และการไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ
และได้กำ� หนดขอบเขตของการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมภายนอกของพนักงาน
เพือ่ ไม่ทำ� ให้กระทบต่อชือ่ เสียงภาพลักษณ์ทดี่ ขี องธนาคาร ไม่กอ่ ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางธุรกิจ และไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
ในกรณีความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพือ่ ให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิง่ ขึน้
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการให้
ค�ำแนะน�ำการลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อถือ (Client’s
Relationship of Trust) และการจัดการการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ของลูกค้า
ที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของธนาคารอย่างรัดกุมเพียงพอ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ถือปฏิบัติในการค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตาม
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้วย
ธนาคารได้เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจไว้ใน
เว็บไซต์ของธนาคารภายใต้เมนู เกี่ยวกับธนาคาร หัวข้อจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ ซึง่ เป็นฉบับทบทวนใหม่เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ธนาคารจัดให้มรี ะเบียบและวิธปี ฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส รวมทัง้ มีชอ่ งทาง
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งข้อมูล แจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือสอบถาม
ในกรณีทสี่ งสัยว่าเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ผ่านทางหน่วยงานก�ำกับดูแล ซึ่งจะ
ด� ำ เนิ น การติ ด ตามดู แ ลเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง โดยหากปรากฏผลว่ า
มีมลู ความจริง จะมีการน�ำเรือ่ งเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาและกลัน่ กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอ
มาตรการด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด การกระท� ำ
ความผิดอีก ธนาคารมอบหมายให้หน่วยงานก�ำกับดูแล เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดท�ำรายงานสรุปเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
การกระท�ำที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของธนาคาร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การบริหารกิจการที่ดี

ธนาคารได้เผยแพร่ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และ แนวทางปฏิบตั ิ
เพือ่ ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ จรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจ ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารได้กล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี 2560 ภายใต้
หัวข้อ “รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการธนาคารได้ ม อบอ� ำ นาจให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ในการตัดสินใจด�ำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงการก�ำหนดกิจกรรม
ด้านสังคมและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของธนาคาร โดยก�ำหนดขอบเขตและ
ระเบียบของการอนุมัติอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
และขนาดของการลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการธนาคารได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลและบริหารจัดการความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ ของธนาคาร
โดยหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง จะรายงาน
เสนอความเห็น หรือการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง จะรายงานต่ อ คณะกรรมการ
ธนาคารต่อไป

คณะกรรมการบริหารของธนาคารได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูง
ทีด่ แู ลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผูว้ างแผน ควบคุม และติดตาม
ผลของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
ของธนาคารโดยรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารให้ค�ำแนะน�ำกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารเป็นประจ�ำ เช่น
กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากในการประชุมสามัญประจ�ำปีของ
ผูถ้ อื หุน้ ธนาคารยังจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ แจ้งข้อมูลเกีย่ วกับ
ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน โอกาสและความเสีย่ งทางธุรกิจให้กบั
กลุ ่ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น เป็ น ประจ� ำ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า สิ น เชื่ อ จะได้ รั บ
ค�ำแนะน�ำจากธนาคารในเรือ่ งของสภาวะเศรษฐกิจ ความเสีย่ ง และโอกาส
ในการขยายกิจการ ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าเงินฝาก ธนาคารจะให้คำ� แนะน�ำ
เกี่ยวกับทางเลือกในการบริหารความมั่งคั่ง และที่ส�ำคัญที่สุด คือ
กลุม่ พนักงาน ซึง่ ธนาคารจะให้ขอ้ แนะน�ำเพือ่ การพัฒนาศักยภาพ รวมถึง
ความตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด รวมถึ ง การสรรหา
และคัดเลือก ระดับคุณวุฒิคณะกรรมการธนาคาร ข้อก�ำหนดด้าน

คณะกรรมการธนาคารมีการสนทนาและปรึกษาหารือเกีย่ วกับประเด็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในการประชุมประจ�ำ
เดื อ นของคณะกรรมการธนาคารเป็ น ประจ� ำ หากมี ก รณี พิ จ ารณา
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เลขานุการบริษทั จะจัดเป็นวาระ
เพื่อน�ำเสนอในที่ประชุมเป็นเรื่อง ๆ ไป
ทัง้ นี้ ในปี 2560 คณะกรรมการธนาคารได้มวี าระทบทวนนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณานโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารและ
พนักงาน เป็นต้น
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับรองเนื้อหาในรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมประจ�ำปี 2560 ฉบับนี้
นโยบายค่าตอบแทน กระบวนการ การก�ำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียด
อยู่ในรายงานประจ�ำปี 2560
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การให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
การบ่งชี้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ในระหว่างการด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็น
สาระส�ำคัญของธนาคาร (ดูเนื้อหาในหัวข้อ “วิธีการบ่งชี้ประเด็นที่เป็น
สาระส�ำคัญ” ในหน้า 22 ของรายงานฉบับนี)้ ซึง่ ธนาคารได้ยดึ หลักของ

การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารอย่างทั่วถึง
ให้ ม ากที่ สุ ด ดั ง นั้ น ธนาคารจึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของ
ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร จากที่ได้ระบุไว้ในรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประจ�ำปี 2559 ของธนาคาร ทีแ่ บ่งกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ 7 กลุม่
ออกเป็นกลุ่มย่อยรวม 15 กลุ่ม ดังนี้

ภาพรวมของการวิเคราะห์และการบ่งชี้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
• ผูถ้ อื หุน้
• กิจการทีธ่ นาคาร
เข้าไปลงทุน

ลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงิน
• ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
• ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
และรายปลีก (เอสเอ็มอี)
• ลูกค้าบุคคล

พนักงาน
• พนักงานประจ�ำ
• ลูกจ้างทีม่ าปฏิบตั งิ าน
ในลักษณะงานชัว่ คราว
ตามสัญญาจ้าง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
• องค์กรพันธมิตร
• คูค่ า้ ทัว่ ไป

ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เจ้าหนี้
• ผูฝ้ ากเงิน
• ผูถ้ อื ตราสารหนี้
ทีธ่ นาคารเป็น
ผูอ้ อก

ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
• ชุมชนโดยรอบ
สถานประกอบการ
• สือ่ มวลชน
• รัฐบาลและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล
• องค์กรพัฒนาเอกชน
และภาคประชาสังคม
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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
การดูแลของสายลูกค้าธุรกิจรายกลางและสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
2.3 ลูกค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าที่อยู่ในการดูแลของสายลูกค้าบุคคล

3. พนักงาน

3.1 พนักงานประจ�ำ
3.2 ลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานในลักษณะงานชั่วคราวตามสัญญาจ้าง

4. คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

4.1 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร
4.2 คูค่ า้ ทัว่ ไป ได้แก่ บริษทั ทีส่ ง่ มอบสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ให้
กับธนาคาร

5. ผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ สมาชิกของ
สมาคมธนาคารไทย

6. เจ้าหนี้

6.1 เจ้าหนี้ทางการเงิน ได้แก่ ลูกค้าเงินฝากของธนาคาร
6.2 เจ้าหนีแ้ หล่งเงินเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ เจ้าหนีร้ ายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดการเงิน

7. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

7.1 ชุมชนโดยรอบ สถานประกอบการ ได้แก่ ชุมชนโดยรอบสาขาของ
ธนาคาร หรือ ชุมชนที่ธนาคารเข้าไปสนับสนุนเกื้อกูล
7.2 สื่อมวลชน ได้แก่ เครือข่ายสื่อมวลชนในสายเศรษฐกิจ พลังงาน
สิง่ แวดล้อม และสังคม โดยรวมถึงหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
7.3 รัฐบาลและหน่วยงานก�ำกับดูแล ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐผู้ก�ำหนด
นโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมถึงหน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หน่ ว ยงานราชการ และองค์ ก ารปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7.4 องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุม่ ผูน้ ำ� ความคิด
กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มนักเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลต่อการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจของธนาคาร และ องค์กรไม่แสวงหาก�ำไรต่าง ๆ

กลยุทธ์และวิธีสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นของธนาคารและนักลงทุนทั่วไป ธนาคารมีกิจกรรม
ทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงของธนาคารได้มโี อกาสสร้างความสัมพันธ์กบั ผูถ้ อื หุน้
อย่างเป็นทางการผ่านการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การประชุมสามัญประจ�ำปี
และการประชุมวิสามัญในกรณีพิเศษ ซึ่งในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ผู้ถอื หุ้นสามารถใช้สิทธิตา่ ง ๆ ได้ เช่น เสนอวาระการประชุม ส่งค�ำถาม
ล่วงหน้า และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ เป็นต้น นอกจากนี้
ธนาคารได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี เพื่อสรุปรายงานผลการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทุกคน
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถได้รับข่าวสารตามข้อสนเทศที่
ธนาคารแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการพบปะ
นักวิเคราะห์ หรือการให้ข้อมูลโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับธนาคารเพื่อแจ้งข้อเสนอแนะ
หรือข้อร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1333 หรือ
ทางเว็ บ ไซต์ www.bangkokbank.com หรื อ ส่ ง จดหมายไปยั ง
เลขานุการบริษัทได้โดยตรง
ในกรณีที่ธนาคารเข้าไปลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ธนาคารใช้
ช่องทางในการมีส่วนร่วมกับบริษัทเหล่านั้นโดยการมอบหมายให้
ตัวแทนธนาคารเข้าไปร่วมอยูใ่ นคณะกรรมการบริษทั เข้าไปร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น หรือจากการได้รับข้อมูลข่าวสารในรายงานประจ�ำปี
ธนาคารทบทวนและจัดท�ำรายชือ่ ของกิจการต่าง ๆ ทีธ่ นาคารเข้าไปถือหุน้
เป็นประจ�ำทุกปี และได้รายงานรายชื่อดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของธนาคาร

ความต้องการและความคาดหวัง
จากการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสียในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน ธนาคารพบว่า ความคาดหวังทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ การได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
ผลการด�ำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของธนาคาร การได้รับการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การด�ำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการมีระบบบริหารความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

17

18

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ส�ำหรับกิจการที่ธนาคารเข้าไปถือหุ้น ธนาคารได้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ด้ า นการบริ ห ารกิ จ การที่ ดี แ ละการกระตุ ้ น ให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละกิจการ

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตาม
หลั ก การการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
หลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในปีทผี่ า่ นมา ธนาคารมีการเข้าพบกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จ�ำนวน
68 ครัง้ การสือ่ สารผ่านการประชุมทางโทรศัพท์ 30 ครัง้ การประชุมกับ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 3 ครั้ง และการเข้าร่วม
การประชุมนักลงทุน 14 ครั้ง รวมผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 577 ราย และได้
จัดการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จ�ำนวน 9,289 ราย
นับจ�ำนวนหุ้นรวมกันได้ 914,269,866 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.90
ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 1,908,842,894 หุ้น
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

ลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงิน
ช่องทางการสือ่ สารและกิจกรรมการสร้างการมีสว่ นร่วม
ผลจากการทบทวนการวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ธนาคารได้ปรับปรุงกลุม่
ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นลูกค้าของธนาคารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยจัดกลุ่ม
ลูกค้าออกตามโครงสร้างการบริหารธุรกิจของธนาคาร ได้แก่ กลุม่ ลูกค้า
ธุรกิจรายใหญ่ กลุม่ ลูกค้าธุรกิจรายกลาง กลุม่ ลูกค้าธุรกิจรายปลีก หรือ
เอสเอ็ ม อี และกลุ ่ ม ลู ก ค้ า บุ ค คล ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ก ารก� ำ หนดช่ อ งทาง
การสื่อสารและการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มลูกค้ามี
ความชัดเจนและตรงกับความต้องการยิ่งขึ้น ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนี้
ธนาคารได้ใช้ชอ่ งทางการติดต่อสือ่ สารและการมีปฏิสมั พันธ์ ด้วยการให้
พนักงานประจ�ำสาขาหรือส�ำนักธุรกิจของธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ได้ พ บปะพู ด คุ ย กั บ ลู ก ค้ า โดยตรงในระหว่ า งการท� ำ ธุ ร กรรมหรื อ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการเติบโตของลูกค้า และการออกไป
พบปะเยีย่ มเยียนลูกค้า ณ สถานประกอบการของลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ
ตามแผนการเข้าพบลูกค้าที่ได้ก�ำหนดไว้

นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้โอกาสต่าง ๆ ที่เป็นผู้จัดกิจกรรมการอบรม
สัมมนา กิจกรรมการให้ความรู้ หรือในระหว่างการให้ค�ำปรึกษาทาง
การเงินแก่บุคคลทั่วไป เพื่อท�ำการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าหรือผู้ที่มีศักยภาพในการเข้ามาเป็นลูกค้าของธนาคาร
ธนาคารยังท�ำการส�ำรวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าด้วย
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางการตลาด เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการเข้ า ถึ ง
ความต้องการและความพึงพอใจของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ นีอ้ ย่างเป็นระบบ

ความต้องการและความคาดหวัง
จากช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้
ธนาคารสามารถสรุปความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า
ในส่วนที่ธนาคารเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญได้ เช่น ความต้องการให้
ธนาคารน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีม่ ตี น้ ทุนทีย่ อมรับได้ การได้รบั
ความสะดวกปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการโดยเฉพาะอย่างยิง่
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในระหว่างการท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การได้รบั ค�ำแนะน�ำทางการเงินและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การริเริม่ น�ำเสนอ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทสี่ ง่ เสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงินที่สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการรักษา
ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและการเคารพความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า เป็นต้น

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในกลุ่มลูกค้า ธนาคารได้พัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคารในด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการเชื่อมโยงธุรกิจและการลงทุน
ในประเทศกลุม่ AEC การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาใช้
ในการให้บริการเพือ่ ให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้
ในพืน้ ทีซ่ งึ่ ยังไม่มเี ครือข่ายสาขาของธนาคารครอบคลุมถึงการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ทีห่ ลากหลายยิง่ ขึน้ การสร้างบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเป็นผูใ้ ห้
บริการโดยให้ความส�ำคัญกับการให้บริการแก่ลกู ค้าด้วยความรับผิดชอบ
ตามจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เช่น การดูแลรักษา
ข้อมูลของลูกค้า เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสนับสนุนเชิญชวนให้ผู้มี
ส่วนได้เสียกลุม่ นีเ้ ข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับธนาคารตามโอกาสที่เหมาะสม
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ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ธนาคารได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
ลูกค้า ไว้ในหัวข้อ “การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อ
ประโยชน์ ต ่ อ ลู ก ค้ า และผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร” และหั ว ข้ อ “การคุ ้ ม ครอง
ความปลอดภัยของลูกค้าและผูใ้ ช้บริการ” ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้
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พนักงาน
ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา และผู ้ บ ริ ห ารของธนาคารเสมอมา เนื่ อ งจาก
ตระหนักว่าในธุรกิจธนาคารพาณิชย์บุคลากรเป็น human capital
ของธนาคารซึ่งมีส่วนร่วมและเป็นก�ำลังส�ำคัญท�ำให้ธนาคารสามารถ
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
ธนาคารได้ ใ ช้ ช ่ อ งทางการสื่ อ สารและการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ พนั ก งาน
ในหลาย ๆ ขั้นตอน เช่น ในระหว่างการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ในระหว่ า งการ coaching and feedback ผลการประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง าน จากกิ จ กรรมประกาศเกี ย รติ คุ ณ พนั ก งานดี เ ด่ น
จากการให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
กิจกรรมเพือ่ สังคมทีธ่ นาคารได้จดั ขึน้ เองหรือจัดร่วมกับองค์กรภายนอก
จากการติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในระหว่ า งพนั ก งานหรื อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
BBL Connect ซึ่ ง เป็ น เว็ บ ไซต์ ภ ายในของธนาคาร รวมถึ ง การ
ที่ธนาคารมีสหภาพแรงงาน 3 สหภาพ เป็นตัวแทนพนักงานในการ
ประชุ ม หารื อ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารของพนั ก งาน เป็ น ต้ น
ย่อมแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีส่วนร่วมเกือบจะทุกเรื่อง

ความต้องการและความคาดหวัง
ธนาคารได้รบั ฟังความคิดเห็นและสรุปความต้องการและความคาดหวัง
ของพนักงานเป็นหมวดใหญ่ ๆ ได้ เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการงานอาชีพ การได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและศักยภาพในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง การมีความปลอดภัยและ
สุ ข อนามั ย ในการท� ำ งาน การมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาระบบงาน
ผลิตภัณฑ์และบริการ และการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เป็นต้น

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ
ในปี 2560 สายทรัพยากรบุคคลได้ริเริ่มโครงการ HR Helpdesk
เพือ่ ตอบสนองความต้องการและตอบข้อซักถามของพนักงานเป็นรายบุคคล
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ด�ำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
พนักงานในหลาย ๆ ด้าน ได้แ ก่ การก�ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจส�ำหรับให้พนักงานยึดถือ
ในการปฏิบตั งิ าน การดูแลและส่งเสริมชีวติ และความมัน่ คงในการท�ำงาน
ของพนักงานบนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ รี ะหว่าง
กัน การจัดให้มคี า่ ตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม การจัดให้มรี ะบบ
และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และการจัดสถานที่
ท�ำงานให้เหมาะสมและเอือ้ อ�ำนวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย เป็นต้น

ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ธนาคารได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมกับพนักงาน
ไว้ในหัวข้อ “การดูแลเอาใจใส่พนักงานและการบริหารแรงงานสัมพันธ์”
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ หน้า 46

คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ในปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้ระบุกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียย่อยเพิม่ ขึน้ ในกลุม่ คูค่ า้
ในห่วงโซ่อุปทานนอกเหนือไปจากกลุ่มคู่ค้าทั่วไปที่เป็นบริษัทที่ส่งมอบ
สินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารเห็นว่า
บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการเงินของธนาคารเป็นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในบริบท
ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนของ
ธนาคารที่ธนาคารต้องเข้าไปร่วมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด
นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจที่ได้ปฏิบัติมา
ธนาคารได้จดั เตรียมช่องทางการสือ่ สารและการมีสว่ นร่วม ทีเ่ หมาะสม
และสอดคล้องกับการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจไว้ส�ำหรับกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียประเภทคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทานทัง้ 2 กลุม่ ย่อย เช่น การจัดหรือร่วม
กิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ การพบปะหรือประชุมร่วมกัน
อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูส้ ง่ มอบสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการรายใหม่
จะได้พบปะกับพนักงานหรือผู้บริหารหน่วยงานจัดซื้อของธนาคาร
โดยตรงในระหว่างการประชุมเพื่อน�ำเสนอสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็น
โอกาสที่ธนาคารจะได้แลกเปลี่ยนหรือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนและการดูแลรับผิดชอบสังคมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ความต้องการและความคาดหวัง
ธนาคารได้ประมวลความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กลุม่ คูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ พบว่า คูค่ า้ ของธนาคารส่วนใหญ่ ต้องการ
ด�ำเนินธุรกิจและร่วมสัญญาทางการค้ากับธนาคารทีม่ คี วามโปร่งใสและ
เป็นธรรมมากที่สุด และการปรับธุรกิจให้สอดประสานกับธุรกิจของ
ธนาคารได้อย่างไร้รอยต่อ

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ
ธนาคารได้ดำ� เนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้าและ
สัญญาทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกัน โดย
ค�ำนึงถึงกรอบกติกาการแข่งขัน ประเพณีที่ถือปฏิบัติในตลาด รวมถึง
มาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจการให้บริการทางการเงิน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าอย่างเต็มที่และ
เหมาะสม และเชิญชวนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับธนาคาร ตามโอกาส
ที่เหมาะสม

ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในรอบปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้ดำ� เนินธุรกิจร่วมกับคูค่ า้ ของธนาคารทีเ่ ป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากการที่ไม่เกิด
เหตุการณ์หรือความขัดแย้งที่มีนัยส�ำคัญกับคู่ค้าหลักของธนาคารขึ้น
แต่อย่างใด

ผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจในภาคการเงิน กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ โดยร่วมเป็นหนึ่ง
ในธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ธนาคารมีเจตนารมณ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรมและเคารพต่อผูร้ ว่ มธุรกิจในการ
สร้างการมีส่วนร่วมที่ดีในระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ธนาคารมีชอ่ งทางการสือ่ สารและร่วมมือกันผ่านช่องทางและเครือข่าย
ของสมาคมธนาคารไทย ซึง่ เปิดโอกาสให้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กันระหว่างสมาชิกด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระหว่างผูบ้ ริหารระดับ
สูงของแต่ละธนาคาร ส่วนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในระดับผู้
ปฏิบัติการสามารถท�ำได้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งจากการติดต่อกันโดยตรง
หากมีธรุ กรรมทีต่ อ้ งสงสัย หรือการมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น
ธนาคารกรุงเทพร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ภาครัฐในโครงการ “การบริหารความเสีย่ ง FX ของ SME” ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้
ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแก่ลูกค้าธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม และการออกร้านในงานนิทรรศการทางการ
เงิน การอมรมสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น

ความต้องการและความคาดหวัง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ธนาคารเห็นว่าความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกับธนาคารในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจใน
ภาคการเงิน ได้แก่ เรื่องของการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม และเรื่องการแข่งขันภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนดหรือ
ภายใต้กรอบกติกาที่ก�ำหนดไว้

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ
ธนาคารได้ ด� ำ เนิ น การตามแนวทางการปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ แ ข่ ง เชิ ง ธุ ร กิ จ
ด้วยความเข้าใจและมีความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกัน และด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคารภายใต้ ก รอบกฎเกณฑ์ แ ละการแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรมและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ และภายใต้การก�ำกับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในปีทผี่ า่ นมา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบ
ช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศทุกแห่งมีความคิดริเริ่มร่วมกันในการพัฒนาระบบภายในของ
ตนเองเพื่อให้บริการ Prompt Pay และการใช้ระบบ QR Code ใน
การช�ำระเงิน ความร่วมมือดังกล่าวสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ
ร่วมกันได้ และธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรืน่ โดยไม่พบ
กรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความขัดแย้งกับคู่แข่งของธนาคาร

เจ้าหนี้
ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ธนาคาร แบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เจ้าหนี้ทางการเงิน
ซึง่ ได้แก่ ผูฝ้ ากเงิน และผูถ้ อื ตราสารหนีท้ ธี่ นาคารเป็นผูอ้ อก และเจ้าหนี้
แหล่งเงินส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถก�ำหนดกิจกรรม
ทีจ่ ะเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าหนีป้ ระเภทต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเจ้าหนี้ทางการเงิน ซึ่งธนาคารเน้นการ
สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมโดยตรงกับเจ้าหนี้ผ่านพนักงาน
ในฐานะผูใ้ ห้บริการและทีป่ รึกษาทางการเงิน ทัง้ นี้ ธนาคารถือว่าเจ้าหนี้
ทางการเงินเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีบทบาทเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารด้วย
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นอกจากการติดต่อสือ่ สารโดยตรงกับเจ้าหนีแ้ ล้ว ธนาคารยังมีชอ่ งทาง
การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ผ่านศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์
หมายเลข 1333 และ www.bangkokbank.com

ความต้องการและความคาดหวัง
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเจ้าหนี้การเงิน ได้แก่ การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของผลตอบแทน และระยะเวลาตามข้อตกลง

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ ประเภท ตามเงือ่ นไข
ของสัญญาที่มีกับเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด และสนับสนุนเชิญชวนให้มี
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม หรื อ กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับธนาคารตามโอกาสที่เหมาะสม

ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ของ
ธนาคารทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ และได้ถอื ปฏิบตั ติ าม
ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปโดยปกติ

รณรงค์การอนุรกั ษ์พลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดให้มีสื่อส�ำหรับให้ความรู้และฝึกอบรม
พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ณ สถานประกอบการและสาขาของ
ธนาคาร การส�ำรวจความต้องการของชุมชน หรือ การเปิดรับข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะผ่านศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1333
เว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com หรือผ่านหน่วยงาน
ภายในธนาคารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ความต้องการและความคาดหวัง
จากช่องทางการสร้างความสัมพันธ์ต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ธนาคารได้วเิ คราะห์ความต้องการและความคาดหวังของกลุม่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ นี้ ซึง่ พบว่ากลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ นี้ ให้ความส�ำคัญ
กับกิจกรรมส่งเสริมหรือให้ความรูค้ วามเข้าใจส�ำหรับการบริหารการเงิน
ส่ ว นบุ ค คลหรื อ การประกอบธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร การพัฒนา
เศรษฐกิจให้ชุมชนเข้มแข็งเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุน
กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม การส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต าม
หลักสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการลดปัจจัยที่ส่งผลให้สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง
เป็นต้น

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ธนาคารได้จัดเตรียมช่องทางที่หลากหลายเพื่อติดต่อสื่อสารและสร้าง
การมีสว่ นร่วมกับ ชุมชน สังคม และการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ซึง่ เป็นกลุม่
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรที่ส�ำคัญต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และ
ความยั่งยืนของการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารอีกกลุ่มหนึ่ง โดยในปีที่
ผ่านมา ธนาคารได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ออกเป็นกลุ่มย่อย
ตามลักษณะและปฏิสมั พันธ์กบั ธนาคาร ได้แก่ กลุม่ ชุมชนโดยรอบสาขา
ของธนาคาร หรื อ ชุ ม ชนที่ ธ นาคารเข้ า ไปสนั บ สนุ น เกื้ อ กู ล กลุ ่ ม
สื่อมวลชน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก�ำกับดูแล และกลุ่ม
องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม เป็นต้น
ธนาคารได้ผนวกแนวคิดการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ผ่านการจัดกิจกรรมให้
ความรู ้ ท างการเงิ น และข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการท� ำ ธุ ร กิ จ แก่
สาธารณชน การจัดท�ำรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน
และเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของเอสเอ็มอี การจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรม

ธนาคารได้ก�ำหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแนวทางการด�ำเนินการในปีที่
ผ่านมา ได้แก่ การให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามแนวทางและ
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจการเงินอันเป็นทีย่ อมรับ การพัฒนา
และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีต่ อบสนองความต้องการ
ของสังคมและวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การสนับสนุนการด�ำเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยรวม การสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้ การสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และสังคม การเผยแพร่นโยบายในเว็บไซต์ของ
ธนาคารและช่ อ งทางการสื่ อ สารภายใน การค� ำ นึ ง ถึ ง มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด�ำเนินกิจการของธนาคาร เป็นต้น

ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ธนาคารได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยละเอียดไว้ในหัวข้อ “การด�ำเนินงานด้าน
สังคมและชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ฉบับนี้ หน้า 44
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แนวทางในการจัดทำ�รายงานฉบับนี้
รายงานฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของธนาคาร ส�ำหรับเนื้อหาด้านรายงานทาง
การเงินจะมีรายละเอียดในสรุปข้อมูลรายงานทางการเงินจากรายงาน
ประจ�ำปี 2560
ในการก�ำหนดประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมประจ�ำปี 2560 ธนาคารได้ขยายขอบเขตในการบ่งชี้ ขั้นตอน
และวิธีการสรุปประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญที่จะน�ำมาเสนอในรายงาน
ซึง่ ได้พฒ
ั นาและกลัน่ กรองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลส�ำหรับ
การจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้นจากกระบวน
วิธีและขั้นตอนที่ได้น�ำมาใช้ในรายงานฉบับที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารได้
ก�ำหนดเป็นโครงการระยะ 3 ปีที่จะน�ำไปสู่การจัดท�ำรายงานตาม
มาตรฐาน GRI Standard ที่สมบูรณ์ โดยในปี 2560 เป็นการจัดเตรียม
รวบรวมข้อมูลที่จะน�ำมาใช้ และการวิเคราะห์เบื้องต้น ในปีต่อไป จะ
เป็นการยืนยันว่าข้อมูลและผลของการวิเคราะห์ตรงกับทิศทางและ
ความคาดหวังของธนาคารหรือไม่ และในปีสุดท้ายของโครงการจะน�ำ
ไปสู่การก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของการพัฒนาสู่ความ
ยั่ ง ยื น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของธนาคารอย่ า งสมบู ร ณ์
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปีทผี่ า่ นมา ธนาคารขอน�ำเสนอรายละเอียดและ
ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

วิธก
ี ารบ่งชีป
้ ระเด็นทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ
ธนาคารได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการศึกษา
หลักเกณฑ์และแนวทางทีอ่ งค์กรระดับสากลก�ำหนดขึน้ ส�ำหรับการจัดท�ำ
ดัชนีชวี้ ดั ระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
ของธุรกิจ เช่น เกณฑ์ที่ใช้ตอบค�ำถามของ Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ข้อก�ำหนด
ตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiatives (GRI Standard)
ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รระหว่ า งประเทศในการก� ำ หนดเนื้ อ หาของรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อให้
องค์กรธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ได้จดั ท�ำเนือ้ หาของการรายงานทีส่ ามารถ
เปรียบเทียบกันได้โดยตรง
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมหรือรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของธุรกิจชั้นน�ำในประเทศ
และหลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประกวดรางวั ล ความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท
จดทะเบียน ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560
ทีผ่ า่ นมา และน�ำมารวบรวมเข้ากับข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากองค์กรต่างประเทศ
ในเบื้องต้น คณะท�ำงานได้รวบรวมประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน จ�ำนวนรวม 92 ประเด็น ซึง่ คณะท�ำงาน
ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ว่าประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนใด ที่มีความเหมาะสมต่อนโยบาย

และสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารได้ดีที่สุด โดยใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินของทั้งไทยและต่างประเทศ
เป็นหลัก และได้จัดให้มีการประชุมแบบการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน ร่วมกับคณะท�ำงานของธนาคาร จนสามารถคัดเลือก
ประเด็ น ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ที่ เ หมาะสมกั บ ธนาคารได้ เ หลื อ
18 ประเด็น ที่จะน�ำมาจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีธ่ นาคารจะน�ำไปจัดล�ำดับความส�ำคัญ แบ่ง
เป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจ รวม 9 หัวข้อ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
รวม 3 หัวข้อ และประเด็นด้านสังคม รวม 6 หัวข้อ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
จริยธรรมทางธุรกิจ
การจัดการนวัตกรรม
การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม
ความพึงพอใจของลูกค้า
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

ด้านสิ่งแวดล้อม
10 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
11 การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและลดปริมาณของเสีย
12 การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม
13 การปฏิบัติด้านแรงงาน
14 การอบรมและให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
15 การให้สนิ เชื่ออย่างมีจริยธรรมโดยค�ำนึงถึงหลักปฏิบัติ
ด้านแรงงานและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
16 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
17 การพัฒนาชุมชนโดยรอบส�ำนักงานและสาขาของธนาคาร
18 การส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การจัดลำ�ดับประเด็นทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ
ในขัน้ ตอนต่อไปเพือ่ การจัดล�ำดับประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ธนาคารได้
จัดให้มีการส�ำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียภายในธนาคาร
ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน และพนักงานทั่วไป
เพือ่ จัดเรียงส�ำดับความส�ำคัญของประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีค่ ดั เลือกมา
18 ประเด็น โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์รายบุคคล ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
จ�ำนวน 13 ท่าน การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ส�ำหรับผูบ้ ริหารหน่วยงาน
จ�ำนวนประมาณ 80 ท่าน และการใช้แบบสอบถาม ส�ำหรับพนักงาน
ทัว่ ไป โดยการสุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนประมาณ 80 ตัวอย่าง โดยครอบคลุม

ถึงพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในสาขาและส�ำนักธุรกิจทัว่ ประเทศ พนักงานใน
ส�ำนักงานใหญ่ และพนักงานทีเ่ ป็นกรรมการสหภาพแรงงานของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สำ� รวจความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
ของธนาคาร ด้วยการใช้แบบสอบถามทีค่ รอบคลุมตัวอย่างทีก่ ระจายไป
ในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ โดยการใช้แผนสุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะได้คำ� ตอบที่
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ด้วยวิธกี ารดังกล่าว ท�ำให้ธนาคารสามารถก�ำหนดระดับความส�ำคัญของ
ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ (Materiality Matrix) ได้ตามแผนภาพ
ต่อไปนี้

มิติด้านเศรษฐกิจ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

มิติด้านสังคม

การจัดล�ำดับประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ
สูงมาก
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
การก�ำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมทางธุรกิจ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

การอบรมและให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สูง

การรักษา
ความปลอดภัยของ
ข้อมูลลูกค้า
การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรม
โดยค�ำนึงถึงหลักปฏิบัติด้านแรงงาน
และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง
การจัดการนวัตกรรม
การพัฒนาชุมชนโดยรอบ
ส�ำนักงานและสาขาของธนาคาร
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

การปฏิบัติด้านแรงงาน

สูงปานกลาง

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
และลดปริมาณของเสีย

สูง

การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรม
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความส�ำคัญต่อธนาคาร

สูงมาก
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การรายงานกิจกรรมทีเ่ ป็นประเด็นสาระสำ�คัญ
ธนาคารได้น�ำเสนอรายงานกิจกรรมที่เป็นประเด็นสาระส�ำคัญของธนาคารต่อสาธารณะผ่านรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงาน
ประจ�ำปีของธนาคาร โดยในปี 2560 ธนาคารได้น�ำเสนอเนื้อหาของประเด็นที่มีสาระส�ำคัญ ไว้ดังนี้
ระดับความสำ�คัญ

สูงมาก

ประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญ

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• การกำ�กับดูแลกิจการ
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• ความพึงพอใจของลูกค้า
• การอบรมและให้ความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากร
• การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง
• การจัดการนวัตกรรม
• การพัฒนาชุมชนโดยรอบสำ�นักงานและ
สาขาของธนาคาร
• การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

สูง

สูงปานกลาง

• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ลูกค้า
• การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรมโดยคำ�นึงถึง
หลักปฏิบัติด้านแรงงานและการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติด้านแรงงาน

• การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะ
วิกฤติ
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• การส่งเสริมความหลากหลายและ
ความเท่าเทียม
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การให้สินเชื่ออย่างมีจริยธรรมโดยคำ�นึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและลด
ปริมาณของเสีย

หัวข้อที่รายงาน

• การต่อต้านคอร์รัปชัน
• การบริหารกิจการที่ดี
• การยึดมัน่ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจและ
ช่องทางการร้องเรียน
• การให้ความสำ�คัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย –
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงิน
• การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

เลขหน้า
เลขหน้า
ในรายงาน ในรายงาน
ความรับผิด ประจำ�ปี
ชอบต่อสังคม 2560
2560
31
68
15
65
14
65
18

-

50

30

• ปัจจัยสำ�คัญทีม่ ผี ลกระทบ ความเสีย่ ง และโอกาส
• การคุ้มครองความปลอดภัยของลูกค้าและ
ผู้ใช้บริการ
• ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและการส่งเสริมคู่ค้า
พันธมิตรธุรกิจให้มีจิตสำ�นึกต่อสังคม
• การให้ความรู้ด้านการเงินและการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไป
• การคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้าและผู้ใช้บริการ
• การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

12
56

52
28

55

-

69

-

57

-

54

-

• การดูแลและเอาใจใส่พนักงานและการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์
• การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
• การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• การให้สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน
• การไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย
• ความเสี่ยงและโอกาสที่เป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน
• ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน
• การบริหารมลภาวะทางอากาศ
• การส่งเสริมคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจให้มีจิตสำ�นึก
ต่อสิ่งแวดล้อม
• การบริหารการใช้วัสดุ
• การบริหารการใช้น�้ำ
• การจัดการน�้ำเสียและขยะ

46

-

49
50
53
53
28

30
52

8
53

-

39
43

-

34
38
41

-

ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของธนาคารดังกล่าว โดยได้ก�ำหนดแผนและเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์
ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของธนาคารในทุก 3 ปี

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ช่วงเวลาของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำปี 2560
ธนาคารไม่พบกรณีหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เช่น ไม่มีการควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการอื่น ไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงธุรกิจหลักหรือมาตรการควบคุมทางธุรกิจแต่อย่างใด
ในรายงานประจ�ำปี 2560 ธนาคารได้ปรับปรุงหัวข้อที่เป็นสาระส�ำคัญ
ต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนของ
ธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังแสดงในหัวข้อ "การจัดล�ำดับ
ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ"
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมน�ำเสนอข้อมูลตัง้ แต่ 1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ เป็นรายงานต่อเนือ่ งจากรายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมประจ�ำปี 2559 โดยธนาคารรายงานกิจกรรมความรับชอบต่อ
สังคมเป็นประจ�ำทุกปี

ผูส้ นใจทีต่ อ้ งการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายงานฉบับนีส้ ามารถ
ติดต่อได้ที่
เลขานุการบริษัท
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่สีลม
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือที่ อีเมล apichart.ram@bbl.co.th
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หมวดที่ 1
การด� ำ เนิ น งานด้ า นเศรษฐกิ จ
เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น

ผลประกอบการและ
การลงทุนเพื่อสังคม

การตอตานการแขงขัน
ที่ไมเปนธรรม

ความเสี่ยงและโอกาสที่เปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดสรรทรัพยากรดานเศรษฐกิจ
เปนสวัสดิการของพนักงาน

ผลกระทบทางออม
จากการลงทุนเพื่อสังคม

การตอตานคอรรัปชัน

28

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผลประกอบการ
และการลงทุนเพื่อสังคม
ธนาคารกรุงเทพ ด�ำเนินธุรกิจโดยมิได้มงุ่ สร้างการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว หากยังสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เจริญ
ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า
คูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน ผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน พนักงาน
ชุมชน และสังคมโดยรวม ในปี 2560 ผลประกอบการทางการเงิน
ของธนาคารได้กล่าวไว้ในรายประงานประจ�ำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ
“งบการเงิน” หน้า 106-113

ความเสี่ยงและโอกาสที่เป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ธนาคารมีการพิจารณาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับธนาคาร
ตามกระบวนการประเมินความเสีย่ งและการควบคุมภายในของตนเอง
(Risk Control Self-assessment – RCSA) โดยมีหน่วยงานความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิ ารต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อธนาคารอย่างมี
นัยส�ำคัญ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
เพื่อพิจารณาผลการระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับธนาคาร
รวมทัง้ จัดล�ำดับความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญเพือ่ ด�ำเนินการวิเคราะห์และก�ำหนด
กระบวนการควบคุม หรือมาตรการลดความเสี่ยงในระดับองค์กร
ในการพิจารณาความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารในระดับธนาคาร มีความเสีย่ ง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้แก่
น�ำ้ ท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด คลืน่ สึนามิ เป็นต้น โดยในการพิจารณา
ก�ำหนดมาตรการลดความเสีย่ งเพิม่ เติม ธนาคารมีการประเมินความเสีย่ ง
เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยงดังกล่าว โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบส�ำคัญ ได้แก่ ผลกระทบด้านการเงินโดยตรง ผลกระทบ
ด้านการเงินโดยอ้อม และผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ

ธนาคาร ผลการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับธนาคาร
ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศดั ง กล่ า ว
พบว่า ยังไม่อยูใ่ นระดับทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้ ธนาคารมีกระบวนการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management) รวมถึง
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) เป็นมาตรการหลัก
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
ในด้านโอกาสทางธุรกิจ ซึง่ เป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มขึ้นแก่โครงการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า
จากแหล่งทางเลือก ซึง่ จะมีสว่ นช่วยในการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ฟาร์มและ
โซลาร์รูฟท็อป โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานน�ำ้ ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมทีม่ โี อกาสเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
โดยนอกจากเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนแล้ว ยังจะช่วย
ให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอีกด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ร่ ว มสนั บ สนุ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช� ำ ระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ
(National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาลเพือ่ ลดการท�ำธุรกรรม
ด้วยเงินสดในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้กิจกรรมเกี่ยวกับเงินสด
ที่ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลงด้วย เช่น การขนส่งเงินสดระหว่าง
ธนาคารกับศูนย์เงินสด ธนาคารแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันที่ยังขนส่ง
ด้วยรถยนต์
ธนาคารเห็นว่าความจ�ำเป็นในการใช้พลังงานอย่างระมัดระวังยังเป็น
โอกาสให้ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่จะช่วยให้
ลู ก ค้ า สามารถท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ได้ โ ดยสะดวก รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จา่ ย และพลังงาน ซึง่ สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน
ธนาคารคาดการณ์ว่า ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ จะเป็น
โอกาสให้ธนาคารขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยการคาดการณ์
ดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในช่วงที่ผ่านมา
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การจัดสรรทรัพยากร
ด้านเศรษฐกิจเป็นสวัสดิการ
ของพนักงาน
ธนาคารตระหนักดีวา่ การจัดสรรทรัพยากรด้านเศรษฐกิจให้แก่พนักงาน
เป็นความรับผิดชอบที่ส�ำคัญส่วนหนึ่งของธนาคาร ธนาคารได้จัด
สวัสดิการต่าง ๆ เพือ่ ให้พนักงานสามารถด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี ตามความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั โดย
สวัสดิการที่ธนาคารจัดให้ส�ำหรับพนักงานถือว่าครอบคลุมและตอบ
สนองความต้องการของพนักงานได้เทียบเท่าธุรกิจชัน้ น�ำในประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วยสวัสดิการเพื่อสุขภาพพลานามัยและความเป็นอยู่ที่ดี
โดยธนาคารจัดให้มสี ถานทีอ่ อกก�ำลังกายและบริการทางการแพทย์ให้
แก่พนักงานที่อาคารส�ำนักงานใหญ่ สีลม และอาคารพระราม 3 อีกทั้ง
พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามอัตราทีธ่ นาคารก�ำหนดเมือ่
ใช้บริการทางการแพทย์ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลทั่วไป
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดงบประมาณสมทบสวัสดิการเงินกองทุนต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ยังปฏิบัติงานอยู่
เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และสวัสดิการเงินกู้ อีกทัง้
ยังได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ให้พนักงานออมเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อ
เกษียณอายุ โดยธนาคารร่วมสมทบเงินให้พนักงานด้วย และมีสวัสดิการ

เงินสงเคราะห์ ซึง่ จ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานทีถ่ งึ แก่กรรม
หรือทุพพลภาพ นอกจากนัน้ พนักงานทีม่ บี ตุ รจะได้รบั เงินสงเคราะห์บตุ ร
เป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท ส�ำหรับบุตร 3 คนแรก จนส�ำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากเงินสงเคราะห์ทไี่ ด้รบั ตาม
กฎหมายประกันสังคม

การขอรับการสนับสนุน
ทางการเงินจากภาครัฐ
ธนาคารมุง่ สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจทีย่ งั่ ยืนและมอบผลตอบแทน
การลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ
คู่ขนานไปกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ธนาคารร่วมมือกับภาครัฐเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอสเอ็มอี เช่น สินเชื่อโครงการ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี สินเชื่อโครงการ
รับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน สินเชื่อโครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย
สินเชือ่ โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟืน้ ฟูสภาพเครือ่ งจักรแก่เอสเอ็มอี
ในช่วงทีผ่ า่ นมา ธนาคารไม่ได้รบั การอุดหนุนโดยตรงจากภาครัฐส�ำหรับ
การด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใด
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ผลกระทบทางอ้อม
จากการลงทุนเพื่อสังคม
ธนาคารมีหน่วยงานด�ำเนินโครงการกิจกรรมเพือ่ แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ซึ่ ง ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล
และพั ฒ นาสั ง คมตามแผนด� ำ เนิ น การและเป้ า หมายประจ� ำ ปี
ของธนาคาร
ในปี 2560 ธนาคารจั ด สั ด ส่ ว นการลงทุ น เพื่ อ สั ง คม โดยแบ่ ง เป็ น
เงินบริจาค ประมาณร้อยละ 29.2 การลงทุนเพือ่ พัฒนาสังคม ประมาณ
ร้อยละ 32.9 และ การลงทุนเพื่อพัฒนากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเชิงธุรกิจ
ประมาณร้อยละ 37.9
ตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
ในปี 2560 บางส่วน ได้แก่

การพัฒนาประเทศไทยสูก่ ารเป็นสังคมไร้เงินสด
ธนาคารได้ทดลองเปิดให้บริการ “QR Code Payment on EDC”
เป็นธนาคารแรกโดยเริ่มที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็น
ทางเลือกใหม่แทนการรับช�ำระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสด โดยร้านค้า
ใช้เครือ่ งรับบัตร (EDC) พิมพ์สลิปซึง่ มี QR Code ออกมา เพือ่ ให้ลกู ค้า
ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนช�ำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคาร
ในประเทศไทยได้ทนั ที ซึง่ ระบบจะพิมพ์ QR Code เฉพาะส�ำหรับแต่ละ
รายการที่ลูกค้าต้องช�ำระโดยระบุยอดเงินไว้แล้ว ลูกค้าเพียงสแกน
ตรวจสอบยอดเงิน และยืนยันการช�ำระเงินได้ทันที
ลูกค้าที่ต้องการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม
แต่ลกู ค้าทีป่ กติจา่ ยด้วยเงินสด จะสามารถเลือกจ่ายด้วยการสแกน QR
Code ได้ โดยไม่ต้องพกเงินสดติดตัวจ�ำนวนมาก และที่ส�ำคัญ สามารถ
ใช้ได้กับแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคาร ส่วนในด้าน
ร้านค้า บริการนี้จะช่วยลดขั้นตอนการจัดการเงินสด เพราะรายได้จะ
ถูกบันทึกในบัญชีของธุรกิจโดย
อัตโนมัติ เมื่อสิ้นวันก็สามารถ
เรียกดูรายงานการสรุปยอดขาย
ได้ทันที เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
การช�ำระเงินให้แก่ลูกค้าแทน
การใช้เงินสดทัง้ ยังช่วยลดภาระ
ในการบริ ห ารจั ด การเงิ น สด
ลดต้ น ทุ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
แ ล ะ ย อ ด ข า ย ใ ห้ แ ก่ ธุ ร กิ จ
ขณะเดี ย วกั น ยั ง สอดรั บ กั บ
นโยบายของรัฐบาลและธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่มุ่งผลักดัน
ประเทศไทยสู่การเป็น “สังคม
ไร้ เ งิ น สด” ตามนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0”
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การปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือน
จากปัญหาเงินกู้ไร้หลักประกัน
ธนาคารสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ “คลินกิ แก้หนี”้ ริเริม่ โดยธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยร่ ว มกั บ สถาบั น การเงิ น ชั้ น น� ำ อี ก 16 แห่ ง
เพื่ อ แก้ ป ั ญหาหนี้ ครัวเรือนของประเทศ ที่มีสัด ส่วนเพิ่มมากขึ้นใน
ช่วงที่ผ่านมา โดยสนับสนุนการจัดให้มีหน่วยงานกลาง เพื่อท�ำหน้าที่
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่มีเจ้าหนี้หลายราย อย่างเป็น
ระบบและ มีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดแผนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหนี้กับธนาคารหลายแห่งก่อน ซึ่ง
ลู ก หนี้ จ ะสามารถได้ ข ้ อ ยุ ติ กั บ ธนาคารเจ้ า หนี้ ใ นคราวเดี ย วผ่ า น
หน่วยงานกลางที่ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแทนเจ้าหนี้ทุกรายอย่าง
ครบวงจร ภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกัน
หน่วยงานกลางนี้ ยังท�ำหน้าทีใ่ ห้ความรูท้ างการเงินแก่ลกู หนี้ เพือ่ สร้างวินยั
ทางการเงินทีด่ ี ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
ธนาคารร่วมให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีภ่ าคใต้ โดยออก
มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการช�ำระหนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และ
การสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยวงเงินรวม
จ�ำนวน 10,000 ล้านบาท บริจาคเงินสมทบรัฐบาลร่วมกับสมาคม
ธนาคารไทย จ�ำนวนรวม 50 ล้านบาท ผ่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2560 เพือ่ ร่วมช่วยเหลือ ฟืน้ ฟู และ
เยียวยา ผูป้ ระสบอุทกภัยทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้
พร้อมทั้งเปิดบัญชีรับเงินบริจาคจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป เพื่อส่ง
มอบให้กองทัพเรือ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนข้ามเขตทุกช่องทาง
อีกทั้งยังดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบด้วยเงินช่วยเหลือปลอบขวัญ
และเงินกู้เพื่อซ่อมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินโดยไม่คิดดอกเบี้ย

การต่อต้านคอร์รัปชัน
การด�ำเนินการของธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการบริหารกิจการด้วย
ความระมัดระวัง ภายใต้กรอบของการบริหารดูแลกิจการที่ดี เชื่อมโยง
แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจสูค่ วามยัง่ ยืนตลอดจนการให้ความส�ำคัญต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารของธนาคารบนพื้นฐานของ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ธนาคารก�ำหนดให้มีนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่
โดยมิชอบและจรรยาบรรณพนักงานให้พนักงานทุกคนใช้ปฏิบัติตาม
เพือ่ ให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้และมีการทบทวนเป็นประจ�ำ
ธนาคารยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ การสื่ อ ความนโยบายการป้ อ งกั น การ
หาประโยชน์ในหน้าทีโ่ ดยมิชอบเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละด�ำเนินการที่
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของธนาคารและสื่อความให้ทุกคนในองค์กรทราบผ่านช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กร เช่น วารสารภายในองค์กร อีเมล และเว็บไซต์
ภายในของธนาคาร
ส�ำหรับพนักงานจัดรับใหม่ ธนาคารได้จดั พิมพ์ระเบียบข้อบังคับส�ำหรับ
พนักงานและมอบให้แก่พนักงานจัดรับใหม่ทุกคนในวันปฐมนิเทศ
รวมถึงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในปีที่ผ่านมา ไม่พบกรณีหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับคอร์รัปชันในการ
ปฏิบัติงานจนท�ำให้เกิดผลกระทบด้านชื่อเสียง และความเสียหายต่อ
ธนาคาร

การต่อต้านการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม
ธนาคารมีการทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจในเรื่องของ
การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท กล่าวคือ ธนาคารพึง
ด�ำเนินธุรกิจอย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยไม่มกี ารตกลงร่วมกัน
ระหว่างธนาคารในการก�ำหนดราคาซือ้ ราคาขาย หรือเงือ่ นไขในการให้
บริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า พึงเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็น
ประโยชน์และคุม้ ค่าแก่ลกู ค้า ให้ลกู ค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ
โดยไม่กล่าวโจมตีคแู่ ข่ง หรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลด
การแข่งขัน หรือจ�ำกัดการแข่งขันในตลาดและหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
ธนาคารพึงจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท

31

หมวดที่ 2
การด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น

การบริหารมลภาวะ
ทางอากาศ

การบริหารความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารการใชนํ้า

การบริหาร
การใชพลังงาน

การปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดลอม

การสงเสริมคูคาและพันธมิตร
ธุรกิจใหมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม

การจัดการ
นํ้าเสียและขยะ

การบริหารการใชวัสดุ
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ธนาคาร จึงให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการเพื่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมใน 3 ด้านหลัก ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักว่าประเด็น
เรือ่ งสิง่ แวดล้อมมีผลกระทบต่อทุกคนในสังคม ซึง่ สอดคล้องกับมติของ
การประชุ ม สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มของมนุ ษ ย์ (United
Nations Conference on the Human Environment - UNCHE) ที่
จัดขึน้ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ 5-16 มิถนุ ายน
2515 โดยทีป่ ระชุมร่วมกันเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกตระหนักถึง
วิกฤตการณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียง
อย่ า งเดี ย ว และการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งฟุ ่ ม เฟื อ ยเกิ น ขี ด จ�ำ กั ด ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2558 ธนาคาร
ได้ริเริ่มโครงการเพื่อติดตามการใช้พลังงาน การใช้น�้ำ และการใช้
กระดาษ อย่างเป็นระบบ เพือ่ น�ำมาประกอบการค�ำนวณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ลดความสูญเสียจากการใช้
พลังงานของหน่วยงาน และช่วยประหยัดพลังงานของประเทศโดยรวม
โดยใช้อาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคารเป็นต้นแบบ ซึ่งในปี 2560
สามารถรายงานผลเปรียบเทียบได้ ดังนี้

การบริหารการใช้วัสดุ
วัสดุหลักที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ได้แก่ กระดาษที่ใช้พิมพ์
แบบฟอร์มธุรกรรมทางการเงิน สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และกระดาษ
ที่ใช้ในการจัดท�ำรายงาน และผลการตรวจสอบการด�ำเนินการ
ในปี 2560 ธนาคารมีสถิติการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ดังนี้
• กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 260,000 รีม
• กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 20,000 รีม
• กระดาษรีไซเคิล ที่เป็นแบบฟอร์มส�ำหรับบันทึกธุรกรรม
ของธนาคาร 40,000 ห่อ
• กระดาษรีไซเคิลส�ำหรับท�ำแผ่นฉีกปฏิทินแขวน 7,878 รีม
• กระดาษที่ผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- กระดาษช�ำระ 47,412 ม้วน
- กระดาษเช็ดมือ 18,420 ม้วน
ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณการใช้กระดาษและเปลี่ยน
มาใช้กระดาษรีไซเคิลในทุกกรณีที่สามารถท�ำได้ โดยในปีที่ผ่านมา
ธนาคารมีการสั่งพิมพ์กระดาษรีไซเคิลเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
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การบริหารการใช้พลังงาน
ธนาคารตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการใช้พลังงานอย่างประหยัด ซึง่ ไม่เพียงจะช่วยลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานทีม่ รี าคาเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง หากยังจะ
ช่วยลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ธนาคารจึงเริม่ ด�ำเนินมาตรการลดการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบในปี 2558 โดยการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การใช้นำ�้
และการใช้กระดาษ ของกลุม่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทพิ ย์และ อาคารพระราม 3 ส่วนข้อมูล
ตัง้ แต่ปี 2559 ซึง่ เป็นปีฐานส�ำหรับการอ้างอิงการด�ำเนินการในปีตอ่ ๆ ไป เป็นข้อมูลจากกลุม่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่
อาคารตรีทพิ ย์ อาคารพระราม 3 อาคารแสงทองธานี และอาคาร 3
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน�ำ้ มันดีเซลส�ำหรับเดินเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า มีดงั นี้

การใช้พลังงานของกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่
ประเภท

หน่วย

ไฟฟ้า
น�้ำมันดีเซล

เมกะวัตต์ชั่วโมง
ลิตร

2558

2559

2560

34,730
10,600

37,312
26,245

33,929
27,755

ในปี 2560 ธนาคารได้เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี จึงท�ำให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีปริมาณลดลง ส่วนการใช้น�้ำมัน
ดีเซลทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ในปี 2559 เกิดจากการเดินเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าทีอ่ าคารพระราม 3 เพือ่ ทดสอบระบบต่าง ๆ และปริมาณการใช้นำ�้ มันดีเซลที่
เพิม่ ขึน้ ในปี 2560 เกิดจากการเดินเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าทีอ่ าคารพระราม 3 เพือ่ ท�ำการทดสอบระบบ การซ่อมตูจ้ า่ ยไฟฟ้าหลัก และการเปลีย่ นแบตเตอรี่
ในระบบไฟส�ำรองซึ่งต้องเดินเครื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ในปี 2560 ตามมาตรวัดของการไฟฟ้านครหลวงมีปริมาณรวม 33,929 เมกะวัตต์ชั่วโมง ส่วน
การใช้นำ�้ มันดีเซลเดินเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า ตามปริมาณทีร่ วบรวมจากใบเสร็จรับเงินทีธ่ นาคารจัดซือ้ น�ำ้ มัน มีปริมาณรวม 27,755 ลิตร และพลังงาน
ทั้งสองส่วนดังกล่าว เมื่อค�ำนวณปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิงโดยแปลงเป็นค่าความร้อนสุทธิ ซึ่งอ้างอิงตารางการค�ำนวณของกระทรวงพลังงาน
ได้ดังนี้

ค่าความร้อนสุทธิของพลังงานที่ใช้ไป (หน่วย: กิกะจูลส์)
ประเภท
ไฟฟ้า
น�้ำมันดีเซล
การใช้พลังงานรวม

2558

2559

2560

125,028
386
125,414

134,323
956
135,279

122,146
1,011
123,157
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นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้น�้ำมันดีเซลและน�้ำมันเบนซินส�ำหรับรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจและการติดต่องานภายนอก เช่น รถยนต์
ธุรการ รถตู้ขนของ รถตู้โดยสาร และรถยนต์ผู้บริหาร ส�ำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารในกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยรวบรวม
ปริมาณจากรายงานการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของธนาคาร และค�ำนวณค่าความร้อนสุทธิ ซึ่งอ้างอิงตารางการค�ำนวณของกระทรวงพลังงานได้ ดังนี้

น�้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ของกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ (หน่วย: ลิตร)
ประเภท

2558

2559

2560

น�้ำมันดีเซล

129,380

148,709

136,963

น�้ำมันเบนซิน

1,117,914

1,097,478

1,042,219

ประเภท

2558

2559

2560

น�้ำมันดีเซล

4,712

5,416

4,988

น�้ำมันเบนซิน

35,192

34,549

32,809

พลังงานรวม

39,904

39,965

37,797

ค่าความร้อนสุทธิของพลังงานที่ใช้ไป (หน่วย: กิกะจูลส์)

ธนาคารค�ำนวณการใช้พลังงานต่อจ�ำนวนพนักงานประจ�ำเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าของการใช้พลังงาน โดยใช้ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
และน�้ำมันดีเซลส�ำหรับเดินเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าของกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยใช้หน่วยวัดเป็นกิกะจูลส์ต่อพนักงานประจ�ำ 1 คน
(Gigajoule/Full-Time Equivalent - GJ/FTE)

ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (หน่วย: กิกะจูลส์ต่อพนักงานประจ�ำ 1 คน)
การใช้พลังงานรวม
พลังงานรวม

