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แม้ว่าในปีท่ีผ่านมา ธนาคารกรุงเทพต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ครั้ ง ส� ำ คั ญ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ สื บ เนื่ อ งมาจากการจากไปของท่ า น
อดีตประธานกรรมการ นายชาตรี โสภณพนิช ทีน่ ำ� ความเศร้าโศกอาดูร
อย่ า งใหญ่ ห ลวงมาสู ่ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของธนาคารทุ ก คนต่ อ
การสูญเสียผูน้ ำ� องค์กร ผูเ้ ป็นทีเ่ คารพรักอย่างสูง แต่ภารกิจเพือ่ การด�ำรง
บทบาทของความเป็นธนาคารชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียนและทวีปเอเชีย
และธนาคารไทยทีม่ เี ครือข่ายครอบคลุมเขตเศรษฐกิจส�ำคัญของโลก ยังคง
ได้รับการสืบสานต่อเนื่องภายใต้การน�ำของคณะผู้บริหารในปัจจุบัน
ด้วยเจตนารมณ์ทมี่ งุ่ สร้างความเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนตาม
แนวทางที่ท่านอดีตประธานกรรมการวางรากฐานไว้ให้
ธนาคารกรุงเทพในฐานะจุดเชื่อมโยงทางการเงิน ซึ่งได้รับความเชื่อถือ
จากลูกค้า ผูล้ งทุน หน่วยงานภาครัฐ และสังคมทัว่ ไปทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยัง่ ยืน ด้วยการสนับสนุน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีศักยภาพที่จะส่งต่อความเข้มแข็งให้แก่สังคมรอบข้าง ควบคู่ไป
กับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
มีความปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังปฏิบัติตามมาตรฐานการก�ำกับ
ดูแลในระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์สกู่ ารเป็นหนึง่ ในธนาคารชัน้ น�ำของภูมภิ าคอาเซียนและ
ทวีปเอเชีย ธนาคารกรุงเทพยังคงให้ความส�ำคัญกับปัจจัยหลัก 3
ประการที่ก�ำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้อมในทุกภูมภิ าคทัว่ โลก ได้แก่ การหลอมรวมกันทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาค (Regionalization) การที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทั้งในธุรกิจและการด�ำเนินชีวิต (Digitalization) และ
การเติบโตขึ้นเป็นสังคมเมืองของพื้นที่ต่าง ๆ (Urbanization)
ธนาคารด�ำเนินการตามเจตนารมณ์ดงั กล่าวข้างต้นในหลากหลายรูปแบบ
เช่น การสนับสนุนลูกค้าในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่าน
เครือข่ายของธนาคารทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การสร้างประโยชน์
จากความเชีย่ วชาญของธนาคารในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
และลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ระหว่ า งประเทศ การพั ฒ นานวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยีเพือ่ ให้ธนาคารพร้อมสนับสนุนลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต และการร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทั้ ง ในภาค
ธุรกิจต่าง ๆ และผู้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการทีต่ อบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในสังคมทีม่ เี ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็น
หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ

ธนาคารกรุงเทพยึดมั่น
ในวิสัยทัศน์ และแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ             
การพัฒนาความยั่งยืน
ด้วยการสนับสนุนผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสีย
ทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้
5

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญต่อการวางพื้นฐาน
ของการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น อย่ า งเป็ น ระบบ โดยการศึ ก ษาทิ ศ ทาง
การพัฒนาที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาตรฐานการก�ำกับดูแลซึง่ เป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับประเทศและในระดับ
ภูมิภาค เป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่
เรียกว่า Sustainability Development Goal หรือ SDG ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560-2562 เพื่อก�ำหนดทิศทางและกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ความยั่ ง ยื น ของธนาคาร ให้สามารถก้าวขึ้นสู่การยอมรับในระดับ
นานาชาติตอ่ ไป นอกจากนัน้ ธนาคารได้รบั การประกาศให้อยูใ่ นรายชือ่
ของ “หุ้นยั่งยืน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand
Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
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ในรายงานฉบับนี้ ธนาคารได้รายงานถึงผลของการด�ำเนินการเพื่อ
พัฒนาความยั่งยืน โดยเริ่มจากการทบทวนประเด็นสาระส�ำคัญด้าน
ความยั่งยืนในมุมมองของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายใน
ของธนาคาร และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นต่าง ๆ ออกมาเป็น
แนวทางความยัง่ ยืน 5 ด้าน และประเด็นทีต่ อ้ งให้ความสนใจเป็นพิเศษ
จ�ำนวน 12 ประเด็น โดยก�ำหนดเป็น “ความมุง่ มัน่ ” ของธนาคาร เพือ่ ให้
ธนาคารสามารถติดตาม ตรวจประเมิน และวัดผลของกิจกรรมต่าง ๆ
ได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนา
ความยั่ ง ยื น ของตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง ประเทศไทย คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมถึ ง หลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานในระดั บ สากล เช่ น Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) และกรอบการรายงานของ Global
Reporting Initiative (GRI) เป็นต้น
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ธนาคารเชื่อมั่นว่า การด�ำเนินการตามกรอบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว
จะสร้ า งผลกระทบที่ ดี ต ่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งของธนาคาร
ในการเป็นธนาคารทีย่ งั่ ยืน และประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินการ
ตามแนวทางความยัง่ ยืน 5 ด้าน จะท�ำให้ธนาคารสามารถขยายผลของ
ความส�ำเร็จนี้ไปยังสาขาและหน่วยธุรกิจของธนาคารในประเทศต่าง ๆ
ได้ทั่วโลกต่อไป

แนวทางส่ค
ู วามยัง่ ยืน 5 ด้าน
ได้แก่ การใส่ใจดูแลสังคม
การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั
การเสริมสร้างศักยภาพ
ของห่วงโซ่คณ
ุ ค่า การดูแล
และการพัฒนาพนักงาน
และการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม
ในระยะกลาง ธนาคารได้รเิ ริม่ ก�ำหนด “ความมุง่ มัน่ ” โดยวางกรอบของ
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของการด�ำเนินการกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืน
ตามประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของธนาคารอย่างชัดเจน

แนวทางสู่ความยั่งยืน 5 ด้าน ได้แก่ การใส่ใจดูแลสังคม การพัฒนา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล การเสริมสร้างศักยภาพของห่วงโซ่
คุ ณ ค่ า การดู แ ลและการพั ฒ นาพนั ก งาน และการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม โดยภารกิ จ ของธนาคารใน 5 ด้ า นนี้ ค รอบคลุ ม
ประเด็ น สาระส� ำ คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น 12 ประเด็ น ซึ่ ง น� ำ เสนอ
อยู่ในรายงานฉบับนี้โดยละเอียด

ในระยะยาว ธนาคารมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายใน
การเป็นธนาคารที่รับผิดชอบและด�ำเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืนได้ครบในทุกหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานปฏิบัติการ และ
หน่วยงานสนับสนุน ของธนาคารอย่างครอบคลุม ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้าง
ภาพลักษณ์และความมัน่ คงของธนาคาร ทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ธนาคารได้ ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ แ ละแผนด� ำ เนิ น การด้ า นความยั่ ง ยื น
โดยในระยะสั้น ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการทบทวนการด�ำเนินการ
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ผ่านมา และวางแผนเพื่อปรับปรุง ต่อยอดและริเริ่มกิจกรรมใหม่ที่มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ

ธนาคารมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับผลการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ
ที่ ส ร้ า งผลกระทบที่ ดี ต ่ อ การพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของธนาคาร เช่ น
การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและธุรกิจเอสเอ็มอี ให้มีความเข้มแข็ง
อย่ า งยั่ ง ยื น การให้ ค� ำปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น บริ ก ารทางการเงิ น ใน
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและพลังงานทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม การให้ความส�ำคัญด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลธุรกิจให้
แก่ลกู ค้าและกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของธนาคาร ตลอดจนกิจกรรมเพือ่ การ
อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และการสร้างชุมชนและสังคม
โดยรวมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ที่ธนาคาร
ต้องแก้ไขปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้าง
ความเข้าใจต่อประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน ที่ต้องสัมพันธ์กับ
การท�ำงานร่วมกันของหลาย ๆ หน่วยงานภายในธนาคาร ซึ่งธนาคารมี
แนวทางที่ จ ะน� ำ เทคโนโลยี ทั น สมั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร
ให้ความรู้ และการอบรมพนักงานและผู้บริหารทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและตระหนักในความส�ำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความยัง่ ยืนตามเจตนารมณ์ของธนาคารได้อย่างทัว่ ถึงและเป็นเอกภาพ
ธนาคารมีความเชื่อมั่นว่า ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่กล่าวไว้
ในรายงานฉบับนี้ จะท�ำให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ผูอ้ า่ นและผูท้ สี่ นใจต่อชือ่ เสียง
ภาพลักษณ์ และความมั่นคงของธนาคาร ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์
ทิศทาง และผลการด�ำเนินงานในทุกมิติ ครอบคลุมทัง้ ด้านผลประกอบการ
ทางธุรกิจและการพัฒนาความยั่งยืน

ดังกล่าว รวมทัง้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาความยัง่ ยืนของ
สหประชาชาติ ธนาคารกรุงเทพได้กำ� หนดแนวทางเพือ่ มุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน
ที่สอดประสานมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางด้านความยั่งยืน 5 ด้าน เป็นเสมือน
เข็มทิศน�ำทางที่ชัดเจน
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของ
ธนาคาร ขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ ต่อธนาคาร
ในทุกด้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพยังคงมุ่งมั่น
สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารทางการเงิ น ที่ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐานของ
ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนของประเทศเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง
และยั่งยืน
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ในท้ายทีส่ ดุ นี้ ธนาคารตระหนักเป็นอย่างดีวา่ ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับ
ความท้าทายหลายด้านในระหว่างการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจ
ทีม่ คี วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประชากรมีรายได้สงู การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและด้านพลังงาน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง ตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ปิติ สิทธิอ�ำนวย

ประธานกรรมการ

เดชา ตุลานันท์

ประธานกรรมการบริหาร

ชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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+ เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ

ประวัติโดยย่อ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2487 มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2518 ซึง่ เป็นปีแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิดด�ำเนินการ โดยธนาคารเป็น 1 ใน 16 บริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรกของตลาด ธนาคาร
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ “บัวหลวง” โดยยึดมัน่ ในเจตนารมณ์
ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาตลอด
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ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ การหลัก ส�ำหรับลูก ค้า ธุรกิจ อาทิ บัญชีเ งินฝาก
เพื่อธุรกิจทั้งในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์
บั ต รเครดิ ต เพื่ อ ธุ ร กิ จ บริ ก ารส� ำ หรั บ ร้ า นค้ า รั บ บั ต รเครดิ ต บริ ก าร
รับช�ำระเงิน บริการเรียกเก็บเงิน บริการโอนเงิน บริการให้สินเชื่อ
โครงการและสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ บริการทางการเงินส�ำหรับ
การค้าระหว่างประเทศ บริการธนาคารดิจิทัลส�ำหรับธุรกิจ บริการ
เพื่อรักษาสภาพคล่อง บริการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และ
บริ ก ารให้ ค� ำ แนะน� ำ ด้ า นการลงทุ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ท่ี ส นใจด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ในประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น
ธนาคารให้บริการสินเชื่อส�ำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
เช่น อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ โครงการสาธารณูปโภคและ
การบริการ สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่ และอื่น ๆ

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารหลั ก ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า บุ ค คล อาทิ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพื่อการออม เช่น บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
บัญชีเงินฝากประจ�ำ และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์
บัตรเครดิตและบัตรเดบิตส่วนบุคคล บริการโอนเงินและช�ำระเงิน
บริการธนาคารดิจทิ ลั บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งอัตโนมัติ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การลงทุ น เช่ น กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ และ
กองทุนระยะยาว เป็นต้น บริการเพื่อความมั่นคงของครอบครัว เช่น
การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และการประกัน
วินาศภัย เป็นต้น บริการสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
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กลุ่มลูกค้า
ธนาคารน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้แก่ลกู ค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางทีค่ รอบคลุมลูกค้า
ทุกกลุ่ม ตั้งแต่การให้บริการผ่านเครือข่ายสาขา บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และบริการธนาคารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ธนาคารแบ่งประเภทของลูกค้าออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่

ลูกค้าธุรกิจรายกลาง

ลูกค้าธุรกิจรายปลีก

เป็นบริษทั ขนาดใหญ่และบริษทั ข้ามชาติทเี่ ข้า
มาด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย ในหลากหลาย
อุ ต สาหกรรม โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมของธนาคาร
เป็นผู้ดูแล

เป็นบริษัทขนาดกลางที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ
ให้ พ ร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
แวดล้อมหรือการเปลี่ยนผ่านการบริหารงาน
ไปสู่ทายาทรุ่นต่อไป

เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ
ทางธุรกิจ โดยธนาคารสนับสนุนการแบ่งปัน
ความรูอ้ นั เป็นประโยชน์ เพิม่ มูลค่าให้กบั ธุรกิจ
และน�ำเสนอโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่
ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล

ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ

ลูกค้าการเงินธนกิจ

เป็นกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการใช้บริการ
ทางการเงินหลากหลายรูปแบบผ่านเครือข่าย
สาขาทั่วประเทศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ธนาคารดิจิทัล รวมถึงผู้ที่สนใจรับค�ำปรึกษา
ด้านการเงินและผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน

เป็นกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นบริษทั ขนาดใหญ่ซงึ่ ด�ำเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ และต้องการขยายธุรกิจ
ไปในประเทศต่าง ๆ ที่ธนาคารมีเครือข่าย
สาขาตั้งอยู่ รวมทั้งในประเทศไทย

เป็ น บริ ษั ท ขนาดใหญ่ ที่ ต ้ อ งการระดมทุ น
ด้วยการออกตราสารหนี้ เพื่อน�ำไปลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่ หรือเพื่อการเข้าซื้อและ
ควบรวมกิจการ และลูกค้าที่ต้องการบริการ
บริ ห ารการเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งและ
รั บ ผลประโยชน์ จ ากอั ต ราแลกเปลี่ ย นและ
อัตราดอกเบี้ย
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ขอบข่ายการให้บริการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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สหรั ฐ อเมริ ก า

1

สหราชอาณาจั ก ร

1

จี น

ฮ่ อ งกง

เวี ย ดนาม

6

2

2

ญี่ ปุ ่ น

2

ไต้ ห วั น

3

เมี ย นมา
หมู่ เ กาะ
เคย์ แ มน

1

ฟิ ลิ ป ปิ น ส์

1

1

กั ม พู ช า

1

ลาว

2

ตั ว เลขแสดงจ� ำ นวนสาขา

* ไม่รวมเครื่องบริการอัตโนมัติ

ไทย

1,161*

มาเลเซี ย

5

อิ น โดนี เ ซี ย

3

สิ ง คโปร์

1
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
งบการเงินรวม

สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อ*
เงินรับฝาก
หนี้สิน
รายได้รวม
ก�ำไรสุทธิ**

2558

2559

2560

2,835,852
1,868,903
2,090,965
2,473,821
157,044
34,181

2,944,230
1,941,093
2,178,141
2,564,985
152,747
31,815

3,076,310
2,003,989
2,310,743
2,674,303
160,253
33,009

หน่วย : ล้านบาท
2561
3,116,750
2,083,160
2,326,470
2,703,591
170,653
35,330

* หักรายได้รอตัดบัญชี **ส่วนที่เป็นของธนาคาร
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หมายเหตุ : งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด บางกอกแบงค์
เบอร์ฮาด บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จ�ำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ำกัด
บริษัทย่อยของธนาคารเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ�ำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมน บางกอก
แบงค์ เบอร์ฮาด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมาเลเซีย และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ส่วนบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด
นอกจากนี้ งบการเงินรวม ยังได้รวมถึง บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด ซึ่ง บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บางกอก แคปปิตอล จ�ำกัด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
ธนาคารมุ่งมั่นในการด�ำเนินกิจการโดยยึดหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณค่าแก่เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยตลอดปีทผี่ า่ นมาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีบทบาทในการผลักดันในองค์กร หน่วยงาน และสมาคมต่าง ๆ ดังนี้
องค์กร

บทบาท

สมาคมธนาคารไทย

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย

ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ในคณะกรรมการบริหารธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจอนาคต
และธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร
เป็นกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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องค์กร

บทบาท

มูลนิธิศึกษาพัฒน์

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร
เป็นกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธศิ กึ ษาพัฒน์

คณะกรรมการอ�ำนวยการสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร

นายกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ รองผู้จัดการอาวุโส สายเทคโนโลยี
เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

นายกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ รองผู้จัดการอาวุโส สายเทคโนโลยี
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
ธนาคารสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรมธุรกิจ สภาหอการค้า
และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2561
ธนาคารได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคม ชมรม สถาบันและสภาหอการค้าต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 32 ล้านบาท ซึง่ มีองค์กร
ที่ได้รับการสนับสนุนสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้
จ�ำนวนเงินสนับสนุน
(ล้านบาท)

สัดส่วนเงินสนับสนุน
(ร้อยละ)

สมาคมธนาคารไทย

17.94

56.06

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (Institute of International Finance: IIF)

6.55

20.46

หอการค้าไทย

5.02

15.70

องค์กร

การก�ำกับดูแลกิจการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญสูงสุดต่อเรื่องของการก�ำกับดูแลกิจการและการรักษาจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งเป็นหลักยึดที่ท�ำให้
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้างความเชือ่ มัน่ และรักษาภาพลักษณ์ทดี่ ขี องการเป็นธนาคารชัน้ น�ำของประเทศ และของภูมภิ าค
ตามวิสัยทัศน์ที่ธนาคารได้ก�ำหนดไว้
ธนาคารได้กำ� หนดนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ และก�ำหนดหลักปฏิบตั ทิ เี่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่า การด�ำเนินกิจการของธนาคาร
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ธนาคารได้สอื่ ความให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับชัน้
ได้รบั ทราบนโยบายก�ำกับดูแลกิจการและหลักปฏิบตั ผิ า่ นช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ ภายในธนาคาร และได้เผยแพร่ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียและสาธารณชน
ทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร
14
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตรวจสอบและควบคุม

ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

กิจการธนาคารในประเทศ
- ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
- ลูกค้าธุรกิจรายปลีก
- ลูกค้าบุคคล

- บัตรเครดิต
- ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

กิจการธนาคารต่างประเทศ
- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- สาขาต่างประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ
- บริหารการเงิน
- วานิชธนกิจ
- ธุรกิจหลักทรัพย์

ปฏิบัติการ
- ปฏิบัติการสนับสนุน

สนับสนุนและอำ�นวยการ
-

บัญชีและการเงิน
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
บริหารความเสี่ยง
บริหารสินเชื่อ
อาคารสำ�นักงานและทรัพย์สิน
วิจัย
ประชาสัมพันธ์
กำ�กับดูแล
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเริม่ ต้นจาก คณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบสูงสุด คณะกรรมการธนาคาร
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานเพื่อให้ธนาคารมี
ผลประกอบการที่ดี สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการและ
ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น�ำ
และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการธนาคารเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่
ส�ำคัญ ซึง่ ส่งผลให้ธนาคารเจริญเติบโตเคียงคูก่ บั ประเทศไทยมาโดยตลอด
คณะกรรมการธนาคาร มีการพิจารณา ปรึกษาหารือ และตัดสินใจเกีย่ วกับ
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในการประชุม
ประจ�ำเดือนของคณะกรรมการธนาคาร หากมีกรณีพิจารณานโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เลขานุการบริษัทจะจัดเป็นวาระ เสนอ
ต่อที่ประชุมเป็นเรื่อง ๆ ไป
คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อท�ำหน้าที่กลั่นกรอง เสนอความเห็น ติดตามและก�ำกับดูแลการ
ด� ำ เนิ น งานของธนาคารตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมทัง้ รายงานการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ คณะกรรมการธนาคารอย่าง
สม�่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการ
ธนาคารแต่งตัง้ ขึน้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบริ ห าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ
การลงทุ น ตลอดจนการด� ำ เนิ น งานต่ า ง ๆ ของธนาคาร รวมถึ ง
การพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ซึง่ ต้องได้รบั การอนุมตั หิ รือความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ
ของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น หรื อ
คณะกรรมการธนาคารเพือ่ แต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร พิจารณาและ
เสนอชือ่ กรรมการต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะ
กรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ และพิจารณาเสนอชื่อบุคคลต่อคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมส�ำหรับกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ระดับสูง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และ
นโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ช ่ ว ยแบ่ ง เบาภารกิ จ ของ
คณะกรรมการธนาคารเกี่ ย วกั บ การสอบทานรายงานทางการเงิ น
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณา
คัดเลือกและการประสานงานกับผู้สอบบัญชีของธนาคาร
คณะกรรมการจั ด การ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดู แ ลให้ ก ารด� ำ เนิ น กิ จ การ
ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งการก�ำหนด
แนวนโยบายเพื่ อ น� ำ เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณา และ
การติดตามการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ดู ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารเพิ่ ม เติ ม
ในรายงานประจ�ำปี 2561 ในหัวข้อรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
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+ สรุปการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนปี 2561
มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม
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+ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
วิธีการจัดท�ำรายงาน

ขอบเขตของรายงาน

ธนาคารจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืน ปี 2561 โดยเปลีย่ นชือ่ รายงานจาก
“รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึง่ ใช้อย่างต่อเนือ่ งมาจนถึงปี 2560
มาเป็น “รายงานความยัง่ ยืน” เพือ่ ให้สามารถรายงานผลการด�ำเนินการ
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานกรอบการรายงานและเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร
ก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและใน
ระดับสากล อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดั ช นี ชี้ วั ด
ความยัง่ ยืน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และมาตรฐาน
การรายงานด้านความยัง่ ยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI)
ให้มากขึน้

รายงานฉบั บ นี้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น สาระส� ำ คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น
ทีก่ ลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกและภายในของธนาคารเห็นพ้องกันว่าเป็น
ประเด็นที่จะสร้างผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีขอบเขตของรายงานครอบคลุม
การด�ำเนินการของธนาคารในประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนของรายได้รวม
คิดเป็นร้อยละ 94.2 ของการด�ำเนินธุรกิจทั้งหมดของธนาคาร ทั้งนี้
ในกรณีของรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคารในต่างประเทศ
กิจการของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย หรือรายงานในส่วนที่นอกเหนือ
จากขอบข่ายของการรายงานดังกล่าวจะมีหมายเหตุแสดงไว้ในรายงาน
ส่วนนั้น ๆ

เนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ได้รับการรวบรวมและ
คัดกรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ในธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรมตามโครงสร้างของรายงานที่ก�ำหนดไว้ให้ครอบคลุมประเด็น
ส�ำคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ในเบื้องต้น คณะท�ำงานได้จัดเตรียมร่าง
เพื่อให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาระส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืนของธนาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ
ฝ่ายผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ายการประชาสัมพันธ์ เป็นผูพ้ จิ ารณาความถูกต้อง
และครบถ้วนของเนื้อหา และน�ำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อให้ความเห็นชอบในการเผยแพร่รายงาน
ฉบับนี้ต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารและสาธารณชนทั่วไป
ในรายงานฉบับนี้ ธนาคารได้คัดเลือกกิจกรรมที่มีความส�ำคัญในเชิง
การสร้างผลกระทบต่อความยัง่ ยืนในทัง้ 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม ทีเ่ ป็นประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยัง่ ยืนของธนาคาร
เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ GRI
ในระดับ Core Option และแบบเพิ่มเติมส�ำหรับกลุ่มธุรกิจให้บริการ
ทางการเงิน (Financial Services Sector Disclosure) ฉบับ G4 โดย
เป็นการรายงานกิจกรรมและการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 2560 ที่ได้เผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม 2561

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับหลักการรายงาน 4 ประการ
ตามมาตรฐานของ GRI ได้แ ก่ การมีส ่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
การให้ความส�ำคัญกับบริบทของมิตดิ า้ นความยัง่ ยืน ประเด็นสาระส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน และความสมบูรณ์ของเนื้อหาการรายงาน เพื่อให้
เนื้อหาต่าง ๆ ในรายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

ผู้ที่ประสงค์ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่
เลขานุการบริษัท
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หรือบัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2230-2888
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+ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ท�ำให้ธนาคารเข้าใจถึง
ความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ก�ำหนดกิจกรรม
ทีส่ ามารถตอบสนองผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ได้ตรงความต้องการ ธนาคาร
ได้ระบุแนวทางการปฏิบัติต่อมีผู้มีส่วนได้เสียไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
(https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/CorporateSocial-Responsibility/Corporate-Governance-Policy) ทีไ่ ด้เผยแพร่
มาตรฐานการให้บริการทีต่ อ้ งสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่
ป้องกันความเสีย่ งหรือผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อภาพลักษณ์ ชือ่ เสียง และ
การด�ำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารเชื่อมั่นว่าจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นสิ่งส�ำคัญใน
การเสริมสร้างและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามเจตนารมณ์ของการเป็น
“เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น” ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ อย่างทัว่ ถึง โดยพิจารณาจากระดับความสัมพันธ์และผลกระทบ
จากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย จากระดับความสัมพันธ์และผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์

และเงื่อนไขบางส่วนจากมาตรฐาน Stakeholders Engagement
Standard AA 1000SES ที่เหมาะสมกับบริบทการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อให้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับธนาคารเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ธนาคารแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าธุรกิจและลูกค้า
บุคคล คู่ค้า ซึ่งรวมถึง ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับช่วงการบริการ
ให้แก่ธนาคาร เจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึง เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้การเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจร่วมในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ ชุมชน สังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง รวมถึ ง องค์ ก รก� ำ กั บ ดู แ ล องค์ ก รไม่ แ สวงหาก� ำ ไร
ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เป็นต้น
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้
ทบทวนวิธีการเข้าถึง ช่องทางการสื่อสาร ความถี่ของการสื่อสาร และ
สรุปผลความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และแนวทาง
การตอบสนองของธนาคารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม มีผลสรุป
ได้ดังนี้
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ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

คู่ค้า
ผู
+ ข้ ายสินค้า
+ ผู้ให้บริการ
+ ผูร้ บั ช่วงการบริการให้
แก่ธนาคาร

ลูกค้า

พนักงาน

+ ลูกค้าธุรกิจ
+ ลูกค้าบุคคล

ผูป้ ระกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

เจ้าหนี้

+ เจ้าหนีก้ ารค้า
+ เจ้าหนีก้ ารเงิน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
+ องค์กรก�ำกับดูแล
+ องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
+ ภาคประชาสังคม
+ สือ่ มวลชน
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ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
+ ช่องทางและความถี่ในการสร้างการมีส่วนร่วม

• การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 1 ครัง้ ต่อปี และอาจมีการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญได้ในกรณีพิเศษ
• การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ�ำปี (แบบ 56-2) และรายงานความยั่งยืน ในลักษณะรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ www.bangkokbank.com เป็น
ประจ�ำทุกปี
• การเข้าพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 55 ครั้ง
• การประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผา่ นทางโทรศัพท์
123 ครั้ง (รวม call หลังประกาศผลประกอบการของธนาคาร)
• การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน 15 ครั้ง

+ ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

• การได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและน่าพอใจตามทิศทางของ
เศรษฐกิจ โดยมีผลการด�ำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน
• การด�ำเนินธุรกิจทีม่ ธี รรมาภิบาล การบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเป็นไปตามจรรยาบรรณของธุรกิจ
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

+ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค
โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม ส่งค�ำถามล่วงหน้า
และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และร่วมแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุม
• ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติอย่าง
เคร่ ง ครั ด ต่ อ หลั ก จริ ย ธรรม และเปิ ด เผยแนวทางการปฏิ บั ติ ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
• สร้างผลประกอบการที่มีหลักการบริหารที่รอบคอบ มีประสิทธิภาพ
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันการณ์
• จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อประสานงาน
การให้ขอ้ มูล และตอบข้อซักถามและน�ำเสนอผลประกอบการทีส่ ำ� คัญ
และการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ นักลงทุนทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน
• เผยแพร่ ข ่ า วสารผ่ า นช่ อ งทางและสื่ อ ต่ า ง ๆ ไปยั ง กลุ ่ ม ผู ้ ล งทุ น
อย่างทั่วถึง

ลูกค้า
+ ช่องทางและความถี่ในการสร้างการมีส่วนร่วม

• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 1 ครั้งต่อปี
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้า
ตลอดทั้งปี
• การจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ และข้อแนะน�ำทางการเงิน การออม
การค้าและการลงทุนตลอดทั้งปี
• การเยี่ยมเยียนพบปะลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และอ�ำนวย
ความสะดวกตามต้องการของลูกค้าตามตารางการนัดหมายตลอดทัง้ ปี
• การรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทาง
เว็บไซต์ www.bangkokbank.com ตลอดเวลา

+ ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

• การด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ
• การมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ต รงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ทุกกลุ่ม
• การมีความพร้อมและความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
• การท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ มี ค วามปลอดภั ย และรั ก ษาข้ อ มู ล
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
• การอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำและให้ความรู้ทางการเงิน

+ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเสมือนเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
• พัฒนานวัตกรรมและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการที่โปร่งใส และซื่อตรงให้แก่
ลูกค้า
• สร้างสรรค์ช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่
หลากหลาย สะดวกและเหมาะสมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ฝึกอบรมพนักงานเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
การปกป้องข้อมูลและรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
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พนักงาน
+ ช่องทางและความถี่ในการสร้างการมีส่วนร่วม

• การจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานจัดรับใหม่ 2 ครั้งต่อเดือน
• การจัดประชุมผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบาย ในช่วงต้นเดือน
มกราคม ทุกปี
• การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่บริหารต่อ
การด�ำเนินงานของสายงานทรัพยากรบุคคล ปีละ 1 ครั้ง
• การมอบหมายให้ ผู ้ แ ทนธนาคารเข้ า ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ แ ทน
สหภาพแรงงานผูบ้ งั คับบัญชาและผูแ้ ทนสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ
ตามก�ำหนดการประชุม ทุกสัปดาห์
• การเผยแพร่ขา่ วสารทีส่ ำ� คัญให้กบั พนักงานทุกคน ผ่านวารสารภายใน
“ข่าวสารของเรา” ซึ่งจัดพิมพ์เดือนละ 2 ครั้ง
• การเผยแพร่ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม ทีน่ า่ สนใจ เพือ่ ให้พนักงานได้รบั
ข่ า วสารที่ ร วดเร็ ว และทั น เวลาผ่ า น “BBL CONNECT” ระบบ
อินทราเน็ตของธนาคาร เครือข่ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
และประกาศเสียงตามสายทุกวัน
• การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปีละ 2 ครั้ง
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+ ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

• การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
• การได้รบั การฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะและความสามารถอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อการวางแผนเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
• การมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน
• การมีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานอย่างเพียงพอ