2558

2559

2560

17.8

18.0

17.5

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนหลอด LED
2560

การใช้ ไฟฟ้าของกลุ่มอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ลดลง

41,000

3,840

หลอด

เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี

13,824
กิกะจูลส์ต่อปี

มาตรการลดการใช้พลังงาน
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ด�ำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟจากแบบ
ฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟแบบแอลอีดี จ�ำนวน 41,000 หลอด ใน
6 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทพิ ย์ อาคารพระราม 3
อาคารแสงทองธานี อาคารสาขาถนนพระราม 9 และอาคารสาขา
หัวล�ำโพง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าไฟฟ้า และค่าบ�ำรุงรักษา หรือการ
เปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานของประเทศได้เป็น
ปริมาณมาก นอกจากนี้ ยังลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย เนื่องจากหลอดแอลอีดี ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น
สารตะกั่ว สารปรอท ฯลฯ มีความสว่างสูงและคงที่ แต่แผ่ความร้อน
น้อยมาก จึงไม่ท�ำให้รู้สึกระคายเคืองจากความร้อนของหลอดไฟ และ
ที่ส�ำคัญไม่มีรังสี UV ที่ท�ำให้ตาเมื่อยล้า ผิวหมองคลํ้า อีกทั้งยังท�ำให้
วั ต ถุ เครื่องใช้ต่าง ๆ สีซีดจางเร็วกว่าปกติ กรณีที่หลอดไฟแอลอีดี
แตกเสียหายก็ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย เช่น กระจกและสารเคมีที่
เคลือบอยู่ภายในหลอดไฟ

นอกจากการเปลีย่ นหลอดไฟเพือ่ ประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิง่ แวดล้อมแล้ว ธนาคารยังก�ำจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิม
ซึ่งมีชิ้นส่วนและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมอีกด้วย โดยส่งหลอดไฟที่ไม่ใช้ทั้งหมดไปท�ำลายยัง
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�ำใน
การบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธนาคารเปลีย่ นหลอดไฟจากแบบฟลูออเรสเซนต์ เป็นแบบแอลอีดี โดย
ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท และส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม
อาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคารลดลง 3,840 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
หรือ 13,824 กิกะจูลส์ต่อปี โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของอาคาร
ทั้ง 6 แห่งดังกล่าวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7-10 ต่อเดือน เมื่อเทียบกับ
ปีฐาน 2559
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การบริหารการใช้น้ำ�
การใช้น�้ำ
ธนาคารใช้น้�ำประปาเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ โดยธนาคารรับน�้ำเข้ามาใช้ในกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ จากการประปานครหลวง
เพียงแหล่งเดียว ปริมาณการใช้น�้ำประปาของกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยใช้มาตรวัดของการประปานครหลวง เป็นดังนี้

ปริมาณการใช้น�้ำ ( หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร )

ประเภท
น้ำ�ประปา

2558

2559

2560

0.36

0.42

0.38

แหล่งน�้ำดิบของการประปานครหลวง ได้มาจากแม่น�้ำเจ้าพระยา การน�ำน�ำ้ มาใช้ของธนาคาร จึงไม่สร้างผลกระทบต่อแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ หรือแหล่งน�ำ้
ธรรมชาติใด ๆ

การนำ�น�้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่
อาคารพระราม 3 ของธนาคาร ได้มีระบบน�ำน�้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยน�้ำเสียจากอาคารจะผ่านเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจนมีคุณภาพน�้ำเพียงพอ
ส�ำหรับน�ำมาใช้รดต้นไม้และสนามหญ้ารอบอาคาร ปริมาณน�้ำทิ้งที่น�ำกลับมาใช้ใหม่คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณน�้ำทั้งหมดที่ใช้ในกลุ่มอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร

ปริมาณการน�ำน�้ำทิ้งมาใช้ ( หน่วย : ลูกบาศก์เมตร )

ประเภท
การนำ�น้ำ�ทิ้ง
มาใช้

2558

2559

2560

32,000

28,000

47,000

การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจทางการเงิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง และไม่มี
สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนหรือพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือพันธุ์พืชต้องห้ามหรือ
สายพันธุท์ วั่ ไปจากการด�ำเนินงานของธนาคาร การด�ำเนินงานของธนาคารไม่มกี ารใช้สารพิษหรือสารอันตรายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสายพันธุต์ อ้ งห้าม
ตามรายชื่อของ IUCN (IUCN Red List of Threatened Species)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การบริหารมลภาวะ
ทางอากาศ
ธนาคารได้รบั การรับรองในการด�ำเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อแนะน�ำ
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานในระดับชาติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารต่อการลด
การสร้างผลกระทบต่อสภาวะการเปลีย่ นแปลงด้านภูมอิ ากาศ ธนาคาร
ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ อ ้ า งอิ ง ขององค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ฉบับปรับปรุงเมื่อ 1 ตุลาคม 2556
โดยเริม่ เก็บสถิตกิ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุม่ อาคารส�ำนักงานใหญ่
3 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทพิ ย์และอาคารพระราม 3
ตั้งแต่ปี 2559 และธนาคารได้เก็บสถิติของกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่
เพิ่มเป็น 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคาร
พระราม 3 อาคารแสงทองธานี และอาคาร 3 โดยใช้ข้อมูลในปี 2559
เป็นปีฐาน และเป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารควบคุมเพือ่ ลดปริมาณก๊าซ
เรื อ นกระจกที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น งานของธนาคารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การควบคุมก๊าซเรือนกระจกประเภท 1
ชนิดของก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 ที่ธนาคารควบคุมและติดตามผล
ประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์
(N2O) โดยผลจากการติดตามและเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ธนาคารมีสถิติของก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 ในปีฐาน 2559 เป็น
ปริมาณ 3,712 ตันเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามมาตรฐานของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อแนะน�ำในรายงานฉบับที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Fourth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change –
IPCC, AR4) โดยในปี 2560 ธนาคารสามารถควบคุมให้ลดลงเหลือเป็น
2,784 ตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการรณรงค์กระตุ้นเตือน
จิตส�ำนึกของพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่(หน่วย: ตันเทียบเท่า CO2)

ก๊าซเรือนกระจก

2558

2559

2560

ประเภท 1
ประเภท 2

4,030
20,189

3,712
21,720

2,784
19,751

ประเภท 3
รวม

584
24,803

597
26,029

520
23,055

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 1
ก๊าซเรือนกระจกประเภท 2
ก๊าซเรือนกระจกประเภท 3

หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงทางตรงในระหว่างการด�ำเนินธุรกิจ
หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมอื่น ๆ ในการด�ำเนินธุรกิจ
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การควบคุมก๊าซเรือนกระจกประเภท 2
ชนิดของก๊าซเรือนกระจกประเภท 2 ที่ธนาคารควบคุมและติดตามผล
คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และธนาคารสามารถควบคุมให้ลดลง
ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยการเปลีย่ นหลอดไฟเป็นแบบแอลอีดี ซึง่ ส่งผล
ให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงประมาณร้อยละ 7-10

การควบคุมก๊าซเรือนกระจกประเภท 3
ชนิดของก๊าซเรือนกระจกประเภท 3 ที่ธนาคารควบคุมและติดตามผล
คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และธนาคารสามารถควบคุมให้ลดลง
ได้อย่างน่าพอใจ ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการในธนาคารใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น กระดาษแบบพิมพ์ กระดาษช�ำระ
หรือใช้น�้ำประปา อย่างประหยัด

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 3 ในปี 2559 มีค่าสูงขึ้น เนื่องจากเกิดการรั่ว
ซึมที่รอยแตกของท่อประปา และจากการปรับปรุงระบบน�้ำหล่อเย็น
ส�ำหรับเครือ่ งปรับอากาศทีอ่ าคารส�ำนักงานใหญ่ ซึง่ ได้รบั การซ่อมแซม
เรียบร้อยแล้ว
ธนาคารค�ำนวณความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกทีธ่ นาคารควบคุมและ
ติดตามผล ทัง้ 3 ชนิด คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และ
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในประเภท 1-3 แล้วค�ำนวณเป็นก๊าซเรือนกระจก
โดยรวม ในหน่วยของตันเทียบเท่า CO2 เทียบกับจ�ำนวนพนักงานประจ�ำ
(Ton CO2 Equivalent/Full-time Equivalent) เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดการ
ปล่อยก๊าซที่ชัดเจนขึ้น

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

ก๊าซเรือนกระจก

2558

2559

2560

3.52

3.45

3.28

ความเข้มข้น

จากข้อมูลสถิติดังกล่าว สามารถค�ำนวณความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงานของธนาคารได้ ดังนี้

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

อาคาร

2558

2559

2560

ส�ำนักงานใหญ่

4,392

4,352

4,147

ตรีทิพย์

1,222

1,249

979

-

122

116

1,441

1,428

1,397

-

384

384

7,055

7,535

7,023

อาคาร 3
พระราม 3
แสงทองธานี
รวม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารด�ำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปท�ำลายตามกระบวนการที่เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม และโครงการเปลีย่ นหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดประหยัดพลังงานแอลอีดี ซึง่ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ 3 ประเภท
ลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
โครงการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ท�ำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบแอลอีดี

9,282 ตันเทียบเท่า CO2/ตันขยะ
2,235 ตันเทียบเท่า CO2/ปี

ธนาคารไม่มีการปล่อยสารท�ำลายชั้นโอโซน เนื่องจากไม่มีการรั่วไหลของสารดับเพลิงชนิด Halon 1301 และธนาคารไม่มีการปล่อยก๊าซในกลุ่ม
ไนโตรเจนอ๊อกไซด์ (NOX) และซัลเฟอร์ออ๊ กไซด์ (SOX) เนือ่ งจากไม่มกี ระบวนการเผาไหม้เชือ้ เพลิงทีภ่ าวะอุณหภูมสิ งู (ตัง้ แต่ 1,000 องศาเซลเซียส)

การจัดการน้ำ�เสียและขยะ
การจัดการน�้ำเสีย
ธนาคารใช้น�้ำประปาเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ โดยธนาคารรับน�้ำเข้ามาใช้ในกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ จากการประปานครหลวง
กลุม่ อาคารส�ำนักงานใหญ่มรี ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพทุกอาคาร ซึง่ บ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ ด้วยกระบวนการทีไ่ ด้มาตรฐานก่อนปล่อยลงท่อหรือคลอง
ระบายน�้ำสาธารณะ เพื่อน�ำเข้าสู่โรงบ�ำบัดน�้ำทิ้งของกรุงเทพมหานครที่ปากคลองช่องนนทรีก่อนปล่อยออกสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา ธนาคารประเมิน
ปริมาณน�้ำทิ้งจากกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคารได้ ดังนี้

ปริมาณน�้ำทิ้ง ( หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร )

ประเภท
น้ำ�ทิ้ง

2558

2559

2560

0.22

0.34

0.27

41

42

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งแต่ละอาคาร

อาคาร

ระบบบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง

อาคารส�ำนักงานใหญ่
อาคารตรีทิพย์

ระบบ Pre-Treatment (มีระบบเติมอากาศและตกตะกอน)
ระบบ Pre-Treatment ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio Activated Charcoal) ในการปรับสภาพน�้ำทิ้งและ
บ�ำบัดเบื้องต้น  
ถังบ�ำบัดน�้ำทิ้งส�ำเร็จรูป
ระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge )
ระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge )

อาคาร 3
อาคารพระราม 3
อาคารแสงทองธานี

การจัดการขยะ
ธนาคารด�ำเนินการก�ำจัดขยะอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแยกขยะเพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จัดประเภทของขยะ เป็นขยะอันตรายและขยะทั่วไป จ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญและได้รับอนุญาตจากทางราชการน�ำขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นขยะอันตรายไปก�ำจัดโดยไม่ก่อมลพิษ สกัดแร่ธาตุที่มีค่าออกมาใช้ใหม่ได้ และข้อมูลลูกค้าไม่รั่วไหล ส่วนขยะทั่วไป ธนาคาร
ให้ส�ำนักงานเขตบางรักและส�ำนักงานเขตยานนาวาน�ำไปก�ำจัดตามกระบวนการมาตรฐานของทางราชการในราคาเหมาจ่ายต่อเดือน เป็นต้น

ประเภท ปริมาณ และวิธีการก�ำจัดขยะ ที่ธนาคารด�ำเนินการ

ประเภท

ปริมาณ

วิธีกำ�จัดขยะ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
น�้ำมันเสื่อมสภาพ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (เปลี่ยนเป็นแอลอีดี)

70.06 ตัน
3,289 ลิตร
6.1 ตัน

รีไซเคิล
สกัดสารที่มีประโยชน์มาใช้ รวมทั้งพลังงาน
ปรับเสถียร (Stabilization) และฝังกลบอย่างปลอดภัย
(Secured Landfill)

วิธแี ละน�ำ้ หนักของการก�ำจัดขยะไม่อนั ตราย

ประเภทของขยะไม่อันตราย

ปริมาณ

วิธีกำ�จัดขยะ

กระดาษใช้แล้ว
ขยะทั่วไป

506 ตัน
ธนาคารใช้ระบบการเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี

รีไซเคิล
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่เกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของสารมีพิษ การสร้างมลภาวะทางอากาศ และการเกิดอันตรายจากการขนส่งของเสีย
เหลือทิง้ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของสิง่ มีชวี ติ และสภาวะแวดล้อมอย่างรุนแรง ไม่มกี รณีถกู ปรับหรือเกิดความเสียหายทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน เนือ่ งจาก
ธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
ปัญหาเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงสภาวะอากาศของโลกเป็น
แนวโน้มส�ำคัญที่ภาคธุรกิจต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจ โดยเฉพาะ
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อการเติบโตและความยัง่ ยืนของระบบเศรษฐกิจใน
วงกว้าง ธนาคารซึง่ เป็นสถาบันการเงิน ได้ตดิ ตามแนวโน้มทีเ่ กิดขึน้ และ
มีการปรับตัวตามทิศทาง เพื่อแสดงความรับผิดชอบเช่นเดียวกับธุรกิจ
สถาบันการเงินต่าง ๆ ทัว่ โลก ทีห่ นั มาให้ความสนใจกับการบริหารจัดการ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษหรือลดการเกิดมลพิษจากการด�ำเนินธุรกิจ
และการให้บริการทางการเงิน การให้ความสนใจต่อสภาวะโลกร้อน
ตลอดจนการรณรงค์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ให้มี
จิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษา
สิง่ แวดล้อม โดยธนาคารได้ดำ� เนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในมิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในส่วนทีธ่ นาคารด�ำเนินการเองและ
การบริจาคหรือสนับสนุนในกิจกรรมที่ธนาคารเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในฐานะที
เ่ ป็นองค์กรขนาดใหญ่ของภูมภิ าค
การบริ
หารมลภาวะ
ทางอากาศ
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ นโยบายไปจนถึ ง การปฏิ บั ติ
โดยเริ่มจากภายในองค์กรและพนักงาน
เพือ่ เป็นรากฐานและเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการ
ขับเคลือ่ น โดยมีมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม
ดังนี้
การบริหารความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน
2. พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
ในปี 2560 ธนาคารไม่ พ บกรณี ห รื อ
การบริหารการใชนํ้า
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อก�ำหนด
และข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

การส่งเสริมคู่ค้า
และพันธมิตรธุรกิจให้มี
จิตสำ�นึกต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหนึ่งที่ธนาคารจ�ำเป็นต้อง
ใช้ในการด�ำเนินงาน ธนาคารจึงเลือกใช้กระดาษรีไซเคิลให้มากที่สุด
เพือ่ ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น กระดาษแบบพิมพ์สำ� หรับการ
ปฏิบตั งิ านภายในหน่วยงานต่าง ๆ และส�ำหรับการท�ำธุรกรรมของลูกค้า
ซองเอกสาร กล่องกระดาษ กระดาษเช็ดมือ กระดาษช�ำระ และแผ่นฉีก
ของปฏิทนิ ชนิดแขวน โดยธนาคารจัดซือ้ กระดาษประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ด้วยวิธกี ารประกวดราคาจากผูจ้ ำ� หน่ายในประเทศหลายราย
การปฏิ
บัติตาม
นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ำ� หน่ายรายใหม่กบั ธนาคารต้องผ่านการคั
ดกรอง
กฎหมายสิ่งแวดลอม
ตามเงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมทุกราย ในการจัดซื้อของธนาคาร

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่พบกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับผลกระทบ
ในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร
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หมวดที่ 3
การด� ำ เนิ น งาน
ด้ า นสั ง คมและชุ ม ชน
เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น

3

1

2
# การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน

6
# การดูแลเอาใจใสพนักงานและ
การบริหารแรงงานสัมพันธ

# การดูแลสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

4

5
# การไมใชแรงงานเด็กและ
แรงงานผิดกฎหมาย

# ความเทาเทียมกันและ
การไมเลือกปฏิบัติในการจางงาน

# การใหสิทธิในการรวมตัว
เปนสหภาพแรงงาน

8

7

# การเคารพสิทธิมนุษยชน
ของพนักงานและผูดอย
โอกาสในสังคม

# มาตรการรักษา
ความปลอดภัย

9

11

10
# ปฏิสัมพันธกับชุมชนและ
การสงเสริมคูคาและพันธมิตร
ธุรกิจใหมีจิตสํานึกตอสังคม

12
# การคุมครองความปลอดภัย
ของลูกคาและผู ใชบริการ

# นโยบายการไมเกี่ยวของ
กับการเมือง

14

13

# การใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ทางการเงินเพื่อประโยชนตอ
ลูกคาและผู ใชบริการ

# การไมละเมิดตอกฎหมายเชิง
เศรษฐกิจและสังคม

# การคุมครองขอมูลและความเปน
สวนตัวของลูกคาและผู ใชบริการ
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ธนาคารให้ความส�ำคัญกับพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการ
ดูแลเอาใจใส่ในเรือ่ งผลประโยชน์ตอบแทน เพือ่ ให้พนักงานมีความเป็น
อยู่ที่ดี โดยจัดค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการ
ด�ำรงชีวิต เป็นการตอบแทนแก่พนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทพลังกาย
พลังใจ และพลังความคิดในการท�ำงานให้กับธนาคาร รวมถึงยังให้
การส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาความเจริญเติบโตในสายอาชีพ
ทีย่ งั่ ยืนของพนักงาน โดยเน้นการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของพนักงาน
ให้สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากร
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และรับมือกับความเปลีย่ นแปลง
ต่าง ๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารมี ร ะบบการบริ ห ารค่ า จ้ า งที่ ชั ด เจน เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ หนด
เงินเดือนขั้นต้นเมื่อเริ่มการท�ำงานของพนักงาน โดยพิจารณาจาก
วุฒกิ ารศึกษา ความรู้ ความสามารถ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน
ของพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่ขึ้นกับเพศหรือความแตกต่างทาง
ศาสนาของพนักงาน อีกทัง้ ยังพิจารณาข้อก�ำหนดเกีย่ วกับค่าจ้างขัน้ ต�ำ่

ตามกฎหมาย ธนาคารพิจารณาขึน้ เงินเดือนประจ�ำปีให้แก่พนักงานตาม
ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงานและผลประกอบการของธนาคาร
ทั้งนี้ ธนาคารมีแนวปฏิบัติส�ำหรับการก�ำหนดค่าตอบแทนการท�ำงาน
ของพนักงานในระดับที่สูงกว่าระดับค่าแรงขั้นต�่ำของประเทศ ตามที่
กฎหมายก�ำหนด
นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญต่อการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน และ
สวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างครบถ้วนและตรงเวลาตลอดมา โดย
ธนาคารได้วางแผนการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ อาทิ มีการพิจารณาจ่ายเงิน
โบนัสให้พนักงานในปีที่ผลประกอบการของธนาคารมีก�ำไรสุทธิ โดย
แบ่งจ่ายงวดแรกในเดือนมิถนุ ายน และ งวดทีส่ องในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ให้แก่ผู้ที่มีสภาพเป็นพนักงาน ณ วันจ่าย และไม่เป็นผู้กระท�ำ
ความผิดฐานทุจริต หรือเป็นผู้ที่ได้รับโทษทางวินัยถึงขั้นปลดออก