คู่ค้า
+ ช่องทางและความถี่ในการสร้างการมีส่วนร่วม

• การจัดการประชุมเพือ่ รับฟังข้อเสนอ และชีแ้ จงวิธกี ารท�ำงานร่วมกัน
ทุกครั้งส�ำหรับคู่ค้ารายใหม่หรือเมื่อมีการท�ำสัญญาฉบับใหม่
• การสือ่ สารเป็นลายลักษณ์อกั ษรกับคูค่ า้ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ระเบียบปฏิบัติอย่างมีนัยส�ำคัญของธนาคาร
• การประชุมพบปะหารือกับคูค่ า้ เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาสินค้า และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างน้อย
1 ครั้งต่อปี

+ ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

• การได้รบั การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคในการด�ำเนินธุรกิจ
• การได้รบั ค่าตอบแทนครบตามจ�ำนวนและตรงเวลา

+ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาทีต่ กลงกับคูค่ า้ อย่างเสมอภาคเป็นธรรม
• การจัดท�ำหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าและก�ำหนดมาตรการบริหาร
จัดการและกระบวนการท�ำงานร่วมกับคูค่ า้ ทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้
• การประเมินคูค่ า้ ด้านสินค้าบริการ ด้านการด�ำเนินธุรกิจ ด้านสังคม
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การด�ำเนินธุรกิจให้กบั คูค่ า้ และให้ความส�ำคัญกับคูค่ า้ ทีด่ แู ละรักษา
สิง่ แวดล้อมควบคูก่ บั การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

+ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• ก�ำหนดกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่
ชัดเจน เป็นธรรม และตรวจสอบได้
• ก�ำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมเพื่อ
การด�ำรงชีวิตที่ดีแก่พนักงาน
• จัดหลักสูตรฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมกับพนักงานในสายงานและในระดับ
ต่าง ๆ
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ถกู ต้องตามหลักอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท�ำงาน
• รั บ ฟัง ความคิ ด เห็นและความต้องการของพนักงานผ่านตัวแทน
สหภาพแรงงานทั้ง 2 สหภาพของธนาคาร

เจ้าหนี้
+ ช่องทางและความถี่ในการสร้างการมีส่วนร่วม

• การให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องอย่างสม�ำ่ เสมอด้วยความซือ่ สัตย์ และ
ความเสมอภาค
• การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคารผ่าน
สื่อสารมวลชนและสื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่ครอบคลุม
• การรับฟังข้อเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียนผ่านบัวหลวงโฟน 1333
หรือทางเว็บไซต์ www.bangkokbank.com ตลอดเวลา

+ ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• การได้รับดอกเบี้ยและการช�ำระคืนเงินต้นตามก�ำหนด
• ธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม   
+ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีต่ กลงกันไว้ บนพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์
และความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
• ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของเจ้าหนี้
• บริหารสภาพคล่องเพือ่ ความพร้อมในการช�ำระคืนเจ้าหนี้ ได้ทนั ท่วงที
และตรงตามก�ำหนดเวลา
• การสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และข้อมูล
ส�ำคัญที่ถูกต้อง และครบถ้วน

+ ช่องทางและความถี่ในการสร้างการมีส่วนร่วม

• การจั ด ท� ำ รายการโทรทั ศ น์ ที่ สื่ อ สารให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการเงิ น และ
การบริหารธุรกิจให้ประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจที่ต้องการสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์
• การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการด�ำรง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย อันเป็นกิจกรรมที่ท�ำมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน
• การรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทาง
เว็บไซต์ www.bangkokbank.com ตลอดเวลา

+ ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
+ ช่องทางและความถี่ในการสร้างการมีส่วนร่วม

• การเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิก ของสมาคมธนาคารไทย เปิ ดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสมาชิก เป็นประจ�ำทุกเดือน
• การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย โดยธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรม
หรือคณะท�ำงานภายใต้สมาคมธนาคารไทย เช่น ชมรม CSR ชมรม
บัตรเครดิต ชมรมผู้บริหารสาขาของธนาคารพาณิชย์ คณะท�ำงาน
โครงการ Sustainable Banking เป็นต้น ท�ำให้เกิดกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมตามก�ำหนดการประชุมของแต่ละองค์กร

+ ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

• การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความสัมพันธ์ทดี่ ี
ต่อกัน
• การแข่งขันภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนด

+ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• ด�ำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเข้าใจและมี
ความร่วมมือที่ดีต่อกัน
• ด�ำเนินธุรกิจของธนาคารภายใต้กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ได้รับความรู้ทางการเงิน การลงทุน การออม และการบริหารธุรกิจ
จากธนาคาร
• มีผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางการเงินทีเ่ ข้าถึงทางการเงินทีต่ รงกับ
ความต้องการของคนในชุมชน
• การพัฒนาเศรษฐกิจให้ชุมชนเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน
• การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนและการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม
และชุมชน

+ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อกระแส
หลัก และการจัดกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม
• สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ที่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และ
เกื้อกูลต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
ทัง้ นี้ ธนาคารจัดให้มกี ารวิเคราะห์ ทบทวน และวางแผนการจัดกิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�ำทุกปี
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+ การประเมินประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน
ในการก�ำหนดประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน ธนาคารให้
ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางในการจัดท�ำ
กิจกรรมที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารทีส่ อดคล้องกันเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างคุณค่าร่วม
(Shared Value) สูงสุดและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ต่อทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร
กระบวนการประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของ
ธนาคาร ประกอบไปด้วยขั้นตอนส�ำคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่
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2. ส�ำรวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อประเด็นสาระส�ำคัญด้าน
ความยั่งยืนที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ในแง่ของความรุนแรงของผลกระทบ (Severity) และโอกาส
ความเป็นไปได้ในการเกิดผลกระทบ (Likelihood) จากกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้
ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม และ ผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยใช้แบบสอบถามกระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
292 ตัวอย่าง
3. ส�ำรวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อประเด็นสาระส�ำคัญด้าน
ความยัง่ ยืนทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารของ
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารจ�ำนวน
13 ท่าน ผ่านวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล และพนักงานทั่วไป
จ�ำนวน 50 ตัวอย่าง ครอบคลุมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขา
และส�ำนักธุรกิจทัว่ ประเทศ พนักงานในส�ำนักงานใหญ่ และพนักงาน
ที่ เ ป็ น กรรมการสหภาพแรงงานของธนาคาร ผ่ า นการส� ำ รวจ
ความคิดเห็นด้วยการใช้แบบสอบถามและการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร

1. ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาความยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับในประเทศและระดับสากล ในระดับสากล ธนาคารได้ศกึ ษา
เป้าหมายการพัฒนาความยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable
Development Goal: UNSDG) ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน ดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ข้อตกลงโลกของ
สหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) และความริเริ่ม
โครงการการเงิ น เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของสหประชาชาติ (UN
Environment Programme Finance Initiative: UNEPFI) ส�ำหรับ
ข้ อ มู ล ระดั บ มหภาคในประเทศ ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการก�ำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ข่าวอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา

4. ประมวลและจัดล�ำดับตารางความสัมพันธ์ของประเด็นสาระส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน (Materiality Matrix) โดยเรียงล�ำดับตามคะแนน
ความส�ำคัญจากความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอกและกลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ท�ำให้ได้
ประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อธนาคารเบือ้ งต้นรวมทัง้ สิน้ 18 ประเด็น

นอกจากนั้น ธนาคารยังได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
ความยัง่ ยืน และรายงานประจ�ำปีของธนาคารชัน้ น�ำทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศจ�ำนวนกว่า 25 ธนาคาร เพื่อน�ำมาสรุปรายการ
ที่เป็นประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนที่น่าสนใจรวมทั้งสิ้น
92 ประเด็ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการก� ำ หนดหั ว ข้ อ ที่ เ ป็ น
สาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของธนาคาร

5. น�ำผลการวิเคราะห์ตารางความสัมพันธ์ของประเด็นสาระส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืนที่ประเมินได้เสนอต่อคณะกรรมการจัดการของ
ธนาคารเพื่อเห็นชอบและอนุมัติให้น�ำมาใช้เป็นแนวทางก�ำหนด
กิจกรรมด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารทีส่ ามารถตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ได้ตรงความต้องการ

ธนาคารมีคณะท�ำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร
ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายผูจ้ ดั การใหญ่
พิจารณาทบทวนและกลัน่ กรองประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน
ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจกับธนาคาร
ให้เหลือเพียง 18 ประเด็น เพื่อน�ำประเด็นดังกล่าวทั้งหมดไปจัด
ส�ำรวจความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ ำ� คัญทุกกลุม่ ของธนาคาร
ในขั้นตอนต่อไป
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การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในการก�ำหนด
ประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน
กระบวนการก�ำหนดและคัดเลือกประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน
ของธนาคารยึดถือหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดย
เลือกใช้วิธีการเข้าถึงและการได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เช่น
การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมความคิดเห็น และการสืบค้นข้อมูลจากรายงานประจ�ำปีหรือ
รายงานความยั่งยืนของธุรกิจที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร

การสัมภาษณ์ พนักงานระดับบริหารของธนาคาร จ�ำนวน 13 ท่าน
ซึ่งดูแลความรับผิดชอบหน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมกรรมการธนาคาร
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การอาวุโส และ รองผูจ้ ดั การ

การใช้แบบสอบถาม ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 292 ตัวอย่าง
เพื่ อ ให้ มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ทางสถิ ติ ที่ ร ้ อ ยละ 90 และมี ค วาม
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ประกอบด้วย กลุ่มนักลงทุนสถาบันและ
ผู้ถือหุ้น กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี กลุ่มลูกค้าบุคคล
พนักงานประจ�ำสาขาหรือส�ำนักธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ พนักงานที่เป็นกรรมการ
ในสหภาพแรงงานทั้ง 2 สหภาพของธนาคาร ผู้ขาย ผู้รับเหมา และ
ผู้ให้บริการ ผู้สื่อข่าวและสื่อสารมวลชน ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ
บริเวณสาขาต่าง ๆ ของธนาคาร ข้าราชการ พนักงานตลาดหลักทรัพย์
และพนักงานในองค์กรก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน

ความคาดหวังที่ส�ำคัญซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้แสดงออก
ในกิจกรรมการมีส่วนร่วมครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีต้องการ
ได้ รั บ ความรู ้ ด ้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ การบริ ห ารการเงิ น และความ
เคลื่อนไหวของธุรกิจจากธนาคาร กลุ่มพนักงานต้องการค่าตอบแทน
และสวัสดิการทีท่ ำ� ให้เกิดความมัน่ คงในครอบครัวและการได้รบั ทักษะ
และความรูใ้ นการท�ำงานเพิม่ เติม กลุ่มลูกค้าบุคคลต้องการให้ธนาคาร
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมั่นคง ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และผู้ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินต้องการให้ธนาคารเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่สถาบันการเงินทั่วไปในด้านความยั่งยืน

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมสมองส�ำหรับพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท�ำงานในอาคารส�ำนักงานใหญ่และอาคารพระราม 3 และ
จากหน่วยงานต่าง ๆ จ�ำนวน 50 ตัวอย่าง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมก�ำหนดประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน
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ส�ำหรับค�ำถามเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้ธนาคารท�ำ ได้แก่ การรักษาจริยธรรมธุรกิจ
และความเป็นมืออาชีพในการท�ำธุรกิจ การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ที่แสดงให้เห็นว่าธนาคารค�ำนึงถึงการพัฒนาความยั่งยืนทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารโดยมุ่ง
ลดผลกระทบเชิงลบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม การจัดสถานทีใ่ ห้บริการ
ที่สะดวกให้กับลูกค้า และถูกสุขลักษณะให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
ธนาคาร และการบริจาคเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้น�ำผลมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาวิเคราะห์และประมวลผลในการก�ำหนดและจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยัง่ ยืนของธนาคารดังได้กล่าวมาแล้ว
ธนาคารได้จัดท�ำการประเมินประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน
ครัง้ แรกในปี 2560 และในปี 2561 ประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน
ของธนาคาร ได้รบั การทบทวนจากคณะกรรมการจัดการอีกครัง้ หนึง่ เพือ่
ปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยมีการควบรวมประเด็นทีส่ ามารถ
ใช้แนวทางเดียวกันในการด�ำเนินการได้ จาก 18 ประเด็น เหลือเพียง
12 ประเด็นในปี 2561 ดังนี้
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ด้านเศรษฐกิจ

1.) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
2.) การสร้างสรรค์นวัตกรรมและภาพลักษณ์องค์กร
3.) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4.) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า
5.) การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
6.) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
7.) การสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

1.) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

1.) การพัฒนาชุมชนและสังคม
2.) การให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
3.) การดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน
4.) การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

มิติด้านเศรษฐกิจ        มิติด้านสิ่งแวดล้อม        มิติด้านสังคม

การจั ด ล� ำ ดั บ ประเด็ น ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ
สูงมาก
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับลูกค้า

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างสรรค์นวัตกรรม
		 และภาพลักษณ์องค์กร
การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

การพัฒนาชุมชนและสังคม
การสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
การดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สูง

ความส�ำคัญต่อธนาคาร

สูงมาก
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ธนาคารได้น�ำประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน 12 ประเด็น มาจัดรวมเป็นกลุ่มกิจกรรมหลักที่สะท้อนเจตนารมณ์และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ดังนี้
แนวทาง
การใส่ใจดูแลสังคม

การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล

การเสริมสร้าง
ศักยภาพของห่วงโซ่
คุณค่า

การดูแลและพัฒนา
พนักงาน

การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ

กรอบ GRI Standards

ขอบเขตผลกระทบ
ภายในธนาคาร ภายนอกธนาคาร

+ การพัฒนาชุมชนและสังคม

G4 FS14

•

+ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

GRI 302-1
GRI 303-1
GRI 303-3
GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3
GRI 306-2

•

•

•
•
•

GRI 203-2
G4-FS8

•
•
•
•

+ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

GRI 102-9
GRI 308-1
GRI 414-1

•

•

+ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

GRI 404-1

+ การดูแลด้านสวัสดิการ
และความปลอดภัยของพนักงาน

GRI 401-1
GRI 401-3
GRI 403-2

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

GRI 205-3

การบริหารจัดการความเสีย่ งและภาวะวิกฤต

GRI 102-11
GRI 102-15
GRI 102-31

การสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

GRI 201-1

+ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และภาพลักษณ์องค์กร

GRI 203-1
GRI 203-2

+ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และความลับของลูกค้า

GRI 418-1

+ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

GRI 102-43

+ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

•
•
•
•
•

•
•
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5 แนวทาง
การดำ�เนินงาน
ด้านความยั่งยืน
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กรอบการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

1
2
3
4
5

การใส่ ใจดูแ ลสังคม

+ การพัฒนาชุมชนและสังคม
+ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล

+ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และภาพลักษณ์องค์กร
+ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และความลับของลูกค้า
+ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การเสริม สร้าง
ศักยภาพของ
ห่วงโซ่คุณค่า

+ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
+ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การดูแ ลและการ
พัฒนาพนัก งาน

+ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
+ การดูแลด้านสวัสดิการและ
ความปลอดภัยของพนักงาน

การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจ ริย ธรรม

+ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
+ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
+ การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
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+ การใส่ใจดูแลสังคม
ท�ำงานร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างใกล้ชิดเพื่อความยั่งยืน
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานความยั่งยืน ปี 2561

+ การพัฒนาชุมชนและสังคม
มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรม
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และการเพิม่ ศักยภาพในการเข้าถึงบริการทางการเงินของชุมชนและ
สังคมเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน

+ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานเพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยรวมของ
ธนาคารไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

+ การพัฒนาชุมชนและสังคม

ความมุงมั่น

ผลการด�ำเนินงานปี 2561
30

1

2

3

4
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ความส�ำคัญ
ประเทศไทยก�ำลังเผชิญความท้าทายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ในด้านโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการเงิน ทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมถึงบริการด้านสุขภาพ ธนาคาร
เชือ่ มัน่ ว่าชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเองได้จะเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน และจะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารมีความยั่งยืนตามไปด้วย ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
การบรรเทาเพื่อแก้ไขปัญหาส�ำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ผ่านการด�ำเนินงานของธนาคารและการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารได้กำ� หนดกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมทีค่ ำ� นึงถึงประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญทัง้ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย และการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและธนาคาร ทั้งนี้ ขอบเขตของ
การรายงานในประเด็นสาระส�ำคัญนี้ ครอบคลุมกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ธนาคารด�ำเนินการในประเทศเท่านั้น

แนวทางการบริหารจัดการ
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งระบุหลักการ
และกรอบการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมของธนาคาร
พร้อมทั้งได้สื่อสารนโยบายให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้
เกิ ด ความตระหนั ก รู ้ แ ละสามารถปฏิ บั ติ ต ามได้ อ ย่ า งเหมาะสม
โดยธนาคารมอบหมายให้ฝ่ายการประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในการวางแผนกิจกรรมเพื่อสังคมประจ�ำปี และขออนุมัติ
จัดสรรทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นให้เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ในขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ ของธนาคารสามารถออกแบบและด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยอาจ
ด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในธนาคารหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกธนาคารได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการจะเป็นผู้ท�ำหน้าที่ดูแลและติดตามการด�ำเนินงานให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาสังคมและส่งเสริมธุรกิจขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือก
โครงการด้านสังคมต่าง ๆ ที่ธนาคารจะให้การสนับสนุนแก่หน่วยงาน
ภายนอก โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะค�ำนึงถึงคุณค่าของโครงการทีจ่ ะเกิด
ขึ้นกับชุมชน สังคม และธนาคารเป็นหลัก

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม
+ เทิด ด้วย ท�ำ ฟื้นฟูคลองพิพัฒน์
ธนาคารร่วมกับมูลนิธอิ ทุ กพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ด�ำเนินโครงการ
“เทิด ด้วย ท�ำ ฟื้นฟูคลองพิพัฒน์” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558
เพื่อฟื้นฟูปัญหาน�้ำเน่าเสียของคลองระบายน�้ำที่ไหลผ่านชุมชนและ
ตลาดทีอ่ ยูด่ า้ นหลังอาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนพิพฒ
ั น์ ผูป้ ระกอบการร้านค้า รวมทัง้ ส�ำนักงาน
เขตบางรัก ส�ำนักการระบายน�้ำ กรุงเทพมหานคร กองพันทหารม้าที่ 3
รักษาพระองค์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โรงแรมสีลมสิรนี
และพนักงานธนาคาร ช่วยกันขุดลอกตะกอนเลน ประดิษฐ์และติดตั้ง
ถังดักไขมันเพื่อบ�ำบัดน�้ำทิ้งก่อนระบายลงคลอง ติดตั้งถังหมักน�้ำ
จุลินทรีย์ชีวภาพ และประดิษฐ์แพพืชน�้ำ เพื่อช่วยบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยมี
เป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดีขึ้นของทุกคนในชุมชน
+ คาราวานส�ำราญใจ
ธนาคารสนับสนุนรายการโทรทัศน์ “คาราวานส�ำราญใจ...เทีย่ วไปในชุมชน”
ซึง่ เป็นรายการทีส่ ง่ เสริมการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
เพือ่ การกระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ รายการได้คดั สรรชุมชนจากทัว่ ประเทศ
ที่มีความน่าสนใจในด้านต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ตลอดจนสินค้าและบริการ
มาน�ำเสนออย่างสนุกสนานและแฝงสาระ อีกทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ
มาให้ค�ำแนะน�ำแก่ชุมชน เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดสินค้าและ
บริการ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความน่าสนใจและดึงดูด
นักท่องเทีย่ วมากขึน้ โดยรายการออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 7.20 - 7.50 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD หมายเลข 33
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+ โครงการบัตรร่วมศิริราช ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้บริการบัตรร่วม
2 ประเภท คือ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช “บัตรที่ใช่
ของคนใจดี” ซึ่งเป็นบัตรเดบิตที่นอกจากจะให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
รวมถึงการประกันอุบัติเหตุแก่ผู้ถือบัตรแล้ว ผู้ถือบัตรยังมีส่วนร่วม
สนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลศิรริ าช โดยธนาคารจะบริจาค
100 บาทต่อการออกบัตรใหม่ทุกใบ และ 50 บาทจากค่าธรรมเนียม
รายปี (ยกเว้นปีแรก) รวมถึงบริจาคร้อยละ 0.2 ของยอดใช้จา่ ยผ่านบัตร
ให้ แ ก่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าชเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป่ว ยด้ อ ยโอกาสของ
โรงพยาบาล และบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคาร
กรุงเทพ “สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ” ซึ่งให้สิทธิ
ประโยชน์หลากหลายแก่ผู้ถือบัตร รวมทั้งสิทธิการตรวจสุขภาพฟรี
1 ครั้ง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 300,000 บาทต่อปี (นับตั้งแต่เดือนที่
ออกบัตร) ธนาคารบริจาคเงินร้อยละ 0.2 ของยอดใช้จา่ ยผ่านบัตร และ
ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแลกคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาค (1,000 คะแนน
เท่ากับ 100 บาท) ธนาคารจะสมทบเพิ่มเติมอีก 100 บาท ส�ำหรับ
ทุก 1,000 คะแนน ในช่วง 4 ปีที่ด�ำเนินโครงการ ธนาคารได้ออกบัตร
ทั้ ง สองประเภทรวมกั น แล้ ว กว่ า 1 ล้ า นใบ และได้ บ ริ จ าคเงิ น แก่
โรงพยาบาลศิริราชเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาล
ไปแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 160 ล้านบาท
+ การสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อประชาชน
ธนาคารสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์
เคลือ่ นที่ ในการออกหน่วยบริการทางการแพทย์เพือ่ รักษาโรคทัว่ ไปและ
ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าบริการ
มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2554 โดยในปี 2561 ธนาคารสนับสนุนมูลนิธฯิ
ในการออกหน่ ว ยแพทย์เคลื่อนที่รวม 4 ครั้ง ที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.ก�ำแพงเพชร อ.ขลุง จ.จันทบุรี อ.บัวเชด จ.สุรนิ ทร์ และเขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร มีประชาชนเข้ารับการรักษาทางการแพทย์และทาง
ทันตกรรมรวม 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน ผู้จัดการและ
พนักงานของสาขาธนาคารในพืน้ ทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
โดยน�ำน�ำ้ ดืม่ ไปให้บริการและท�ำหน้าทีอ่ าสาสมัครคอยดูแลและแนะน�ำ
ผูร้ บั บริการ เพือ่ แบ่งเบาภาระของแพทย์และพยาบาล อีกทัง้ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่ด้วย

การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทย
+ โครงการเกษตรก้าวหน้า
เกษตรกรมีความส�ำคัญในฐานะเป็นผู้สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ให้แก่ประเทศ แต่กลับเป็นกลุม่ ทีม่ กั ประสบปัญหาด้านรายได้และหนีส้ นิ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของภาคเกษตร ตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ธนาคารกรุงเทพได้ด�ำเนินโครงการเกษตรก้าวหน้ามาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ ธนาคารได้สนับสนุนเกษตรกรอย่างเป็น
ขั้นตอน เริ่มจากการสนับสนุนด้านความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า ตลอดจนการสนับสนุน
ให้เกษตรกรร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพือ่ แสวงหาความรูแ้ ละสร้างโอกาส
ร่วมกัน โดยในปี 2561 ธนาคารได้จัดกิจกรรมหลากหลายภายใต้
โครงการเกษตรก้าวหน้า อาทิ
• งานสัมมนา การจัดการที่ดีตามวิถีเกษตรก้าวหน้า
ธนาคารจั ด การสั ม มนาภายใต้ แ นวคิ ด “วิ ถี เ กษตรก้ า วหน้ า ” เพื่ อ
สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้ทันกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจเรือ่ งคุณภาพสินค้า
และสุข ภาพมากขึ้น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแ ละเกษตรกรที่ประสบ
ความส�ำเร็จมาถ่ายทอดความรู้ในการจัดการด้านการผลิต การตลาด
และการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตแก่เกษตรกร เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งในด้านคุณภาพ
ปริมาณและเวลา ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาที่สูงขึ้น
ธนาคารได้รบั เกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มาเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ
“เกษตรไทย 4.0” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
• งานวันเกษตรก้าวหน้าปี 2561
ธนาคารได้จัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า” บริเวณลานด้านหน้าอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ สีลม ในช่วงเดือนธันวาคม เป็นประจ�ำทุกปีตงั้ แต่ปี 2549
โดยธนาคารสนับสนุนให้เกษตรกรน�ำผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
มาจ�ำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต และเป็นการเพิม่ ช่องทางการตลาดให้กบั เกษตรกร
ด้วย โดยที่ผ่านมาได้มีเกษตรกรที่มาร่วมงานหลายรายกลายเป็นคู่ค้า
และสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจร่วมกันได้
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งานวันเกษตรก้าวหน้าปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมออกร้านค้าจ�ำนวน
72 ราย และมียอดขายสินค้ารวมกว่า 4.4 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้นำ� บริการช�ำระเงินผ่าน QR Code มาอ�ำนวยความสะดวกในการซือ้
สินค้าภายในงาน ซึง่ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทัง้ เกษตรกรทีอ่ อกร้าน
และลู ก ค้า เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละให้ ก� ำ ลั ง ใจแก่ เ กษตรกรที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการ ธนาคารได้มอบ “รางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2561” ให้แก่
เกษตรกร 2 ราย ซึ่งมีผลงานในการสร้างสรรค์พันธุ์พืชใหม่จนประสบ
ความส�ำเร็จ ได้แก่ นายเอกณัฏฐ์ คูเจริญชัยมานที กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พราวด์ออร์คิด จ�ำกัด ผู้พัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ สายพันธุ์สุรีย์ และ
ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวีทซีดส์ จ�ำกัด ผู้พัฒนา
พันธุข์ า้ วโพด ‘ราชินที บั ทิมสยาม’ (Siam Ruby Queen) ข้าวโพดหวานแดง
ซูเปอร์สวีทพันธุ์แรกของโลก

การพั ฒ นาศั ก ยภาพวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(เอสเอ็มอี)
+ โครงการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX)
ของเอสเอ็มอี
ความผันผวนของค่าเงินเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ
ค้ า ขายระหว่ า งประเทศ แต่ ยั ง มี เ อสเอ็ ม อี ไ ทยจ� ำ นวนมากที่ ข าด
ความตระหนักรู้และความเข้าใจในการรับมือกับความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ธนาคารจึงร่วมมือกับภาครัฐและสถาบันการเงินอื่น ๆ
ในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
เอสเอ็มอีเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีช่ ว่ ยบริหารความเสีย่ งด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถประมาณการรายได้
หรือต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ น�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารได้เข้าร่วมจัดอบรมให้แก่เอสเอ็มอีใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
สงขลา ชลบุรี และนครราชสีมา โดยมีเอสเอ็มอีเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 801
บริษัท นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้บริการสิทธิในการซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศ (FX Option) แก่เอสเอ็มอีทเี่ ข้ารับการอบรมและมีคณ
ุ สมบัติ
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการใช้
บริการ
+ การจัดอบรมหลักสูตรเอสเอ็มอีกับบัญชีเดียวให้แก่เอสเอ็มอี
ธนาคารได้จดั การอบรมหลักสูตรเอสเอ็มอีกบั บัญชีเดียวเพือ่ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใช้งบการเงินที่แสดงต่อกรมสรรพากรประกอบ
การขอสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้เพิม่ ขึน้ และได้รบั สินเชือ่ อย่างเหมาะสมกับความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของธุรกิจ นอกจากนีย้ งั ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐมีขอ้ มูลทีส่ ะท้อน
ภาพธุรกิจทีแ่ ท้จริงและสามารถออกนโยบายเพือ่ ช่วยเหลือหรือส่งเสริม
ได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น การจัดอบรมนี้ช่วยให้ลูกค้าเอสเอ็มอีมี
ความเข้าใจว่าการจัดท�ำงบการเงินให้โปร่งใสเป็นประโยชน์มากต่อ
การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ลกู ค้าเอสเอ็มอี
เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการบัญชีเดียวของ

ภาครัฐเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากมาตรการ
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ธนาคารได้จดั อบรมลูกค้าเอสเอ็มอีรวมทัง้ สิน้
1,117 รายในจังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา นครราชสีมา ระนอง และ
กรุงเทพมหานคร
+ การสนับสนุนอื่น ๆ
ธนาคารได้ด�ำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี
เช่น การจัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้ การศึกษาดูงานกิจการที่เป็น
ตัวอย่างของแนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การจับคู่เจรจาธุรกิจ
กับผูป้ ระกอบการในต่างประเทศ การประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพือ่
ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงงานวิจัยและเทคโนโลยีที่จะช่วย
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างนวัตกรรม การจัดงาน “บัวหลวง
เอสเอ็มอีแฟร์” ที่บริเวณลานหน้าอาคารส�ำนักงานใหญ่ สีลม เพื่อให้
สมาชิกของชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีน�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายในงาน และ
การสร้างสรรค์สอื่ ความรูต้ า่ ง ๆ เช่น รายการคูค่ ดิ ธุรกิจ SME ซึง่ หยิบยก
ประเด็นทีน่ า่ สนใจมาวิเคราะห์และพูดคุยกับผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละด้าน เช่น
การลงทุน การเงิน การตลาด การตลาดออนไลน์ และการลงทุนใน
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เอสเอ็มอี และรายการ Secrets
of Victory ซึ่งน�ำเสนอเบื้องหลังความส�ำเร็จของเอสเอ็มอีและเป็นพื้นที่
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งสองรายการสามารถ
รับชมได้ทั้งทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ)
ของเครือ Smart SME

การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน
+ บัญชีเงินฝากพืน้ ฐานส�ำหรับผูท้ ถี่ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือผูท้ ม่ี อี ายุ 65 ปี ขึน้ ไป
ธนาคารได้ แ สดงเจตนารมณ์ ข องการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ธนาคารเพื่ อ
ความยั่งยืน (Sustainable Banking) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็น
สมาชิกสมาคมธนาคารไทยอีก 14 แห่ง โดยได้เปิดให้บริการ “บัญชี
เงินฝากพื้นฐาน” ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การเงินทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและ
ทั่วถึง บัญชีเงินฝากพื้นฐานมีเงื่อนไขพิเศษ คือ การไม่ก�ำหนดวงเงิน
ขัน้ ตํา่ ในการเปิดและคงบัญชีเงินฝากไว้ นอกจากนี้ ผูเ้ ปิดบัญชีเงินฝาก
พื้ น ฐานสามารถใช้ บ ริ ก ารฝาก ถอน โอน ผ่ า นบั ต รเอที เ อ็ ม หรื อ
บัตรเดบิตที่ผูกไว้กับบัญชี โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และรายปี ซึง่ เงือ่ นไขพิเศษเหล่านีน้ อกจากจะช่วยลดต้นทุนของการเข้าถึง
บริการแล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ด้วย ธนาคารได้เริ่มให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่
ลงทะเบียนภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยได้เปิดบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมายไปแล้ว
จ�ำนวน 16,951 บัญชี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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การพัฒนาเยาวชน
+ โครงการสอนหลักสูตร Junior Achievement Company Program
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ ด้วย
การแบ่งปันองค์ความรู้ เพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามสามารถเป็น
พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต ธนาคารได้ร่วมมือกับ
มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
“Junior Achievement Company Program” (JA Company Program)
ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจส�ำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้ง
บริษัท การระดมทุนโดยการขายหุ้น การวางแผนธุรกิจ การปฏิบัติตาม
แผนธุรกิจให้สำ� เร็จ การผลิตสินค้าเพือ่ น�ำมาขายจริง และการช�ำระบัญชี
เพื่อปิดกิจการ ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การท�ำธุรกิจที่เน้น
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนี้
ธนาคารได้ เ ปิ ด โอกาสให้ เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและพนั ก งานท� ำ หน้ า ที่
“ครูอาสาสมัคร” ในการน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์การท�ำงานมาถ่ายทอด
แก่นักเรียนในโครงการ
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ในปี 2561 มีโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 30 โรง แบ่งเป็นโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร 11 โรง และต่างจังหวัด 19 โรง มีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการรวมทั้ ง สิ้ น 858 คน นอกจากนี้ ยัง มีกิจกรรมการแข่งขัน
การออกบูธขายสินค้า โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 14 โรง สามารถระดมทุน
ก่อตัง้ ธุรกิจได้รวมเป็นเงิน 225,500 บาท สร้างยอดขายได้ 312,264 บาท
และผลก�ำไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ 136,481 บาท ซึง่ ก�ำไรสุทธิทงั้ หมดถูกน�ำไปใช้
เพือ่ การท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม พนักงานทีไ่ ปปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูอาสาสมัคร
ในเวลาปฏิบัติงานของธนาคารมีจ�ำนวน 16 คน คิดเป็นชั่วโมงจิตอาสา
ในเวลางานรวม 336 ชั่วโมง

การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
จัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ชอื่
โครงการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ตามแนวพระราชด�ำริ ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2529 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทยได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้รับการสืบทอด
มาจากโบราณาจารย์ โดยกิจกรรมนีม้ จี ำ� นวนโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมประกวด
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 มีจ�ำนวน 80 โรง และเยาวชนที่ได้
รางวัลยังได้รบั โอกาสให้ไปแสดงความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ไทยแก่โรงเรียนใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และ
กรุงเทพมหานคร

การสนับสนุนโครงการ JA Company Program
ประเภท

เงินสนับสนุนโครงการ

จ�ำนวน (บาท)

1,577,000

มูลค่าของชั่วโมงจิตอาสา*

135,930

มูลค่าสิ่งของที่ใช้ในการด�ำเนินโครงการ

102,000

รวม

1,814,930

หมายเหตุ : * มูลค่าของจ�ำนวนชัว่ โมงจิตอาสา = จ�ำนวนชัว่ โมงจิตอาสา
x ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อชั่วโมงของพนักงานที่ร่วมโครงการ

ธนาคารได้จัดกิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” ปีละ 24 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนทั่วไปได้รับชมศิลปวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะหาชมได้ยาก
และเป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินและคณะนาฏศิลป์ไทยได้มีเวทีแสดง
ความสามารถสูส่ าธารณะ กิจกรรมนีไ้ ด้สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนทีอ่ าศัย
ในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร 1 กรุงเทพมหานคร
ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั การแสดง สนใจสมัครเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยกับ
สถาบันคึกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ธนาคารได้จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ต่อเนื่อง
เป็ น ปี ที่ 4 เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และจู ง ใจให้ เ ยาวชนไทยในระดั บ
อุดมศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรอง
ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยเชิญกวีที่มีชื่อเสียง
น�ำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การประพันธ์บทร้อยกรองให้แก่
เยาวชนใน 5 ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ พร้อมทัง้ เชิญชวนเยาวชนให้สง่ ผลงาน
เข้าประกวด โดยเจ้าของผลงานทีด่ ที สี่ ดุ ของแต่ละภูมภิ าคจะได้รบั ปากกา
สลักชื่อโครงการเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการนี้มีเยาวชน
เข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 คน
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+ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ความมุงมั่น

ผลการด�ำเนินงานปี 2561
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2
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ความส�ำคัญ
ในปัจจุบนั ปัญหาการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึน้ จนถึงระดับทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การด�ำเนินชีวติ
การผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึง่ หากยังคงเป็นเช่นนีส้ บื ไป ประเทศชาติ ชุมชน รวมถึงธนาคาร
คงจะไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าเป็นรากฐานของการด�ำรงชีวิต
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และส�ำนึกดีวา่ การด�ำเนินงานของธนาคารอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม ธนาคารจึงมุง่ มัน่ ในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการช่วยบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ธนาคารได้ออกนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุรักษ์พลังงาน วางแนวทางการด�ำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้มี
การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและเป็นระบบ ธนาคารได้จดั ให้มคี ณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน เพือ่ ดูแลและจัดการให้การปฏิบตั งิ านเป็นตามนโยบาย
ของธนาคาร
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แนวทางการบริหารจัดการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
โดยได้พัฒนาโครงการเพื่อติดตามปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น�้ำ
กระดาษ และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร เพือ่ น�ำไปสู่
การก� ำ หนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ� หนดเป้าหมายระยะยาวในการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอ้างอิงตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
ของประเทศซึ่งตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ 20 - 25 ภายในปี 2573 โดยเริ่มจากการด�ำเนินการในกลุ่ม
อาคารส�ำนักงานใหญ่จำ� นวน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคาร
ตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคาร 3 และอาคารแสงทองธานี ก่อนจะ
ขยายการด�ำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งองค์กรทั่วประเทศในระยะต่อไป

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
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เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ธนาคารได้จัดตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้น
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบสถานภาพการใช้ พ ลั ง งาน รวบรวมข้ อ มู ล
การด�ำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร
รายงานผลการด�ำเนินงานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ ตลอดจน
จัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้บริหารและ
พนั ก งาน โดยธนาคารจั ด สรรงบประมาณด� ำ เนิ น การเป็ น ประจ� ำ
ปีละไม่ตำ�่ กว่า 1 ล้านบาท นอกเหนือจากคณะท�ำงานดังกล่าว ธนาคาร
ได้จัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร และ
คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานวิเคราะห์การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ของธนาคาร เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม
ของธนาคาร
+ คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
+ ด�ำเนินการจัดการด้านพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน
ของธนาคาร
+ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและแนวปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน
รวมทั้งจัดอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับ
พนักงานในแต่ละหน่วยงาน

+ ควบคุมดูแลให้มกี ารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนด
ให้มีการด�ำเนินการดังนี้

• รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบการใช้พลังงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบผลการด� ำ เนิ น งานและการจั ด การด้ า นพลั ง งานของ
		 หน่วยงานต่าง ๆ จากรายงานผลการด�ำเนินงานที่แต่ละหน่วยงาน
		 จัดท�ำขึ้น
+ รายงานผลการด�ำเนินงานให้ผบู้ ริหารระดับสูงได้รบั ทราบ
+ ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงานอย่าง
สม�่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการ
จัดการด้านพลังงานให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ

+ คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินวิธกี ารจัดการ
ด้านพลังงานภายในองค์กร
+ คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานวิเคราะห์การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกของธนาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท�ำและ
ตรวจสอบรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนจัด
เก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ธนาคารได้ออกนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ขิ อง
องค์กรในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเปิดเผยนโยบายดังกล่าวแก่สาธารณชน
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร โดยหั ว ใจส� ำ คั ญ ของนโยบาย คื อ
การก�ำหนดให้การปฏิบตั ติ ามแนวทางการอนุรกั ษ์พลังงานของธนาคาร
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในธนาคาร ตั้งแต่ผู้บริหาร
จนถึงพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ ธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุน
การด�ำเนินงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกธนาคาร รวมถึ ง จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู ้ ใ ห้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานความยั่งยืน ปี 2561

การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น การ
ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร
(ปี 2561 - 2563)

ธนาคารมีกระบวนการติดตาม ทบทวน และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีความเหมาะสมกับ
ลั ก ษณะการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ ไ ด้
ธนาคารมีการจัดตัง้ หน่วยงานรับผิดชอบด้านพลังงานเพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ล
ระบบการจัดการพลังงาน รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการ
พลังงานต่อผู้บริหาร รวมถึงทบทวนการจัดการและจัดท�ำแนวทาง
ปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานเป็นประจ�ำทุกปี ธนาคารได้จัดให้
องค์กรทวนสอบอิสระภายนอก (Third Party Verification Body) ท�ำการ
ทวนสอบข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ธนาคาร เพื่ อ ให้ ธ นาคารมี ข ้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ใช้ ป ระกอบการวางแผน
ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานของธนาคาร
ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินการตามแผนทีก่ ำ� หนดขึน้
หากพบว่ า ผลการด� ำ เนิ น การไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้
คณะท�ำงานจะวิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป

ธนาคารได้ ก� ำ หนดเป้ า หมายด้ า นการใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากร
เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ถงึ ความมุง่ มัน่ ในการมีสว่ นช่วยลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน โดยเลือกใช้ข้อมูลปี 2559 เป็นปีฐาน เนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการ
ขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลครอบคลุมการด�ำเนินงานในกลุ่ม
ส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์
อาคารพระราม 3 อาคาร 3 และอาคารแสงทองธานี อย่างไรก็ตามในปี
2561 ธนาคารได้ขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลเป็นกลุ่มอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุม
ขอบเขตพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์และการด�ำเนินงานขององค์กร อันจะน�ำไป
สูก่ ารวางแผนบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมขององค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนที่จะด�ำเนินการปรับเปลี่ยนปีฐานให้สอดคล้อง
กับขอบเขตการรายงานข้อมูล เพื่อใช้ในการก�ำหนดเป้าหมายในระยะ
ต่อไป
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+ เป้าหมายปี 2563
1

2

ลดปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกจากการดําเนินการ*

GHG

GHG

SCOPE 1-2

SCOPE 3

หมายเหตุ: * เทียบกับปฐาน 2559
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การด�ำเนินงานและกิจกรรมที่ส�ำคัญ
แม้ว่าธนาคารอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งไม่ได้สร้างผลกระทบ
โดยตรงต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
แต่ธนาคารให้ความส�ำคัญและมีการด�ำเนินการทีช่ ดั เจนในด้านการดูแล
และจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน โดย
ในปี 2561 ธนาคารมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญดังนี้

การปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
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• การเปลีย่ นไปใช้หลอดไฟ LED ธนาคารปรับปรุงอาคารส�ำนักงานและ
สาขา โดยการเปลีย่ นหลอดไฟฟ้ารวมถึงป้ายทางหนีไฟและไฟฉุกเฉิน
จากแบบฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟแบบ LED เพื่อให้ประหยัด
พลังงาน โดยในปี 2561 ธนาคารได้ด�ำเนินโครงการปรับปรุงอาคาร
สาขาดังกล่าวไปทัง้ สิน้ 17 สาขา แบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 12 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 5 สาขา
• การเปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศเป็นประเภท VRV (Variable Refrigerant
Volume) หรือ ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) ในสาขาหรือ
ศูนย์ปฏิบัติการที่มีการใช้งานต่างช่วงเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประหยัดพลังงาน เนือ่ งจากเครือ่ งปรับอากาศประเภทดังกล่าวใช้
เทคโนโลยีที่ควบคุมการจ่ายปริมาณสารท�ำความเย็นแบบอัตโนมัติ
ท�ำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องได้อย่างแม่นย�ำ และ
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 20 - 30 เมือ่ เทียบกับระบบปรับ
อากาศประเภทอื่น
• การปรับปรุงระบบท่อจ่ายน�้ำประปา (Main Riser Cold Water
System) ของอาคารพระราม 3 โดยเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน�้ำประปา
ทัง้ หมดเป็นท่อพีพอี าร์ (Polypropylene Random Copolymer Pipe:
PPR) ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
DIN8077/8078 ของประเทศเยอรมนี เพื่อป้องกัน ปัญหาน�้ำรั่ว
อันเนื่องมาจากท่อจ่ายน�้ำประปาช�ำรุดเป็นสนิมและผุกร่อน

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และฉลากคาร์บอน
ธนาคารพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น ผงหมึกพิมพ์ส�ำหรับใช้กับ
เครื่องมัลติฟังก์ชัน (Multifunction) ที่มีใบรับรองมาตรฐานสากล
ISO14001 และฉลากเขียว (Green Label) ทีแ่ สดงถึงความเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม รวมถึงเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เช่น หลอดไฟ LED และ สีอาคารแบบ Low-VOC (Volatile Organic
Compound)

• ฉลากคูลโหมด (Cool Mode) ธนาคารได้ออกแบบและตัดเย็บชุด
เครื่องแบบใหม่ของพนักงานหญิง ที่ได้รับการรับรองฉลากคูลโหมด
เครื่องแบบใหม่ดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยระบายความร้อน
ให้ความรู้สึกเย็นสบายเมื่อสวมใส่ ท�ำความสะอาดง่าย สามารถลด
การใช้พลังงานจากเครือ่ งปรับอากาศ และลดการใช้นำ�้ ในการซักล้าง
ท�ำความสะอาด
• การออกแบบหรือปรับปรุงอาคารของธนาคาร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคารโดยกระทรวงพลังงาน
หรือ Building Energy Code (BEC) เช่น การเลือกสีของวัสดุอย่าง
เหมาะสม การใช้วัสดุทดแทนและวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น
• การใช้รถยนต์เทคโนโลยีระบบไฮบริด (Hybrid) รถยนต์ที่ใช้เครื่อง
ยนต์ระบบไฮบริดมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ต�ำ่ กว่ารถยนต์ทใี่ ช้เครือ่ งยนต์ทวั่ ไป ปัจจุบนั ธนาคารมีการน�ำรถยนต์
ระบบไฮบริดมาใช้ช่วยลดมลพิษพร้อมกับประหยัดค่าน�้ำมัน
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการจัดการอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการลดจ� ำ นวนอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ท�ำงานเฉพาะด้าน เช่น เครื่องโทรสาร เครื่องถ่าย
เอกสาร เครือ่ งสแกนเนอร์ และเครือ่ งพิมพ์เอกสาร และน�ำอุปกรณ์แบบ
มัลติฟังก์ชันมาใช้งานแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ช่วย
ประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์

การจัดการขยะและของเสีย
ธนาคารได้ดำ� เนินการจัดการขยะและของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงาน
ของธนาคารโดยยึดมัน่ ในหลักการ 3R (Reduce, Reuse and Recycle)
เช่น โครงการรีไซเคิลกระดาษ โครงการก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ถูกวิธีอย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล และโครงการน�ำน�้ำทิ้งจาก
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ที่อาคารพระราม 3
+ การจัดการขยะ
ธนาคารก�ำหนดให้มีการจัดการขยะแยกตามประเภทขยะ ดังนี้
• ขยะไม่อันตราย หรือขยะทั่วไป เช่น กระดาษช�ำระ ซองกระดาษ
ถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาหารของพนักงาน ธนาคารจะ
ท�ำการคัดแยกและติดต่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาจัดเก็บ
ขนย้าย และน�ำไปก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักการ ในส่วนของ
ขยะประเภทกระดาษทีใ่ ช้ในส�ำนักงาน ธนาคารได้รณรงค์เรือ่ งการลด
การใช้กระดาษ (Reduce) โดยในแต่ละหน่วยงานจะมีการคัดแยก
เพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) มีการก�ำหนดรหัสผ่านในการสัง่ พิมพ์
เอกสารที่เครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อลดการพิมพ์งาน
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ทิง้ ไว้และไม่มผี รู้ บั และมีการรวบรวมกระดาษทีไ่ ม่ใช้แล้วเพือ่ น�ำเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำ� เนินโครงการ
Paperless เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้กระดาษในการท�ำงาน
โดยให้น�ำส่งหนังสือ แจ้งข่าวสาร และน�ำเสนอเอกสารประกอบ
การประชุมหรือรายงานการประชุมผ่านช่องทางหรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
แทนการใช้กระดาษ
• ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย ธนาคารจะ
ท�ำการคัดแยกและติดต่อให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาจัดเก็บเพือ่ น�ำไป
ก�ำจัดตามวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste)
หรือผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทหี่ มดอายุการใช้งาน
ธนาคารจะท�ำการก�ำจัดอย่างเหมาะสมด้วยวิธีการรีไซเคิลและสกัด
แร่ธาตุที่มีคุณค่าออกมาใช้ใหม่ โดยอาศัยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
สากล
+ การจัดการน�้ำเสีย
ในทุกอาคารส�ำนักงานของธนาคารมีการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้
มาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้ อาคารพระราม 3 ยังได้มี
การน�ำน�ำ้ ทิง้ ทีผ่ า่ นการปรับปรุงคุณภาพจากระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียกลับมา
ใช้รดน�้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารอีกด้วย

การสร้างความตระหนักรู้
ธนาคารได้จัดโครงการ “บัวหลวงรักษ์พลังงาน” ปี 2561 โดยเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ระบบการจัดการ
พลั ง งานในอาคารตามกฎหมายที่ ค วรรู ้ แ ละเป็ น ประโยชน์ ” และ
“การอนุรกั ษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์” เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้และความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้
แก่พนักงานกว่า 500 คน รวมถึงมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และ
บู๊ทกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และแนะน�ำแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง และ
การประปานครหลวง

การพัฒนาด้านการจัดเก็บข้อมูล
การวางแผนการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจ�ำเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุม ในปี 2561 ธนาคารได้ขยายขอบเขต
การเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้�ำ และ
การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับยานพาหนะที่ใช้ส�ำหรับการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมสาขาทั่วประเทศ จากเดิมที่มีการจัดเก็บเฉพาะกลุ่มอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์
อาคารพระราม 3 อาคาร 3 และอาคารแสงทองธานี (ข้อมูลปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่จัดเก็บไม่นับรวมสาขาที่เป็นพื้นที่เช่าในอาคาร
และห้างสรรพสินค้า) นอกจากนี้ ธนาคารได้เริม่ จัดเก็บข้อมูลการเดินทาง
โดยเครื่องบินเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมประเภทการใช้
พลังงานของธนาคารมากยิ่งขึ้น
ส� ำ หรั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และประเมิ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ธนาคารได้เริ่มด�ำเนินการเป็นครั้งแรกในปี 2557 โดยก�ำหนดขอบเขต
ในการประเมินไว้เพียง 1 อาคาร คือ อาคารส�ำนักงานใหญ่ สีลม
จนกระทั่งปี 2559 ธนาคารได้ขยายขอบเขตของการประเมินเพิ่มขึ้นให้
ครอบคลุมกลุม่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร ดังนัน้ การตัง้ เป้าหมาย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2561 จึงเลือกใช้ข้อมูลของปี 2559
เป็นปีฐาน เพื่อให้เหมาะสมตามลักษณะการด�ำเนินงานขององค์กร
อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ธนาคารได้ขยายขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล
เป็นกลุม่ อาคารส�ำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทัว่ ประเทศ ยกเว้น
สาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรืออาคารเช่า เพื่อให้การรายงานข้อมูล
ครอบคลุมการด�ำเนินงานทัว่ ทัง้ องค์กร ซึง่ การก�ำหนดเป้าหมายในระยะ
ต่อไปจะด�ำเนินการปรับเปลี่ยนปีฐาน เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องตามขอบเขตการรายงานข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป
การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินการของธนาคารเป็น
ไปตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ตุลาคม 2559) ซึ่งเทียบเท่า
มาตรฐาน ISO14064-1 ส� ำ หรั บ ค่ า การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
(Emission Factor) อ้างอิงจาก คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on
Climate Change: IPCC, 2006) และค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นอกจากนี้
ธนาคารได้จัดให้มีการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
ประจ�ำทุกปีโดยผูท้ วนสอบทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ระดับการรับรองแบบจ�ำกัด (Limited
Level of Assurance) และก�ำหนดระดับความมีสาระส�ำคัญ (Materiality)
ที่ร้อยละ 5 โดยธนาคารได้ด�ำเนินการขอขึ้นทะเบียนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กรเป็นประจ�ำทุกปี

39

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ธนาคารได้เข้าร่วม “โครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพือ่ สนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ปีที่ 5” ซึง่ จัดขึน้ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิตและขับเคลือ่ นตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศไทย ธนาคาร
ได้เข้าร่วมการชดเชยคาร์บอนจ�ำนวน 4,758 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจัดซือ้ จากบริษทั ทีข่ น้ึ ทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ปริมาณการชดเชยคาร์บอนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ
20 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานของธนาคารในปี 2560 (นับเฉพาะกลุม่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร)

ข้อมูลส�ำคัญด้านการใช้พลังงาน
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GHG
GHG
SCOPE 1

GHG
GHG
SCOPE 2

GHG
GHG
SCOPE 3

SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 3

หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2559 6

2561 7

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 1

3,712

3,427

12,189

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 2

21,720

19,061

68,093

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 3

597

573

1,473

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมายเหตุ:
			
			

2561 8

6 ข้อมูลปีฐานโดยขอบเขตการรายงานครอบคลุมกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร
7 ขอบเขตการรายงานข้อมูลครอบคลุมกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร

8 ขอบเขตการรายงานข้อมูลครอบคลุมกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทั่วประเทศยกเว้นสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรืออาคารเช่า
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+ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม

มุ่งสร้างนวัตกรรม เตรียมรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานความยั่งยืน ปี 2561

+		 การสร้างสรรค์นวัตกรรม
		 และภาพลักษณ์องค์กร

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
เพื่อสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ของธนาคาร

+ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และความลับของลูกค้า

ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการสร้างความเชือ่ มัน่
ให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ

+ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
น�ำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าพึงพอใจผ่านผลิตภัณฑ์
และการบริการที่เป็นเลิศ
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+ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและภาพลักษณ์องค์กร

ผลการด�ำเนินงานปี 2561
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ความส�ำคัญ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน�ำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้ธนาคารสามารถเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ทตี่ อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ดขี นึ้ น�ำมาซึง่ โอกาสใหม่ทางธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกัน การเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีท�ำให้ธนาคารต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เปิดกว้างและเข้มข้นมากขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกอุตสาหกรรมธนาคาร การฉกฉวย
โอกาสและสร้างภูมิคุ้มกันต่อความท้าทายจ�ำเป็นต้องอาศัยการรู้เท่าทันและการปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันในภาค
การเงินการธนาคาร ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์เพือ่ ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภค ธนาคารมุ่งมั่นคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
โดยมุง่ หวังความมัน่ คงทางการเงินของลูกค้าควบคูไ่ ปกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธนาคารในระยะยาว นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำ� เนินการ
อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงโครงสร้างการท�ำงานและการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่องค์กรและสร้างความประทับใจ
ให้ลูกค้าภายใต้ปรัชญา “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการบริหารจัดการ
ในปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท�ำให้ธนาคาร
ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด และวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในการรั บ มื อ กั บ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธนาคารได้จัดตั้งทีม InnoHub ซึ่งอยู่ภายใต้
ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่และจัดท�ำโครงการ
ด้านนวัตกรรม เช่น โครงการ Bangkok Bank InnoHub Accelerator
และในปี 2561 ธนาคารได้ปรับเปลีย่ นจากทีม InnoHub โดยจัดตัง้ เป็น
ฝ่ายนวัตกรรมขึน้ (Innovation Department) เพือ่ สนับสนุนและผลักดัน
การด�ำเนินงานด้านนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านนวัตกรรมของธนาคาร (Innovation Center of Excellence)
โดยท�ำหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเงินและเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ริเริม่ พัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่สำ� หรับธนาคาร สร้างความร่วมมือ
กับพันธมิตรในรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ธนาคารมุง่ หวังให้ศนู ย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมเป็นแหล่งรวมผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง ส่งเสริมการเรียนรู้ คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม ผ่าน
การทดลองท�ำจริงโดยใช้กระบวนการทางนวัตกรรมสมัยใหม่ในสภาวะ
ที่สามารถผิดพลาดเพื่อเรียนรู้ได้ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านนวัตกรรมเพือ่ สร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุน
ของธนาคาร บริษัทในเครือ พันธมิตร ลูกค้า ตลอดจนสังคมไทย

การด�ำเนินงานด้านนวัตกรรมของธนาคารจะมุง่ เน้นไปใน 2 ทิศทางหลัก คือ
• เพิ่ ม ศั ก ยภาพการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารปั จ จุ บั น โดยใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการและมอบ
ประสบการณ์การใช้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
• ช่วยขยายช่องทางการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
ฝ่ายนวัตกรรมได้กำ� หนดแนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าหมาย
ที่วางไว้ ดังนี้
• การศึกษาและติดตามความเคลือ่ นไหวด้านเทคโนโลยี พัฒนาโซลูชนั
ทางเทคโนโลยีให้แก่หน่วยธุรกิจของธนาคาร และให้ความร่วมมือ
และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู ้ ต ่ า ง ๆ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก
เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์วจิ ยั และหน่วยงานด้านนวัตกรรมของภาครัฐ
• การติดตามสถานการณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อมองหาโอกาสและภัยคุกคามของธนาคารตั้งแต่อยู่ใน
ระยะแรกเริม่ พร้อมทัง้ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• การผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
• การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่หน่วยงานอืน่ ๆ ของธนาคารและประสาน
งานในการจั ด ท� ำ โครงการด้ า นนวั ต กรรมต่ า ง ๆ เช่ น โครงการ
Bangkok Bank InnoHub Accelerator
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• การสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของฝ่ายนวั ต กรรม เช่ น งานด้ า น
การก�ำกับดูแล การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา งานด้าน
กฎหมาย งานธุรการ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยอาจยังมีความไม่สะดวกหรือมีปญ
ั หาในการใช้บริการ หรืออาจ
เกิ ด ผลข้ า งเคี ย งที่ ไ ม่ ค าดคิ ด มาก่ อ นทั้ ง ต่ อ ตั ว ลู ก ค้ า หรื อ บุ ค คลอื่ น
ในการนี้ ธนาคารมีการทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวในวงจ�ำกัด
และเข้าร่วม Regulatory Sandbox กับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึง
มีการติดตามผลการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง

กิจกรรมที่ส�ำคัญ
+ โครงการ Bangkok Bank InnoHub Accelerator
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• Creating Unique Customer Experience
เทคโนโลยีทเี่ ปิดประสบการณ์ใหม่ให้กบั ลูกค้า เช่น การใช้ AI Chatbot
มาตอบค�ำถาม หรือน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ หมาะสม เป็นต้น
• Digitalization and Automation
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงานให้เป็นดิจิทัล และระบบ
อัตโนมัติ เรียบง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น การน�ำ AI มาท�ำ
Process Automation เพื่อลดขั้นตอนการท�ำงานซ�้ำซ้อน
• Future SME Solution
โซลูชันเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้บริหารจัดการธุรกิจ
ได้อย่างคล่องตัวและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เช่น การช�ำระเงิน
การบริหารบัญชีออนไลน์ เครือ่ งมือบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ
รวมถึงการวิเคราะห์สินเชื่อด้วย AI เป็นต้น
• Innovative Payment
เทคโนโลยีการช�ำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การใช้ระบบจดจ�ำใบหน้า
(Facial Recognition) ความใกล้ชดิ คลุกคลีกบั เทคโนโลยี (Proximity
Technology) รวมไปถึงการจ่ายเงินข้ามพรมแดน (Cross Border
Payment) เป็นต้น
• Discovering Cutting Edge Technology
เทคโนโลยีลำ�้ สมัย เพราะนวัตกรรมทุกวันนีเ้ กิดใหม่ได้ทกุ เมือ่ ในรูปแบบ
ที่หลากหลายที่อาจไม่ได้คาดคิด
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ในปี 2560 โครงการ Bangkok Bank InnoHub Accelerator Season 1
ได้ท�ำการคัดเลือก อบรม และพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่ม
ฟินเทคระดับโลกเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ส�ำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดี
มีบริษัทสตาร์ทอัพสมัครเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 119 บริษัท จาก 32
ประเทศทัว่ โลก โดยมีเพียง 8 บริษทั ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
และในบรรดาผู้เข้าร่วมโครงการ มี 5 บริษัทที่ได้ท�ำโครงการทดสอบ
ด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ (Proof of Concept) โดย FundRadars
(บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด) ซึ่งเป็น 1 ใน 8
ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมงานกับ บลจ.บัวหลวง
FundRadars เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ “BF Application”
ซึง่ ช่วยให้นกั ลงทุนกองทุนรวมสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการลงทุนได้งา่ ยขึน้
ทั้งนี้ BF Application ได้เปิดตัวไปแล้วในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560

ธนาคารได้ด�ำเนินโครงการ Bangkok Bank InnoHub Accelerator
Season 2 เมือ่ ปลายปี 2561 และเสร็จสิน้ ในช่วงต้นปี 2562 โครงการนี้
มีผสู้ มัครจ�ำนวน 128 บริษทั จาก 28 ประเทศทัว่ โลก ธนาคารให้ความส�ำคัญ
กับเทคโนโลยี 5 กลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของธนาคาร ดังนี้
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+ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคาร

+ โครงการ National Digital Identification (NDID)

ในสังคมยุคดิจทิ ลั เทคโนโลยีและเครือข่ายการสือ่ สารมีบทบาทอย่างมาก
ต่อพฤติกรรมของคนในสังคม ผูค้ นและข้อมูลข่าวสารสามารถเชือ่ มโยง
กันได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกรวดเร็ว และแทบไม่มีขีดจ�ำกัด ธนาคารได้
ปรับปรุงเว็บไซต์ www.bangkokbank.com ให้มคี วามทันสมัย สวยงาม
ใช้งานง่าย และรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด Speed and Simplicity ที่ช่วย
ให้ลูกค้าสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและ
รวดเร็วขึน้ และสามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ทกุ รูปแบบ
ทั้งบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อสร้างประสบการณ์ที่
ประทับใจให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

ปั จ จุ บั น การท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น มี จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความเสี่ยงที่
จะเกิดการแอบอ้างหรือฉ้อโกงได้ ดังนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว และ
อ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้า ธนาคารจึงต้องมีกระบวนการพิสจู น์ตวั ตน
ลูกค้าที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ธนาคารได้ทดสอบน�ำเทคโนโลยี Facial
Recognition มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับกระบวนการพิสูจน์ตัวตน
ลูกค้าส�ำหรับธุรกรรมที่ท�ำผ่านสาขา ซึ่งคาดว่าจะสามารถน�ำมาใช้งาน
ได้จริงในปี 2562

การปรับเปลีย่ นเว็บไซต์ของธนาคาร รวมไปถึงการปรับรูปแบบ กราฟฟิก
และเนื้อหา เพื่อให้ทันสมัย ดึงดูด กระชับ เข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย
การพัฒนาฟังก์ชันเดิมและเพิ่มฟังก์ชันใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่
ลูกค้า เช่น การดูรายละเอียดและการเปรียบเทียบข้อมูลของบัตรเครดิต
และบัตรเดบิต การเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับลูกค้า การเปลี่ยน
ระบบจัดการเนือ้ หาให้มคี วามหลากหลายยิง่ ขึน้ การเพิม่ ขีดความสามารถ
ของการเก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ไป
วิเคราะห์ได้อย่างแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น และการเปิดช่องทางการเชื่อมต่อ
(API - Application Programming Interface) เพื่อให้ผู้สนใจสามารถ
ดึงข้อมูลการเงินที่เป็นสาธารณะ (เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
ฯลฯ) จากเว็บไซต์ ไปใช้ประโยชน์ได้

+ เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ
ธนาคารได้พฒ
ั นาเครือ่ งฝากถอนอัตโนมัตใิ ห้สามารถรองรับการช�ำระเงิน
ค่าบริการต่าง ๆ และการเติมเงินที่รองรับทั้งธนบัตรและเหรียญ เพื่อให้
ลูกค้าท�ำรายการช�ำระค่าบริการ และเติมเงินได้ดว้ ยตนเองในตูเ้ ดียวกัน
อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลารอคิวใช้บริการที่
สาขา และได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการดังกล่าว
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+ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า

ผลการด�ำเนินงานปี 2561
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ความส�ำคัญ
ในยุคดิจทิ ลั ข้อมูลมีความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจธนาคารเป็นอย่างมาก นอกจากการน�ำข้อมูลไปใช้วเิ คราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และใช้เพือ่
ก�ำหนดกลยุทธ์ขององค์กรแล้ว ยังสามารถน�ำมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อท�ำความเข้าใจและท�ำนายพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ธนาคาร
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งและเป็นประโยชน์ส�ำหรับลูกค้าได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นความเสี่ยง
ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจหากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์และเกิดความไม่ปลอดภัยกับข้อมูล ดังนั้น การปกป้องข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย
จึงเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร
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การปกป้องข้อมูลไม่ได้จำ� กัดเพียงแค่ไม่ให้ขอ้ มูลสูญหายจนไม่สามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการป้องกันไม่ให้ข้อมูล
ถูกเปลีย่ นแปลง ถูกโจรกรรม หรือถูกน�ำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ อันจะส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธนาคาร การสูญเสียความไว้วางใจ
จากลูกค้า รวมถึงอาจมีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลและธนาคารอาจมี
ความผิดทางกฎหมายด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนกี้ ารบริหารจัดการความปลอดภัย
ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างมากมาโดยตลอด

แนวทางการบริหารจัดการ
ธนาคารได้ น� ำ เทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ เ พื่ อ ปกป้ อ งข้ อ มู ล ไม่ ใ ห้ เกิด
ความสูญหาย รั่วไหล และถูกเปลี่ยนแปลง รวมถึงป้องกันการเข้าถึง
ข้ อ มู ล โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญาต การป้ อ งกั น การรั่ ว ไหลของข้ อ มู ล ด้ ว ย
การก�ำหนดสิทธิของผู้ใช้ตามประเภทของข้อมูล การป้องกันความลับ
ของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล การดักจับมัลแวร์หรือซอฟท์แวร์ที่
พยายามจะเข้ามาขโมยข้อมูลในองค์กร และการเฝ้าระวังการโจมตีทาง
ไซเบอร์ที่จะท�ำให้บริการหยุดชะงักและข้อมูลเสียหาย นอกจากนี้
ธนาคารมีการพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถ และความตระหนักรู้
ถึงภัยต่าง ๆ ทางไซเบอร์ให้กบั บุคลากรของธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ทีจ่ ะ
เฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงป้องกันการถูกลวง
ข้อมูลเพือ่ ใช้ในการเข้าถึงระบบของธนาคารและทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล

โครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการความปลอดภัย
ข้อมูล เพื่อป้องกัน บรรเทาความรุนแรง และเยียวยาผลกระทบทางลบ
ที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศและความปลอดภั ย ไซเบอร์ โดยให้ มี การทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ดูแล
และติดตามความเสีย่ งของธนาคารในภาพรวม รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ธนาคารมีหน่วยงานจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานการบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยข้อมูล
และความเสีย่ งทางไซเบอร์ ดูแลด้านการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด และท�ำการประเมินความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีทอี่ าจมีผลกระทบกับข้อมูลทีธ่ นาคารเก็บรักษาไว้เป็นประจ�ำ
ทุกปี รวมถึงก�ำหนดแผนการอบรมสร้างความตระหนักรูเ้ รือ่ งการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล และก�ำหนดแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องให้มที กั ษะในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการรับมือ
กับความเสีย่ งทางไซเบอร์

การปฏิบัติงานของหน่วยงานการจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี โดยผลการประเมินและค�ำแนะน�ำที่
ได้รับจะถูกน�ำไปใช้เพื่อปรับปรุงแผนการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นต่อไป

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และความปลอดภัยไซเบอร์
ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล นอกจากเทคโนโลยีจะเป็น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญแล้ว จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการบริหารจัดการ
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลเพือ่ ให้องค์กรมีความยืดหยุน่ ในการรับมือ
และตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคาร
มีนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์
เป็นกรอบการบริหารจัดการทีค่ รอบคลุมทุกหน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความมัน่ คง
ปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001 : 2013

การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ธนาคารเชื่ อ มั่ น ว่ า การสร้ า งความเข้ า ใจและความตระหนั ก รู ้
ด้านความปลอดภัยของข้อมูลเป็นกิจกรรมส�ำคัญทีส่ ร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั
องค์กร หน่วยงานที่ให้บริการกับธนาคาร และลูกค้า ธนาคารได้สื่อสาร
และให้ความรูแ้ ก่พนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการเน้นย�ำ้
ในเรือ่ งของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของธนาคาร
ในการเสริมสร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับความปลอดภัย
ของข้อมูลและความเสีย่ งทางไซเบอร์ให้แก่พนักงาน ธนาคารได้สอื่ สาร
ข้อมูลสาระความรู้ในรูปแบบของบทความสั้น อินโฟกราฟฟิก วีดิทัศน์
และการจัดกิจกรรมตอบค�ำถามชิงรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ภายในของ
ธนาคารเป็นระยะ ๆ ธนาคารได้ก�ำหนดข้อควรปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานใหม่ทุกคนรับทราบ
และเข้าใจก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ มีการแจ้งให้ทราบผ่านป้ายประกาศ
ภายในอาคารของธนาคาร โดยเฉพาะบริ เ วณที่ พ นั ก งานสามารถ
สังเกตเห็นได้โดยง่าย
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สาระส�ำคัญของนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์
1

การบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และ
ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information
Security and Cybersecurity Risk Management)
โดยการระบุความเสีย่ ง การประเมินและวิเคราะห์
ความเสีย่ ง การลดความเสีย่ ง รวมถึงการติดตาม
และรายงานผลความเสีย่ ง
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2

การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Asset Management) ซึ่งเป็น
กรอบของการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มจนถึง
การยกเลิกการใช้งานฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์
และข้อมูล

3

การจัดการการเข้าถึง (Access Control) ซึ่ง
รวมถึงการก�ำหนดรูปแบบวิธีการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้งาน สิทธิของผู้ใช้งาน และบทบาท
ความรับผิดชอบ

4

5

6

การบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ
และสิง่ แวดล้อม (Physical and Environmental
Security) ซึ่งเป็นการก�ำหนดการจัดการทาง
กายภาพของสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ แวดล้อม
เพื่ อ ให้ ค วามปลอดภั ย กั บ ทรั พ ย์ สิ น ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน
(Operation Security) ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การวางกรอบการปฏิบัติงานให้มีการควบคุม
ด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น การเฝ้าระวัง
ภั ย คุ ก คาม การรายงาน การควบคุ ม การ
เปลีย่ นแปลง การตรวจหาช่องโหว่และจัดการ
ช่องโหว่ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

7

8

การควบคุมการเข้าถึงทางไกลและอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Device and Remote
Access) เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและระบบ
งานจากภายนอก โดยอุปกรณ์ทมี่ กี ารควบคุม
ความปลอดภัย

การจั ด การบุ ค คลที่ ส าม (Third Party
Management) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดการกับบริษัทหรือบุคคลที่สามที่ท�ำงาน
ร่ ว มกั บ ธนาคารในการพั ฒ นาหรื อ ดู แ ลให้
ระบบงานมีความมั่นคงปลอดภัย

การพัฒนาระบบงานและการดูแลระบบงาน
(System Acquisition, Development and
Maintenance) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหา
ออกแบบ พัฒนา และเปลี่ยนแปลง ให้ระบบ
มีความมั่นคงปลอดภัย

10

11

12

การจัดการเหตุการณ์ ด ้ า นความปลอดภั ย
(Incident Response and Management)
ซึ่งเกี่ยวกับการก�ำหนดกรอบการปฏิบัติงาน
ในการจั ด การเหตุ ก ารณ์ ด ้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัย

ความมัน่ คงปลอดภัยข้อมูลส�ำหรับความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
ซึง่ เกีย่ วกับการวางแผนและเตรียมความพร้อม
อยูเ่ สมอในการรับมือภัยไซเบอร์ หรือเหตุการณ์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

การอบรมและสร้างความตระหนัก (Information
Security and Cybersecurity Training)
ซึ่งเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการอบรมและ
การสร้ า งความตระหนั ก รู ้ ต ่ อ ภั ย ไซเบอร์
ให้บุคลากร

ความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นการสื่ อ สาร
(Communication Security) เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายและข้อมูล
ทีส่ อื่ สารให้มกี ารรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย

9
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

การด�ำเนินงานและกิจกรรมที่ส�ำคัญ

การเฝ้าระวังและการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยทางไซเบอร์จ�ำเป็นต้อง
ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกธนาคารเพือ่ ให้สามารถแลก
เปลี่ยนข้อมูลและเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ธนาคารมี
บทบาทในศู น ย์ ป ระสานงานด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี
สารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector CERT:
TB-CERT) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือภายในภาคการธนาคาร
ของไทยในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนั้น
ธนาคารยังมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลกับศูนย์ประสานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภั ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ ป ระเทศไทย (Thailand Computer
Emergency Response Team: ThaiCERT) และศูนย์บริการการเงิน
การแบ่งปัน และวิเคราะห์ขอ้ มูล (Financial Sector Information Sharing
and Analysis Center: FS-ISAC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกีย่ วกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศระดับสากล
เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และเตรียมการรับมือ
ภัยทางไซเบอร์

ธนาคารปฏิบัติตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เพื่อปกป้องข้อมูลส�ำคัญและได้ลงทุนในเทคโนโลยีด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่มีมาตรฐานและทันสมัย รวมทั้งมีการเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์หลายแหล่งเพือ่ รับข้อมูลเกีย่ วกับ
ภัยไซเบอร์จากทีต่ า่ ง ๆ และน�ำมาวิเคราะห์ ตรวจจับพฤติกรรมการโจมตี
และเตรียมการรับมือ นอกจากนี้ บริการออนไลน์ทกุ บริการของธนาคาร
จะต้องได้รบั การตรวจสอบความปลอดภัยทัง้ ก่อนเริม่ ให้บริการและหลังจาก
ให้บริการแล้วอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการให้บริการจะมีความปลอดภัย
อยู่เสมอ
ส�ำหรับปี 2561 ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
ธนาคารเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จ�ำนวน 15 กรณี
ซึง่ ธนาคารได้ดำ� เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่พบการรัว่ ไหลของ
ข้อมูลของลูกค้า เนือ่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และไม่พบว่ามีการละเมิด
ข้อมูลดังกล่าว
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ข้อควรปฏิบัติ 10 ประการ ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ส�ำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน
1

2

3

4

จัดเก็บและท�ำลายเอกสารส�ำคัญ
อย่างปลอดภัย

ปฏิบัติตามกฎเข้าใช้ห้องมั่นคง
และศูนย์ข้อมูลอย่างเคร่งครัด

ติ ด บั ต รพนั ก งานตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานอยู่ในอาคาร

ตั้งรหัสผ่านให้เดายาก
และไม่บอกให้ผู้อื่นรู้

5

6

7

8

ไม่ส่งอีเมลที่ไม่เหมาะสม

ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างสม�่ำเสมอ

ล็อคหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
ที่ลุกจากโต๊ะ

ไม่ติดตั้งซอฟท์แวร์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต

9

10

ขออนุมตั ทิ กุ ครัง้ ก่อนน�ำคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชือ่ มต่อ
กับระบบของธนาคาร

หากพบเหตุการณ์ผิดปกติ
ด้านความปลอดภัยโปรดแจ้ง
Service Desk
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การได้รบั การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อมูลระดับ
สากล

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste Management)
เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล

ในปี 2561 ธนาคารได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยได้รับการรับรองในส่วนของ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายระบบบาทเนต (Bank of Thailand Automated
High-value Transfer Network: BAHTNET) ซึ่งเป็นระบบการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงิน และระบบการหักบัญชีเช็ค
ด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing
and Archive System; ICAS) ซึ่งเป็นระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค
ระหว่างธนาคารโดยใช้ภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บแทนการใช้เช็ค
ตัวจริง การได้รบั รองมาตรฐานดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพของการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของธนาคาร และเป็น
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของธนาคาร ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
มาตรฐานการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย ของสารสนเทศ
ในระบบงานอืน่ ๆ ให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจและป้องกันไม่ให้เกิด
ความสูญเสียกับลูกค้า

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยตลอดวงจร
ชีวิตของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการท�ำลายข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูล
เหลืออยูใ่ นสือ่ บันทึกข้อมูลใด ๆ ทีไ่ ม่ได้ใช้งานแล้ว ธนาคารได้นำ� แนวปฏิบตั ิ
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน DOD 5220.22M ของ
กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูง มาใช้ตั้งแต่
ปี 2558 ภายใต้แนวปฏิบัติดังกล่าว สื่อบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ จะ
ถูกท�ำลายจนละเอียดเพือ่ ให้แน่ใจว่าข้อมูลทีบ่ นั ทึกเก็บไว้จะไม่สามารถ
รั่วไหลได้ต่อไป โดยวัสดุที่ถูกท�ำลายแล้วจะถูกน�ำไปเข้ากระบวนการ
รี ไ ซเคิ ล เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ต ่ อ ไป และถื อ เป็ น การช่ ว ยอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
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กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์
ในปี 2561 ธนาคารได้จดั กิจกรรมสร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจ
เกีย่ วกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและภัยทางไซเบอร์ให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานผ่านวิธีการและช่องทางหลากหลาย ในอนาคต
ธนาคารมีแผนทีจ่ ะขยายขอบเขตการสร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจ
ไปยังกลุม่ ลูกค้าเพือ่ สนับสนุนให้ลกู ค้าสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันตนเองได้
กิจกรรมส�ำคัญ มีดังนี้
+ การสือ่ สารเพือ่ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cybersecurity Awareness Building)
ธนาคารมีการสื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ภายใน
ของธนาคารในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ โดยหัวข้อที่
สือ่ สารเน้นประเด็นปัญหาทีพ่ บในชีวติ ประจ�ำวันหรือในการท�ำงาน เพือ่
ให้พนักงานและผูบ้ ริหารเกิดการรูเ้ ท่าทันและสามารถป้องกันหรือรับมือ
ได้อย่างเหมาะสม เช่น “อีเมลปลอดภัย ป้องกันได้เพียงไม่กี่คลิก” และ
“จัดประเภทข้อมูลก่อนใช้ ปลอดภัยอย่างมือโปร” นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้ สื่ อ สารสร้ า งความตระหนั ก รู ้ แ ละความเข้ า ใจเรื่ อ งการรั ก ษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนในวันปฐมนิเทศ
โดยในปี 2561 มีพนักงานใหม่ที่ได้เข้าร่วมรับฟังจ�ำนวน 1,116 คน

+ Internal Cyber Drill
ธนาคารได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนรับมือภัยทางไซเบอร์กับศูนย์ประสาน
งานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร
(Thailand Banking Sector CERT: TB-CERT) มาอย่างต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 3 และได้นำ� ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั มาพัฒนาแผนรับมือภัยทางไซเบอร์
และปรับใช้ทดสอบภายในธนาคาร โดยปี 2561 ธนาคารท�ำการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแผนรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ภายในธนาคาร
และจัดให้มกี ารฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดท�ำแบบ
ทดสอบการโจมตีทางไซเบอร์ ผ่านการสร้างสถานการณ์จ�ำลองใน
รูปแบบ Phishing Drill ธนาคารได้จดั ส่ง Phishing Mail ให้แก่พนักงาน
ทั่ ว ประเทศเพื่ อ ลวงเอาข้ อ มู ล การทดสอบดั ง กล่ า วได้ ผ ลในระดั บ
น่าพอใจ โดยพบกรณีที่พนักงานถูกหลอกลวงร้อยละ 10 ของพนักงาน
ทั้ ง หมดที่ ถู ก ทดสอบ ซึ่ ง การทดสอบดั ง กล่ า วได้ ส ่ ง ผลให้ พ นั ก งาน
มีความตระหนักถึงการรับมือกับภัยทางไซเบอร์มากขึ้น
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ความส�ำคัญ
ลูกค้าคือคนส�ำคัญส�ำหรับธนาคาร คุณภาพของการให้บริการเป็นปัจจัยส�ำคัญทีด่ งึ ดูดให้ลกู ค้าเลือกใช้บริการของธนาคาร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนั
ที่การแข่งขันระหว่างธนาคารต่าง ๆ มีความเข้มข้นมาก บริการที่ดีกว่า สะดวกรวดเร็วกว่า ตรงต่อความต้องการมากกว่า เป็นกุญแจส�ำคัญที่สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างตรงจุดและสะดวกรวดเร็ว โดยอาศัยการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และตรงความต้องการแก่ลูกค้า
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การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและการรักษามาตรฐานการบริการ
ที่ ดี เ ป็ น สิ่ ง ที่ ธ นาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ สู ง สุ ด มาโดยตลอด ธนาคาร
มีการปรับกลยุทธ์การให้บริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป มีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ คี่ รอบคลุม
การบริการลูกค้าแต่ละช่องทางเพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ
และมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าซึง่ ครอบคลุมทุกสาขา
ทั่ ว ประเทศ พร้ อ มทั้ ง น� ำ ผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็น
รากฐานความยั่งยืนของธนาคาร

แนวทางการบริหารจัดการ
ปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารธนาคารได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปมาก
เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆ
ที่ท�ำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่าน
ช่องทางดิจิทัล ธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึน้ นอกจากนี้ ธนาคารได้
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้บริการของธนาคาร โดยเน้น
การน�ำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า
การรักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า และการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
รวดเร็ว เพื่อให้ธนาคารเป็นธนาคารหลักของลูกค้าตลอดไป
ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากความประทับใจเมือ่
ได้รับบริการที่ดีและได้รับการเอาใจใส่จากพนักงาน ดังนั้นธนาคาร
จึงให้ความส�ำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก พนักงานทุกคนต้องมีความรู้
ความเข้ า ใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า ง ๆ ของธนาคารและท� ำ งานอย่ า งมี
ความสุข จึงจะสามารถให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้าได้ เกิดเป็นความประทับใจ
สมค�ำว่า “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”

ความมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารหลักของลูกค้า
เพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายของการเป็นธนาคารหลักของลูกค้าทีใ่ ห้บริการ
ด้านการเงินที่มีคุณภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าทุกกลุ่ม ธนาคารมีความมุ่งมั่น ดังนี้
• การมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า (Customer Experience)
โดยก�ำหนดให้ลูกค้าเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ
เพื่อให้ธนาคารเป็นผู้น�ำด้านการมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางให้บริการ (Development of
Product and Distribution Channel) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ทางการเงินของลูกค้าทัง้ เป็นรายบุคคลและรายกลุม่ (Segment) และ
การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานและการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ช่องทางการให้บริการโดยอาศัยหลายช่องทางประกอบกัน (OmniChannel Network)

การให้บริการลูกค้า
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการให้
บริ ก ารอย่ า งเป็ น ธรรมแก่ ลู ก ค้ า และเพื่ อ แสดงถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ใน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธรรม ธนาคารได้จดั ท�ำ
นโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
ซึ่งครอบคลุมช่องทางการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างชัดเจน รวมถึง
ได้รับค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือก
ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข ตรง
กับความต้องการและเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า ผู้ที่มีหน้าที่
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวคือ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้ได้รับมอบหมายให้กระท�ำหน้าที่ในนามธนาคาร
ซึ่งธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มีความเข้าใจ ยอมรับ และ
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความพึงพอใจของลูกค้า
ธนาคารได้จัดตั้งทีมคุณภาพบริการและทีมวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
ขึ้นเพื่อช่วยกันดูแลให้การบริการของพนักงานทั่วประเทศมีคุณภาพ
มาตรฐาน และหาช่องทางพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้า
ของธนาคารได้รับความพึงพอใจสูงสุด
+ ทีมคุณภาพบริการ
ในการดูแลให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ธนาคารได้
จัดตัง้ ทีมคุณภาพบริการขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลการให้บริการของพนักงาน
สาขาทัว่ ประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้
โดยมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะได้รับการทบทวนอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและความคาดหวังของ
ลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน ทีมคุณภาพบริการยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติ
เชิงบวกในการท�ำงานให้แก่พนักงาน จัดกิจกรรมรับฟัง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของพนักงาน และจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเพื่อ
สังเกตการณ์ให้บริการของพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ และน�ำไปใช้
ต่อยอดวางแผนปรับปรุงคุณภาพบริการ นอกจากนี้ทีมคุณภาพบริการ
ยังท�ำหน้าที่ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการใน
สาขาของธนาคาร (Voice of Customer) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า อันจะน�ำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานบริการให้
ดียิ่งขึ้น
+ ทีมวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
ที ม วิ จั ย และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบ
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ
ของธนาคาร รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น เพื่ อ หาช่ อ งทาง
พัฒนาการบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ดยี งิ่ ขึน้ การประเมินความพึงพอใจ
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ดังกล่าวจัดท�ำเป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน ผลการประเมิน
สามารถน� ำ มาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ ของธนาคารอื่ น ได้ ท� ำ ให้
ธนาคารทราบว่าสถานะ จุดอ่อน และจุดแข็งของธนาคารอยู่ที่ใด
เมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางกลยุทธ์
การให้บริการของธนาคาร

การบริหารจัดการด้านความพึงพอใจของลูกค้า
การบริหารจัดการด้านความพึงใจของลูกค้าของธนาคารประกอบด้วย
3 ส่ ว นหลั ก คื อ การรับฟัง ความคิด เห็น และการส�ำ รวจตรวจสอบ
การจัดการบริหารข้อร้องเรียน และการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
ของพนักงาน
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+ การรับฟังความคิดเห็นและการส�ำรวจตรวจสอบ
ธนาคารจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อาทิ ช่องทางออนไลน์ บัวหลวงโฟน ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในวิธกี ารสร้าง
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร รวมถึงท�ำการส�ำรวจใน
หลากหลายรูปแบบเพือ่ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ การส�ำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการในสาขาของธนาคาร (Voice of
Customer) โดยการโทรศัพท์สอบถามเฉลี่ย 70-100 ครั้ง/สาขา/ปี
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทีใ่ ช้บริการซือ้ กองทุน โดยการโทรศัพท์
สอบถามลูกค้าที่ซื้อกองทุนในวันที่ผ่านมาว่าได้รับบริการถูกต้องตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานก�ำกับดูแลหรือไม่ การส�ำรวจการแนะน�ำบอกต่อ
ของลูกค้า (Customer Recommendation Survey) ซึ่งเป็นการส�ำรวจ
ทางออนไลน์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจและความผูกพันระยะยาวที่
ลูกค้ามีต่อธนาคาร จัดท�ำปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมลูกค้าทั่วประเทศ
ประมาณ 2,000 คนต่อครั้ง
การรับฟังความคิดเห็นและการส�ำรวจตรวจสอบดังกล่าวเป็นช่องทาง
ส�ำคัญที่ช่วยให้ธนาคารได้รับทราบและเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ท� ำ ให้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งตรงจุ ด ตรงประเด็ น
เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ลูกค้า

+ การจัดการบริหารข้อร้องเรียน
ตามแนวปฏิบัติเมื่อได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าที่ใช้บริการสาขาของ
ธนาคาร ผูจ้ ดั การสาขาต้องติดต่อลูกค้าเพือ่ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้าโดยเร็ว รวมถึงต้องน�ำข้อร้องเรียนที่ได้รับไปวางแผน
ปรับปรุงการด�ำเนินงานในสาขาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้ำ นอกจากนี้
ธนาคารจั ด ให้ มี ที ม งานส่ ว นกลางท� ำ หน้ า ที่ โ ทรศั พ ท์ ห าลู ก ค้ า เพื่ อ
สอบถามความคิดเห็นหลังจากได้รบั การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว เพือ่ ให้
แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจกับการช่วยเหลือดังกล่าว ทัง้ นีล้ กู ค้าสามารถแจ้ง
เรือ่ งร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อสือ่ สาร อาทิ เว็บไซต์ธนาคาร บัวหลวงโฟน
เป็นต้น
+ การพัฒนาศักยภาพการให้บริการของพนักงานและยกระดับ
มาตรฐานการบริการ
ธนาคารมีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของพนักงานและยกระดับ
มาตรฐานการบริการ ผ่านหลากหลายโครงการที่ส�ำคัญ อาทิ
กิจกรรม WoW มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาพนักงานสาขา ในด้านความรอบรู้
และเทคนิคการครองใจลูกค้า มีพนักงานเข้าร่วมปีละ 600-700 คน
โดยผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสามารถน� ำ ความรู ้ ไ ปต่ อ ยอดและขยายผล
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในสาขาของตนเองได้
การส�ำรวจและประเมินความรูพ้ นักงานในเรือ่ งกองทุนและประกันภัย
(Voice of Staff) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานใน
เรือ่ งกองทุนและประกันภัย โดยทีมคุณภาพบริการจะจัดส่งค�ำถามและ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนและประกันภัยที่ก�ำลังเป็นที่สนใจใน
ขณะนั้น (Hot Issue) ให้พนักงานสาขาได้เตรียมศึกษาไว้ล่วงหน้า
หลังจากนั้นทีมงานส่วนกลางจะโทรศัพท์หาพนักงานที่มีใบอนุญาต
การขายกองทุนหรือประกันในทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อสอบถามข้อมูล
หากพนักงานมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทีมงานส่วนกลางจะท�ำ
ความเข้าใจกับพนักงานทันที เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะสามารถให้
ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าต่อไป
การประเมินคุณภาพบริการโดยลูกค้าจ�ำลอง (Mystery Shopping)
ลูกค้าจ�ำลองจะเข้าสังเกตการณ์การให้บริการของพนักงานในทุกสาขา
ปีละ 4 ครั้ง ใน 3 ด้าน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของสถานที่ การให้
บริการของพนักงาน และการรับโทรศัพท์ของสาขา เพื่อวางนโยบายให้
สาขาถือปฏิบตั ิ โดยในปี 2561 ต่อเนือ่ งถึงปี 2562 เน้นประเมินเกีย่ วกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
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การด�ำเนินงานและกิจกรรมที่ส�ำคัญ
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า
การส�ำรวจความพึงพอใจและการแนะน�ำบอกต่อของลูกค้าในปี 2561
ได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจ โดยรวมแล้วลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของธนาคารในระดับสูง รวมทั้งมีการแนะน�ำบอกต่อธนาคารให้กับ
บุคคลใกล้ชิด

ด้านการจัดการข้อร้องเรียน
จากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าที่ร้องเรียนพบว่า โดยรวมแล้ว
ลูกค้าเห็นว่าการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าของธนาคารเป็นทีน่ า่ พอใจ
โดยลูกค้าส่วนใหญ่ประทับใจในการจัดการข้อร้องเรียนทีผ่ จู้ ดั การสาขา
ติดต่อกลับลูกค้าอย่างรวดเร็ว (ภายใน 2 วันท�ำการ) เพือ่ รับฟังข้อร้องเรียน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการน�ำข้อร้องเรียนที่ได้รับมาปรับปรุง
การให้บริการทีส่ าขา เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าทีม่ เี รือ่ งร้องเรียนและรองรับความต้องการ
ส�ำหรับการสอบถามข้อมูลที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต ธนาคารได้
ด�ำเนินการปรับปรุงระบบของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โดยเพิม่ คูส่ าย
โทรศัพท์และเพิ่มจ�ำนวนคู่สายในการให้บริการอัตโนมัติบัวหลวงโฟน
1333 ทัง้ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพและต่างจังหวัด รวมทัง้ ติดตัง้ ระบบการจัดการ
ข้อมูลลูกค้า (Customer Contact Management Measurement)
เพือ่ ให้พนักงานสามารถบริหารความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงระบบบริการทางโทรศัพท์ดงั กล่าวส่งผลให้ธนาคารสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก อีกทั้งลูกค้าต่างจังหวัดที่ใช้
โทรศัพท์พนื้ ฐานติดต่อกับบัวหลวงโฟนเสียค่าใช้จา่ ยถูกลงเหลือครัง้ ละ 3 บาท
ทั้งนี้ ปริมาณลูกค้าที่ใช้บริการระบบอัตโนมัติบัวหลวงโฟนส�ำเร็จมี
สัดส่วนร้อยละ 87 และลูกค้าทีใ่ ช้บริการผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
มีระดับพึงพอใจและพึงพอใจอย่างยิง่ ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 92.5

ด้านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของพนักงาน
ธนาคารได้จดั กิจกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูใ้ ห้บริการ (Voice of Staff)
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ทีมคุณภาพบริการได้น�ำเรื่องผลิตภัณฑ์
ทางการเงินของธนาคารมาใช้เป็นหัวข้อชวนลูกค้าพูดคุย โดยมีการจัดเตรียม
ข้อมูลส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ส�ำหรับสื่อสารสร้างความเข้าใจ
แก่พนักงานที่ท�ำหน้าที่เป็นโค้ช พร้อมทั้งส่งข่าวแจ้งกิจกรรมประเมิน
ความรู้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เพื่อให้พนักงานเตรียมตัวก่อนจะเริ่มการ
โทรศัพท์ประเมินความรู้ กิจกรรมดังกล่าวด�ำเนินการครอบคลุมทุกสาขา
ทั่ ว ประเทศ ใช้ ร ะยะเวลา 2 เดื อ น และหลั ง จากกิ จ กรรมเสร็ จ สิ้ น
ทีมคุณภาพบริการสรุปประเมินผลคะแนนและรายงานผลกิจกรรมต่อ
ผู้บริหารสายงานฯ ผู้จัดการภาค และผู้จัดการสาขาให้รับทราบ และมี
การมอบรางวัลให้แก่สาขาที่ได้รับผลคะแนนดีมาก เพื่อเป็นก�ำลังใจ
ให้แก่พนักงานในสาขานัน้ ต่อไป
นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารโดยลู ก ค้ า จ� ำ ลอง
(Mystery Shopping) ซึ่งมีการก�ำหนดหัวข้อการประเมินให้เข้ากับ
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยในปี 2561 มีผลการประเมินเท่ากับ
ร้อยละ 89.72 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88.63 ในปี 2560

57

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

+ การเสริมสร้างศักยภาพ
ของห่วงโซ่คุณค่า

แบ่งปันความรูท้ างการเงินและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม เกษตรกร และผู้ต้องการโอกาสในสังคม
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+ การให้สนิ เชือ่ อย่างรับผิดชอบ
สนับสนุนลูกค้าผู้รับบริการทางการเงินของธนาคารให้ตระหนักถึง
การบริหารธุรกิจและโครงการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และเคารพสิทธิมนุษยชน

+ การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
แสดงเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่
อุปทานของธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของ
ธนาคารทุกขัน้ ตอนสนับสนุนแนวคิดการท�ำธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบ
อย่างยั่งยืน
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+ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

ความมุงมั่น

ผลการดำเนินงานป 2561
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ความส�ำคัญ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมาได้กอ่ ให้เกิดผลข้างเคียงมากมายต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม เช่น การลักลอบ
ตัดไม้ท�ำลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การปล่อยมลพิษ ภาวะโลกร้อน การละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานเพื่อแสวงหา
ก�ำไรสูงสุดของธุรกิจ ตลอดจนความเหลื่อมล�้ำทางสังคมและธุรกิจ ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของชุมชน และเป็นข้อจ�ำกัดของ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตัง้ แต่ในระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศชาติ การป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาปัญหาดังกล่าวจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน
ในฐานะแหล่งเงินทุนทีส่ ำ� คัญของภาคธุรกิจ ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการลงทุนต่าง ๆ
และยึดถือเป็นหน้าที่ของธนาคารในการร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาผ่านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการลงทุนที่ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นอกจากนีย้ งั เป็นเสมือนเกราะป้องกันความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงและด้านสินเชือ่ ของธนาคาร รวมทัง้ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างธนาคารกับชุมชนด้วย ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และการลดภาวะโลกร้อน
ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการที่ผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลังงานลม และโครงการขนส่งมวลชนพลังงานไฟฟ้า
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ธนาคารเชื่อมั่นว่าชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน แต่ความเข้มแข็งของชุมชนก�ำลังถูกลดทอนลงจากปัญหาหนีส้ นิ
ครัวเรือน และปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเป็น
แหล่งรายได้ที่ส�ำคัญของชุมชน ในการนี้ ธนาคารได้ด�ำเนินโครงการ
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneur) เพื่อช่วยให้
ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงเงินทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
และได้รว่ มแก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ ภาคครัวเรือนผ่านการด�ำเนินโครงการคลินกิ
แก้หนี้

ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาโดยตลอด
อาทิ การให้สนิ เชือ่ ส�ำหรับธุรกิจสิง่ ทอ ซึง่ เป็นธุรกิจทีอ่ าจสร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีการจ้างแรงงานจ�ำนวนมาก ดังนั้น ธนาคาร
จึงก�ำหนดให้ระบุประเด็นพิจารณาด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
เพิ่ ม เติ ม จากมาตรฐานการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ทั่ ว ไปและข้ อ ก� ำ หนด
กฎหมายทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม โดยให้มกี ารพิจารณาเรือ่ งการผ่านการรับรอง
มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการด้านแรงงาน เช่น มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
ISO และมาตรฐานแรงงาน SA 8000 เป็นต้น

แนวทางการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทาง
และกระบวนการให้สินเชื่อของธนาคาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า
โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารจะมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งและผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

+ นโยบายสินเชื่อที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักนโยบายสินเชื่อของธนาคาร (Credit Policy Principle) จัดให้
มี ม าตรฐานการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ทั่ ว ไป (General Underwriting
Standard - GUS) เพื่อคัดกรองลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ไม่สร้างผลกระทบ
เชิงลบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดให้โครงการที่
อาจก่อผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนตามที่ระบุไว้ในประกาศของ
หน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งผ่ า นการประเมิ น ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และ/หรือ
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental
and Health Impact Assessment: EHIA) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ที่ทางการก�ำหนดไว้ การกระท�ำผิดทางอาญา การกระท�ำที่ท�ำให้เกิด
ความเสียหายทางการเงิน ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตจากทางการ
อย่างถูกต้อง ส�ำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ธนาคารให้การสนับสนุน
ร่วมกับสถาบันการเงินอืน่ ๆ ทัง้ จากต่างประเทศและในประเทศ ธนาคาร
ได้ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่สากลยอมรับ ทั้งนี้
ธนาคารมีการทบทวนมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อทั่วไปเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
+ การสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พลั ง งานทดแทนพลั ง งานจากเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล มี บ ทบาทส� ำ คั ญ
ในการช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน และ
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ แม้ว่าการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แต่กย็ งั ห่างจากเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 ของภาครัฐอีกมาก ธนาคารตระหนักถึง
ความส�ำคัญของพลังงานทดแทนและได้ให้การสนับสนุนธุรกิจพลังงาน
ทดแทนมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา ธนาคารมีสดั ส่วน
สินเชื่อธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ
พลังงานน�้ำซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 ของยอดคงค้างสินเชื่อพลังงาน
ในปี 2558 เป็นร้อยละ 22 ในปี 2561
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ประเภท
โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โรงไฟฟาทดแทน

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานลม

พลังงานแสงอาทิตย

โรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทน

โรงไฟฟาถานหิน

พลังงานลม

62

42%

49%

46%

18%

22%

31%

21%

14%

18%

16%

22%

2%

2%

2%

3%

66%

58%

51%

54%

พลังงานน้ำ

พลังงานน�้ำ
พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานน้ำ

พลังงานน้ำ

พลังงานลม
โรงไฟฟาถานหิน

โรงไฟฟ้าจากพลังงานปิโตรเลียม ได้แก่
น�ำ้ มันดิบ และก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟาถานหิน

ฟฟาทดแทน

34%

โรงไฟฟาปโตรเลียม

พลังงานแสงอาทิตย์

รงไฟฟาพลังงาน
ดแทน

สัดส่วนพอร์ทฟอลิโอสินเชื่อ
2558
2559
2560
2561

โรงไฟฟาปโตรเลียม

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารได้สนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาวให้กับ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 47,635
ล้านบาท แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 41,435 ล้านบาท
และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 6,200 ล้านบาท อีกทั้งธนาคารได้สนับสนุน
สินเชื่อแก่ธุรกิจติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงานเพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ให้ กั บ โรงงานในอั ต ราค่ า ไฟที่ ต�่ ำ กว่ า อั ต ราของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ซึ่งนอกจากจะช่วยให้โรงงานประหยัดค่าไฟแล้วยังช่วยลดการพึ่งพา
เชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศด้วย นอกจากนี้ ธนาคารได้มีส่วนร่วม
ในการพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทนในต่ า งประเทศ
ผ่านการสนับสนุนวงเงินสินเชือ่ แก่ลกู ค้าทีไ่ ปลงทุนในประเทศญีป่ นุ่ และ
เวียดนาม

การสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
เป้าหมายด้านพลังงานของประเทศ ธนาคารจึงได้สนับสนุนการผลิต
และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องผ่าน
การให้สนิ เชือ่ แก่โครงการหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งยอดสินเชื่อปี 2561 มีการขยายตัว
กว่า 7 เท่า จากปี 2558
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+ การส่งเสริมการใช้ ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารเล็งเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ธนาคาร
ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการ
ระยะที่ 1 ในปี 2546 จนถึงปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะที่ 6 วงเงิน
สิ น เชื่ อ รวมทั้ ง สิ้ น 12,351 ล้ า นบาท ซึ่ ง ธนาคารได้ ใ ห้ สิ น เชื่ อ ครบ
ตามสัดส่วนที่ธนาคารได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 15 ของ
วงเงินสินเชือ่ รวมทัง้ หมด เพือ่ ส่งเสริมการเปลีย่ นอุปกรณ์และเครือ่ งจักร
ในโรงงานเพือ่ ให้เกิดการประหยัดไฟฟ้า รวมถึงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
+ การสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneur)
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ
รายย่ อ ยซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง สถาบั น การเงิ น มี ข ้ อ มู ล
อยู ่ จ� ำ กั ด และมั ก ขาดหลัก ประกัน ท�ำ ให้ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ
ในระบบได้อย่างเพียงพอและต้องพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบซึ่งคิดดอกเบี้ย
ในอั ต ราสู ง ธนาคารได้ ด� ำ เนิ น โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู ้ ป ระกอบการ
รายย่อยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ปี และได้ช่วยให้ผู้ประกอบ
การรายย่ อ ยจ� ำนวนมากได้รับสินเชื่อในอัต ราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

โดยไม่ ต ้ อ งมี ห ลั ก ทรั พ ย์ ค�้ ำ ประกั น โดยตลอดระยะเวลาดั ง กล่ า ว
ธนาคารได้ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศรวมแล้ว
กว่า 2,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมกว่า 400 ล้านบาท และ
ช่วยลดภาระดอกเบีย้ ให้แก่ผปู้ ระกอบการรวมแล้วกว่า 20 ล้านบาทต่อปี
+ การร่วมแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเป็นประเด็นที่หลายภาคส่วนก�ำลัง
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้ โครงการคลินิกแก้หนี้ เป็น
โครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์จัดท�ำขึ้น
โดยมุ่งหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ที่มีความสุจริตและ
มีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา ควบคู่ไปกับช่วยเสริมสร้างวินัย
ทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้ ธนาคารได้เข้าร่วมด�ำเนินโครงการคลินิก
แก้หนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดยมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
40 และ 28 ราย ในปี 2560 และ 2561 ตามล�ำดับผู้เข้าร่วมโครงการ
ครอบคลุมลูกหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด และลูกหนี้สินเชื่อ
ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
ให้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีระยะเวลาการช�ำระหนี้ที่เหมาะสม
และมีอตั ราดอกเบีย้ ต�ำ่ โดยลูกหนีท้ เี่ ข้าร่วมโครงการต้องให้ความร่วมมือ
โดยการไม่ก่อหนี้ใหม่เพิ่มและรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ปีที่ด�ำเนินการ

2559 - 2561

2561 - 2563

จ�ำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับสินเชื่อ

1,885 ราย

อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
เป้าหมาย 2,000 ราย

วงเงินสินเชื่ออนุมัติ

351 ล้านบาท

อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
เป้าหมาย 400 ล้านบาท
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+ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ความมุงมั่น

ผลการดำเนินงานป 2561
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ความส�ำคัญ
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีจะช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความร่วมมือและระบบเครือข่ายในการดูแลป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารจ�ำเป็นต้องอาศัยสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ และบริการ
จากคู่ค้าและผู้ให้บริการภายนอกจ�ำนวนมาก ซึ่งหากปราศจากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว อาจก่อให้เกิด
ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
ในการนีธ้ นาคารได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ขิ องคูค่ า้ และผูใ้ ห้บริการภายนอกของธนาคาร เพือ่ แสดงความคาดหวังให้คคู่ า้ และผูใ้ ห้บริการภายนอกค�ำนึง
ถึงความส�ำคัญของการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและสังคม และเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านภาพลักษณ์และการด�ำเนินงานของธนาคารทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกคูค่ า้ และผูใ้ ห้บริการภายนอกทีม่ คี วามพร้อมในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เพราะเชือ่ ว่าการท�ำงานร่วมกับคูค่ า้ และผูใ้ ห้บริการภายนอกดังกล่าวสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
ตลอดจนเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธนาคาร คู่ค้า และผู้ให้บริการภายนอกของธนาคาร
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แนวทางการบริหารจัดการ
ธนาคารแบ่งประเภทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คู่ค้า ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคารที่ด�ำเนินการผ่านส่วนจัดซื้อของธนาคาร ผู้รับจ้าง ซึ่งให้บริการงานซ่อมแซม ปรับปรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ และอาคาร
ของธนาคาร และผูใ้ ห้บริการภายนอก ซึง่ เป็นผูด้ ำ� เนินการแทนธนาคารในงานเฉพาะประเภท เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานขนส่งเงินสดและ
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น
สถิติและลักษณะของผู้เกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร มีดังนี้
รวม

คู่ค้า

ผู้รับจ้าง

ผู้ให้บริการ
ภายนอก

• บริษัทในประเทศ

2,883

1,214

1,197

472

• บริษัทต่างประเทศ

303

-

-

303

รวม

3,186

1,214

1,197

775

จ�ำนวนบริษัทที่ธนาคารท�ำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในปี 2561

1,173

151

278

744

41

2

8

31

ประเภท
จ�ำนวนบริษัทที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติ

จ�ำนวนบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี 2561

กระบวนการคัดเลือก
+ คู่ค้าและผู้รับจ้าง
ธนาคารก�ำหนดให้มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าและผู้รับจ้างรายใหม่
อย่างเป็นระบบ กระบวนการดังกล่าวเริม่ จากการเชิญคูค่ า้ และผูร้ บั จ้าง
มาพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของการ
เป็นคู่ค้าและผู้รับจ้างของธนาคาร เปิดโอกาสให้มีการน�ำเสนอสินค้า
หรือบริการและแนะน�ำธุรกิจ ตลอดจนถึงการสอบถามข้อมูลทั่วไป
กระบวนการควบคุมคุณภาพ และปรัชญาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของ
ธุรกิจ และความมั่นคงด้านฐานะการเงินของกิจการ
ในปี 2561 ธนาคารได้ก�ำหนดให้คู่ค้ารายใหม่ทุกรายต้องท�ำแบบ
ประเมินคูค่ า้ (Self–Declaration) ซึง่ นอกจากจะครอบคลุมประเด็นด้าน
คุณภาพสินค้าและบริการแล้ว ยังครอบคลุมถึงนโยบายและแนวทาง
การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของคู่ค้าและผู้รับจ้างด้วย คู่ค้า
รายใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้
ขึ้นทะเบียนคู่ค้าของธนาคาร ส่วนรายที่ผ่านเกณฑ์ต้องน�ำส่งเอกสาร
และหนั ง สื อ รั บ รองที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ กั บ ธนาคารเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการ
พิ จ ารณาขึ้ น ทะเบี ย นคู ่ ค ้ า ต่ อ ไป ในกรณี ข องผู ้ รั บ จ้ า งจะมี ขั้ น ตอน
เพิ่มเติม คือ ธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
บริษัท ก่อนจะน�ำเสนอขออนุมัติขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างต่อไป

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเสนอ
ราคาผิดพลาด การเสนอคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ
ผิดพลาด ตลอดจนการส่งมอบที่ไม่ตรงตามก�ำหนดเวลาหรือไม่ได้
คุณภาพ ธนาคารก�ำหนดมาตรการจัดการกรณีที่คู่ค้าท�ำผิดเงื่อนไข
สัญญา โดยระบุหลักเกณฑ์ไว้ในสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างอย่างชัดเจน ทัง้ นี้
การด�ำเนินการตามมาตรการใด ๆ ธนาคารจะแจ้งให้แก่คู่ค้ารับทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
นอกจากนี้ ธนาคารได้นำ� วิธกี ารประมูลแบบออนไลน์ (e-Auction) มาใช้
ตามความเหมาะสมของการจัดซื้อสินค้าแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุน
ให้มกี ารแข่งขันอย่างเสรีและโปร่งใส โดยคูค่ า้ ทีเ่ ข้าร่วมประมูลสามารถ
ทราบสถานะความคืบหน้าของการประมูลโดยเท่าเทียมกัน
+ ผู้ให้บริการภายนอก
การคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกด�ำเนินการแทนธนาคารในงานบาง
ประเภท (Outsourcing) เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีธ่ นาคารน�ำมาใช้ในการบริหาร
จัดการ ลดต้นทุนการด�ำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายการใช้บริการ
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จากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานทั่วไป (Outsourcing Policy) ซึ่งมี
เนื้อหาสาระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อสร้าง
ความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกและแนวทาง
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
ทีเ่ กีย่ วข้อง นโยบายดังกล่าวได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นีธ้ นาคารได้สอื่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และได้จัดท�ำคู่มือปฏิบัติให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
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+ คู่ค้าและผู้รับจ้าง
ธนาคารมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คูค่ า้ และผูร้ บั จ้างในหลายรูปแบบ อาทิ การส่งแบบสอบถามให้หน่วยงาน
ของธนาคารซึ่งเป็นผู้ใช้บริการคู่ค้าประเมินผลความพึงพอใจในการใช้
บริการของคูค่ า้ การสุม่ ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและบริการของคูค่ า้
ว่าเป็นไปตามข้อตกลง ในกรณีของผูร้ บั จ้าง ธนาคารมอบหมายพนักงาน
ให้ทำ� หน้าทีต่ ดิ ตามและตรวจสอบงานทัง้ ในระหว่างการด�ำเนินงานและ
ก่อนส่งมอบงาน ทั้งนี้ หากคู่ค้าและผู้รับจ้างไม่สามารถด�ำเนินการได้
ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ ธนาคารจะพิจารณาด�ำเนินการตามมาตรการ
ที่ระบุไว้ในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
+ ผู้ให้บริการภายนอก
ธนาคารก�ำหนดให้หน่วยงานทีใ่ ช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกต้องท�ำ
หน้าที่ก�ำกับดูแล ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการให้บริการทุก
6 เดือน รวมทัง้ จัดท�ำรายงานสรุปการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้ หากผูใ้ ห้บริการภายนอกไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ ธนาคารจะพิจารณาด�ำเนินการตาม
มาตรการทีร่ ะบุไว้ในสัญญาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การปรับ
การว่ากล่าวตักเตือน การยกเลิกสัญญาจ้าง เป็นต้น โดยธนาคารจะแจ้ง
ให้ผู้ให้บริการภายนอกรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในปี 2561 ธนาคารมีคู่ค้าและผู้รับจ้างทั้งสิ้นจ�ำนวน 429 ราย โดยเป็น
คู่ค้าในประเทศทั้งหมด และในจ�ำนวนดังกล่าวเป็นคู่ค้าและผู้รับจ้าง
รายใหม่ 10 ราย ธนาคารมีผใู้ ห้บริการภายนอกจ�ำนวน 775 ราย แบ่งเป็น
ผู้ให้บริการในประเทศจ�ำนวน 472 ราย และผู้ให้บริการต่างประเทศ
จ�ำนวน 303 ราย โดยในจ�ำนวนผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมด มี 31 ราย
ที่เป็นรายใหม่
ผลการประเมินคู่ค้าและผู้รับจ้างรายใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุม
ถึงประเด็นการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของธนาคารอย่างยั่งยืน ในปี 2561 มีดังนี้
• ส่วนจัดซือ้ ของธนาคารมีการประเมินเพือ่ คัดกรองคูค่ า้ รายใหม่จำ� นวน
2 ราย ซึ่งทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมิน
• ฝ่ายอาคารส�ำนักงานและทรัพย์สินของธนาคารมีการประเมินเพื่อ
คัดกรองผู้รับจ้างรายใหม่ทั้งหมด 8 ราย โดยทั้งหมดผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ธนาคารตระหนักดีว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงสิทธิแรงงาน
ของคูค่ า้ ผูใ้ ห้บริการ และผูใ้ ห้บริการภายนอก เป็นประเด็นทีส่ งั คมห่วงใย
และขัดต่อแนวคิดของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนว่า
ธนาคารไม่เห็นด้วยและไม่ต้องการมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร ธนาคารจึงได้ด�ำเนินการ
เพิ่มข้อความในสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้าง ในปี 2561 ดังต่อไปนี้
“ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับรองว่าไม่มี
การปฏิบตั ใิ นลักษณะทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลอืน่
ซึง่ รวมถึงต่อพนักงานของผูร้ บั จ้างเอง และต่อพนักงาน/ลูกค้าของ
ผูว้ า่ จ้าง โดยผูร้ บั จ้างจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด”
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หวงโซอุปทานของธนาคาร
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+ การดูแลและการพัฒนาพนักงาน
สรรหา พัฒนา และรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ให้พร้อมส�ำหรับการปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างผันผวนและรวดเร็ว
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+ การให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาบุคลากร  
พัฒนาพนักงานเพื่อให้เป็นทรัพยากรส�ำคัญทั้งในด้านความรู้และ
ทักษะในการท�ำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจของธนาคารให้เติบโตได้
อย่างยั่งยืน
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+ การดูแลด้านสวัสดิการ
และความปลอดภัยของพนักงาน
จัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสม บริหารผลตอบแทน
อย่างเท่าเทียม มีสวัสดิการที่เพียบพร้อม เพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับบุคลากรที่เป็นก�ำลังส�ำคัญของธนาคาร
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+ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
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ความส�ำคัญ
ปัจจุบนั ธนาคารก�ำลังเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงในยุคดิจทิ ลั อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นให้สอดคล้อง
กับสภาพการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีสมัยใหม่ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการท�ำงาน
ของพนักงานตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธนาคารให้ความส�ำคัญ
ต่อการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ และการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ของธนาคาร โดยอาศัยการพัฒนาและฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกหน่วยงาน และทุกต�ำแหน่งงาน การพัฒนาทักษะเฉพาะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการเป็นธนาคารดิจิทัล โดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยี แก่กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานของธนาคารเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีทักษะและความรู้ความสามารถ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของธนาคารต่อไป
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ธนาคารได้ตระหนัก และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้
กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าพนักงานเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า
และเป็นปัจจัยส�ำคัญในการยกระดับขีดความสามารถขององค์กร และ
เตรียมพัฒนาทักษะต่าง ๆ ส�ำหรับอนาคต เพือ่ เป็นขุมคลังสมอง เอือ้ ต่อ
การเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน นอกจากนี้ พนักงานยังถือเป็น
ตัวแทนที่ส�ำคัญของธนาคารในการส่งมอบการบริการ และผลิตภัณฑ์
ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร
ธนาคารได้ดูแลและติดตามการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตั้งแต่
วันแรกทีเ่ ริม่ งานกับธนาคารจนเติบโตขึน้ สูร่ ะดับผูบ้ ริหาร ธนาคารได้จดั
ท�ำหลักสูตรหลากหลายทีเ่ หมาะสมกับพนักงานทุกระดับชัน้ และทุกสายงาน
อาทิ หลักสูตรส�ำหรับพนักงานเข้าใหม่ (New Comer) หลักสูตรหลักของ
ธนาคาร (Core Course) หลักสูตรเฉพาะสายงาน (Specific Course)
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำ (Leadership Development
Program) และหลักสูตรเฉพาะทีอ่ อกแบบให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางของธนาคาร
ในส่วนของเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ธนาคารได้จัดให้การเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูแลการพัฒนาศักยภาพในระดับบริหาร และมอบหมายให้หน่วยงาน
บริ ห ารการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร ดู แ ล และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของพนักงานในระดับปฏิบัติการ นอกจากนั้น ธนาคารยังมีนโยบาย
การดูแลพนักงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการก้าวสู่
ระดับบริหารในอนาคต ซึ่งหน่วยงานพัฒนาและเตรียมผู้บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลพนักงานกลุ่มดังกล่าว

แนวทางการบริหารจัดการ
ธนาคารเพิม่ ศักยภาพการเรียนรูส้ กู่ ารแข่งขันในยุคดิจทิ ลั โดยในปี 2561
ธนาคารได้น�ำระบบการเรียนทางออนไลน์ (e-Learning Platform)
ของ Skill Lane เข้ามาเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ ซึ่งท�ำให้พนักงาน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้การเรียนรู้สามารถท�ำได้อย่างรวดเร็วและ
ครอบคลุมทั้งองค์กร นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนให้พนักงานที่มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าร่วมกลุม่ วิทยากรภายใน เพือ่ ช่วยถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่พนักงานรุน่ ใหม่ ซึง่ นอกจากจะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถและความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ใหม่แล้ว ยังช่วยสร้างการยอมรับและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และผู้ถ่ายทอดด้วย

ในการจัดอบรมทุกหลักสูตร ธนาคารมีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ทัง้ ในด้านการสอนของวิทยากรและด้านเนือ้ หา โดยผูเ้ ข้าอบรมสามารถ
ประเมินผ่าน QR Code บนโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ส�ำหรับหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะความรู้เฉพาะด้านซึ่งมุ่งหมาย
ให้ผู้อบรมน�ำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จริง เช่น หลักสูตรพิธีการสินเชื่อ
หลักสูตรเจ้าหน้าที่อ�ำนวยบริการ จะมีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เข้าอบรมด้วย โดยผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบหลังการอบรม
เสียก่อนจึงจะถือว่าได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนั้นแล้ว นอกจากนี้
ในปี 2561 ธนาคารได้ปรับปรุงรูปแบบการติดตามผลการน�ำทักษะ
ความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานจริง โดยหลังจาก
ได้อบรมไปแล้ว 2-3 เดือน บริหารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
จะจัดส่งแบบประเมิน Online Reflection Form ให้แก่ผู้บังคับบัญชา
และพนักงานที่เข้าอบรมเพื่อท�ำการประเมินผลลัพธ์
ในปี 2561 ธนาคารเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน
ที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำและตอบสนองความต้องการด้านการเงินของ
ลูกค้าได้อย่างครบวงจร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ซึ่งมีพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
รวมทั้งสิ้นกว่า 2,400 คน

การด�ำเนินงานและกิจกรรมที่ส�ำคัญ
Professional Living through Agile Learning: ช่องทาง
การเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวาง
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีและทักษะความรูใ้ หม่เกิดขึน้ รวดเร็วอย่างทีไ่ ม่เคย
ปรากฎมาก่อน พนักงานธนาคารจ�ำเป็นต้องอาศัยแนวคิดการเรียนรู้
แบบใหม่ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โครงการ Professional Living through Agile Learning มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบ Learning Agility ให้แก่พนักงาน
ธนาคาร ผ่านกระบวนการเรียนรู้แ ละพัฒนาทักษะด้วยตนเองบน
Digital Learning Platform เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจธนาคารที่มี
แนวโน้มรุนแรงขึน้ เรือ่ ย ๆ ธนาคารได้คดั เลือกผูเ้ ข้าอบรมจากทุกสายงาน
จ�ำนวนทั้งหมด 900 คน มีหลักสูตรให้เลือกเรียนผ่านทาง Digital
Learning Platform กว่า 400 หลักสูตร ซึ่งผู้เข้าอบรมเรียนสามารถ
เรียนซ�้ำเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้บ่อยครั้งตามความต้องการ และเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นโครงการดังกล่าว ธนาคารได้มอบรางวัลแก่พนักงาน
ที่มีจ�ำนวนชั่วโมงเรียนรวม และจ�ำนวนบทเรียนที่ได้เข้าเรียนมากที่สุด
และมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ทบทวนหลักสูตรอย่างสม�่ำเสมอและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นมากที่สุดผ่านการแลกเปลี่ยนทางความคิด
และการแบ่งปันความรู้
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โครงการต้นแบบที่สร้างผู้น�ำ (Transformative Leadership)
ความเป็นผูน้ ำ� เป็นคุณสมบัตทิ มี่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับธุรกิจธนาคาร
ธนาคารได้จัดโครงการต้นแบบที่สร้างผู้น�ำ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
บริหารที่เป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมได้ริเริ่มหรือทดลองท�ำสิ่งใหม่
ภายใต้บริบทและทรัพยากรทีต่ นเองมี สร้างขวัญก�ำลังใจ ความกระตือ
รือร้น และความมุ่งมั่นที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทีม เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทีต่ อ้ งการ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย
เช่น การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การน�ำเสนอโครงการทีน่ ำ� ไป
สู่การเปลี่ยนแปลงในทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ การแนะน�ำ
โดยผู้มีประสบการณ์ (Coaching) การติดตามผลการด�ำเนินโครงการ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และค�ำแนะน�ำจากการด�ำเนินโครงการ
เป็นต้น

กิจกรรม Knowledge Day Forum:
Cultivate Innovative Thinking
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ธนาคารได้จดั กิจกรรม Knowledge Day Forum: Cultivate Innovative
Thinking ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกสายงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แนวคิดการสร้างและประยุกต์ใช้

นวั ต กรรมจากผู ้ เ ชี่ ย วชาญและเจ้ า ของธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของนวั ต กรรม กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด
การคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละกระตื อ รื อ ร้ น ในการเสนอแนวคิ ด เพื่ อ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ อาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ สีลม มีเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น
1,365 คน โดยธนาคารได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
หรือเจ้าของธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จมาบรรยายให้ความรู้ ควบคู่กับ
การท�ำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยอาศัยเกม (Gamification)

การจัดอบรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน Sustainability 101  
ธนาคารได้จดั อบรมให้ความรูใ้ ห้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานจ�ำนวน 120 คน
เพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และบทบาทของธนาคารในการสร้างเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบองค์การ
สหประชาชาติ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้น�ำเนื้อหาจากการจัดอบรม
ดังกล่าวมาพัฒนาต่อเป็นหลักสูตร e-Learning เพือ่ ให้พนักงานธนาคาร
สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง
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+ การดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน
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ความส�ำคัญ
ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและควรได้รับการดูแลอย่างดี ธนาคารให้ความส�ำคัญสูงสุดกับพนักงานของธนาคารเสมอมา โดย
การดูแลเอาใจใส่พนักงานในเรือ่ งผลประโยชน์ตอบแทน สวัสดิการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพือ่ ให้พนักงานมีความปลอดภัยในการท�ำงาน
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ี และมีความมัน่ คงในชีวติ ธนาคารจัดสรรเงินเดือนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมแก่การด�ำรงชีวติ ทีด่ ี รวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงานทุกคน เพือ่ เป็นการตอบแทนทีไ่ ด้ทมุ่ เทพลังกายพลังใจและพลังความคิดในการท�ำงานให้กบั ธนาคาร และเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจตลอดจนขวัญและก�ำลังใจแก่พนักงาน ส่งผลให้พนักงานทุ่มเทการปฏิบัติงานและส่งมอบผลงานที่ดีให้กับธนาคาร ตลอดจนเกิด
เป็นความรักและความผูกพันให้อยู่ปฏิบัติงานกับธนาคารตลอดไป ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ข้อมูลด้านสวัสดิการและความปลอดภัยของ
ธนาคารครอบคลุมพนักงานธนาคารทั้งที่เป็นพนักงานและลูกจ้าง
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แนวทางการบริหารจัดการ
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ธนาคารด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารระบบผลตอบแทนพนักงาน
ทีม่ งุ่ เน้นการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงาน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน โดยมี
สายทรัพยากรบุคคลท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับ ธนาคารมีการทบทวน
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ท� ำ
รายงานเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานธนาคาร
กับตลาดแรงงานในภาคธุรกิจธนาคาร (Banking Compensation and
Benefit Survey) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถ กระตุน้ และจูงใจให้พนักงานท�ำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดจนดึงดูดให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับธนาคาร
ธนาคารมีระบบการก�ำหนดเงินเดือนและโบนัส ที่ชัดเจน เป็นธรรม
และไม่ขนึ้ กับความแตกต่างทางเพศ เชือ้ ชาติ และศาสนาของพนักงาน
โดยการก�ำหนดเงินเดือนและโบนัสจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและผลประกอบการของธนาคาร
การพึง่ พาตัวเองอย่างยัง่ ยืนของพนักงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักการที่ธนาคารยึดถือมาโดยตลอด ธนาคารได้จัดตั้ง
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ เพือ่ ให้พนักงานมีเงินออมส�ำหรับการด�ำรงชีวติ
ภายหลังจากเกษียณอายุจากธนาคาร สมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
สามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการเมือ่ เกษียณอายุและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยสามารถ
เปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้งในช่วงเวลาที่ก�ำหนดไว้
ธนาคารมีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานผ่านการจัด
เงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ ให้แก่พนักงานตามความประสงค์และความจ�ำเป็น
ในการด�ำรงชีพ ซึง่ ครอบคลุมถึงการซือ้ ทีด่ นิ หรือบ้าน หรือการปลูกสร้าง
บ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย การซ่อมแซม ดัดแปลง หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย
ของตนเอง การซื้อรถยนต์ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาบุตร การซื้อเครื่อง
ใช้จำ� เป็นส�ำหรับการครองชีพ ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จา่ ย
เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของพนักงาน และการซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