การดูแลเอาใจใส่พนักงานและการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์
สถิติการลาออกและการจัดรับพนักงานใหม่
ในปี 2560 ธนาคารมีจ�ำนวนพนักงานที่ลาออกร้อยละ 7.4 ของพนักงานทัง้ หมด โดยแบ่งเป็นพนักงานหญิง 1,379 คน และ พนักงานชาย 447 คน
กลุ่มอายุที่มีการลาออกมากที่สุด คือ กลุ่มอายุมากกว่า 25 – 35 ปี ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

การลาออก
เพศ

พนักงานประจ�ำ
ลูกจ้าง
รวมทั้งหมด

อายุ

จำ�นวน
พนักงาน

หญิง

ชาย

1,797
29
1,826

1,356
23
1,379

441
6
447

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า
25 ปี 25 - 35 ปี 35 - 45 ปี 45 – 55 ปี 55 ปี
504
10
514

1,119
17
1,136

100
0
100

56
1
57

18
1
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
เพศ

อายุ

จำ�นวน
พนักงาน

หญิง

ชาย

21-25 ปี

26-30 ปี

มากกว่า
30 ปี

พนักงานประจ�ำ
ลูกจ้าง

1,364
158

995
93

369
65

813
42

372
45

179
71

รวมทั้งหมด

1,522

1,088

434

855

417

250

ผลประโยชน์ที่ธนาคาร
จัดให้กับพนักงาน
การส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย
และความเป็นอยู่ที่ดี
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการส�ำหรับพนักงานของธนาคาร ประกอบด้วย
บริการเพือ่ สันทนาการและการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานทีอ่ าคาร
ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร และที่สมาคมสโมสร
ธนาคารกรุ ง เทพ ถนนศรี น คริ น ทร์ เขตประเวศ กรุ ง เทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังมีบริการทางการแพทย์ให้กบั พนักงานทุกคน โดยพนักงาน
สามารถใช้บริการได้ที่ บริการสุขภาพ อาคารส�ำนักงานใหญ่ ชั้น 4
ถนนสีลม และทีอ่ าคารพระราม 3 ชัน้ 2 ถนนพระราม 3 โดยทีส่ ำ� นักงานใหญ่
ธนาคารได้จัดให้มีแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางอยู่ประจ�ำ รวมถึง
บริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี นอกจากนี้ หากพนักงานไปรับการตรวจ
รักษาที่สถานพยาบาลทั่วไป จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลและ
ทั น ตกรรมได้ ต ามอั ต ราและหลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคารก� ำ หนดไว้ และ
พนักงานที่เกษียณอายุจากการท�ำงานที่มีอายุงานต่อเนื่องตั้งแต่ 30 ปี
ขึ้นไปยังสามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาที่บริการสุขภาพของธนาคาร
ได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องเสียค่ายาและค่าธรรมเนียมแพทย์

การให้สิทธิในการลาหยุดงาน
ธนาคารก�ำหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนส�ำหรับพนักงานในการลาป่วย
การลากิจ การขอหยุดพักผ่อนประจ�ำปี การลาเพื่อคลอดบุตร การลา
เพือ่ ดูแลภรรยาคลอดบุตร การลาไปประกอบพิธฮี จั ญ์ การลาอุปสมบท
และการลาเพือ่ รับราชการทหาร เป็นต้น ธนาคารยังได้เพิม่ สิทธิประโยชน์
ในบางเรือ่ งให้แก่พนักงานซึง่ สูงกว่ามาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ฎหมายคุม้ ครอง
แรงงานก�ำหนด เช่น การลาป่วย ซึง่ กฎหมายก�ำหนดให้ลาป่วยได้ 30 วัน
โดยได้รับค่าจ้างเต็ม แต่ธนาคารจ่ายค่าจ้างเต็มให้แก่พนักงานที่
ลาป่วยสูงสุดถึง 90 วันท�ำการ

เงินกองทุนเพื่อพนักงาน
ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม โดยส่งเงินสมทบใน
ส่วนของนายจ้างครบถ้วนและตรงเวลา และจัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ ง
ชีพทีพ่ นักงานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยเลือกนโยบายการลงทุน
และบริหารความเสี่ยงของตนเองได้ตามความประสงค์ของพนักงาน
แต่ละคน
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กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชีพพนัก งานธนาคารกรุง เทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้จัดให้มีการลงทุนในลักษณะที่พนักงานสามารถ
เลือกระดับความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง (Employee's Choice) โดยในปี
2560 คณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ ได้เพิ่มประเภทสินทรัพย์
ที่ลงทุนจาก 4 ประเภทเป็น 6 ประเภท และเพิ่มนโยบายการลงทุนตาม
ระดับความเสีย่ งจาก 5 นโยบาย เป็น 8 นโยบาย เพือ่ ให้สมาชิกกองทุนฯ
สามารถเลือกกองทุนและนโยบายการลงทุนทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ผลตอบแทนเมือ่ เกษียณอายุและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ให้เหมาะสม
กับตนเองยิ่งขึ้น โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
สามารถเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้งในช่วงเวลาที่ก�ำหนด

เงินกู้
ธนาคารจัดเงินกูใ้ ห้แก่พนักงานตามความประสงค์และความจ�ำเป็น เพือ่
แบ่งเบาภาระของพนักงาน โดยครอบคลุมถึงการซือ้ ทีด่ นิ หรือบ้าน หรือ
การปลูกสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย การซ่อมแซม ดัดแปลง หรือต่อ
เติมที่อยู่อาศัยของตนเอง การซื้อรถยนต์ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาบุตร
การซื้อเครื่องใช้จ�ำเป็นส�ำหรับการครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล ค่าใช้จา่ ยเพือ่ การศึกษาต่อระดับปริญญาโทของพนักงาน และ
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เงินสงเคราะห์
ในกรณีที่พนักงานถึงแก่กรรมหรือพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ในธนาคาร
อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่
ธนาคารจัดให้มีเงินสงเคราะห์ครอบครัวของพนักงานที่ถึงแก่กรรมหรือ
ทุพพลภาพ นอกจากนัน้ พนักงานทีม่ บี ตุ รจะได้รบั เงินสงเคราะห์บตุ รเป็น
รายเดือน เดือนละ 600 บาท ส�ำหรับบุตร 3 คนแรก จนส�ำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากเงินสงเคราะห์ที่ได้รับตามกฎหมาย
ประกันสังคม

สิทธิการลาคลอดบุตร
ธนาคารให้สิทธิพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ ลาเพื่อคลอดบุตรได้ก่อนและ
หลังคลอดรวมกันไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างเต็ม และไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนครัง้ ทีข่ อลา ส�ำหรับพนักงานชาย ธนาคารให้สทิ ธิลาไปเพือ่ ดูแล
ภรรยาคลอดบุตรได้ 5 วัน นับแต่วนั ทีภ่ รรยาคลอดบุตรแต่ตอ้ งอยูภ่ ายใน
15 วันแรกนับแต่วันที่ภรรยาคลอดโดยได้รับค่าจ้างเต็ม โดยในปี 2560
มีพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาเกี่ยวกับการคลอดบุตร มีจ�ำนวน 622 คน เป็น
เพศชาย 98 คน และเพศหญิง 524 คน
ในจ�ำนวนพนักงานทีล่ าเกีย่ วกับการคลอดบุตรดังกล่าวข้างต้น ผูท้ กี่ ลับ
มาปฏิบัติงานตามเดิมและปฏิบัติงานต่อไปอีกอย่างน้อย 12 เดือน มี
จ�ำนวน 592 คน เป็นเพศชาย 93 คน และเพศหญิง 499 คน โดยจ�ำนวน
พนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังการลาเกี่ยวกับการคลอดบุตร คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 95 ของจ�ำนวนผู้ที่ใช้สิทธิ์ลา

จำ�นวนพนักงาน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

พนักงานที่ลาเกี่ยวกับการคลอดบุตร
พนักงานที่ลาเกี่ยวกับการคลอดบุตรแล้วกลับมาปฏิบัติงาน
พนักงานที่ลาเกี่ยวกับการคลอดบุตร แล้วกลับมาปฏิบัติงานต่อไปอย่างน้อย 12 เดือน
พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังการลาเกี่ยวกับการคลอดบุตร (ร้อยละ)
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การดูแลสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
ธนาคารจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีในส่วนของอาคาร
สถานที่โดยมีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
และการจั ด สถานที่ ท� ำ งานให้ เ หมาะสมและเอื้ อ อ� ำ นวยให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
และสุขอนามัยของพนักงานเป็นส�ำคัญ
ธนาคารจัดให้มคี ณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งาน ท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณานโยบายและแผนงาน
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
ความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในสถานที่
ท�ำงานให้กับพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดโอกาสให้มีตัวแทนของ
พนักงานเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน ประจ�ำส�ำนักงานและสาขาที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

ประเภท
บาดเจ็บจากการท�ำงาน (ชาย)
บาดเจ็บจากการท�ำงาน (หญิง)
จ�ำนวนวันที่หยุดการท�ำงาน
โรคที่เกิดจากการท�ำงาน
ผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน

ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 37 แห่ง
เพื่อดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงานให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ
คณะกรรมการในแต่ละแห่งมีสมาชิกอย่างน้อย 5 คน ยกเว้นอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ และอาคารพระราม 3 มีสมาชิก 11 คนประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการ 1 คน กรรมการผูแ้ ทนระดับผูบ้ งั คับบัญชา และ
กรรมการผูแ้ ทนพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี
ในรอบปี 2560 ที่ ผ ่ า นมา คณะกรรมการ ได้ ส รุ ป สภาวะในเรื่ อ ง
สุขอนามัยและความปลอดภัย โดยพบว่ามีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
เนื่องจากการท�ำงานเกิดขึ้นกับพนักงาน 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด ที่ต้องหยุด
การท�ำงาน 7 – 15 วัน โดยไม่มีกรณีการได้รับเชื้อโรคที่สืบเนื่องมาจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ต่อย่างใด ทัง้ นี้ ไม่มผี เู้ สียชีวติ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ าน

2557

2558

2559

2560

1
3
14 วัน – 4 เดือน
0
0

5
1
7 วัน – 3 เดือน
0
0

1
2
10 วัน – 3 เดือน
0
0

1
2
7 – 15 วัน
0
0

อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ท�ำงานให้บริการลูกค้า เช่น เจ้าหน้าที่อ�ำนวยบริการ มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ เช่น
ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งธนาคารได้มีโครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้กับพนักงานปีละครั้ง เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค
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การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ธนาคาร มีนโยบายการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและวัดผลได้โดยเน้นการพัฒนาความรู้ทักษะของ
บุคลากรให้สามารถท�ำงานและมีความก้าวหน้าในองค์กรได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมส�ำหรับ
แข่งขันทางธุรกิจและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้อย่างทันสถานการณ์

การอบรมและการใหความรูแกพนักงาน
คาเฉลี่ยจํานวนชั่วโมง
การฝกอบรม
26 ชั่วโมงตอคนตอป

จํานวนพนักงานที่เขาอบรม 12,485 คน
คิดเปน รอยละ 50.95 ของจํานวน
พนักงานทั้งหมด

ข้อมูล
ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ต่อชั่วโมงต่อคนต่อปี
จ�ำนวนหลักสูตรที่เปิดอบรม
จ�ำนวนรุ่นที่จัดอบรม
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าอบรม
ชาย
หญิง
นครหลวง
ต่างจังหวัด

จํานวนรุนที่อบรม
671 รุน

จํานวนหลักสูตรที่อบรม
127 หลักสูตร

ชาย
3,479 คน
หญิง
9,006 คน

นครหลวง
7,759 คน

ตางจังหวัด
4,726 คน

2559

2560

30
100
598
12,537 (49.1%)
3,392
9,145
7,709
4,828

26
127
671
12,485 (50.95%)
3,479
9,006
7,759
4,726

ในปี 2560 ค่าเฉลีย่ จ�ำนวนชัว่ โมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปี ลดลงเมือ่ เทียบกับปีทแี่ ล้ว เนือ่ งจากมีการทบทวนเนือ้ หาหลักสูตรใหม่ให้มคี วามกระชับ
มากขึ้น ท�ำให้ชั่วโมงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ลดลง เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ จากเดิมอบรม 247.50 ชั่วโมง เหลือ 165 ชั่วโมง
โดยจัดให้มกี ารศึกษาด้วยตัวเองผ่านระบบ e-Learning 30 ชัว่ โมง นอกจากนี้ จ�ำนวนพนักงานจัดรับใหม่ในปี 2560 มีจำ� นวนลดลงจากปีทผี่ า่ นมา
ซึ่งหลักสูตรเฉพาะต�ำแหน่ง เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์เป็นหลักสูตรหลักส�ำหรับพนักงานเข้าใหม่
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำ�งาน
แก่พนักงาน

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
โครงการ Enhanced Language Agility

ธนาคารกรุงเทพมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียม
บุคลากรให้มที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง
การขยายตัว และการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
เพื่อสร้างความสามารถให้พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในการให้บริการอันหลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ

เพือ่ พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มคี วามสามารถในการสือ่ สารด้วย
ภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในยุค 4.0
และตามกลยุ ท ธ์ ข องธนาคารในเรื่ อ ง Regionalization และ
Digitalization ธนาคารได้จัดโครงการ Enhanced Language Agility
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ Mobile Application,
Blended Learning และ Private Class อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
มุ ่ ง เพิ่ ม ทั ก ษะของพนั ก งานในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับธนาคารในระดับนานาชาติ โดยใช้
เทคโนโลยีมาขยายช่องทางการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งในรูปแบบห้องเรียน (Classroom)
และ e-Learning เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียน และผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงการเรียนได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

โดยธนาคารมีหน่วยงานบริหารการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาบุคลากร รับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรของธนาคารให้มีศักยภาพครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน
ได้แก่ ด้านสินเชื่อ (Credit Skill) ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Relationship Skill) และด้านภาวะผู้น�ำ (Leadership Skill) รวมทั้ง
มุ ่ ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การจั ด การการเรี ย นรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในรู ป แบบ
70:20:10 โดยร้ อ ยละ 70 ของการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นามาจาก
ประสบการณ์ ก ารท� ำ งาน และการแก้ ป ั ญ หาผ่ า นการลงมื อ ท� ำ
(Experiential Learning) โดยพนั ก งานได้ เ รี ย นรู ้ แ ละศึ ก ษาจาก
งานประจ�ำหรือจากการได้รบั มอบหมายงานใหม่ ๆ หรือโครงการใหม่ ๆ
ซึง่ เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ร้อยละ 20 มาจากการ
ได้รบั การแบ่งปันความรูจ้ ากบุคคลอืน่ ๆ เช่น Coaching & Feedback
จากหัวหน้างาน พีเ่ ลีย้ ง รวมถึงบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการท�ำงาน และ
ร้อยละ 10 มาจากการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ
ธนาคารได้พฒ
ั นาหลักสูตรโดยผสมผสานวิธกี ารเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
70:20:10 ให้กับพนักงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสื่อสารให้ผู้น�ำเข้าใจ
บทบาทในการดูแลและพัฒนาทีมงาน และเน้นการพัฒนาผู้บริหารให้
สามารถบริหารงาน บริหารทีมสู่เป้าหมายองค์กรได้ส�ำเร็จ ด้วยเนื้อหา
เครื่องมือ และวิธีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจั ด การพั ฒ นาบุ ค ลากรของธนาคาร ดั ง ตั ว อย่ า งหลั ก สู ต รและ
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ที่ส�ำคัญในปี 2560 มีดังนี้

โครงการ Enhanced Language Agility แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3
ระดับ ได้แก่
1. ภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน (Beginning Level) ส� ำ หรั บ พนั ก งาน
ทั้งธนาคาร ผ่าน English Application โดยพนักงานที่ผ่านการคัด
เลื อ กสามารถเข้ า เรี ย นได้ ส ะดวกทุ ก ที่ ทุ ก วลา ผ่ า น Mobile
Application เป็นการวางรากฐานภาษาอังกฤษด้านการฟัง การอ่าน
และการสื่อสารเบื้องต้น
2. ภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate Level) เป็นการเรียนใน
รูปแบบ Blended Learning
3. ภาษาอังกฤษระดับสูง (Advanced Level) เน้น Business English
Communication ให้แก่ผบู้ ริหาร โดยรูปแบบการเรียนเป็นกลุม่ ขนาดเล็ก
2-3 คน ( Private Class)
ในปี 2560 ธนาคารได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับสายลูกค้า
ธุรกิจ และสายสนับสนุน จ�ำนวน 1,600 คน โดยในปี 2561 จะขยาย
การพัฒนาไปยังภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านเวลา สถานที่
และสามารถน�ำความรูภ้ าษาต่างประเทศไปปรับใช้ในการบริการลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สัมมนาเพือ่ เสริมสร้างความรู้ และทักษะทีจ่ ำ� เป็น โครงการผู้บริหารทดแทน
โครงการเพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาและสร้างผู้บริหารส�ำหรับ
ในอนาคต (Knowledge Day Forum)
เป็นโครงการทีธ่ นาคารจัดต่อเนือ่ งทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรู้
มุ่งเน้นการสร้างทักษะเพื่อการท�ำงานในอนาคตให้กับพนักงานของ
ธนาคาร ปลูกฝังค่านิยมในการพัฒนาตนเอง และมีความคล่องตัว
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ เศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี การแข่งขัน ความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม และ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคตได้
Knowledge Day Forum เน้นการพัฒนาทักษะการท�ำงานในอนาคต
(Future Skill) ใน 3 ด้าน คือ Digital Transformation, Innovative
Thinking และ Millennial & Aging Society เป็นการเตรียมความพร้อม
สู่การเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์
และมีนวัตกรรม จุดประกายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจ
เริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการ
วางแผนทางการเงิน การออม ภาษี ที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุค Millennial &
Aging Society ซึ่งเป็นทักษะที่จ�ำเป็น และจะช่วยให้พนักงานธนาคาร
สามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อการบริการลูกค้าและ
ความส�ำเร็จขององค์กรในอนาคต ในปี 2560 มีพนักงานสนใจและ
เข้าอบรมจ�ำนวนกว่า 2,700 คน

หลักสูตรด้านการบริหาร และพัฒนาคน
ส�ำหรับหัวหน้างาน และผู้บริหาร
(People Mangement and Leadership)
ธนาคารตระหนักดีว่าหัวหน้างานเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญใน
การดูแลและพัฒนาพนักงาน หลักสูตรนีเ้ น้นการสร้างความสามารถของ
หัวหน้างานในการดูแลพนักงาน พัฒนาให้เกิดทักษะการสอนงานและ
ดูแลทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตัง้ แต่ระดับหัวหน้างานจนถึงผูบ้ ริหาร ผ่าน
หลักสูตร BBL People Manager: Managing People for Success,
Performance Management System & Coaching and Feedback,
BBL Coaching for People Development และ Developing
Coaching Capability รวมทั้งมีการปรับแนวคิดและเพิ่มทักษะให้กับ
กลุ่มพี่เลี้ยงที่ได้รับการคัดเลือก ให้เห็นความส�ำคัญในบทบาทที่ได้รับ
และมีเทคนิค ทักษะ สามารถดูแลให้ค�ำแนะน�ำ และสอนงานเบื้องต้น
ให้แก่ทีมงานได้ผ่านหลักสูตร Supervisory & Time Management,
BBL Mentoring Program ปี 2560 ธนาคารได้พฒ
ั นาหัวหน้างาน และ
ผู้บริหารเป็นจ�ำนวน 760 คน

สายลูกค้าบุคคลและสายลูกค้าธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่าง
รวดเร็วของธนาคาร หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
สู่การเป็นผู้บริหาร โดยใช้การพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
การอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop) การมอบหมายงาน (Project Based Learning) และ
การฝึกภาคปฏิบัติ (On-the-Job Training) เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และ
ภาวะผู้น�ำ เตรียมให้พร้อมสู่การเป็นผู้บริหารสาขาและส�ำนักธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 มีการพัฒนาผู้บริหารทดแทนรวม 6 รุ่น
เป็นจ�ำนวน 156 คน

หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถ
ในการขยายธุรกิจ (Professional
Business Development)
ธนาคารจัดการอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์และ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ เพือ่ พัฒนามุมมองทางธุรกิจ ความสามารถ
ในการขยายธุรกิจของธนาคาร มุ่งเน้นการตอบสนองและสร้างคุณค่า
ให้แก่ลูกค้า พัฒนาความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่
ลู ก ค้ า และสามารถน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธนาคารแบบครบวงจร
ด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ Integrated Product for Total Solution,
Consultative Selling และ Business Negotiation มีรปู แบบการเรียนรู้
ในแบบ Workshop กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจาก
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามผลการน�ำความรู้ไปปฏิบัติจริง
โดยในปี 2560 ได้จัดอบรมทั้งสิ้น 15 รุ่นเป็นจ�ำนวน 360 คน
นอกจากนี้ บริหารการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาบุคลากร ยังได้รว่ มกับสายลูกค้า
บุคคล จัดท�ำบทเรียนออนไลน์สอนการใช้งานแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และ
แอปพลิเคชัน Financial Calculator, Smart Plan และ Investment
Portfolio เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับการน�ำเสนอบริการวางแผน
ทางการเงินและการลงทุนต่อลูกค้า ให้แก่พนักงานและผูจ้ ดั การสาขาที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่ โดยให้เรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์สาขา แบบ Self
Learning
พนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินผลงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา
เลื่อนชั้น ต�ำแหน่งงาน และค่าตอบแทนการท�ำงาน โดยให้พนักงาน
ประเมินตนเอง หลังจากนั้นหัวหน้างานจะประเมินพนักงาน และให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพนักงาน แล้วสรุปให้ผู้บริหารสายงาน
พิจารณาผลประเมินก่อนที่จะน�ำส่งให้กับสายทรัพยากรบุคคล
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ความเท่าเทียมกัน
และการไม่เลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน
ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสรรหาบุ ค ลากร ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพและ
เป็นปัจจัยส�ำคัญของการสร้างความส�ำเร็จและเจริญเติบโตให้แก่องค์กร
โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่อง เพศ อายุ สัญชาติ ตลอดจนไม่มีนโยบาย
ใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ ธนาคารให้โอกาสในการสมัครเข้าท�ำงานโดยเน้น
ความเชี่ยวชาญและศักยภาพในตัวบุคคลเป็นหลัก เพื่อเชิญชวนให้
บุคคลทั่วไปได้เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร อีกทั้งยังเปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับ
พนักงานหญิง ดังนี้
ในจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด ร้อยละ 66.64 เป็นเพศหญิง
ในจ�ำนวนผู้บริหารทั้งหมด ร้อยละ 51.50 เป็นเพศหญิง
ในจ�ำนวนผู้บริหารชั้นต้นทั้งหมด ร้อยละ 52.30 เป็นเพศหญิง
ในจ�ำนวนผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด (ห่างจากต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 2 ระดับชั้น) ร้อยละ 34.40 เป็นเพศหญิง
ในจ�ำนวนผู้บริหารในต�ำแหน่งที่สร้างรายได้ให้องค์กร เช่น งานขาย
เป็นต้น (ไม่รวมงานสนับสนุน เช่น ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมาย ฯลฯ) ร้อยละ 48.50 เป็นเพศหญิง
ธนาคารมีผู้บริหารที่มีสัญชาติไทยในสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 96.7
ของเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
ในปี 2560 ค่าตอบแทนรวมระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิง เมือ่
คิดรวมผลประโยชน์และสวัสดิการที่นอกเหนือจากเงินเดือนปกติ เช่น
โบนัส และเงินตอบแทนพิเศษอื่น ๆ มีอัตราส่วนประมาณ 1.35
ในปีที่ผ่านมา ไม่พบกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียม
และการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานดังกล่าว

การให้สิทธิในการรวมตัว
เป็นสหภาพแรงงาน
ในปัจจุบันธนาคารมีสหภาพแรงงาน 3 สหภาพ ได้แก่ สหภาพแรงงาน
ธนาคารกรุงเทพ สหภาพพนักงานธนาคารกรุงเทพ และ สหภาพแรงงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาธนาคารกรุงเทพ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าธนาคารเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วม โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้
โดยไม่มีการปิดกั้น
ในปี 2560 มีพนักงานและผูบ้ งั คับบัญชาร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ จำ�นวน
กว่า 10,000 คน เพื่อเป็นตัวแทนด้านแรงงานสัมพันธ์ให้กับพนักงาน
ทั้งหมดของธนาคาร

การไม่ใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานผิดกฎหมาย
ธนาคารไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ต�่ำกว่าอายุ 18 ปี และไม่มีการใช้
แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์ ธนาคารก�ำหนดคุณสมบัติในการจัด
รั บ พนั ก งานใหม่ ต ้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ จ บการศึ ก ษาไม่ ต�่ ำ กว่ า ในระดั บ
ปริญญาตรีสำ� หรับทุกต�ำแหน่งงานทัว่ ประเทศ โดยมีการท�ำสัญญาจ้าง
กับพนักงานทุกรายที่จัดรับ
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มาตรการการรักษา
ความปลอดภัย
ธนาคารจัดให้มรี ะบบรักษาความปลอดภัย โดยส่วนรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายอาคารส�ำนักงานและทรัพย์สนิ ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ลูกค้า พนักงาน และเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดเวลาท�ำการใน
ส�ำนักงานและในสาขาทัว่ ประเทศ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน
พนักงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารจะประสานงานกับสถานี
ต�ำรวจในท้องที่ เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์ และ
สร้างความคุ้นเคยในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในเรื่อง
ความปลอดภัยและการดูแลชุมชนโดยทั่วไป
พนักงานรักษาความปลอดภัยทีเ่ ป็นลูกจ้างของธนาคารมีทงั้ หมด 38 คน
ทุกคนได้รบั การฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 โดยเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม
ประกอบด้วย การใช้วิทยุสื่อสาร การใช้อาวุธ การต่อสู้ป้องกันตัว
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจราจร การตรวจการณ์ และคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่เป็นลูกจ้างผู้รับเหมาประจำ� (Outsource) มีทั้งหมด 656 คน ทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ไม่ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่อบรมในหัวข้อคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด จิตใจ สติสัมปชัญญะ
ในการทำ�งาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
ของพนักงานและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ธนาคารน�ำกฎหมายแรงงาน รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวปฏิบตั เิ บือ้ งต้นต่อพนักงาน และ
ยังมีหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ดูแลและส่งเสริม
ชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน อันส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่มี
การจ้างงานหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งที่มีการกีดกันในเรื่องเพศ
เชื้อชาติ ศาสนา แต่อย่างใด
ธนาคารก�ำหนดแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการด�ำเนิน
กิจการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และค�ำนึงถึงผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ สิทธิ
ของพนักงาน ชุมชน สังคม และผูเ้ กีย่ วข้อง โดยดูแลระมัดระวังไม่ให้การ
ด�ำเนินกิจการของธนาคารก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่
ร่วมกระท�ำการในอันที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร
ธนาคารได้ เ ผยแพร่ แ นวปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า ว ต่ อ พนั ก งานของธนาคาร
ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร อีกทั้ง
พนักงานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์
ภายในธนาคาร BBL Connect
ด้วยสภาพแวดล้อมด้านสังคมและการท�ำงานในประเทศไทยที่ไม่เกิด
ปัญหาเกีย่ วกับการแบ่งแยกชนชัน้ การกีดกันระหว่างเพศ และชนกลุม่ น้อย
ในระดับรุนแรง ท�ำให้ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจของธนาคารไม่พบกรณีหรือ
เหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
แก่ธนาคาร
แนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนของธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ซึ่งให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ทีใ่ ห้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ�ำสาขา
ส�ำนักธุรกิจ และสถานประกอบการของธนาคาร ทีจ่ ะต้องหมุนเวียนเข้ารับ
การอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
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ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและการส่งเสริมคู่ค้า
และพันธมิตรธุรกิจให้มีจิตสำ�นึกต่อสังคม
โครงการ “ผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ที่ยั่งยืน” (CONNEXT ED)
ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
ธนาคารและบริษัทชั้นน�ำของประเทศรวม 12 บริษัทเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ “ผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน” (CONNEXT ED: Leadership Program for Sustainable
Education) ภายใต้แผนงานการขับเคลือ่ นโครงการ “สานพลังประชารัฐ”
ของคณะท� ำ งานด้ า นการศึ ก ษาพื้ น ฐานและการพั ฒ นาผู ้ น� ำ (E5)
เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาผูน้ ำ� องค์กร และส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยัง่ ยืน
ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้น�ำรุ่นใหม่
หรือ School Partner ซึ่งผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ลงพืน้ ทีป่ ฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยภาคเอกชน
ให้การสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับการพัฒนาโรงเรียน
การด�ำเนินโครงการในปี 2560 ธนาคารได้รับเป็นเจ้าภาพพัฒนา
โรงเรียนจ�ำนวน 207 แห่งใน 42 จังหวัดทั่วประเทศ โดยส่งอาสาสมัคร
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารระดับผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าทีอ่ ำ� นวยบริการอาวุโส และเจ้าหน้าทีก่ ารตลาดอาวุโสจากสาขา
ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ ไปท�ำหน้าที่ School Partner จ�ำนวน
รวมทัง้ สิน้ 80 คน กระจายกันเข้าไปท�ำงานร่วมกับผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
คณะครู นักเรียน และชุมชน เพื่อสอบถามและศึกษาความต้องการ
ด้านการพัฒนาโรงเรียน โดย School Partner จากธนาคาร ได้ให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนในการจัดท�ำแผนพัฒนา
โรงเรียน จ�ำนวนรวม 750 โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากธนาคาร ซึ่ ง ธนาคารได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณให้ แ ผนการพั ฒ นา
ทุกโครงการ และได้เริ่มด�ำเนินโครงการตั้งแต่กลางปี 2560 เป็นต้นมา
แผนการพัฒนาของโรงเรียนทั้ง 750 โครงการ จ�ำแนกตามประเภท
โครงการได้ 5 ประเภท ดังนี้
•
•
•
•
•

พัฒนาทักษะวิชาชีพธุรกิจ 31%
ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาการ 25%
พัฒนาทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม 21%
พัฒนาทักษะด้านดนตรีและกีฬา 15%
อื่น ๆ 8%

การด�ำเนินโครงการทุกโครงการดังกล่าว มีความก้าวหน้าอย่างน่าพอใจ
โดยนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละฝึกฝนทักษะในเรือ่ งทีส่ นใจ ผูอ้ ำ� นวยการ
และครูได้เรียนรูก้ ารบริหารโครงการร่วมกับภาคเอกชน ชุมชนมีสว่ นร่วม
สนับสนุนโครงการพร้อมทัง้ เรียนรูแ้ นวคิดและเทคนิคใหม่ ๆ ไปด้วย และ
อาสาสมัคร School Partner ของธนาคาร ได้มีโอกาสน�ำความรู้
ประสบการณ์และสายสัมพันธ์จากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเข้าไป
ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนและผู้บริหารการศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ท�ำให้
การพัฒนาโรงเรียนทัง้ 207 แห่ง มีสว่ นสร้างเด็กเก่ง จ�ำนวน 58,016 คน
และสร้างครูมืออาชีพ จ�ำนวน 2,677 คน ให้ได้มาตรฐานตามที่ภาครัฐ
ก� ำ หนดไว้ การร่ ว มด� ำ เนิ น โครงการ CONNEXT ED สะท้ อ นถึ ง
เจตนารมณ์ของธนาคารในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ ร ะบบการศึ ก ษาพื้ น ฐานของโรงเรี ย น
ทั่วประเทศ
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมของธนาคาร ล้วนมีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ สนับสนุนภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องให้พงึ่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน การดูแล
ชุมชนและสังคมดังกล่าว ธนาคารไม่ได้มงุ่ หวังประโยชน์ในทางการเมือง
ทั้งต่อธนาคารและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ
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การคุ้มครอง
ความปลอดภัย
ของลูกค้าและผู้ใช้บริการ
ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
สิทธิของผู้บริโภคที่ควรได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ
ธนาคาร โดยแสดงรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคให้ลูกค้า
และผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบผ่านช่องทางการติดต่อกับสาธารณชนทัว่ ไป
เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร และยังปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ สาขา
ธนาคารทุกแห่งด้วย เป็นต้น

ธนาคารได้จัดท�ำเอกสารรายละเอียดข้อมูล (Fact Sheet) ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีธ่ นาคารน�ำเสนอลูกค้าในปัจจุบนั เช่น ผลิตภัณฑ์
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์บตั รเดบิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ก ารทางการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
ช่วยให้ลูกค้าได้ศึกษาและท�ำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับตนได้

ธนาคารให้ความส�ำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่การ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารตามขั้ น ตอนในการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ไ ด้
มาตรฐาน และข้อก�ำหนดของทางการก่อนน�ำเสนอต่อลูกค้า เพื่อดูแล
การออกผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
สถาบันการเงิน ทัง้ ในด้านกฎหมาย ด้านการก�ำกับดูแล ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการตรวจสอบ และด้านผลกระทบต่อสังคม เป็นต้น

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการให้
บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร อาทิ สาขาของธนาคาร บัวหลวง
โฟน 1333 เป็นต้น ธนาคารมีหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียนจาก
ลูกค้า และติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบผล
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การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า
และผู้ใช้บริการ
ส�ำหรับการด�ำเนินการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อเนือ้ หา
และข้อความประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่จะน�ำ
เสนอต่อตลาด และได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่
ดู แ ลการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารก่ อ นการเผยแพร่ โ ดยใช้
หลักเกณฑ์พิจารณาข้อความให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่สื่อสาร
คลุมเครือ หรือมีเนื้อหาโฆษณาเกินจริง ซึ่งอาจมีผลกระทบท�ำให้ลูกค้า
เกิดการเข้าใจผิดและท�ำให้เกิดความเสียหายได้ รวมถึงขนาดของ
ตัวอักษรที่ต้องมีขนาดที่ไม่เล็กเกินไป ผู้บริโภคโดยทั่วไปสามารถ
มองเห็นได้ง่าย รวมถึงการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นส�ำคัญในการ
พิจารณาเพื่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคด้วย

การคุ้มครองข้อมูลและ
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
และผู้ใช้บริการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้าและผู้ร่วมท�ำธุรกรรมกับธนาคาร ธนาคารให้สิทธิ
ผูบ้ ริโภคสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ขอ้ มูล เช่น
กรณีทลี่ กู ค้าต้องการตรวจสอบความถูกต้องหรือยืนยันยอดเงินในบัญชี
ก็จะสามารถท�ำได้โดยตรงที่สาขาหรือส�ำนักธุรกิจของธนาคารในเวลา
ท�ำการ หรือ ติดต่อธนาคารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ธนาคารจัดเตรียมให้
เช่น บัวหลวงโฟน 1333 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
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การทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

ส่ ว นที่ 2
รายงานกิ จ กรรมและ
โครงการความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ สั ง คม

การพัฒนาเยาวชน
ของชาติ

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
การสงเสริมการอนุรักษ
ความเปนไทย

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน
และการกุศล

การใหความรูดานการเงิน
และการเขาถึงบริการทาง
การเงินแกประชาชนทั่วไป

การใหความรูและพัฒนา
เครือขายลูกคาเอสเอ็มอี
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิ ต ร เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
13 ตุลาคม 2559 ได้สร้างความเศร้าสลด
ให้ แ ก่ พ สกนิ ก รชาวไทยทุ ก หมู ่ เ หล่ า
และเพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละ
ร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ไ ด้
ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็น
เป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรง
บันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศใน
ทุกด้าน ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์
ธนาคารได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ นับตัง้ แต่
หลังการสวรรคตต่อเนื่องถึงปี 2560
เช่น การจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่ง
ความภักดี” พร้อม ๆ กับรัฐบาลและ
องค์กรต่าง ๆ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
2559 การจัดพิธที ำ� บุญตักบาตรพระสงฆ์
จ�ำนวน 100 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส�ำนักงานใหญ่ สีลม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในวาระครบ 50 วัน แห่งการสวรรคต หรือ การบ�ำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
ในโอกาสนี้ ธนาคารได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ลูกค้า
ประชาชนทัว่ ไป และพนักงานได้รำ� ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ สืบต่อไป
นอกจากนี้ ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบ�ำเพ็ญกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
และในวันที่ 23 มกราคม 2560 ธนาคารได้จดั ถวายภัตตาหารเพลแด่
พระภิกษุสงฆ์ และนวกภิกษุ รวม 130 รูป และมีพธิ สี วดพระพุทธมนต์
เนื่องในการบ�ำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วันแห่งการสวรรคต)
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
เมื่ อ วั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2560 ธนาคารกรุ ง เทพ จั ด กิ จ กรรม
“น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิได้” ให้คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
บริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้แก่ Bangkok Bank Berhad, Bangkok Bank
(China) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ำกัด บริษัทเอเชียพลัส จ�ำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์
บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันวาง
ดอกไม้จันทน์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและไว้อาลัยในโอกาสพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ธนาคารจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั้งที่ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสีลม
ส�ำนักงานถนนพระราม 3 และสาขาของธนาคารกรุงเทพทัว่ ประเทศ
โดยใช้ดอกไม้จันทน์ที่พนักงานของธนาคารและครอบครัวได้ร่วมกัน
ประดิษฐ์ขึ้น จ�ำนวน 90,000 ดอก ส�ำหรับกิจกรรมนี้และอ�ำนวย
ความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนน�ำไปร่วมพระราชพิธีที่รัฐบาล
จัดขึ้นทั่วประเทศ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 2 การทำ�นุบำ�รุง
พระพุทธศาสนา

กฐินพระราชทาน
ธนาคารกรุงเทพเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่รับสนองพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ โดยอั ญ เชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น พระราชทานไปทอดถวาย
ยังพระอารามหลวง หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย
รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 ในรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อเนื่อง
ยาวนานเป็นปีที่ 51 ในปี 2560 และเป็นปีแรกในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยธนาคาร
ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเป็นกรณีพิเศษ เพื่ออัญเชิญไป
ทอดถวาย ณ พระอารามหลวง 4 แห่ง ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปีเดียวกัน คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล ด้วยหวังแบ่งเบา
พระราชภาระ ธ� ำ รงไว้ ซึ่ ง ความสถาพรแห่ ง พระพุ ท ธศาสนา
ในประเทศไทย และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีลูกค้า ประชาชน พนักงานและ
ผูบ้ ริหารร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน และสามารถรวบรวมเงินท�ำบุญ
จากผู้มีจิตศรัทธา จ�ำนวน 20,506,333.98 บาท ถวายให้วัดน�ำไป
บูรณะเสนาสนะและจัดการศึกษาเล่าเรียนให้แก่ภิกษุสามเณร