การจัดสวัสดิการพนักงานอยู่ภายใต้หลักความเท่าเทียม ธนาคาร
ก�ำหนดสวัสดิการพนักงานไว้อย่างครอบคลุม เหมาะสม และเพียงพอ
โดยได้ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารขึ้ น เพื่ อ ดู แ ลสวั ส ดิ ก ารของ
พนักงานโดยเฉพาะสวัสดิการบางอย่างถูกก�ำหนดไว้ในระดับที่สูงกว่า
มาตรฐานขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนดไว้ เช่น การลาป่วย ซึ่งกฎหมาย
ก�ำหนดให้ลาป่วยได้ 30 วัน โดยได้รับค่าจ้างเต็ม แต่ธนาคารจ่าย
ค่าจ้างเต็มให้แก่พนักงานทีล่ าป่วยได้สงู สุดถึง 90 วันท�ำการ นอกจากนี้
ในกรณีการลาเพื่อคลอดบุตรของพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ ธนาคาร
ให้สิทธิการลาเพื่อคลอดบุตรในช่วงก่อนและหลังคลอดรวมกันไม่เกิน
90 วัน โดยได้รับค่าจ้างเต็มและไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งที่ขอลา ส�ำหรับ
พนักงานชาย ธนาคารให้สิทธิลาไปเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 5 วัน
นับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตรแต่ต้องอยู่ภายใน 15 วันแรกนับแต่วันที่
ภรรยาคลอดโดยได้รับค่าจ้างเต็ม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ในครอบครัว
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จดั สวัสดิการเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดเพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระและความกังวลในด้านต่าง ๆ ของพนักงาน
อาทิ พนักงานทีม่ บี ตุ รจะได้รบั เงินสงเคราะห์บตุ รเป็นรายเดือน เดือนละ
600 บาท ส�ำหรับบุตร 3 คนแรก จนบรรลุนติ ภิ าวะหรือส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทหรือพนักงาน
ในกรณีที่พนักงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานในอัตรา 15 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ภายใต้
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ และในกรณีการเสียชีวิตหรือพ้นจากต�ำแหน่ง
หน้าที่เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการท�ำงาน ธนาคาร
จะจ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตรา 30 เท่า ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
โดยบุ ต รจะยั ง คงได้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ บุ ต รตามระเบี ย บเสมื อ นว่ า
พนักงานยังคงสภาพความเป็นพนักงานอยู่ นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้
เงินบ�ำรุงขวัญส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา
อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย) เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวอีกด้วย
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บริการด้านสุขภาพ
ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยธนาคารจะหัก
เงินเดือนจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการคนละ 10 บาท ต่อผู้เสียชีวิต
1 ราย และจัดส่งเงินดังกล่าวให้แก่ทายาทของผู้เข้าร่วมโครงการที่
เสี ย ชี วิตเพื่ อ ช่ ว ยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งธนาคาร
ยังได้จัดให้มี “สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ” เพื่อให้
สมาชิกช่วยสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของพนักงานเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ธนาคารให้ความส�ำคัญ ธนาคาร
ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน (คปอ.) เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การ
ด้านความปลอดภัยของธนาคาร ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยง
และการติดตามประเด็นด้านความปลอดภัยภายในอาคารส�ำนักงาน
ของธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมถึงมีการส�ำรวจความปลอดภัย
ในพื้ น ที่ ท� ำ งานเพื่ อ ประเมิ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ อั น ตรายและก� ำ หนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข ซึ่งธนาคารได้มีการติดตามผลการด�ำเนินการแก้ไข
เป็นประจ�ำทุกเดือน
ในปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงาน
ในสาขาและอาคารที่มีจ�ำนวนพนักงานรวมกันตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น 33 แห่ง คณะกรรมการมีสมาชิกอย่างน้อย 5 คน (ยกเว้น
อาคารส� ำ นั ก งานใหญ่ และอาคารพระราม 3 มี ส มาชิ ก 11 คน)
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ กรรมการผูแ้ ทนระดับผูบ้ งั คับบัญชา
และกรรมการผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
มีวาระปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี ท�ำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยภายในสาขา
หรืออาคารที่ตนดูแลและรายงานต่อธนาคาร

ในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ธนาคารยึดหลัก
3 ประการ คือ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการส่งเสริม
สุขภาพ โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
• จัดให้มีแพทย์หรือพยาบาลประจ�ำท�ำการให้บริการตรวจรักษาและ
ให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานในวันท�ำการ โดยพนักงาน
สามารถใช้บริการได้ที่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 4 และอาคาร
ส�ำนักงานพระราม 3 ชั้น 2
• จัดให้มบี ริการการตรวจร่างกายและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ชนิด 4 สายพันธุ์ ประจ�ำปีแก่พนักงาน ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มีอาการ
รุนแรงและจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
• จัดให้มีแพทย์เฉพาะทางมาท�ำการตรวจรักษาให้แก่พนักงาน เช่น
อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรคระบบต่อมไร้ท่อ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เป็นต้น
• กรณีที่พนักงานเจ็บป่วยและจ�ำเป็นต้องเข้ารับการรักษากับสถาน
พยาบาลภายนอกธนาคาร พนักงานสามารถเข้ารับการรักษาได้
โดยธนาคารจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
• จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ และจัดให้มี
สถานที่ออกก�ำลังกายและฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา
• การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโรค โดยในปี 2561 ธนาคารได้จัด
ให้มกี ารบรรยายความรูด้ า้ นสุขภาพทีเ่ ป็นประโยชน์ในชีวติ การท�ำงาน
เช่น เรือ่ ง “ปวด คอ บ่า หลัง จากการใช้งาน ท�ำอย่างไรดี” โดย ผศ.นพ.
วิศาล คันธารัตนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล
สมิติเ วช ศรีนครินทร์ และเรื่อง “การจัดการความเครียด” โดย
พญ. ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว จิตแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลมนารมย์
กรุงเทพมหานคร
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การผ่อนปรนก�ำหนดเวลาเข้าออกงาน

การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

ตลอดปี 2561 ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของการด�ำเนินธุรกิจในภาคการเงิน
การธนาคารรวมทั้งการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยเริ่มจากการสรรหา
กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถมาร่วมงานกับธนาคาร การพัฒนา
ทั ก ษะของพนั ก งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ รู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่
เปลีย่ นแปลงไป การเตรียมอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่
ส่งเสริมให้พนักงานสามารถท�ำงานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาซึง่ รวมถึงการท�ำงาน
จากที่บ้าน นอกจากนี้ธนาคารได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตัวเอง
โดยการศึกษาต่อนอกเวลางาน ซึ่งอาจส่งผลต่อเวลาการเข้าออกงาน
ของพนักงาน ในการนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดให้พนักงานสามารถมีเวลา
การท�ำงานแบบยืดหยุน่ โดยสามารถเข้าออกงานในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่าง
กันได้หากได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง ท�ำให้พนักงาน
สามารถบริหารจัดการเวลางานและเวลาส่วนตัวได้อย่างลงตัวและสมดุล
มากขึน้

ด้านสวัสดิการ

การให้สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน
76

ธนาคารเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบทวิภาคี รวมทั้ง
ยอมรับและเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีสหภาพแรงงาน 2 สหภาพ
ซึ่งล้วนแต่มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิของพนักงาน
ได้แก่ สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพก่อตั้งในปี 2523 โดยมีสมาชิก
เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคาร
กรุงเทพก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดยมีสมาชิกเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน
หรื อ ระดั บ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา ธนาคารเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ แ ทนเจรจาของ
สหภาพแรงงานสามารถน�ำประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานมาเจรจา
หารื อ กั บ ธนาคารเพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาแรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคต โดยที่ผ่านมาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้รับ
การตอบสนองเป็นอย่างดี

ธนาคารได้จัดสวัสดิการเงินกู้พิเศษเพิ่มเติมจากสวัสดิการเงินกู้ปกติ
เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานในสภาวการณ์ที่จ�ำเป็น
+ สวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรโดยไม่เสียดอกเบี้ย
เพื่อส่งเสริมให้บุตรพนักงานโดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้ไม่สูงสามารถได้
ศึกษาเล่าเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรในช่วง
เปิดภาคการศึกษา ธนาคารมีโครงการให้พนักงานสามารถกู้ยืมเงิน
โดยไม่เสียดอกเบี้ย โดยพนักงานที่มีบุตรอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี 6 เดือน
และอยูร่ ะหว่างการศึกษาสามารถกูเ้ งินไปช�ำระค่าบ�ำรุงการศึกษาได้ ใน
ปี 2561 มีพนักงานรับสวัสดิการดังกล่าวทั้งสิ้น 621 ราย
+ สวัสดิการเงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ
หรือภัยทางธรรมชาติโดยไม่เสียดอกเบี้ย
ประเทศไทยมักประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง ซึ่งอาจมีผลให้
ทรัพย์สินของพนักงานได้รับความเสียหาย และเกิดภาระค่าใช้จ่ายขึ้น
โดยไม่ได้คาดหมาย ธนาคารจึงจัดให้มสี วัสดิการเงินกูเ้ พือ่ บรรเทาความ
เดือดร้อนจากภัยพิบัติหรือภัยทางธรรมชาติโดยไม่เสียดอกเบี้ยให้แก่
พนักงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้พนักงานกู้เพื่อน�ำไป
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ในปี 2561 มี
พนักงานรับสวัสดิการดังกล่าวทั้งสิ้น 15 ราย
+ สวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ช่วยเหลือพนักงานทีม่ หี นีส้ นิ กับบุคคลภายนอก
เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในปัจจุบันของพนักงานสูงขึ้น
พนักงานบางส่วนจึงมีความจ�ำเป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่าย จนอาจท�ำให้
เกิ ด ปั ญ หาหนี้ สิ น ธนาคารจึ ง จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารเงิ น กู ้ ด อกเบี้ ย ต�่ ำ
เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีหนี้สินกับบุคคลภายนอก ส�ำหรับพนักงาน
ที่ไม่เคยได้รับเงินกู้เพื่อช�ำระหนี้สินกับบุคคลภายนอกของธนาคาร
มาก่อน ในปี 2561 มีพนักงานรับสวัสดิการดังกล่าวทั้งสิ้น 253 ราย
+ สวัสดิการเงินกู้เพื่อการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
เมื่อครอบครัวของพนักงานเจ็บป่วย ย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญและ
ก�ำลังใจของพนักงาน และส่งผลต่อเนื่องถึงการท�ำงาน ธนาคารจึงจัด
ให้มีสวัสดิการเงินกู้เพื่อการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของ
พนักงาน (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร) ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่ารักษาพยาบาล
ในปี 2561 มีพนักงานรับสวัสดิการดังกล่าวทั้งสิ้น 39 ราย
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ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ผลการด�ำเนินงานในปี 2561

+ การอบรมให้ความรู้
ธนาคารได้ด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัด
อบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภยั และระบบความปลอดภัยของธนาคาร
ให้กับพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและ
กฎความปลอดภัยเบื้องต้นในการท�ำงาน การจัดซ้อมดับเพลิงและ
ซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปีให้กบั พนักงานของกลุม่ อาคารส�ำนักงานใหญ่
และสาขา

การดูแลเอาใจใส่พนักงาน การให้คา่ ตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม
การจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมความต้องการด้านต่าง ๆ ของพนักงาน
และการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
ธนาคารสามารถรักษาบุคลากรที่มีค่าของธนาคารไว้ได้ โดยในปี 2561
อัตราการลาออกรวมของธนาคารอยูท่ รี่ อ้ ยละ 7.03 ซึง่ ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (ไม่เกินร้อยละ 10) แต่ธนาคารคาดว่าน่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ภายในปี 2563 เนื่องจากธนาคารได้พัฒนา
วิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และสร้างความยั่งยืน
ให้แก่ธนาคาร

+ การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ธนาคารได้ท�ำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้แก่ ระดับ
เสียง และคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) เพื่อ
ตรวจสอบกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งในระดับมาตรฐานกฎหมายไทยและ
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน Singapore Standard
SS 554:2009 ในพื้นที่ที่มีปัญหา ธนาคารได้ด�ำเนินการแก้ไขโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ เช่น การท�ำความสะอาดพื้นที่ท�ำงาน การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในส�ำนักงาน และการเพิม่ อุปกรณ์เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ
ของสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมทั้งได้มีการติดตามตรวจสอบ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งานมีความปลอดภัย
และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
รายการ
อัตราการลาออกรวมของพนักงานทั้งธนาคาร

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�ำงานของพนักงานธนาคาร
เกิดขึน้ น้อยครัง้ มาก ซึง่ สะท้อนถึงลักษณะงานทีพ่ นักงานปฏิบตั แิ ละการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีของธนาคาร
โดยในปี 2561 ไม่พบกรณีทพี่ นักงานป่วยเป็นโรคหรือเสียชีวติ เนือ่ งจาก
การท�ำงาน และพบพนักงานเพียง 6 คนที่บาดเจ็บจากการท�ำงาน
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+ การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจในการด�ำเนินงานของธนาคารและส่งเสริมลูกค้า
และคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านจริยธรรม
และการพัฒนาความยั่งยืน
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+ การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน  

ไม่ยอมรับต่อการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและ
ในทุกสถานการณ์
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+ การบริหารจัดการความเสีย่ งและภาวะวิกฤต

ควบคุมและบริหารจัดการความเสีย่ งในปัจจุบนั และความเสีย่ งใน
อนาคต เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความยั่งยืนของ
ธนาคาร

+ การสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

น� ำ เสนอความเชี่ ย วชาญและทรั พ ยากรที่ ค รอบคลุ ม ธนาคาร
เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันไปกับลูกค้า
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+ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ความมุงมั่น

ผลการดำเนินงานป 2561
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1

2

ความส�ำคัญ
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นความเสี่ยง
ในการด�ำเนินกิจการของธนาคาร (ดูคำ� จ�ำกัดความของการทุจริตคอร์รปั ชันได้ในเว็บไซต์ของธนาคาร) ดังนัน้ ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินชัน้ น�ำ
ของประเทศจึงก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นว่า
การด�ำเนินงานของธนาคารมีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี นั เป็นรากฐานส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการและช่วยส่งเสริม
ให้ธนาคารและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยเคร่งครัดจะน�ำมาซึ่งภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี
ของธนาคาร ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย โอกาสทางธุรกิจ และผลประกอบการที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งเป็นการสนับสนุน
การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่ธนาคารยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากนี้ การต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันยังเป็นเสมือนเกราะป้องกันความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนาคาร เช่น ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ ความเสี่ยง
ในการถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี ความเสี่ยงในการจ่ายค่าปรับหรือเงินชดเชยความเสียหาย เป็นต้น

นโยบายด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยมุง่ หวังให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของธนาคารมีความเข้าใจ
ตระหนักรู้ ยึดมั่น ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านและป้องกัน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น นี้ เ ป็ น ปกติ วิ สั ย จนเกิ ด เป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
น�ำนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนี้ไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษทั ธนาคารได้กำ� หนดนโยบาย
ดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และได้เผยแพร่ตอ่ สาธารณะในเว็บไซต์
ธนาคารได้มีการชี้แจง ท�ำความเข้าใจ รวมทั้งสื่อสารเรื่องมาตรฐาน
การปฏิบตั ใิ ห้แก่ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
และช่องทางการสือ่ สารภายในองค์กร ทัง้ นี้ ผูท้ ฝี่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
จะได้รับการลงโทษตามที่ก�ำหนดไว้

ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering
and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) โดยให้ถอื เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนในการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นโยบาย
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทิศทางและกรอบการด�ำเนินการของ
ธนาคาร ซึ่งรวมถึงสาขาในต่างประเทศและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารมี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ธนาคารมีนโยบายเรือ่ งการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี้
++ ธนาคารห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารกระท�ำ
การทุจริตคอร์รัปชัน หรือคอร์รัปชัน
++ ธนาคารส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มเกี่ ย วกั บ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และการมี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
++ ธนาคารสนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธนาคารมี
ความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็น
ประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
++ ธนาคารมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชัน
รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน
++ ธนาคารก� ำ หนดแนวทางในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
++ ธนาคารจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มีกระบวนการใน
การลงโทษพนักงานที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะด�ำเนินการตามขั้นตอน
และวิ ธีป ฏิ บั ติใ นการพิจารณาและลงโทษทางวินัยพนักงานของ
ธนาคาร

แนวทางการบริหารจัดการ
แนวทางการด�ำเนินการด้านการต่อต้านและป้องกันทุจริต
คอร์รัปชัน
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนและการด�ำเนินการตาม
นโยบายด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ก�ำหนดไว้
ธนาคารได้ ว างแนวทางปฏิ บั ติ ด ้ า นต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ไว้
อย่างชัดเจน และด�ำเนินการประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทางการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจ�ำทุกปี (Compliance Assessment
Checklist) นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างมั่นใจให้แก่ผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือ
ร้องเรียนและตัง้ ข้อสงสัยเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน พนักงานสามารถ
แจ้งข้อมูลเบาะแสหรือร้องเรียนต่อผูบ้ ริหารทีต่ นสังกัด หรือผูร้ บั ผิดชอบ
การก�ำกับดูแล (Head of Compliance) โดยธนาคารมีนโยบายทีจ่ ะเปิด
รับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย
มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับ รวมถึง
การคุ ้ ม ครองผู ้ ร ้ อ งเรี ย นเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ถู ก กลั่ น แกล้ ง ทั้ ง ในระหว่ า งการ
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สอบสวนและภายหลังการสอบสวน นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�ำคู่มือ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Code of Conduct)
เพื่อให้พนักงานธนาคารสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
ด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคาร
การต่อ ต้ า นและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ถื อ เป็ น หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน ดังนัน้ ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญ
อย่างยิ่งและมุ่งหวังให้มีการด�ำเนินการด้านการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตคอร์รปั ชันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้
ในปี 2561 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองและเป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC) ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การจัดการความเสี่ยงคอร์รัปชัน
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เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงคอร์รัปชันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ในปี 2561ธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
บริบทของการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การระบุประเด็นความเสี่ยงคอร์รัปชันที่ธนาคารอาจเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องผ่านการด�ำเนินงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร
2. การประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

3. การก�ำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสีย่ งทีเ่ ฉพาะเจาะจง
กั บ ประเด็ น ความเสี่ ย งและเหมาะสม รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์และบริบททางธุรกิจของหน่วยงาน ส�ำหรับทัง้ 3 ขัน้ ตอนนี้
ด�ำเนินการโดยผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้องกับแต่ละประเด็นความเสี่ยงคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ
จะถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลความเสี่ยงคอร์รัปชันเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์และอ้างอิงต่อไป โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั เป็นระยะ
4. การติดตาม ดูแล และตรวจสอบภายใต้หลัก Three Lines of
Defense โดยในชั้นแรก ผู้รับผิดชอบหน่วยงานธุรกิจ (Business
Unit Head) และเจ้าหน้าที่ก�ำกับดูแลประจ�ำหน่วยงาน (Business
Unit Compliance Officer) ติดตาม ดูแล และตรวจสอบหน่วยงาน
ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ ในชั้ น ที่ ส อง หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งและ
หน่วยงานก�ำกับดูแลท�ำหน้าที่ดูแลและติดตามการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งคอร์รปั ชัน ในชัน้ สุดท้าย หน่วยงานตรวจสอบและควบคุม
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบ
ตามสายการบังคับบัญชา

กลไกการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ธนาคารจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสต่อคณะกรรมการได้โดยตรง เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแสเกีย่ วกับการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและ
จริยธรรม โดยธนาคารได้ก�ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส
ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับ
ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้ง
เบาะแสและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ได้รบั ความเป็นธรรมหรือไม่ถกู กลัน่ แกล้ง
ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร

+ การจัดการความเสี่ยงคอรรัปชัน

1
การระบุประเด็น
ความเสี่ยงคอรรัปชัน

2
การประเมินความเสี่ยง
และความรุนแรง
ของผลกระทบ

3
การกําหนดมาตรการ
ปองกันและควบคุม
ความเสี่ยง

4
การติดตาม ดูแล
หร�อตรวจสอบ
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ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม สามารถติ ด ต่ อ ธนาคารเพื่ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ
แจ้งเบาะแสได้ที่
เลขานุการบริษัท หรือ หน่วยงานก�ำกับดูแล (Compliance)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ของธนาคาร โดยการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอร้องเรียนที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Contact-Us
ทางบัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2230-2888

การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง
ธนาคารเปิดรับการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่งใส
เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่าง
เหมาะสม มีการรักษาความลับ รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสไม่ให้
ถูกกลั่นแกล้ง ถูกลงโทษ หรือเกิดผลทางลบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส
โดยสุจริต ทั้งนี้ ธนาคารก�ำหนดให้หน่วยงานก�ำกับดูแลเป็นศูนย์กลาง
ในการรับแจ้งเบาะแสกรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลภายในธนาคารหรือเป็น
ผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส
หน่วยงานก�ำกับดูแลพิจารณาเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสอย่างรัดกุมและ
เหมาะสมตามควรแก่กรณี โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผลและ
กลัน่ กรองข้อมูล ซึง่ หากเป็นกรณีรา้ ยแรงหรือมีความซับซ้อน อาจเสนอ
ต่อสายตรวจสอบและควบคุมเพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบและสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง หรืออาจพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ทั้งนี้
หน่วยงานก�ำกับดูแลสามารถน�ำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและ
กลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
+ มาตรการด�ำเนินการและการรายงานผล
หน่วยงานก�ำกับดูแลติดตามดูแลเรือ่ งทีม่ กี ารแจ้งเบาะแส หากพบว่ามี
มูลความจริง จะน�ำเสนอมาตรการด�ำเนินการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา
โดยน�ำเรือ่ งเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาและกลัน่ กรองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแจ้งผลการด�ำเนินการต่อผู้แจ้งเบาะแสภายใน 1 เดือน
นับแต่เรื่องดังกล่าวได้ข้อยุติและด�ำเนินการเสร็จสิ้น

การด�ำเนินงานและกิจกรรมที่ส�ำคัญ
ในปี 2561 ผลการด�ำเนินการด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันนั้น ไม่ปรากฏว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ส�ำหรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ธนาคารได้รับข้อร้องเรียนรวม 113 กรณี
ธนาคารได้พจิ ารณาแล้วเสร็จ 93 กรณี แบ่งเป็นการปฏิบตั งิ านบกพร่อง
จ�ำนวน 17 กรณี เกีย่ วข้องกับการทุจริตจ�ำนวน 25 กรณี ส่วนทีเ่ หลืออีก
51 กรณี เกิิดจากลูกค้าเข้าใจการปฏิบัติงานของธนาคารคลาดเคลื่อน
ซึ่งทุกกรณีธนาคารได้ช้ีแจงและยุติข้อร้องเรียนกับลูกค้าแล้ว ทั้งนี้
มีกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวการทุจริตยักยอกเงินในบัญชีลูกค้าของสาขา
ในจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2561 ซึ่งธนาคารได้รับผิดชอบ
ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเต็มจ�ำนวน และปลดพนักงาน
ทีป่ ระพฤติทจุ ริตออกจากงานธนาคาร พร้อมทัง้ ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
ธนาคารได้พฒ
ั นาหลักสูตร e-Learning เรือ่ งการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
ซึ่งเป็นช่องทางเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม เพื่อให้พนักงาน
สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก กว้างขวาง และทั่วถึงยิ่งขึ้น
อั น เป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า งวั ฒ นธรรมการต่ อ ต้ า นและ
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร
ในส่วนของผลการด�ำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ธนาคารและสมาชิก
ของสมาคมธนาคารไทยอืน่ ๆ ได้รว่ มกันจัดท�ำจรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct) ที่มุ่งเน้นให้ธนาคาร
สมาชิกประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดมั่นในหลักการ
ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความยุติธรรม
(Fairness) และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และเพื่อแสดงให้เห็น
ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น จริ ง จั ง ในการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิชย์ ในปลายปี 2561 ธนาคารได้ประกาศเจตนารมณ์ในการงดให้
และงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานและส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี
ธนาคารได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในฐานะเป็นสถาบัน
การเงินที่มีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยธนาคารได้ รั บ การรั บ รองเป็ น Certified Company จาก
คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2558 และในปี 2561 ธนาคารได้ผ่าน
การประเมินต่ออายุการรับรองใหม่ ซึ่งต้องกระท�ำทุก 3 ปี นอกจากนี้
หน่วยงานก�ำกับดูแลของธนาคารได้รบั คัดเลือกให้เป็นหน่วยงานบูรณาการ
ดีเด่นจากกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม เนือ่ งจากให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการท�ำภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อช่วยเหลือ
สังคมส่วนรวมเป็นอย่างดี ต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอ
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การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร e-Learning อบรมให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ ง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารมีความความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ด้ า นการป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ผ่ า นการสร้ า ง
ความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจให้แก่พนักงานของธนาคาร ในปี 2561
ธนาคารได้พฒ
ั นาหลักสูตรอบรม “การต่อต้านคอร์รปั ชัน” (Anti-Corruption)
ซึง่ เป็นการให้ความรูผ้ า่ นช่องทาง e-Learning เพือ่ ให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและทัว่ ถึง เนือ้ หาของหลักสูตรครอบคลุมนโยบาย
ด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน แนวทางการด�ำเนินการ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงาน รวมถึงการติดต่อแจ้งข้อมูลและ
เบาะแส มาตรการสนับสนุน และบทลงโทษ พนักงานที่เข้ารับการอบรม
จะต้องท�ำการทดสอบความรู้ความเข้าใจ โดยต้องได้คะแนนไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการอบรม
หลักสูตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันเป็นหลักสูตรบังคับทีพ่ นักงานทุกคน
จะต้องผ่านการอบรม ธนาคารตัง้ เป้าหมายว่า ในปี 2561 – 2562 ร้อยละ
50 ของพนักงานทั้งหมดของธนาคารจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
การต่อต้านคอร์รัปชัน และภายในปี 2563 พนักงานทุกคนจะต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรนี้
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ในปี 2561 เริม่ มีพนักงานเข้ารับการอบรม e-Learning เรือ่ งการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 301 คน

การอบรมหลักสูตรการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การอบรม e-Learning การต่อต้านคอร์รปั ชัน (3 - 31 ธ.ค. 61)

ธนาคารได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีส่ ำ� นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ก�ำหนด รวมทั้งมีการประเมินผลการอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารและ
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอและสามารถน�ำไปใช้
ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง ธนาคารก�ำหนดให้มกี ารอบรมทบทวน
ความรู้ด้าน AML/CFT อย่างน้อยทุก 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ของทางการ นอกจากนี้ ธนาคารก�ำหนดให้มีการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมก่อนการจัดรับผู้บริหารและพนักงานใหม่ และมี
การจัดอบรมความรูด้ า้ น AML/CFT แก่ผบู้ ริหารและพนักงานใหม่ทกุ คน

พนักงานที่เข้ารับการอบรม

จ�ำนวน (คน)

พนักงานระดับบริหาร

23

พนักงานระดับปฏิบัติการ

278

พนักงานเก่าทีอ่ บรมทบทวนความรูด้ า้ น AML/CFT ในปี 2561
(จัดท�ำทุก ๆ 2 ปี ผ่านระบบ e-Learning)

พนักงานใหม่ทเี่ ข้าอบรมความรูด้ า้ น AML/CFT ในปี 2561
พนักงานที่เข้ารับการอบรม
พนักงานระดับบริหาร

จ�ำนวน (คน)
35

พนักงานที่เข้ารับการอบรม

จ�ำนวน (คน)

พนักงานระดับบริหาร

1,414

พนักงานระดับปฏิบัติการ

1,260

พนักงานระดับปฏิบัติการ

16,918

รวม

1,295

รวม

18,332
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+ การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ความมุงมั่น

ผลการดำเนินงานป 2561

1

2

3

ความส�ำคัญ
ในฐานะธนาคารชั้นน�ำของประเทศไทย และหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นน�ำของภูมิภาค ธนาคารตระหนักถึงการรักษาบทบาทการเป็นผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน อันจะช่วยป้องกันหรือ
บรรเทาผลกระทบหรือความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเอง และมีผลต่อเนื่องไปยังระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยธนาคารด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งสูงกว่าเกณฑ์ทที่ างการก�ำหนด ซึง่ เป็นระดับทีเ่ พียงพอและสอดคล้องกับขนาด
ความซับซ้อน และลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคารมีการพัฒนากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ
พิจารณาให้ครอบคลุมกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารและครอบคลุมมิตอิ นื่ ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากมิตดิ า้ นการเงิน อันได้แก่ สิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของปัจจัยภายนอกหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
ระดับประเทศและภูมิภาค ด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องรวดเร็วซึ่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนกระแส
การพัฒนาธุรกิจไปสู่การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)
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แนวทางการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง ธนาคารได้ก�ำหนดระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ วางแนวทางการบริหารความเสี่ยง และก�ำหนด
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยงส�ำคัญซึ่งจะ
ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเสี่ยงแต่ละ
ประเภท การติดตามและควบคุมความเสีย่ งให้อยูภ่ ายในระดับทีเ่ หมาะสม
และการรายงานความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ให้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบเพือ่ ให้
สามารถบริหาร และ/หรือจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์ ผ่าน
การก�ำหนดโครงสร้างภายใต้หลักการป้องกัน 3 ชั้น (Three Lines of
Defense)

โครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแล
ความเสี่ยงทั้งหมดและก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ ของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท�ำหน้าที่
สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในการก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ ผ่านกระบวนการระบุความเสี่ยง
ทบทวน และติ ด ตามสถานะความเสี่ ย งประเภทต่ า ง ๆ ตลอดจน
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน
นอกจากนี้ธ นาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk
Management Committee: ORMC) เพื่อท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นเฉพาะที่มีความส�ำคัญสูง

ธนาคารได้วางกรอบแนวทางการบริหารและก�ำกับดูแลความเสีย่ งหลัก
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังพิจารณาครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ผ่านกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงิน
กองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ซึ่ง
เป็นการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญแบบมองไปข้างหน้า เพื่อให้
ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และมีระดับของเงินกองทุนเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต ภายใต้ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ และสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ และหน่วยงานของทางการ
ที่ก�ำกับดูแล

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ตรวจสอบและควบคุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

กำ�กับดูแล

บริหารสินเชื่อ

บริหารความเสี่ยง
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หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