นิทรรศน์ฉันรักในหลวง
เพื่ อ เผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธนาคารได้จดั แสดงนิทรรศการ
“นิทรรศน์ฉนั รักในหลวง” น�ำเสนอพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ
และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ที่ได้ทรงบ�ำเพ็ญเพื่อบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่
ทรงครองสิรริ าชสมบัตดิ ว้ ยหลักทศพิธราชธรรม โดยจัดแสดงระหว่าง
วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ โถงกลางชัน้ 1 ธนาคาร
กรุงเทพ ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสีลม นอกจากนี้ ธนาคารได้น�ำเนื้อหา
ของนิ ท รรศการไปจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น หนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก “นิ ท รรศน์
ฉันรักในหลวง...ในดวงใจนิรนั ดร์” จ�ำนวน 200,000 เล่ม เพือ่ มอบให้
ลูกค้าและพนักงาน รวมถึงห้องสมุดโรงเรียนในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทัว่ ประเทศ
อีกทั้งยังเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com
อีกทางหนึ่งด้วย

พิธีแสดงมุทิตาธรรม
พระเปรียญธรรม 9 ประโยคปีที่ 44
ธนาคารได้จัด “พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค”
เพือ่ ถวายเป็นมุทติ าสักการะ หรือการแสดงความชืน่ ชมยินดี เพือ่ เป็น
ขวัญและก�ำลังใจแก่ภกิ ษุสามเณรทีม่ คี วามมานะพากเพียรจนส�ำเร็จ
การศึกษาระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ. 9) โดยได้จดั ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 44 ในปี 2560 ที่ผ่านมา รวมภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดง
มุทติ าธรรมจากธนาคาร จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,529 รูป เป็นพระภิกษุ 1,287
รูป สามเณร 242 รูป นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดโครงการ “ถวาย
ความรู้ด้านการบริหารการเงินของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้น”
เป็ น ปี ที่ 4 ให้ แ ก่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร ซึ่ ง สอบผ่ า นเปรี ย ญธรรม
9 ประโยค โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารงบประมาณและการจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด
โดยมีผู้บริหารของธนาคารเป็นวิทยากรอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้
นับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้มีส่วนอุปถัมภ์บ�ำรุงการศึกษา และ
กิ จ การของคณะสงฆ์ ธ� ำ รงรั ก ษาศาสนวงศ์ ขององค์ ส มเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วัฒนาสถาพรสืบไป

61

62

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 3 การส่งเสริม
การอนุรักษ์ความเป็นไทย
บัวหลวงรวมใจปฏิบัติธรรม

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณ
ประโยชน์ ต ลอดมา ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของ
“กลุ่มบัวหลวงบ�ำเพ็ญประโยชน์” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ
พนักงานที่ต้องการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและเพื่อนพนักงาน
ด้ ว ยกั น ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น กิ จ กรรมที่ พ นั ก งานได้ แ สดงออกถึ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์กรและระหว่างธนาคารกับชุมชน โดยกิจกรรมที่กลุ่ม
บัวหลวงบ�ำเพ็ญประโยชน์จดั เป็นประจ�ำมาอย่างต่อเนือ่ ง คือ การจัด
บรรยายธรรมทุกไตรมาส และกิจกรรม “บัวหลวงรวมใจปฏิบตั ธิ รรม”
เพื่ อ ฝึ ก จิ ตให้ มี ส มาธิและเสริม สร้า งทัศ นคติที่ดีในการด�ำรงชีวิต
โดยธนาคารสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานอย่างเต็มที่
ในปี 2560 กลุ่มบัวหลวงบ�ำเพ็ญประโยชน์ได้จดั กิจกรรม “บัวหลวง
รวมใจปฏิบตั ธิ รรม” ครัง้ ที่ 11 น�ำผูบ้ ริหารและพนักงานธนาคารทั้งสิ้น
113 คน เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว
จ.จันทบุรี รวมเวลา 4 วัน 3 คืน

ธนาคารก่อตั้ง ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ขึ้นในปี 2522
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม ดนตรี นาฏศิ ล ป์ แ ละการแสดงพื้ น บ้ า น
ของไทยอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ธนาคารได้รับความเชื่อถือจากแวดวง
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะผูส้ นับสนุนศิลปะแขนงนีอ้ ย่างจริงจัง
กิจกรรมที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ริเริ่มและดำ�เนินการมา
อย่างต่อเนื่อง มีดังนี้
ศูนย์สงั คีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
จัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา ภายใต้
ชื่อโครงการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ตามแนวพระราชด�ำริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2529
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้รับการสืบทอดมา
จากโบราณาจารย์ ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีจ�ำนวน 80 โรงเรียนและธนาคาร
ยังเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนที่ได้รับรางวัลออกสู่สาธารณะ
ผ่านกิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน”โดยในปี 2560
ธนาคารได้จัดกิจกรรมนี้ให้แก่โรงเรียนใน 4 จังหวัด คือ สงขลา
นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร
ธนาคารจัดกิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ ไป
ได้ชมศิลปะการแสดงของไทยทีน่ บั วันจะหาชมได้ยาก และเปิดโอกาส
ให้ศลิ ปินและคณะนาฏศิลป์ไทยได้มเี วทีแสดงความสามารถสูส่ ายตา
ประชาชน โดยศูนย์สังคีตศิลป์ ได้จัดการแสดง ตั้งแต่ปี 2554
ปีละ 24 ครั้ง รวม 163 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30,000 คน และ
สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนใกล้เคียงสถาบันคึกฤทธิ์
ซอยสาทร 1 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแสดง สมัครเรียนดนตรี
และนาฏศิลป์ไทยกับสถาบันคึกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสถาบันฯ
จัดการเรียนการสอนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ศูนย์สังคีตศิลป์ ยังมีบริการห้องสมุดที่รวบรวมข้อมูลทางศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้มากมาย โดยเฉพาะในสาขาศิลปะการแสดง โดยมี
หนังสือมากกว่า 15,000 เล่ม และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทบี่ นั ทึกการแสดง
นาฏดุรยิ างคศิลป์ประเภทต่าง ๆ เปิดให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาค้นคว้า และ
สามารถขอรับส�ำเนาบันทึกการแสดงได้ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคาร
กรุงเทพ หรือสาขาของธนาคารทีผ่ รู้ บั สะดวก โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรม “ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย”
ประจ�ำปี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

สถิติการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมจัดประกวดดนตรี ไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี”
ปี พ.ศ.
จ�ำนวนโรงเรียนที่เข้าประกวด
จ�ำนวนวงที่เข้าประกวด
จ�ำนวนผู้เข้าประกวด

2558
61
21
469

2559
50
17
354

2560
72
26
530

2558
4
900

2559
4
1,000

2560
5
1,120

2558
24
6,500

2559
19
6,000

2560
24
6,800

2559
1
400

2560
1
500

2559
5
13
1,100

2560
5
15
1,500

กิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน”
ปี พ.ศ.
จ�ำนวนโรงเรียนที่ร่วมแสดง
จ�ำนวนผู้ชมการแสดง

กิจกรรม “สังคีตสราญรมย์”
ปี พ.ศ.
จ�ำนวนครั้งที่จัดแสดง
จ�ำนวนผู้เข้าชมการแสดง

กิจกรรม “ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย”
ปี พ.ศ.
2558
จ�ำนวนครั้งที่จัด
1
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมงาน
250
			

กิจกรรม “กวีปากกาทอง”

ปี พ.ศ.
จ�ำนวนครั้งที่จัด
จ�ำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าประกวด
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมงาน

2558
5
11
800

63

64
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หมวดที่ 4 กิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์และ
การกุศล
คลองพิพัฒน์

วรรณกรรมไทย
ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารได้สานต่อโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์
“กวีปากกาทอง” เป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้เยาวชนไทย
ในระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์
บทร้ อ ยกรอง ซึ่ ง เป็ น มรดกทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของไทย
อี ก แขนงหนึ่ ง โดยจั ด กิ จ กรรมเสวนาให้ ก วี ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง น� ำ โดย
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พร้อมด้วย
อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านอักษรศาสตร์และวรรณศิลป์ ออกไปถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์การประพันธ์บทร้อยกรองให้แก่เยาวชน
ในทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนให้ส่งผลงาน
เข้าร่วมโครงการ เจ้าของผลงานทีค่ ณะวิทยากรพิจารณาแล้วว่าดีทสี่ ดุ
ของแต่ ล ะภู มิ ภ าคจะได้ รั บ ปากการสลั ก ชื่ อ โครงการเป็ น รางวั ล
ประกาศเกียรติคุณ โครงการนี้มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 คน
โดยในปี 2560 ธนาคารได้จัดกิจกรรมใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ
เช่นเดียวกับสองปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุน บริษัท ส�ำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
จ�ำกัด จัดโครงการ “รางวัลชมนาด” ซึง่ เป็นรางวัลวรรณกรรมทีจ่ ดั ขึน้
ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 เพื่อยกย่องนักเขียนสตรีไทยที่มีผลงาน
การประพันธ์ประเภทอรรถคดี (Non-fiction) ดีเด่น และแปลผลงาน
ที่ได้รับรางวัลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อน�ำเสนอผลงานของนักเขียนไทย
สูต่ ลาดโลก และโครงการ “อ่าน เขียน เรียน รู้ สูง่ านวิจารณ์วรรณกรรม”
เพือ่ บ่มเพาะนักเขียนและนักวิจารณ์รนุ่ ใหม่ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริญญาตรี ส่งบทสรุปย่อ
ของหนังสือที่ก�ำหนด เพื่อเฟ้นหาเจ้าของผลงานที่ดีที่สุด 40 คน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนานักเขียนและนักวิจารณ์ด้วยการอบรม
แบบเข้มข้น ซึ่งการด�ำเนินโครงการเป็นปีที่ 3 ในปี 2560 มีเยาวชน
ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 143 คน
ธนาคารยังได้จดั ท�ำรายการ “ลักษณะไทย” ในรูปแบบสารคดีสนั้ ทาง
โทรทัศน์ออกอากาศ เพื่อน�ำเสนอสาระความรู้จากหนังสือลักษณะ
ไทยทั้ง 4 เล่ม ได้แก่ พระพุทธปฏิมา ภูมิหลัง ศิลปะการแสดง และ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่รวบรวมภูมิปัญญาไทยไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
เพือ่ สืบสานและอนุรกั ษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมไทยให้ดำ� รงอยูส่ บื ต่อไป

ธนาคารร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ด�ำเนิน
โครงการ “เทิด ด้วย ท�ำ ฟื้นฟูคลองพิพัฒน์” เพื่อฟื้นฟูคลองพิพัฒน์
สีลม ซึ่งเป็นคลองระบายน�้ำสายส�ำคัญที่ไหลผ่านชุมชนพิพัฒน์
และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในซอยสีลม 5 หรือที่รู้จักทั่วไปว่า
“ตลาดละลายทรัพย์” ซึง่ อยูใ่ กล้กบั อาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร
โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชุมชนพิพัฒน์ ผู้ประกอบการ
ร้านค้า รวมทัง้ ส�ำนักงานเขตบางรัก ส�ำนักการระบายน�ำ้ กรุงเทพมหานคร
กองพั น ทหารม้ า ที่ 3 รั ก ษาพระองค์ ฯ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โรงแรมสีลมสิรนี และพนักงานธนาคาร
ช่วยกันขุดลอกคลอง โดยในปี 2560 ธนาคารด�ำเนินโครงการต่อเนือ่ ง
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการน�้ำเสียจากการประกอบ
อาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ อีกทั้งยังแนะน�ำวิธีการ
ประดิษฐ์ถงั ดักไขมันด้วยตนเอง ตลอดจนวิธกี ารใช้งานและดูแลรักษา
ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารและ
ผูพ้ กั อาศัยในชุมชนเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจ�ำนวนมาก
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อย่าให้ใครว่าไทย...ฟุ้งเฟ้อ

คาราวานส�ำราญใจ

ธนาคารสนับสนุน “เครือข่ายอนาคตไทย” ซึ่งประกอบด้วยองค์กร
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม น�ำโดยมูลนิธมิ นั่ พัฒนา
ขับเคลือ่ นโครงการชือ่ “อย่าให้ใครว่าไทย...ฟุง้ เฟ้อ” โดยจัดกิจกรรม
รณรงค์ผ่านเว็บไซต์ภายในธนาคาร BBL Connect เชิญชวนเพื่อน
พนักงาน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “คิดดี..มีตังค์” และแบ่งปันวิธี
การหา ออม และใช้ เ งิ น ที่ เ หมาะสมกั บ ตนเอง โดยพนั ก งาน
ที่ท�ำตามกติกาทั้งสองอย่างครบแล้วจะได้รับ “ปฏิทินคิดดี..มีตังค์”
ซึ่ ง นอกจากมี วั น เดื อ นและปี เ ช่ น เดี ย วกั บ ปฏิ ทิ น ทั่ ว ไปแล้ ว ยั ง มี
ข้อความที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ออมเงินในแต่ละวันด้วยเหตุผล
ที่ทั้งน่าคิดและสนุกสนาน โดยมีช่องให้สอดธนบัตรหรือเหรียญ
เก็บไว้ในปฏิทินของแต่ละเดือนได้เช่นเดียวกับการออมด้วยการ
หยอดกระปุก

รายการโทรทั ศ น์ “คาราวานสำ�ราญใจ...เที่ ย วไปในชุ ม ชน”
เป็นรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชน ที่นำ�เสนอ
เรื่องราวที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งสถานที่
ท่องเทีย่ วทีแ่ ปลกใหม่และสวยงาม วิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชาวบ้าน
ที่น่าเรียนรู้ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่มีเอกลักษณ์
และควรค่ า แก่ ก ารส่ ง เสริ ม สอดคล้ อ งกั บ นโยบายโครงการ
“สานพลังประชารัฐ” ของรัฐบาล

กล่องควบคุมวาล์วเปิดปิดนํ้า
ด้วยเซ็นเซอร์ความชื้น
ธนาคารสนับสนุน ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (National Electronics and Computer Technology Center
– NECTEC) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
ในการพัฒนา “ระบบกล่องควบคุมวาล์วเปิด-ปิดนํ้า ด้วย Sensor
วัดความชื้น” ส�ำหรับเกษตรกร ภายใต้ “โครงการบัวหลวงให้นํ้า
เพื่อการเกษตรด้วย Irrigation Valve” ในระยะน�ำร่อง สนับสนุน
เกษตรกรกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนการเพาะเห็ ด ในพื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ อาทิ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม เพาะเห็ ด หู ห นู บ้ า นเชิ ง สะพาน จ.ราชบุ รี
ชุมชนบ้านหนองบงเห็ดหอม จ.เลย และ ชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้า
ภูฟ้า จ.น่าน เป็นต้น
อุปกรณ์ดงั กล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถก�ำหนดสภาวะทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการให้นาํ้ ในแปลงปลูกพืชผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังมี
ราคาถูก ใช้งานง่าย ประหยัดพลังงาน และใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ
โดย NECTEC มีเป้าหมายที่จะขยายผลการใช้งานไปยังเกษตรกร
ทั่ ว ประเทศ ก่ อ นที่ จ ะขยายต่ อ ไปสู ่ ก ารอนุ ญ าตให้ ภ าคเอกชน
รับถ่ายทอดสิทธิเทคโนโลยีในการผลิต (Technology Licensing)
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศ
ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกต่อไป

ธนาคารในฐานะผู ้ ส นั บ สนุ น และมี ส ่ ว นร่ ว มในขั้ น ตอนการผลิ ต
มีความมุง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างธนาคารกับ
ชุมชน ผ่านรูปแบบรายการที่สนุกสนาน ยกระดับการท่องเที่ยว
ในชุมชน เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยรายการ “คาราวานส�ำราญใจ...
เทีย่ วไปในชุมชน” ออกอากาศทางช่อง 3HD หมายเลข 33 ทุกวันเสาร์
เวลา 7.20-7.50 น.

สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ
ในปี 2560 ธนาคารออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น รู ป แบบใหม่
“บั ต รเครดิ ต วี ซ ่ า แพลทิ นั ม แรบบิ ท ศิ ริ ร าช ธนาคารกรุ ง เทพ”
บัตรเครดิตแบบ “All in One” รวมคุณสมบัติของบัตรเครดิตวีซ่า
และบัตรแรบบิทไว้ในใบเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ ช ่ ว ยเหลื อ สั ง คมร่ ว มกั บ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็นโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งรองรับ
ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนทั่วประเทศ
โดยธนาคารร่วมสมทบเงินบริจาคจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรที่ธนาคารเรียกเก็บได้ในแต่ละปี รวมถึง
บริจาคเพิ่มเติมอีกร้อยละ 0.2 ของทุก ๆ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร
เพื่อมอบให้คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภายใต้แนวคิด
“สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ”
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หมวดที่ 5 การพัฒนาเยาวชนของชาติ
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของ “เยาวชน” ที่เป็นอนาคตของชาติ
ธนาคารได้สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนมาอย่างต่อเนือ่ ง นับตัง้ แต่
การสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในท้องถิน่ ทุรกันดารทัว่ ประเทศ
การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ตลอดจนจัดหา
“อาสาสมั ครครู ผู ้ ส อน” ท�ำหน้า ที่ถ ่า ยทอดความรู้ประสบการณ์
การด�ำเนินธุรกิจให้แก่นักเรียนนักศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น
“โครงการฝึกฝนทักษะการด�ำเนินธุรกิจ” (JA Company Program)
ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย

บัวหลวงเพื่อ KidBright
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็น Digital Thailand
ธนาคารได้ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่ ง ชาติ (NECTEC) ด�ำเนินโครงการ“บัวหลวงเพื่อ KidBright”
ในการผลิ ต ชุ ด วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ “KidBright Board”
ทีส่ ามารถแสดงผลเป็นภาพและเสียง ตามชุดค�ำสัง่ (Programming)
ที่ได้รับจากสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
มือถือ เพือ่ มอบให้แก่โรงเรียนทีร่ ว่ มโครงการในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึง่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนส�ำหรับการศึกษา
ต่อในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในปี 2560 ได้จัดกิจกรรม
ประกวดการประยุกต์ใช้ชดุ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ “ตามรอยพ่อ
แบบพอเพียง ด้วย KidBright” โดยเยาวชนจากโรงเรียนราชินี
ได้รับรางวัลที่ 1 ด้วยโครงงาน “เก็บหอมรอมริบ (กระปุกออมสิน
อัตโนมัติ)” โรงเรียนชิตใจชื่น ได้รับรางวัลที่ 2 ด้วยโครงงาน “ระบบ
ควบคุมพ่นหมอกในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า” และโรงเรียนราชินี
ได้รับรางวัลที่ 3 ด้วยโครงงาน “เซ็นเซอร์แยกขยะ”

โครงการ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง
ธนาคารดำ�เนินโครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง”
(Student Internship Program – SIP) เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมนอก
เหนื อ จากหลั ก สู ต รปกติ ใ นสถานศึ ก ษาในด้ า นเศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ
การเงินการธนาคาร และความรับผิดชอบต่อสังคม สำ�หรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนเพื่อเข้า
ทำ�งานหรือดำ�เนินธุรกิจในอนาคต โดยในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 35
ของโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 289 คน รวมนักศึกษา
ที่ผ่านการอบรมแล้ว 69 รุ่น เป็นจำ�นวนมากกว่า 6,000 คน โดยมี
ผูบ้ ริหารและพนักงานของธนาคารเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์โดยตรงแก่เยาวชนเหล่านี้