การป้องกัน 3 ชั้น

ธนาคารมีหลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลให้ความเสี่ยงต่าง ๆ
อยู่ภายในขอบเขตที่ก�ำหนด และสามารถด�ำเนินธุรกิจให้ได้อัตรา
ผลตอบแทนที่ เ หมาะสม ธนาคารได้ ก� ำ หนดนโยบายการบริ ห าร
ความเสีย่ ง การระบุและประเมินความเสีย่ ง การทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำอย่างน้อย
ปีละครั้ง หรือทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ตลอดจน
การติดตามและดูแลความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึง
การก�ำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม
แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดวิกฤต โดยค�ำนึง
ถึงลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ภายในขององค์กร

ธนาคารน�ำหลักการป้องกัน 3 ชั้น มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
โดยในแนวป้องกันชั้นแรก หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน
ต้องมีความเข้าใจถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ก�ำหนด และสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ธนาคาร ส�ำหรับแนวป้องกันชั้นที่สอง สายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบในการวั ด ความเสี่ ย ง ติ ด ตาม และควบคุ ม
ความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ ในขณะทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลท�ำหน้าทีด่ แู ล
รับผิดชอบให้การด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
กฎเกณฑ์ทางการ แนวป้องกันชัน้ ทีส่ าม คือ สายตรวจสอบและควบคุม
ซึ่งมีหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน สายบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานอื่น ๆ
ของธนาคาร เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุม เพียงพอ
และเหมาะสม

นอกจากนี้ ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของ
ตนเอง และด�ำเนินการปรับปรุงการบริหารกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความสมดุลระหว่างผลการด�ำเนินงานกับการบริหารความเสี่ยงที่ดี
โดยธนาคารมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งของตนเองเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงของหน่วยงานภายในธนาคาร 5 ด้าน ได้แก่
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึง
การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น ภายใต้ ฐ านะเงิ น กองทุ น และ
ความสามารถในการหารายได้ ข องธนาคาร เพื่ อ น� ำ ประเด็ น ที่ พ บ
ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

การอ�ำนวยสินเชื่อเป็นธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ ความเสี่ยงด้าน
เครดิตจึงเป็นความเสี่ยงหลักที่ส�ำคัญ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเครดิต ธนาคารก�ำหนดโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ที่มีการถ่วงดุลอ�ำนาจอย่างเหมาะสม โดยการก�ำหนดให้มีหน่วยงาน
กลัน่ กรองสินเชือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองสินเชือ่ ทีน่ ำ� เสนอโดยสายธุรกิจต่าง ๆ
ดู แ ลให้ ก ารอ� ำ นวยสิ น เชื่ อ เป็ น ไปตามนโยบายและมาตรฐานการ
พิจารณาสินเชือ่ มีโครงสร้างสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ทบทวนผลการจัดระดับ
ความเสี่ยงสินเชื่อของลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมสินเชื่อ
ทีด่ ี และกระบวนการอ�ำนวยสินเชือ่ มีระบบและเชือ่ ถือได้ และมีหน่วยงาน
สอบทานสินทรัพย์เสี่ยง ท�ำหน้าที่สอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อ
และคุณภาพสินเชื่อ ประเมินความเพียงพอของการตั้งส�ำรองหนี้สูญ
และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการ
พิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารมีการก�ำหนดหลักนโยบายสินเชื่อ
(Credit Policy Principle) เพื่อเป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ด้านสินเชื่อ
ในการบริหารสินเชื่อเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการขยายธุรกิจ
และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งนี้
หลักนโยบายสินเชื่อของธนาคารครอบคลุมถึงการพิจารณาผลกระทบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมด้วย โดยธนาคารจะไม่อำ� นวยสินเชือ่ แก่ธรุ กิจ
หรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และในการพิจารณาสินเชื่อส�ำหรับธุรกิจที่มี
การจ้างแรงงานจ�ำนวนมาก เช่น ธุรกิจสิง่ ทอ ธนาคารได้กำ� หนดประเด็น
การพิจารณาเรือ่ งการผ่านการรับรองมาตรฐานทัง้ ด้านคุณภาพการผลิต
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านแรงงานเพิ่มเติมจาก
มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อทั่วไป

ธนาคารต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายหลายด้ า นในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม กฎเกณฑ์ของทางการ
ความไม่ แ น่ น อนทางเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ ก ารเมื อ ง รวมถึ ง
การพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ซึง่ ยากต่อการคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ธนาคารต้องพิจารณาความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจในระยะยาว
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธนาคารสามารถรับมือและบริหารจัดการ
ส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
ที่ธนาคารพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่

การจัดการภาวะวิกฤต
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ที่
อาจส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านตามปกติของธนาคารนัน้ ธนาคารมีนโยบาย
การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management
Policy) ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร และกรอบการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Management Framework)
อันครอบคลุมถึงการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) โดยมี
คณะท�ำงานภาวะวิกฤต (Crisis Management Team) ประกอบด้วยผู้
บริหารระดับสูง ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาสัง่ การบริหารภาวะวิกฤต เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างราบรืน่ และต่อเนือ่ ง และท�ำหน้าที่
ทบทวนแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity
Plan) อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงจัดให้มกี ารฝึกซ้อมทดสอบเป็นประจ�ำ เพือ่
ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

+ ภาวะเศรษฐกิจโลก (Global Economic Issue)
เศรษฐกิจโลกก�ำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 3 ประการ คือ
(1) ความไม่ แ น่ น อนของนโยบายทางการค้ า ของสหรั ฐ ฯ และจี น
ที่ อ าจท� ำ ให้ เ กิ ด ความผั น ผวนในตลาดการเงิ น และชะลอการค้ า
และการลงทุนโลก นอกจากนี้ผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย
อาจรุนแรงมากขึน้ หากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจี น ในระยะต่ อ ไป ส่ ง ผลให้ อุ ป สงค์ ใ นประเทศจี น ชะลอลง
มากกว่าเดิม (2) ภาวะการเงินของโลกที่ตึงตัวมากขึ้น ประกอบกับ
หนี้สินในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยที่กดดันกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของกระแสเงินทุน
และ (3) สถานการณ์ ท างการเมื อ งในยุ โ รปที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อน
เป็นอุปสรรคประการหนึ่งต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
+ สถานการณ์ด้านตลาดแรงงาน (Labor Market Dynamic)
สถานการณ์ดา้ นตลาดแรงงานก�ำลังเปลีย่ นแปลงไปจากปัจจัยผลักดัน
3 ประการ ได้แก่ (1) การเข้าสูส่ งั คมสูงวัยของประเทศไทย ท�ำให้ธนาคาร
อาจเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต (2) ทัศนคติใน
การท�ำงานที่แตกต่างกันระหว่างบุคลากร ซึ่งเป็นความท้าทายของ
ธนาคารในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานและ
ดูแลรักษาบุคลากรเหล่านีใ้ ห้ทำ� งานต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลายาวนาน และ
(3) การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า
ธนาคารต้องการแรงงานทีม่ ที กั ษะความเชีย่ วชาญแบบใหม่ ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลให้ธนาคารต้องบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งธนาคารได้จัดท�ำ
แผนทรัพยากรบุคคลทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านก�ำลังคนและการพัฒนาบุคลากร เพือ่ ให้การเปลีย่ นผ่าน
ไปสู่การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่น
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+ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการ
ใช้งาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินชีวิตที่มีความปลอดภัย
และช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอาจเป็น
สาเหตุในการสร้างความเสียหายและกระทบกับความเชือ่ มัน่ ของลูกค้า
ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นต้นทุน
ของธนาคารทั้งด้านการเงินและการบริหารจัดการ ดังนั้นธนาคารจึงให้
ความส�ำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber
security) ขณะเดี ย วกั น ยั ง ตระหนั ก ถึ ง กระบวนการของการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย เพื่อสร้างศักยภาพในการรับมือ
กับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
เทคโนโลยี อีกทั้งมีความยืดหยุ่นเพียงพอในการปรับเปลี่ยนให้สอดรับ
กับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และด้วยเหตุที่ข้อมูลกลายเป็น
สินทรัพย์ที่ส�ำคัญที่ต้องได้รับการปกป้องอย่างจริงจัง หลายประเทศได้
เพิ่มข้อบังคับและกฎหมายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ซึง่ ธนาคารก็มกี ารเพิม่ มาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวม
ถึงข้อมูลของธนาคารด้วย

กิจกรรมที่ส�ำคัญ
การสื่อสารภายในองค์กรและการจัดกิจกรรมอบรมสร้าง
ความตระหนั ก รู ้ เ รื่ อ งความเสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม
และธรรมาภิบาล (ESG Risk)
ธนาคารเล็งเห็นความส�ำคัญของการเสริมสร้างให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ของธนาคารตระหนักรูแ้ ละเข้าใจความส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG Risk) อันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการก้าวไปสูก่ ารเป็นธนาคาร
ที่ยั่งยืน ธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นระยะ พร้อมทั้งมีการสื่อสารภายในองค์กรให้พนักงาน
รับทราบ และ/หรือเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2561 ธนาคารได้จดั อบรมเรือ่ งความเสีย่ งด้าน ESG ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินงานของธนาคาร ภายใต้หัวข้อ ‘ESG Risk: Why They Are
Important and How We Can Manage Them’ เพื่อให้ผู้บริหารของ
ธนาคารตระหนักและเข้าใจถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้าน ESG และสามารถน�ำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร โดยการจัด
อบรมให้ความรูใ้ นครัง้ นีม้ ผี บู้ ริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร
ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วม จ�ำนวน 35 คน และธนาคารมีแผนที่
จะด�ำเนินการอบรมให้ความรูใ้ นเรือ่ งความเสีย่ งด้าน ESG ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในธนาคาร
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+ การสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

90

ความส�ำคัญ
การด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์มสี ว่ นส�ำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านกลไกการระดมเงิน
ออมและการจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการใช้จ่ายของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และเมื่อการผลิตและการจ้างงานตลอดจน
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัว ผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์ก็จะเติบโตตามไปด้วย
การพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเงินทีผ่ า่ นมาส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจการเงินมีความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ มีแนวโน้มทีจ่ ะออกกฎเกณฑ์และมาตรฐานใหม่อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ผลประกอบการทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ งจะช่วยให้ธนาคารมีเงิน
กองทุนที่เข้มแข็งเพียงพอในการรองรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานใหม่ รวมทั้งสามารถรับมือกับความเสี่ยงและความผันผวนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได้เป็นอย่างดี
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยมุง่ เน้นการสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจไทย และการตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย อันประกอบด้วย
ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน ธนาคารด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผูถ้ อื หุน้
และนักลงทุนทั้งในเรื่องของผลตอบแทนที่เหมาะสมและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรรมเพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
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ลูกค้า ธนาคารมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งปรับปรุง
ระบบงานให้ทนั สมัยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ลดต้นทุน
การให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมอบความพึงพอใจและ
ประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า

ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตอบโจทย์ทางการเงิน
ของลูกค้า (Product/Solution Development) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระดับแนวหน้า (Leading-Edge Solution) ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาของลูกค้ารายบุคคลและรายกลุม่

พนักงาน การมีผลประกอบการทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้พนักงาน
ธนาคารได้รบั ผลตอบแทนเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีความมัน่ คงและก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน

ความสามารถในการพัฒนาช่องทางบริการ (Distribution Channel)
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานและการพัฒนาเครือข่ายช่องทาง
การให้บริการ โดยอาศัยหลายช่องทางประกอบกัน (Omni-Channel
Network) เช่น สื่อดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ และศูนย์บริการข้อมูลทาง
โทรศัพท์ เป็นต้น

เจ้ า หนี้ ท างการเงิ น ผลประกอบการที่ดีท�ำให้เจ้าหนี้มั่นใจว่า
ธนาคารสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของเจ้าหนี้ได้
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลประกอบการที่ดีท�ำให้ธนาคาร
สามารถจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม การพัฒนาชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ

แนวทางการบริหารจัดการ
ในการสร้างผลประกอบการที่เติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารยึดมั่นใน
เจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่อยู่เคียงข้างลูกค้า
และสังคมไทยมาโดยตลอด ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการเป็นเพื่อน
คูค่ ดิ ในการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
อย่างจริงใจ ต่อเนือ่ ง และยาวนาน เพือ่ สนับสนุนลูกค้าให้มคี วามมัน่ คง
ทางการเงินและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับธรรมาภิบาล
ทีด่ ี การบริหารความเสีย่ งอย่างรอบคอบ และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานไปสู่การเติบโตและมั่นคงอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
ความมุ่งมั่นของธนาคาร คือ การเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่
มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วย
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานทีท่ นั สมัยคงไว้ซงึ่ ความ
เป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาคเอเชีย เสมือนเป็น
“เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น” โดยธนาคารทุม่ เทความสามารถและทรัพยากร
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถหลัก 4 ด้าน ดังนี้
ความสามารถในการส่งการมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
(Customer Experience) โดยก�ำหนดให้ลูกค้าเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารเป็นผู้น�ำด้านการมอบประสบการณ์
ทีเ่ ป็นเลิศแก่ลกู ค้า และเพือ่ ให้ธนาคารเป็นธนาคารหลักทีล่ กู ค้าเลือกใช้
บริการ

ความสามารถในการบริ ห ารความเสี่ ย งและการก� ำ หนดราคา
ที่เหมาะสม (Risk & Pricing/Underwriting) เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการก�ำหนดราคาที่
สอดคล้องกับความเสีย่ ง ซึง่ จะท�ำให้ธนาคารได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
และรักษาความเป็นผู้น�ำในด้านฐานะทางการเงินที่มั่นคง

แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ธนาคารให้บริการทางการเงินทีห่ ลากหลายและครบวงจร ส�ำหรับลูกค้า
ธุรกิจและลูกค้าบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีช่องทาง
การให้บริการที่ครอบคลุมทั้งเครือข่ายสาขา ส�ำนักธุรกิจ และช่องทาง
การให้บริการทางดิจิทัล ธนาคารตระหนักว่าการที่ธนาคารมีฐานลูกค้า
จ�ำนวนมากและมีความสัมพันธ์ทยี่ าวนาน เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ นับสนุน
การเติบโตทีย่ งั่ ยืนของธนาคาร และเอือ้ อ�ำนวยให้ธนาคารสามารถขยาย
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการตอบสนองความต้องการทางการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
ลูกค้าได้ ดังนัน้ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองและสนับสนุนลูกค้าแต่ละกลุม่
ทีม่ คี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างเต็มทีแ่ ละรวดเร็ว พร้อมทัง้ สร้าง
ผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ธนาคารมีแนวทางด�ำเนินธุรกิจ
ดังนี้
+ ลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารท�ำหน้าที่ให้บริการทางการเงินและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน
และด้านธุรกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจใน
ธุรกิจและความต้องการของลูกค้า พร้อมท�ำงานร่วมกับลูกค้าในฐานะ
พั น ธมิ ต รเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ทางธุ ร กิ จ แก่ ลู ก ค้ า ธนาคารได้ จ� ำ แนก
การด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า โดยแบ่ง
สายงานให้บริการลูกค้าออกเป็น ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้ารายกลาง
และธุรกิจลูกค้ารายปลีก ทั้งนี้ธนาคารสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้า
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ
แก่ลูกค้าเป็นประจ�ำ อาทิ ภาพรวมเศรษฐกิจ การลดต้นทุนการผลิต
การตลาดยุคดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้
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ธนาคารยังพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการผ่านช่องทาง
ดิจิทัลให้มีความหลากหลายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
+ ลูกค้าบุคคล
ธนาคารให้บริการทางการเงินทีห่ ลากหลายเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขาทัว่ ประเทศและช่องทางดิจทิ ลั รวม
ทั้งให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินและการวางแผนการจัดการสินทรัพย์ ทั้งนี้
ธนาคารได้มงุ่ น�ำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
รูปแบบใหม่เพื่อรองรับการให้บริการในยุคดิจิทัลและขยายการเข้าถึง
บริการทางการเงิน
+ ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ
ธนาคารให้การสนับสนุนลูกค้าทีส่ นใจขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ รวมทัง้
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการจับคูท่ างธุรกิจ โดยการแบ่งปัน
ความรู้ความเชี่ยวชาญและการให้ค�ำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุน
ในต่างประเทศ จากเครือข่ายสาขาต่างประเทศทีก่ ว้างขวางและบุคลากร
ท้องถิน่ ทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรูด้ า้ น
การลงทุนในตลาดต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ
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+ ลูกค้าการเงินธนกิจ
ธนาคารประสานความร่วมมือกับธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ บริษทั หลักทรัพย์
บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ำกัด เพือ่ น�ำเสนอนวัตกรรมและรูปแบบบริการทางการเงินที่
เหมาะสมและครบวงจร โดยธนาคารมีบทบาทส�ำคัญในการระดมทุน
ให้กับภาครัฐและภาคธุรกิจ

การวางแผน ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการ
ธนาคารมอบหมายให้ฝ่ายแผนงานท�ำหน้าที่ประสานงาน ติดตาม
ควบคุม และประเมินผลการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามแผนที่วางไว้และสอดคล้องกับนโยบาย
โดยรวมของธนาคาร นอกจากนี้ ฝ่ายแผนงานยังมีหน้าที่รวบรวมแผน
และความคิดริเริม่ จากหน่วยงานสายธุรกิจและหน่วยงานสายสนับสนุน
เพือ่ น�ำมาสังเคราะห์และจัดท�ำเป็นแผนการด�ำเนินงานในภาพรวมของ
ธนาคาร และน�ำเสนอแผนต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป ธนาคารมีการติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนเป็ น รายไตรมาส โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลและประเมิ น
สถานการณ์เพื่อน�ำไปปรับปรุงการด�ำเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น

ในการติ ด ตามความคื บ หน้ า ของการด� ำ เนิ น งานระดั บ โครงการทั้ ง
โครงการด้านธุรกิจและโครงการด้านสังคม ธนาคารจัดให้มีกลไก
การดูแลและติดตามอย่างสม�่ำเสมอผ่านทางคณะกรรมการบริหาร
โครงการ (Project Steering Committee) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงเป็น
ประธาน โดยมีการรายงานความคืบหน้าเป็นประจ�ำต่อคณะกรรมการต่าง ๆ
ของธนาคาร ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การด�ำเนินโครงการส�ำเร็จตามก�ำหนดเวลาและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในปี 2561 ธนาคารเผชิญความท้าทายในหลายด้าน อาทิ ความผันผวน
ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของ
ภาคธุ ร กิ จ การเงิ น การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ของ
เทคโนโลยี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของลูกค้า อย่างไรก็ตามธนาคารยังคงสร้างผลประกอบการ
ที่ดี โดยมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเท่ากับ 35,330 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2560 ทั้งนี้ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 และเงินรับฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี 2560
ในขณะทีม่ ลู ค่าเศรษฐกิจเชิงสะสมเฉพาะส่วนของธนาคาร (Economic
Value Retained) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.5 จากปี 2560 โดยมูลค่าเศรษฐกิจ
ทางตรงทีธ่ นาคารเป็นผูส้ ร้างขึน้ (Direct Economic Value Generated)
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.8 จากปี 2560 และการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของธนาคาร (Economic Value Distributed) อันประกอบด้วย ต้นทุน
ในการด�ำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เงินที่ช�ำระให้แก่เจ้าของ
ทุน เงินช�ำระภาษีแก่ภาครัฐ เงินบริจาคและการสนับสนุนด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากปี 2560
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มูลค่าเศรษฐกิจทางตรงทีธ่ นาคารสร้างขึน้ และการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปี 2561
หน่วย: พันบาท
รายละเอียด
รายได้
รายได

ตนทุนในการดำเนิน

คาใชจายพนักงาน

ตนทุนในการดำเนิน

เงินชำระภาษีแกรัฐ

ตนทุนในการดำเนิน

เงินชำระภาษีแกรัฐ

คาใชจายพนักงาน

เงินบริจาคและสนับสนุน
สิ่งแวดล
อม
รายได

คาใชจายพนักงาน

เงินที่ชำระใหแกเจาของทุน

เงินบริจาคและสนับสนุน
สิ่งแวดลอรายได
ม

มูลคาเศษฐกิจสะสม
ตนทุนในการดำเนิน

เงินชำระภาษีแกรัฐ
ตมูนลทุคนาในการดำเนิ
น
เศษฐกิจสะสม

เงินชำระภาษีแกรัฐ

คาใชจายพนักงาน

เงินบริจาคและสนับสนุน
สิ่งแวดลอม

คาใชจายพนักงาน

เงินบริจาคและสนับสนุน
สิ่งแวดลอม

160,805,432

154,175,893

22,406,407

20,215,590

28,773,505

26,094,945

41,874,380

39,972,701

21,518,262

19,811,290

617,665

604,290

45,615,213

47,477,077

เงินที่ชำระใหแกเจาของทุน

มูลคาเศษฐกิจสะสม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

เงินที่ชำระใหแกเจาของทุน

มูลคาเศษฐกิจสะสม

เงินที่ช�ำระให้แก่เจ้าของทุน

ตนทุนในการดำเนิน

คาใชจายพนักงาน

คาใชจายพนักงาน

เงินที่ชำระใหแกเจาของทุน

เงินที่ชำระใหแกเจาของทุน

เงินช�ำระภาษีแก่ภาครัฐ

เงินบริจาคและสนับสนุน
สิ่งแวดลอม
เงินที่ชำระใหแกเจาของทุน

มูลคาเศษฐกิจสะสม

เงินบริจาคและการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มูลคาเศษฐกิจสะสม

มูลค่าเศรษฐกิจเชิงสะสม
เงินบริจาคและสนับสนุน
สิ่งแวดลอม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินที่ชำระใหแกเจาของทุน

ต้นทุนในการด�ำเนินงาน
รายได

งบการเงินรวม

มูลคาเศษฐกิจสะสม

หมายเหตุ:
- รายได้ ประกอบด้วย รายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- ต้นทุนในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินบริจาคและการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ให้แก่พนักงาน อันหมายรวมถึงผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ
- เงินที่ช�ำระให้แก่เจ้าของทุน ประกอบด้วย เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินช�ำระภาษีแก่ภาครัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรต่าง ๆ และเงินน�ำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
- เงินบริจาคและการสนับสนุนด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย เงินบริจาคเพือ่ สาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ เงินบริจาคเพือ่ การศึกษา/การกีฬา ทุนการศึกษาแก่
บุคคลภายนอก การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สังคม
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ยอดเงินบริจาคและสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เง�นบร�จาคเพ�่อสาธารณกุศล /
สาธารณประโยชน

สนับสนุนคาใชจาย
เพ�่อประโยชนแกสังคม

196,694

พันบาท

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
แกทองถิ�น

43,102

พันบาท

207,695

พันบาท

เง�นบร�จาคเพ�่อการศึกษา
การกีฬา และการใหทุนการศึกษา

170,174

พันบาท

ธนาคารเชื่อมั่นว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ธนาคารสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืน ธนาคารได้มีการลงทุน
เพื่อสนับสนุนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวม 604.3 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ เงินบริจาคเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและการกีฬา เงินทุนการศึกษาให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อท้องถิ่น และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์แก่สังคม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
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+ การด�ำเนินงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
องค์การสหประชาชาติได้จัดท�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The United Nations Sustainable Development Goal: SDG) ขึ้นในปี 2558
โดยแบ่งออกเป็น 17 เป้าหมาย ครอบคลุมมิติการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร
ตลอดจนสังคมส่วนรวมให้ความส�ำคัญและคาดหวังให้ธนาคารมีสว่ นร่วมกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ธนาคารได้นำ� เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ
องค์การสหประชาชาติมาปรับใช้ในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งสะท้อนได้จากการด�ำเนินงานของธนาคารตามประเด็นสาระส�ำคัญที่
ธนาคารก�ำหนดไว้ ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ

ประเด็นสาระส�ำคัญของธนาคาร

• การพัฒนาชุมชนและสังคม

การด�ำเนินงานของธนาคาร

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากพื้นฐานส�ำหรับผู้ที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
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เป้าหมายที่ 1:
ขจัดความยากจน
• การดูแลด้านสวัสดิการ
และความปลอดภัย
ของพนักงาน

• การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ การอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพแก่พนักงาน การดูแลด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในที่ท�ำงาน

• การพัฒนาชุมชนและสังคม

• การสอนหลักสูตรพื้นฐานการประกอบธุรกิจ
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป้าหมายที่ 3:
การมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 4:
การศึกษาที่เท่าเทียม
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ

ประเด็นสาระส�ำคัญของธนาคาร

การด�ำเนินงานของธนาคาร

• การพัฒนาชุมชนและสังคม
• การลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

• การจัดท�ำโครงการ “เทิด ด้วย ท�ำ ฟื้นฟูคลองพิพัฒน์”
ในชุมชนพิพัฒน์และตลาดละลายทรัพย์ ย่านสีลม
• การบริหารจัดการน�้ำทิ้งเพื่อน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ของ
อาคารพระราม 3

• การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

• การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
และโครงการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมายที่ 8:
การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

• การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
• การให้ความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากร
• การดูแลด้านสวัสดิการและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
• การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

• การมีผลประกอบการที่ดีซึ่งน�ำไปสู่งานที่มั่นคง
• การพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
และความมั่นคงในการท�ำงาน
• การจ้างงานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
การดูแลด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
• การสนับสนุนการจ้างงานผ่านการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ

เป้าหมายที่ 9:
อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน

• การสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า
• การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ภาพลักษณ์องค์กร
• การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
• การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

• การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินเพือ่ สร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า
• การพัฒนาช่องทางการให้บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• การสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ผ่านโครงการ Bangkok Bank InnoHub Accelerator
Program
• การให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม
• การสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการระบบรถไฟฟ้า

เป้าหมายที่ 6:
การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล

เป้าหมายที่ 7:
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ

เป้าหมายที่ 10:
ลดความเหลื่อมล�้ำ

ประเด็นสาระส�ำคัญของธนาคาร

การด�ำเนินงานของธนาคาร

• การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และภาพลักษณ์องค์กร
• การพัฒนาชุมชนและสังคม
• การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

• การขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากพื้นฐาน
• การด�ำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
• การลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

• การจัดซื้อจัดจ้างที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับฉลากรับรอง
ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 12:
แผนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน
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• การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
• การลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

• การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจพลังงานทดแทน
และระบบขนส่งมวลชนทางรางด้วยไฟฟ้า
• การเข้าร่วมโครงการชดเชยคาร์บอนภาคสมัครใจ
• การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการลดผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
• การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและความลับของ
ลูกค้า
• การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

• ผ่านการรับรอง CAC
• การปฏิบัติตามมาตรฐานในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และการลงทุนในเทคโนโลยี
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
• การคัดกรองคู่ค้ารายใหม่ โดยค�ำนึงถึงประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

เป้าหมายที่ 13:
การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 16:
สังคมสงบสุข ยุติธรรม
ไม่แบ่งแยก
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+ รางวัลและ
ความภาคภูมิใจ

98

+ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี
SET THSI Index ประจำ�ปี 2561

+ ได้รบั การประเมินการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ในระดับ “ดีมาก”
+ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชือ่ “หุน้ ยัง่ ยืน” หรือ
Thailand Sustainability Investment (THSI)
ประจำ�ปี 2561 (3 ปีตอ่ เนือ่ ง)

+ เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน MSCI AC ASEAN
ESG UNIVERSAL Index ประจำ�ปี 2561

+ ได้รับเกียรติบัตรโครงการประกวดรายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2561 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์
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สถิติผลการด�ำเนินงาน
มิติเศรษฐกิจ
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรงที่ธนาคารสร้างขึ้น และการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
หน่วย: พันบาท
รายละเอียด
รายได้

งบการเงินรวม
2558

2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2558

2559

2560

2561

149,032,004 144,302,847 151,319,145 160,805,432 135,580,108 133,339,270 143,002,742 154,175,893

ต้นทุนในการด�ำเนินงาน

16,821,503

21,360,974

19,474,381

22,406,407

15,373,673

19,871,431

18,113,352

20,215,590

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

24,227,178

25,247,253

25,540,525

28,773,505

21,894,582

22,829,785

23,067,692

26,094,945

เงินที่ช�ำระให้แก่เจ้าของทุน

49,598,474

41,613,047

41,533,584

41,874,380

47,271,795

39,972,749

39,710,796

39,972,701

การช�ำระภาษีแก่ภาครัฐ

21,017,333

19,833,198

20,567,400

21,518,262

19,394,136

18,610,291

19,734,470

19,811,290

เงินบริจาคและการสนับสนุน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

441,544

509,413

575,750

617,665

422,770

494,127

558,454

604,290

- เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล/
		 สาธารณประโยชน์

108,625

177,354

221,560

207,695

91,806

163,450

206,777

196,703

- เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/
		 การกีฬา และการให้ทนุ การศึกษา

137,703

137,908

147,362

170,174

136,763

137,226

146,209

169,105

- สนับสนุนการจัดกิจกรรม
		 แก่ท้องถิ่น

35,089

34,898

37,176

43,102

34,907

34,772

36,932

42,866

- สนับสนุนค่าใช้จ่าย
		 เพื่อประโยชน์แก่สังคม

160,127

159,254

169,652

196,694

159,294

158,679

168,536

195,616

มูลค่าเศรษฐกิจเชิงสะสม

36,925,972

35,738,962

43,627,505

45,615,213

31,223,152

31,560,887

41,817,978

47,477,077

หมายเหตุ: - รายได้ ประกอบด้วย รายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- ต้นทุนในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินบริจาคและการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ให้แก่พนักงาน อันหมายรวมถึงผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ
- เงินที่ช�ำระให้แก่เจ้าของทุน ประกอบด้วย เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินช�ำระภาษีแก่ภาครัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรต่าง ๆ และเงินน�ำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
- เงินบริจาคและการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ เงินบริจาคเพื่อการศึกษาการกีฬา
ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สังคม
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สถิติขอบข่ายการให้บริการ
ปี

จ�ำนวนรวมสาขาทั้งหมด

จ�ำนวนสาขาที่เปิด

จ�ำนวนสาขาที่ปิด

2558

1,138

24

1

2559

1,157

20

1

2560

1,166

14

5

2561

1,161

2

7

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
100

รายการ

2558

2559

2560

2561

ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในสาขาของธนาคาร
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

9.23

9.32

9.32

9.33

-

-

7.22

7.21

-

-

7.74

7.76

-

-

8.00

8.13

คะแนนการแนะน�ำบอกต่อของลูกค้า (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ภาพรวมของการใช้บริการธนาคาร
(BBL Recommendation Score)
การใช้บริการสาขาของธนาคาร
(Branch Recommendation Score)
การใช้บริการผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง
(Mobile Banking Recommendation Score)