JA Company
หลั ก สู ต ร “Junior Achievement Company Program”
(JA Company Program) เป็นหลักสูตรสร้างความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับ
การประกอบธุรกิจให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีด่ ำ� เนินการได้ผลส�ำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ โดยในประเทศไทย
ธนาคารได้ร่วมมือกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็น
สาขาขององค์ ก รไม่ แ สวงหาก� ำ ไรจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
เพือ่ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นภาษาไทย ซึง่ นักเรียนจะได้รบั ความรูจ้ าก
การทดลองท�ำธุรกิจจริง โดยการน�ำผลิตภัณฑ์ทนี่ กั เรียนสร้างสรรค์ขนึ้
มาจ�ำหน่ายในงานนิทรรศการ ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ซึ่งมี
โรงเรี ย นที่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รในปี นี้ จ� ำ นวน 25 แห่ ง
มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันน�ำผลิตภัณฑ์มาจ�ำหน่ายในงาน
นิทรรศการ จ�ำนวน 15 แห่ง นักเรียนสามารถระดมทุนก่อตั้งธุรกิจ
ได้รวม 187,500 บาท สร้างยอดขายรวม 259,054 บาท และมีก�ำไร
สุ ท ธิ ร วม 52,505 บาท ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ ก� ำ ไรสุ ท ธิ ทั้ ง หมด
เพื่อตอบแทนสังคม หลักสูตรนี้ท�ำให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการ
ท�ำธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันภายใต้กฎเกณฑ์ความเป็นธรรม และเห็น
ความส�ำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ตลอด 4 ปีของโครงการนี้ มีโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วรวม
85 แห่ง มีนักเรียนที่ผ่านโครงการทั้งสิ้น 2,323 คน ธนาคารได้
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นครูอาสาสมัคร
ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ มีครูอาสาสมัคร ซึ่งเป็นพนักงานของธนาคาร
เข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 59 คน โดยธนาคารอนุญาตให้ใช้เวลาท�ำงาน
ในการเข้าร่วมโครงการนี้ คิดเป็นชัว่ โมงท�ำงานของครูอาสาสมัครรวม
320 ชั่วโมง
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หมวดที่ 6 การให้ความรู้และพัฒนาเครือข่ายลูกค้าเอสเอ็มอี
ธนาคาร จับมือ “ธรรมศาสตร์”
หนุน “สตาร์ทอัพไทย”
ด้วยเล็งเห็นว่าธุรกิจสตาร์ทอัพจะทวีความส�ำคัญมากขึ้นและส่งผล
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยธนาคาร
ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ด� ำ เนิ น โครงการ “สนั บ สนุ น
การเติบโตและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ” เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ
และเสริ ม ศั ก ยภาพผู้ประกอบการสตาร์ท อัพและผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
โครงการนี้เป็นการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ท�ำการศึกษาวิเคราะห์ รวมถึงวางกรอบการพัฒนาใน
เบือ้ งต้นและก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกับผูป้ ระกอบการธุรกิจ
สตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ส่วนธนาคารจะช่วย
วางกลยุทธ์ จัดท�ำแผนด�ำเนินงาน ตลอดจนให้คำ� ปรึกษาด้านวางแผน
การบริหารการเงิน และเชื่อมโยงกับตลาด ตลอดจนช่วยจัดหาแหล่ง
เงิ น ทุ น ที่ เ หมาะสม โดยมี เ ป้ า หมายสุ ด ท้ า ยที่ จ ะช่ ว ยกั น พั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนรายกลางและรายเล็ก
ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การตลาด การเงิน ระบบ
บัญชี และการจัดการอย่างเป็นระบบ

ธนาคาร ร่วมกับสมาคมเครือ่ งท�ำความเย็น
จัดกิจกรรม “จับคู่ธุรกิจ” ในเมียนมา
ศูนย์ขอ้ มูลธุรกิจไทยในเมียนมา กระทรวงอุตสาหกรรม คาดการณ์วา่
มูลค่าของตลาดอาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็งในประเทศเมียนมา
ระหว่างปี 2557 – 2561จะเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี จึงเป็นโอกาสของ
ธุ ร กิ จ เครื่ อ งท� ำ ความเย็ น ของไทยที่ จ ะเข้ า ไปขยายตลาดและ
หาพันธมิตรคู่ค้า ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับสมาคมเครื่องท�ำความเย็น
ไทย จัดกิจกรรมจับคูธ่ รุ กิจขยายฐานธุรกิจกลุม่ เครือ่ งปรับอากาศและ
เครื่องท�ำความเย็น ระหว่างผู้ประกอบการของไทยและเมียนมา
โดยมีผู้ประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเครื่องท�ำความเย็น
เข้าร่วมทั้งหมด 29 ราย เป็นบริษัทไทย 15 ราย และบริษัทรวมทั้ง
สมาคมธุรกิจของเมียนมา 14 ราย และสมาคมเครื่องท�ำความเย็น
ไทยมีแผนจะจัดกิจกรรมนี้ที่ประเทศกัมพูชาในโอกาสต่อไป

“Go Online…Go Global”
ธนาคาร ร่วมกับ “Amazon.com” เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ระดับ
โลกและใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั ิ
การภายใต้หวั ข้อ “Go Online…Go Global” ส�ำหรับลูกค้าของสาขา
และส�ำนักธุรกิจที่สนใจเปิดตลาดการขายสินค้าช่องทางออนไลน์ใน
สหรัฐอเมริกา บนเว็บไซต์ Amazon.com โดยได้จดั ในกรุงเทพฯ 1 ครัง้
และต่างจังหวัด 3 ครัง้ ได้แก่ นครปฐม เชียงใหม่ และสงขลา การจัด
งานสัมมนาทุกครั้งได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ประกอบการ ผู้ผลิต
และผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าที่ขายดีบนเว็บไซต์ Amazon.com อาทิ สินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและ
หัตถกรรม ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์กลุม่ สปา สินค้าเครือ่ งใช้และของ
ตกแต่งบ้านที่ท�ำจากไม้ ซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แล้ว ยังมีบริการให้คำ� แนะน�ำผลิตภัณฑ์ของธนาคารส�ำหรับ
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า อี ค อมเมิ ร ์ ซ เช่ น บริ ก ารรั บ เงิ น โอนจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นเงินจากการขายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon.com
เข้ า บั ญ ชี ที่ เ ปิ ด ไว้ กั บ ธนาคารกรุ ง เทพ บริ ก ารเปิ ด บั ญ ชี สมั ค ร
บัตรบีเฟิสต์สมาร์ท บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บริการบัตรเครดิต
และบริการสินเชื่อธุรกิจ
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Startup Thailand 2017

น�ำลูกค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ร่วมงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”

ธนาคาร ร่วมสนับสนุนจัดงาน “Startup Thailand 2017” ซึ่งจัดขึ้น
โดยความร่วมมือของส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนเพือ่ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพให้เป็น “นักรบทาง
เศรษฐกิจใหม่” (New Economic Warrior: NEW) อีกทั้งส่งเสริม
สภาพแวดล้อม (Ecosystem) ทีถ่ อื เป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโต
ของสตาร์ทอัพ และเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความตืน่ ตัวและการสนับสนุน
สตาร์ทอัพ อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ รวมถึงการเป็นการเปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการด�ำเนินธุรกิจตามนโยบาย
การขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ “Thailand 4.0” ของ
รัฐบาลเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” ทั้งนี้ ได้จัด
กิจกรรมรวม 5 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค โดยเน้นเนื้อหาหลัก
ของงานสอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละพืน้ ที่ ภายใต้แนวคิด “Startup
Thailand, Scale up Asia”

ธนาคารน�ำกลุ่มเกษตรกร “โครงการเกษตรก้าวหน้า” จัดแสดงและ
จ�ำหน่ายสินค้าแก่ประชาชน ในบูธของธนาคาร ที่งาน “Thailand’s
Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทัว่ ไทย หาได้ทเี่ ดียว”
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ซึ่งจัดงานครั้งนี้ขึ้น
เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้กับชุมชนและสังคมไทย
ช่วยให้เศรษฐกิจไทยพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ
เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องธนาคาร
ในการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั สังคมและชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ธนาคาร
เป็น 1 ใน 10 บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมงานโดยจัดบูธจ�ำหน่ายและแสดงสินค้า
ของกลุ่มเกษตรกรจากโครงการ “เกษตรก้าวหน้า” เพื่อเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์และความก้าวหน้าของเกษตรกร ที่มีการรวมกลุ่มสร้าง
“เครือข่าย” น�ำ “นวัตกรรม” มาใช้ จนเกิดเครือข่ายห่วงโซ่การผลิต
หรือ Supply Chain ที่มีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับเกษตรกร
ให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานจนก้าวสู่สากลได้

อนาคตเกษตรกรไทยจากมุมมอง
ของเกษตรกรก้าวหน้า
ธนาคารริเริ่ม โครงการเกษตรก้าวหน้าขึ้นในปี 2544 เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งแก่เกษตรกรในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารการเงิน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
โดยในปี 2560 ธนาคารได้จดั ประชุมในหัวข้อ “อนาคตเกษตรกรไทย
จากมุมมองของเกษตรกรก้าวหน้า” เชื่อว่าช่วยให้เกษตรกรเตรียม
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงระดับโลก จากหลายปัจจัย ทั้งด้านดินฟ้า
อากาศ ผู้บริโภค รวมถึงด้านวิทยาการต่าง ๆ การจัดประชุมในครั้งนี้
เป็นโอกาสดีที่พันธมิตรเครือข่ายเกษตรกรก้าวหน้าได้พบปะพูดคุย
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง แนวคิ ด ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ต ่ อ
เกษตรกร ในการต่อยอดและยกระดับเกษตรกรไทยให้กา้ วหน้ายัง่ ยืน
ยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะในช่วงนีภ้ าครัฐบาล มีโครงการประชารัฐภาคเกษตร
ทีช่ ว่ ยดูแลด้านการตลาด นับเป็นเรือ่ งดีทจี่ ะส่งผลต่อเกษตรก้าวหน้า
ให้พัฒนายิ่งขึ้น

โดยบูธของธนาคารได้จัดแสดงและจ�ำหน่าย “มะคาเดเมียนัท”
ภายใต้ แ บรนด์ “ระฆั ง ทอง” ของกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งมี
คุณนรรถพร พระศรีนาม เป็นประธานกลุ่ม เริ่มจากการท�ำงาน
ของกลุ่มแม่บ้านจนพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มตัว และ
“น�้ำมะนาวพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม” แบรนด์ “มีนาว” ของสหกรณ์
ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้วด�ำเนินสะดวก จ�ำกัด

การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ
ธนาคารร่วมกับสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
จัดงานเสวนาในหัวข้อ “การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อั ต โนมั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดต้ น ทุ น การผลิ ต ในยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0” เป็นส่วนหนึง่ ของ “โครงการบัวหลวงเพือ่ Robotics
สู่ Thailand 4.0” ซึ่งธนาคารด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ภายใต้โครงการ “เพื่อนคู่คิด
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ธุรกิจนวัตกรรม” ให้แก่ลกู ค้าธนาคารสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี
และผูส้ นใจทัว่ ไป ภายในงานนอกจากหัวข้อเสวนาทีเ่ ป็นประโยชน์แล้ว
ยังมีการออกบูธนิทรรศการแสดงสินค้าและบริการของผูป้ ระกอบการ
ที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งการสาธิตการท�ำงานของหุ่นแขนกล ซึ่งได้
รั บ ความสนใจจากลู ก ค้ า เข้ า เยี่ ย มชมเป็ น จ� ำ นวนมาก ปั จ จุ บั น
อุตสาหกรรมในประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสูย่ คุ 4.0 การน�ำเทคโนโลยี
หุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ม าใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและเป็ น
ส่วนหนึง่ ในกระบวนการผลิตในยุคทีข่ าดแคลนแรงงานมีฝมี อื จึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ประกอบการในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน เนื่องจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

จับคู่เปิดตลาดจีน
ธนาคารร่วมกับสภาธุรกิจไทย-จีน และสภาส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCPIT) จัดการสัมมนาชื่อ
The Chinese Link Forum ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2560 เรื่อง “แสวงหา
โอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างจีน-ไทย: จับคู่เปิดตลาดจีน”
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจทั้งจีนและไทยเข้าร่วมงานกว่า
200 คน ที่ได้รับฟังแนวทางรวมทั้งโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างจีน ไทยและภูมิภาค CLMV ตลอดจนการเชื่อมโยงโครงการ
พั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก หรื อ (Eastern
Economic Corridor – EEC) กับโครงการภายใต้นโยบาย One Belt
One Road ของประเทศจี น และมี ก ารจั บ คู ่ ธุ ร กิ จ จากนั ก ธุ ร กิ จ
ทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรายการอย่างดียิ่ง
ความร่วมมือของทัง้ 2 ประเทศรวมถึงนโยบาย One Belt One Road
และ EEC จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้เป็น
อย่างดี โดยความส�ำคัญของประเทศไทย คือ ความอุดมสมบูรณ์
ทางทรัพยากร สังคมมีการพัฒนาอย่างมัน่ คง มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจ
อี ก ทั้ ง ด้ ว ยปั จ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ใ กล้ กั น และความสั ม พั น ธ์
อันยาวนานจะสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

หมวดที่ 7 การให้ความรู้
ด้านการเงินและการเข้าถึง
บริการทางการเงินแก่
ประชาชนทัว่ ไป
ให้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
สมทบกองทุนประกันสังคม
ธนาคารร่วมกับส�ำนักงานประกันสังคมพัฒนา “ระบบการให้บริการ
หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ Direct Debit เพื่อช�ำระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมส�ำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40”
เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ระกันตนไม่ตอ้ งเดินทางไป
ช�ำระเงินทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมเขตพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ด้วยตนเองทุกเดือน
โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างแล้วลาออก และผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นความมั่นคงของชีวิตใน
อีกรูปแบบหนึ่งได้

การให้ความรู้ทางการเงิน
ธนาคารตระหนักว่าความรู้และความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทาง
การเงินเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการสร้างวินยั ทางการเงินส่วนบุคคล
ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำหรับความมั่นคงและมั่งคั่งของแต่ละครอบครัว
ธนาคารจึงด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ละเพิม่ พูนทักษะ
ดังกล่าวให้แก่ประชาชน
ธนาคารร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด�ำเนินโครงการ รู้เก็บ รู้ใช้
สบายใจ เป็นปีที่ 2 ในปี 2560 เพือ่ ให้ความรูแ้ ละเสริมสร้างวินยั ทาง
การเงินแก่นกั ศึกษา โดยการด�ำเนินโครงการทัง้ 2 ครัง้ มีนกั ศึกษาจาก
10 มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐมกว่า 700 คนเข้าร่วมและน�ำ
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปขยายผลผ่าน 44 โครงการโดยมีผไู้ ด้รบั ประโยชน์กว่า
6,000 คน
นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนการให้ความรูท้ างการเงินและเข้าถึง
บริการทางการเงินผ่านโครงการอืน่ ๆ อีก เช่น JA Company (หน้า 66)
เพือ่ ปลูกฝังความรูแ้ ละทักษะทางธุรกิจแก่นกั เรียนในระดับมัธยมศึกษา
การร่วมสนับสนุนคลินกิ แก้หนี้ (หน้า 31) เพือ่ ช่วยลดปัญหาหนีค้ รัวเรือน
ของประชาชน และการให้บริการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
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พลังสร้างสรรค์ พลังสู่ความสำ�เร็จ
ธนาคารกรุงเทพเชื่อว่า ชุมชนที่เจริญงอกงาม
บนรากฐานที่มั่นคงเข้มแข็ง คือปัจจัยแวดล้อม
สำ�คัญที่เอื้ออำ�นวยต่อความสุขของคนในสังคม
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
(CSR = รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560, AR =รายงานประจำ�ปี 2560)
GRI
Disclosure
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13
102-14
102-15
102-16
102-17
102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-25
102-26
102-27
102-28
102-30
102-31
102-32
102-33
102-35
102-36
102-38
102-39
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52

ข้อมูลที่น�ำเสนอ
CSR: p.4
CSR: p.4 - 5
CSR: p.5
CSR: p.5
CSR: p.4
CSR: p.5
CSR: p.6 - 7
CSR: p.8 - 11
CSR: p.11
CSR: p.11
CSR: p.11
CSR: p.11
CSR: p.2 - 3
CSR: p.12 - 13
CSR: p.14 / AR: p.2
CSR: p.14
CSR: p.15
CSR: p.15
CSR: p.15
CSR: p.15
CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
CSR: p.15 / AR: p.65 - 91
CSR: p.15
CSR: p.15
CSR: p.15
CSR: p.15
CSR: p.15 / AR: p.75, 98
CSR: p.15 / AR: p.75, 98
CSR: p.15 / AR: p.75, 98
CSR: p.15 / AR: p.75, 98
CSR: p.17
CSR: p.19
CSR: p.16 - 21 / AR: p.22- 27
CSR: p.17 - 21 / AR: p.22- 27
CSR: p.17 - 21 / AR: p.22- 27
CSR: p.22 / AR: p.106 - 112
CSR: p.22
CSR: p.22 - 25
CSR: p.25
CSR: p.25
CSR: p.25
CSR: p.25
CSR: p.25

GRI
Disclosure
102-53
201-1
201-2
201-3
201-4
202-1
202-2
203-1
203-2
204-1
205-1
205-2
205-3
206-1
301-1
301-2
302-1
302-2
302-3
302-4
303-1
303-2
303-3
304-1
304-2
304-3
304-4
305-1
305-2
305-3
305-4
305-5
305-6
305-7
306-1
306-2
306-3
306-4
306-5
307-1
308-1
308-2
401-1
401-2
401-3
403-1
403-2
403-3

ข้อมูลที่น�ำเสนอ
CSR: p.25
CSR: p.28
CSR: p.28, 46
CSR: p.29
CSR: p.29
CSR: p.29
CSR: p.53
CSR: p.30
CSR: p.30 - 31
CSR: p.11
CSR: p.31
CSR: p.31
CSR: p.31
CSR: p.31
CSR: p.34
CSR: p.34
CSR: p.35
CSR: p.36
CSR: p.36
CSR: p.37
CSR: p.38
CSR: p.38
CSR: p.38
CSR: p.38
CSR: p.38
CSR: p.38
CSR: p.38
CSR: p.39
CSR: p.40
CSR: p.40
CSR: p.40
CSR: p.41
CSR: p.41
CSR: p.41
CSR: p.41 - 42
CSR: p.42
CSR: p.42
CSR: p.42
CSR: p.42
CSR: p.43
CSR: p.43
CSR: p.43
CSR: p.46 - 47
CSR: p.46 - 48
CSR: p.48
CSR: p.49
CSR: p.49
CSR: p.49

GRI
Disclosure
404-1
404-2
404-3
405-1
405-2
406-1
407-1
408-1
409-1
410-1
411-1
412-1
413-1
413-2
414-1
414-2
415-1
416-1
416-2
417-1
417-2
417-3
418-1
419-1

ข้อมูลที่น�ำเสนอ
CSR: p.50
CSR: p.51 - 52
CSR: p.53
CSR: p.53
CSR: p.53
CSR: p.53
CSR: p.53
CSR: p.53
CSR: p.53
CSR: p.53
CSR: p.54
CSR: p.54
CSR: p.55
CSR: p.55
CSR: p.10 - 11
CSR: p.11
CSR: p.15
CSR: p.56
CSR: p.56
CSR: p.57
CSR: p.57
CSR: p.57
CSR: p.57
CSR: p.57
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