หมายเหตุ: การส�ำรวจการแนะน�ำบอกต่อของลูกค้า (Customer Recommendation Survey) จากการใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ คะแนนการแนะน�ำ
บอกต่อของลูกค้าในภาพรวมของการใช้บริการธนาคาร (BBL Recommendation Score) คะแนนการแนะน�ำบอกต่อของลูกค้าในการใช้บริการสาขาของธนาคาร
(Branch Recommendation Score) และคะแนนการแนะน�ำบอกต่อของลูกค้าในการใช้บริการผ่านช่องทางโมบายแบงก์กงิ้ (Mobile Banking Recommendation
Score) เป็นการส�ำรวจที่มีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% และมีค่าคาดเคลื่อนที่ ±2%
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มิติสังคม
ข้อมูลพนักงาน
รายละเอียด
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

2558
ชาย

หญิง

2559
รวม

8,448 16,670 25,118
33.6

66.4

100.0

ชาย

หญิง

2560
รวม

8,287 16,535 24,822
33.4

66.6

100.0

ชาย

หญิง

2561
รวม

7,941 15,861 23,802
33.4

66.6

ชาย

หญิง

รวม

7,674 15,380 23,054

100.0

33.3

5,025 10,105 15,130

4,916

66.7

100.0

ข้อมูลพนักงานแยกตามพื้นที่ท�ำงาน
ส�ำนักงานใหญ่และนครหลวง
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

5,401 11,033 16,434

5,264 10,776 16,040

9,863 14,779

21.5

43.9

65.4

21.2

43.4

64.6

21.1

42.5

63.7

21.3

42.8

64.1

ส�ำนักงานใหญ่

3,910

5,589

9,499

3,782

5,387

9,169

3,618

5,038

8,656

3,580

5,051

8,631

นครหลวง

1,491

5,444

6,935

1,482

5,389

6,871

1,407

5,067

6,474

1,336

4,812

6,148

ต่างจังหวัด

3,047

5,637

8,684

3,023

5,759

8,782

2,916

5,756

8,672

2,758

5,517

8,275

12.1

22.5

34.6

12.2

23.2

35.4

12.2

24.2

36.4

12.0

23.9

35.9

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

ข้อมูลพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง
พนักงาน
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

8,393 16,635 25,028

8,233 16,500 24,733

7,871 15,799 23,670

7,583 15,315 22,898

33.5

66.2

99.6

33.2

66.5

99.6

33.1

66.3

99.4

32.9

66.4

99.3

ลูกจ้าง

55

35

90

54

35

89

70

62

132

91

65

156

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.2

0.1

0.4

0.2

0.1

0.4

0.3

0.3

0.6

0.4

0.3

0.7

ข้อมูลพนักงานแยกตามสัญชาติ
สัญชาติไทย

25,069

24,771

23,747

23,000

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

99.8

99.8

99.8

99.8

สัญชาติอื่น ๆ

49

51

55

54

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.2

0.2

0.2

0.2

หมายเหตุ : ข้อมูลพนักงานที่รายงานเป็นข้อมูลเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมพนักงานต่างชาติและพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างประเทศ
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ข้อมูลพนักงาน
รายละเอียด

2558
ชาย

หญิง

2559
รวม

ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

รวม

ข้อมูลพนักงานแยกตามระดับและอายุ
ผู้บริหารระดับสูง

40

22

62

41

22

63

42

22

64

43

21

64

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.3

0.2

0.1

0.3

0.2

0.1

0.3

อายุ 50 ปีขึ้นไป

34

15

49

33

16

49

35

17

52

38

18

56

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

6

7

13

8

6

14

7

5

12

5

3

8

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ผู้บริหารระดับกลาง

256

217

473

274

224

498

264

231

495

257

227

484

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.0

0.9

1.9

1.1

0.9

2.0

1.1

1.0

2.1

1.1

1.0

2.1

อายุ 50 ปีขึ้นไป

137

91

228

150

95

245

148

107

255

146

118

264

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.5

0.4

0.9

0.6

0.4

1.0

0.6

0.4

1.1

0.6

0.5

1.1

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

119

126

245

124

129

253

116

124

240

111

109

220

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.5

0.5

1.0

0.5

0.5

1.0

0.5

0.5

1.0

0.5

0.5

1.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ผู้บริหารระดับต้น

406

480

886

419

513

932

424

522

946

417

508

925

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.6

1.9

3.5

1.7

2.1

3.8

1.8

2.2

4.0

1.8

2.2

4.0

อายุ 50 ปีขึ้นไป

166

124

290

165

138

303

165

144

309

176

164

340

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.7

0.5

1.2

0.7

0.6

1.2

0.7

0.6

1.3

0.8

0.7

1.5

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

239

356

595

252

375

627

256

378

634

240

344

584

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.0

1.4

2.4

1.0

1.5

2.5

1.1

1.6

2.7

1.0

1.5

2.5

1

0

1

2

0

2

3

0

3

1

0

1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
อายุต�่ำกว่า 30 ปี

102

อายุต�่ำกว่า 30 ปี

อายุต�่ำกว่า 30 ปี
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานความยั่งยืน ปี 2561

ข้อมูลพนักงาน
2558

รายละเอียด
ชาย
พนักงาน
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

หญิง

2559
รวม

ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

รวม

7,691 15,916 23,607 7,499 15,741 23,240 7,141 15,024 22,165 6,866 14,559 21,425
30.6

63.4

94.0

30.2

63.4

93.6

30.0

63.1

93.1

29.8

63.2

92.9

2,179

1,914

4,093

2,212

1,928

4,140

2,252

2,010

4,262

2,303

2,140

4,443

8.7

7.6

16.3

8.9

7.8

16.7

9.5

8.4

17.9

10.0

9.3

19.3

3,515

6,007

9,522

3,405

6,302

9,707

3,261

6,544

9,805

3,094

14.0

23.9

37.9

13.7

25.4

39.1

13.7

27.5

41.2

13.4

30.1

43.5

1,997

7,995

9,992

1,882

7,511

9,393

1,628

6,470

8,098

1,469

5,490

6,959

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

8.0

31.8

39.8

7.6

30.3

37.8

6.8

27.2

34.0

6.4

23.8

30.2

ลูกจ้าง (เจ้าหน้าที่บริหาร)

32

12

44

33

14

47

37

15

52

39

19

54

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.0

0.2

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

อายุ 50 ปีขึ้นไป

28

10

38

30

12

42

31

14

45

34

14

48

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.0

0.2

0.1

0.0

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

4

2

6

3

2

5

6

1

7

5

1

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ลูกจ้าง (ปฏิบัติการ)

23

23

46

21

21

42

33

47

80

52

50

102

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.2

0.3

0.2

0.2

0.4

4

9

13

5

4

9

7

2

9

8

3

11

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

15

4

19

12

5

17

14

4

18

15

10

25

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

4

10

14

4

12

16

12

41

53

29

37

66

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.3

อายุ 50 ปีขึ้นไป
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
อายุระหว่าง 30 - 50 ปี
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
อายุต�่ำกว่า 30 ปี

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
อายุต�่ำกว่า 30 ปี

อายุ 50 ปีขึ้นไป

อายุต�่ำกว่า 30 ปี
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

6,929 10,023

103

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลพนักงานและลูกจ้างใหม่
รายละเอียด

2558
ชาย

หญิง

2559
รวม

ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

รวม

จ�ำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด

789 2,615 3,404

599 1,504 2,103

434 1,088 1,522

546

968 1,514

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

3.1

2.4

1.8

2.4

4.2

10.4

พนักงานใหม่
ลูกจ้างใหม่
ค่าใช้จ่ายในการจัดรับพนักงานใหม่
ต่อคน (บาท)

13.6

6.1

8.5

4.6

6.4

6.6

3,318

2,020

1,364

1,316

86

83

158

198

5,817

9,049

15,140

19,565

ข้อมูลพนักงานใหม่แยกตามอายุ

104

อายุ 50 ปีขึ้นไป

26

25

51

28

15

43

36

16

52

35

22

57

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

105

142

247

103

109

212

83

117

200

102

146

248

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.4

0.6

1.0

0.4

0.4

0.9

0.3

0.5

0.8

0.4

0.6

1.1

อายุต�่ำกว่า 30 ปี

658 2,448

3106

468 1,380 1,848

315

955 1,270

409

800 1,209

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

2.6

12.4

1.9

1.3

4.0

5.3

1.8

3.5

9.7

5.6

7.4

5.2

ข้อมูลพนักงานใหม่แยกตามพื้นที่ท�ำงาน
ส�ำนักงานใหญ่และนครหลวง

720 2,563 3,283

568 1,474 2,042

416 1,041 1,457

513

899 1,412

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

2.9

13.1

2.3

5.9

8.2

1.75

4.4

6.1

2.2

3.9

ส�ำนักงานใหญ่

570 1,580 2,150

455

934 1,389

356

731 1,087

415

654 1,069

นครหลวง

150

113

540

653

60

310

370

98

245

343

10.2

983 1,133

6.1

ต่างจังหวัด

69

52

121

31

30

61

18

47

65

33

69

102

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.3

0.2

0.5

0.1

0.1

0.2

0.1

0.2

0.3

0.1

0.3

0.4

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานความยั่งยืน ปี 2561

ข้อมูลการพ้นสภาพและการลาออกของพนักงาน
รายละเอียด

2558
ชาย หญิง

จ�ำนวนพนักงานที่พ้นสภาพ
การเป็นพนักงานทั้งหมด (Termination)1

2559
รวม

ชาย หญิง

2560
รวม

ชาย หญิง

2561
รวม

ชาย หญิง

รวม

2,409

2,347

2,378

2,228

2,324

2,263

2,263

2,058

จ�ำนวนลูกจ้าง ที่พ้นสภาพ
การเป็นพนักงานทัง้ หมด

85

84

115

170

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

9.6

9.5

10.0

9.7

470 1,416 1,886

476 1,340 1,816

447 1,380 1,827

508 1,160 1,668

467 1,408 1,875

472 1,331 1,803

441 1,357 1,798

500 1,115 1,615

จ�ำนวนพนักงาน ที่พ้นสภาพ
การเป็นพนักงานทัง้ หมด

ข้อมูลลักษณะของการลาออกของพนักงาน
จ�ำนวนพนักงานทีล่ าออกโดยสมัครใจทัง้ หมด
จ�ำนวนพนักงาน ลาออกโดยสมัครใจ
จ�ำนวนลูกจ้าง ลาออกโดยสมัครใจ

3

8

11

4

9

13

6

23

29

8

45

53

1.9

5.6

7.5

1.9

5.4

7.3

1.9

5.8

7.7

2.2

5.0

7.2

อายุ 50 ปีขึ้นไป

98

373

471

18

26

44

59

196

255

31

25

56

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.4

1.5

1.9

0.1

0.1

0.2

0.2

0.8

1.1

0.1

0.1

0.2

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

104

189

293

115

259

374

111

255

366

169

360

529

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.4

0.8

1.2

0.5

1.0

1.5

0.5

1.1

1.5

0.7

1.6

2.3

อายุต�่ำกว่า 30 ปี

268

854 1,122

343 1,055 1,398

277

929 1,206

308

775 1,083

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.1

3.4

4.5

1.4

4.3

5.6

1.2

3.9

5.1

1.3

3.4

ส�ำนักงานใหญ่และนครหลวง

351 1,073 1,424

387

980 1,367

328

997 1,325

400

812 1,212

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.4

4.3

5.7

1.6

3.9

5.5

1.38

4.2

5.6

1.7

3.5

5.3

ส�ำนักงานใหญ่

219

467

686

271

451

722

213

464

677

261

405

666

นครหลวง

132

606

738

116

529

645

115

533

648

139

407

546

ต่างจังหวัด

119

343

462

89

360

449

119

383

502

108

348

456

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.5

1.4

1.8

0.4

1.5

1.8

0.5

1.6

2.1

0.5

1.5

2.0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
ข้อมูลพนักงานลาออกแยกตามอายุ

4.7

ข้อมูลพนักงานลาออกแยกตามพื้นที่ท�ำงาน

หมายเหตุ : 1 พนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน หมายถึง พนักงานที่เกษียณอายุ พนักงานที่เกษียณอายุก่อนก�ำหนด ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ์ ไม่มาเริ่มงาน สิ้นสุด
สัญญาจ้าง พนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ และการเลิกจ้างทุกกรณี
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รายงานความยั่งยืน ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลพนักงานที่ลาคลอดหรือลาเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตร
รายละเอียด
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
ที่มีสิทธิในการลาคลอดหรือ
ลาเพื่อดูแลภริยาคลอดบุตร
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

106

2558
ชาย

หญิง

2559
รวม

8,448 16,670 25,118

ชาย

หญิง

2560
รวม

8,287 16,535 24,822

ชาย

หญิง

2561
รวม

7,941 15,861 23,802

ชาย

หญิง

รวม

7,674 15,380 23,054

33.6

66.4

100.0

33.4

66.6

100.0

33.4

66.6

100.0

33.3

66.7

100.0

พนักงานที่ใช้สิทธิในการ
ลาคลอด/ลาเพื่อดูแลภริยา
คลอดบุตร

-

-

-

-

-

-

98

524

622

73

547

620

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

-

-

-

-

-

-

0.4

2.2

2.6

0.3

2.4

2.7

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงาน
หลังจากใช้สิทธิในการลาคลอด/
ลาเพื่อดูแลภริยาคลอดบุตร

-

-

-

-

-

-

93

499

592

73

541

614

ร้อยละของพนักงานที่ใช้สิทธิ
ลาคลอดทั้งหมด

-

-

-

-

-

-

94.9

95.2

95.2

100.0

98.9

99.0

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

-

-

-

-

-

-

0.4

2.1

2.5

0.3

2.3

2.7

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงาน
หลังจากใช้สิทธิในการลาคลอด/
ลาเพื่อดูแลภริยาคลอดบุตร
โดยยังคงได้รับการจ้าง
ต่ออีก 12 เดือน

-

-

-

-

-

-

93

499

592

72

516

588

ร้อยละของพนักงานที่ใช้สิทธิ
ลาคลอดทั้งหมด

-

-

-

-

-

-

94.9

95.2

95.2

98.6

94.3

94.8

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

-

-

-

-

-

-

0.4

2.1

2.5

0.3

2.2

2.6

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน
ที่ใช้สิทธิการลาคลอด/
ลาเพื่อดูแลภริยาคลอดบุตร

-

-

-

-

-

-

94.9

95.2

95.2

100.0

98.9

99.0

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานความยั่งยืน ปี 2561

ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและสัดส่วนค่าจ้างพนักงาน
รายละเอียด

2558
ชาย

2559

2560

2561

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

16,635

25,028

8,233

16,500

24,733

7,871

15,799

23,670

7,583

15,315

22,898

ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน*
จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(คน)

8,393

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
ที่ได้รับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน

100.0

100.0

100.0

100.0

การประเมินผลการปฏิบัติงานแยกตามระดับ*
ระดับบริหาร (ร้อยละ)

100.0

100.0

100.0

100.0

ระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ)

100.0

100.0

100.0

100.0

ค่าจ้างพนักงานชายต่อพนักงานหญิง
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
(ค่าเฉลี่ย) (บาท)

1,218,908 686,295 952,602 1,130,076 713,723 921,900 1,212,050 762,905 987,477 1,291,991 834,948 1,063,469

สัดส่วนค่าจ้างพนักงานชาย
ต่อพนักงานหญิง
กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (บาท)

1 : 0.56

สัดส่วนค่าจ้างพนักงานชาย
ต่อพนักงานหญิง

1 : 0.63

1 : 0.65

144.291 135,804 140,048 153,142 138,657 145,900 159,312 144,962 152,137 169,746 153,687 161,717

สัดส่วนค่าจ้างพนักงานชาย
ต่อพนักงานหญิง
กลุ่มพนักงานและหัวหน้างาน
(บาท)

1 : 0.63
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1 : 0.94
43,150

34,811
1 : 0.81

1 : 0.91
38,981

42,830

34,468
1 : 0.80

1 : 0.91
38,649

44,250

36,149
1 : 0.82

หมายเหตุ : * การประเมินผลการปฏิบัติงานจะประเมินเฉพาะพนักงานทุกระดับเท่านั้น ไม่รวม พนักงานประเภทลูกจ้าง

1 : 0.91
40,200

46,070

37,895
1 : 0.82

41,983

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 | ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลการอบรมพนักงาน
รายละเอียด

2558

2559

2560

2561

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

6,279

14,218

20,497

3,392

9,145

12,537

7,759

9,006

16,765

6,138

14,343

20,481

25.0

56.6

81.6

13.7

36.8

50.5

32.6

37.8

70.4

26.6

62.2

88.8

567

594

1,161

674

727

1,401

467

522

989

632

724

1,356

5,712

13,624

19,336

2,718

8,418

11,136

7,292

8,484

15,776

5,506

13,619

19,125

3,982

9,830

13,812

4,229

3,480

7,709

2,525

5,234

7,759

2,770

4,483

7,253

1,085

4,488

5,573

2,390

4,295

6,685

2,050

2,778

4,828

1,224

3,502

4,726

2,283

5,372

7,655

ข้อมูลการอบรมของพนักงาน
จ�ำนวนพนักงานทีเ่ ข้าอบรมทัง้ หมด
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

พนักงานที่ ได้รับการฝึกอบรมแยกตามระดับ
ระดับบริหาร
ระดับปฏิบัติการ

พนักงานที่ ได้รับการฝึกอบรมแยกตามพื้นที่ *
ส�ำนักงานใหญ่
นครหลวง
ต่างจังหวัด
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จ�ำนวนชั่วโมงการอบรม
ทั้งหมด (ชั่วโมง)

3,134,200

743,227

615,420 169,453 532,599 702,052

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
รวมทั้งหมดโดยเฉลี่ย

125.2

30.1

26.0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานต่อคน (บาท)

2,522

2,547

7,821

22.00

หมายเหตุ : * ในช่วงปี 2558 - 2560 ยังไม่มีการแยกเก็บข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่และสาขานครหลวง

35.00

30.45
4,136
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ข้อมูลการเจ็บป่วยของพนักงาน
รายละเอียด

2558

2559

2560

2561

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

จ�ำนวนพนักงานทีบ่ าดเจ็บจาก
การท�ำงานที่มีการบันทึกไว้

5

1

6

1

2

3

1

2

3

3

3

6

อัตราการบาดเจ็บต่อชั่วโมง
การท�ำงานทั้งหมด (IR) **

0.11

0.02

0.13

0.02

0.04

0.07

0.02

0.05

0.07

0.07

0.07

0.14

จ�ำนวนพนักงานทีบ่ าดเจ็บจาก
การท�ำงานโดยไม่ต้องหยุดงาน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

อัตราการบาดเจ็บต่อชั่วโมง
การท�ำงานทั้งหมด **

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

จ�ำนวนพนักงานทีบ่ าดเจ็บจาก
การท�ำงานที่ต้องมีการหยุดงาน

5

1

6

1

2

3

1

2

3

3

3

6

0.11

0.02

0.13

0.02

0.04

0.07

0.02

0.05

0.07

0.07

0.07

0.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ข้อมูลการเจ็บป่วยของพนักงาน
การเจ็บป่วย
จ�ำนวนพนักงานทีเ่ จ็บป่วย
จากการท�ำงาน
อัตราการเจ็บป่วยต่อชั่วโมง
การท�ำงานทั้งหมด
การบาดเจ็บ

อัตราการบาดเจ็บต่อชั่วโมงการ
ท�ำงานทั้งหมด **
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การเสียชีวิต
จ�ำนวนพนักงานทีเ่ สียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
จ�ำนวนวันลาของพนักงาน
โดยเฉลี่ย (AR) *

8.5 วัน

8.6 วัน

6.44 วัน

6.06 วัน

จ�ำนวนวันที่มีการหยุดงาน
เนื่องจากการเจ็บป่วย
ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน
โดยเฉลี่ย (วัน)

7 วัน - 3 เดือน

10 วัน - 3 เดือน

7 - 15 วัน

1 วัน - 4 เดือน

หมายเหตุ : * ข้อมูลสถิตเิ ฉพาะพนักงานทีอ่ ยูใ่ นหน่วยงานสายทรัพยากรบุคคล เนือ่ งจากยังไม่สามารถเก็บข้อมูลทัง้ ธนาคารได้เพราะในปี 2561 มีเพียงหน่วยงานสายทรัพยากร
บุคคลเท่านั้นที่เริ่มใช้การลาผ่านระบบ self service โดยคาดว่าจะเริ่มมีการใช้งานทั่วทั้งธนาคารในปี 2562
** ค�ำนวณจากจ�ำนวนคนต่อชั่วโมงการท�ำงาน 1,000,000 ชั่วโมง
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มิติสิ่งแวดล้อม
ประเภท

หน่วย

2558

2559

2560

25611

25612

เมกะวัตต์ชั่วโมง

34,730

37,312

33,925

32,744

116,978

ลิตร

10,600

26,245

27,755

23,957

24,965

ปริมาณการใช้พลังงาน3
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้น�้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง
และเครื่องสูบน�้ำดับเพลิง

ปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับยานพาหนะทุกประเภทในการปฏิบัติงานของธนาคาร4
น�้ำมันดีเซล

ลิตร

129,380

148,709

136,921

123,331

126,598

น�้ำมันเบนซิน

ลิตร

1,117,914

1,097,478

1,042,587

1,007,182

4,328,083

-

-

-

ปริมาณการเดินทางเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ5
การเดินทางโดยเครื่องบิน

กิโลเมตร

313,214

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก6
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ก๊าซเรือนกระจกประเภท 1

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

4,030

3,712

4,039

3,427

12,189

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

20,189

21,720

19,748

19,061

68,093

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 3

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

584

597

517

573

1,473

ลูกบาศก์เมตร

355,587

423,575

370,683

363,532

640,738

ลูกบาศก์เมตร

32,000

45,197

46,880

45,207

ลูกบาศก์เมตร

-

-

1,053

1,053

กระดาษใช้แล้ว

ตัน

-

-

506

510

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตัน

-

-

70.06

98.13

ปริมาณการใช้น�้ำประปา7
น�้ำประปา
ปริมาณการน�ำน�้ำทิ้งมาใช้8
การน�ำน�้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่
ปริมาณขยะที่ถูกก�ำจัด9
ขยะทั่วไป

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานความยั่งยืน ปี 2561

หมายเหตุ : 1 ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคาร 3 และอาคารแสงทองธานี
2 ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
3 ข้อมูลค�ำนวณตามมาตรวัดของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4 ข้อมูลมาจากปริมาณการใช้น�้ำมันจากฐานข้อมูลระบบน�้ำมันของธนาคาร
5 เริ่มจัดเก็บข้อมูลในปี 2561 เป็นปีแรก
6 ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
• ก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 ได้แก่ ปริมาณการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงจากเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง ระบบเครือ่ งสูบน�ำ้ ดับเพลิง และการใช้ยานพาหนะในการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร ปริมาณการรั่วไหลของสารท�ำความเย็นในระบบปรับอากาศและสารดับเพลิง ซึ่งอ้างอิงจากปริมาณการสั่งซื้อ รวมถึงปริมาณก๊าซมีเทนของ
ระบบน�้ำเสีย (septic tank) อ้างอิงจากจ�ำนวนพนักงานในแต่ละอาคาร
• ก๊าซเรือนกระจกประเภท 2 ได้แก่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธนาคาร อ้างอิงมาตรวัดของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ก๊าซเรือนกระจกประเภท 3 ได้แก่ ปริมาณการใช้น�้ำ อ้างอิงมาตรวัดของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค และการใช้กระดาษของธนาคาร
อ้างอิงจากปริมาณการสั่งซื้อ
7 ข้อมูลค�ำนวณตามมาตรวัดของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
8 ข้อมูลค�ำนวณจากปริมาณการน�ำน�้ำจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีการปรับคุณภาพน�้ำโดยระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (activated sludge) กลับมาใช้รด
ต้นไม้และสนามหญ้ารอบอาคาร โดยปริมาณน�ำ้ นีค้ ำ� นวณจากปริมาณน�ำ้ ใช้ทงั้ หมดของอาคารพระราม 3 หักลบด้วยปริมาณน�ำ้ ทีใ่ ช้ในระบบระบายความร้อน
ของระบบปรับอากาศ ปริมาณน�้ำทิ้งที่น�ำกลับมาใช้นี้คิดเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณน�้ำใช้ของธนาคารทั้งประเทศ
9 ข้อมูลปริมาณขยะที่ถูกก�ำจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
• ขยะที่ไม่เป็นอันตราย ประกอบด้วย ปริมาณการก�ำจัดขยะทั่วไปประเมินโดยระบบการเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมของส�ำนักงานเขตบางรักและส�ำนักงานเขต
ยานนาวา ครอบคลุมอาคารกลุ่มส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคาร 3 และอาคารแสงทองธานี
และปริมาณการก�ำจัดกระดาษใช้แล้ว ประเมินโดยปริมาณกระดาษใช้แล้วที่น�ำส่งไปยังโรงงานต้มเยื่อกระดาษมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อน�ำกระดาษ
กลับมาใช้ใหม่ ครอบคลุมกระดาษที่ใช้แล้วในส�ำนักงานและกระดาษเช็คของธนาคารทั่วประเทศ
• ขยะที่เป็นอันตราย คือ ปริมาณการก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเมินโดยปริมาณอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น�ำส่งไปยังบริษัทก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ครอบคลุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว/เสื่อมสภาพของธนาคารทั่วประเทศ
		
		ขอบเขตการรายงานข้อมูล
• ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปริมาณการใช้น�้ำประปา
- ปี 2558 รายงานข้อมูล 3 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ และอาคารพระราม 3
- ปี 2559 - 2560 ขยายการรายงานข้อมูลของกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคาร 3 และ
อาคารแสงทองธานี
- ปี 2561 ขยายการรายงานข้อมูลเป็นกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ (ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ไม่รวมสาขาที่เป็นพื้นที่เช่าในอาคาร)
• ข้อมูลปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับยานพาหนะทุกประเภทในการปฏิบัติงานของธนาคาร
- ปี 2558-2560 รายงานข้อมูลของกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคาร 3 และอาคาร
แสงทองธานี
- ปี 2561 ขยายการรายงานข้อมูลเป็นกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI STANDARDS

GRI
Standard

Disclosure

Sustainability Report
(Page / URL)

Remarks
(Omission / Comment)

Related
SDG

Organizational Profile

112

GRI 102-1

Name of the organization

8

GRI 102-2

Activities, brands, products, and services

8-11

GRI 102-3

Location of headquarters

17

GRI 102-4

Location of operations

10

GRI 102-5

Ownership and legal form

8

GRI 102-6

Markets served

9, 100

GRI 102-7

Scale of the organization

8-11, 99-103

GRI 102-8

Information on employees and other workers

11, 101-104

GRI 102-9

Supply chain

64-67

GRI 102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

10-12, 99-103

GRI 102-11

Precautionary principle or approach

81-82, 86-89

GRI 102-12

External initiatives

12-13, 16, 31-34,
40, 46, 48, 51, 83

GRI 102-13

Membership of associations

12-13

GRI 102-14

Statement from senior decision-maker

4-7

GRI 102-15

Key impacts, risks, and opportunities

88-89

12, 16

Strategy

Ethics and Integrity
GRI 102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

2-3, 80-82

GRI 102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

82-83

GRI 102-18

Governance structure

14-15

GRI 102-20

Executive-level responsibility for economic, environmental, and
social topics

15

GRI 102-22

Composition of the highest governance body and its committees

15, 102

GRI 102-24

Nominating and selecting the highest governance body

15

GRI 102-26

Role of the highest governance body in setting purpose, values,
and strategy

15

GRI 102-30

Effectiveness of risk management process

86-88

GRI 102-31

Review of economic, environmental, and social topics

15, 22-25

GRI 102-32

Highest governance body’s roles in sustainability reporting

17, 22-24

Governance

16
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GRI
Standard

Disclosure

Sustainability Report
(Page / URL)

Remarks
(Omission / Comment)

Related
SDG

Stakeholder Engagement
GRI 102-40

List of stakeholder groups

18

GRI 102-41

Collective bargaining agreements

20

GRI 102-42

Identifying and selecting stakeholders

18-21

GRI 102-43

Approach to stakeholder engagement

19-21, 43, 54-55, 96

GRI 102-44

Key topics and concerns raised

18-21, 23-24

All employees have the right to participate in a collective
bargaining agreements

Reporting Practice
GRI 102-45

Entities included in the consolidated financial statements

12

GRI 102-46

Defining report content and topic boundaries

17, 22-27

GRI 102-47

List of material topics

24-25

GRI 102-48

Restatements of information

39

GRI 102-49

Changes in reporting

17, 22

GRI 102-50

Reporting period

17, 22

GRI 102-51

Date of most recent report

17, 22

GRI 102-52

Reporting cycle

17

GRI 102-53

Contact point for questions regarding the report

17

GRI 102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

17

GRI 102-55

GRI content index

25, 112-115

GRI 102-56

External assurance

N/A

113

Information unavailable:this report has not been verified by
external assurance. BBL plans to complete this information
by the time we publish our 2019 Sustainability Report.

GRI 201: Economic Performance
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 201-1

Direct economic value generated and distributed

90-92

93

8, 9

GRI 203: Indirect Economic Impact
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

44-47

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 203-1

Infrastructure investments and services supported

44-47

9, 10

GRI 203-2

Significant indirect economic impacts

60-63

8, 10

GRI 205: Anti-Corruption
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

80-84

80-84

16
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GRI
Standard

Disclosure

Sustainability Report
(Page / URL)

Remarks
(Omission / Comment)

Related
SDG

GRI 302: Energy
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 302-1

Energy consumption within the organization

35-37

36, 40, 110

13

GRI 303: Water (2016)
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

35-37

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 303-1

Water withdrawal by source

39-40, 110

13

GRI 303-3

Water recycled and reused

39-40, 110

6, 13

GRI 305: Emissions

114

GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

35-37

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

36-37, 41, 110

13

GRI 305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

36-37, 41, 110

13

GRI 305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

36-37, 41, 110

13

GRI 306: Effluents and Waste
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 306-2

Waste by type and disposal method

35-37

38, 41

13

GRI 308: Supplier Environmental Assessment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 308-1

New suppliers that were screened using environmental criteria

64-66

66

12, 16

GRI 401: Employment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

73-76

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 401-1

New employee hires and employee turnover

73, 104-105

3, 8

GRI 401-3

Parental leave

74, 106

3, 8

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) | รายงานความยั่งยืน ปี 2561

GRI
Standard

Disclosure

Sustainability Report
(Page / URL)

Remarks
(Omission / Comment)

Related
SDG

GRI 403: Occupational Health and Safety (2016)
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 403-2

Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities

73-76

73-77, 109

Information unavailable: Data breakdown by region. BBL
plans to compile the information and reports in the
Sustainability Report 2019.

3, 8

GRI 404: Training and Education
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 404-1

Average hours of training per year per employee

70-71

108

8

GRI 414: Supplier Social Assessment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 414-1

New suppliers that were screened using social criteria

64-66

66

12, 16

GRI 418: Customer Privacy
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 418-1

Substantiated complaints concerning breaches of customer
privacy and losses of customer data

48-51

51

16

GRI G4: Product Portfolio
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI G4
Product
Portfolio

FS8 Monetary value of products and services designed to
deliver a specific environmental business to each business line
broken down by purpose

61-63

61-63

7, 8, 9, 13

GRI G4: Local Communities
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI G4
Local
Communities

FS14 Initiatives to improve access to financial services for
disadvantaged people

31

31-33

1, 10

115
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