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วิสัยทัศน์
มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงิน
ที่มีคุณภาพ เพื่ อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ามีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่ง
ความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนํา
แห่งภูมิภาคเอเชีย
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ภารกิจ
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน
ด้านการตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
และด้านศักยภาพขีดความสามารถ ดังนี้

ด้านการเงิน

ด้านการตลาด
และลูกค้า

ด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงาน

ด้านศักยภาพ
ขีดความสามารถ

ให้ผลประกอบการทางการเงินมี
ความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ

เป็นผู้นําในธุรกิจด้านคุณภาพ
บริการที่เป็นเลิศ

มีกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการ
ในการตรวจสอบคุณภาพ

ให้พนักงานมีศักยภาพพร้อมที่จะ
รองรับแนวทางการขยายธุรกิจ
ของธนาคาร

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และสามารถนําข้อมูล
กระบวนการปฏิบัติงาน
มาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ
2

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง
คุณค่าหลักที่ทําให้ธนาคารเป็นธนาคารชั้นนําของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ทุกคน
ในธนาคารจะต้องร่วมกันรักษาไว้ โดยจะต้องคํานึงถึงและนํามาใช้ในทุกกรณี คือ
“ให้บริการทางการเงินที่สร้างความพึ งพอใจแก่ลูกค้า” ตามแนวทาง “เพื่ อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
โดยมีปรัชญาการทํางาน ดังนี้

1

2

3

4

5

ให้บริการที่เป็นเลิศ
ในทัศนะของลูกค้า

ปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ

ปฏิบัติงานในลักษณะ
ของผู้มีจรรยาบรรณ
และเป็นมืออาชีพ

มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกัน
ทํางานเป็นทีมด้วยความ
เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

ให้ความสําคัญ
ในการพัฒนาพนักงาน

3
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สารจากประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

4

จากซ้ายไปขวา
ชาติศิริ โสภณพนิช, ปิติ สิทธิอํานวย, เดชา ตุลานันท์
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ธนาคารได้กําหนดการแบ่งกลุ่มกิจกรรมเชิง
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนออกเป็น 4 แนวทาง
ได้แก่ การใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
การดูแลพนักงานและการสร้างความพึ งพอใจ
ให้กับลูกค้า การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และการสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ
ธนาคารมุง่ มัน่ ต่อเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนทีเ่ ป็นมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
และครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) เพื่อปรับทิศทาง นโยบาย และ
กลยุทธ์ของธนาคารทัง้ ในระดับองค์กร ระดับกลยุทธ์ธรุ กิจ และระดับกิจกรรมการดําเนินงาน โดยให้ความสําคัญกับการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกําชับ
ให้คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงทุกคน ให้ปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับใหม่
เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ที่ให้ความสําคัญกับความเสี่ยง ความเป็นธรรม และความโปร่งใส โดยคํานึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม อันจะนําไปสู่การสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร กําหนดขึ้นตามกรอบมาตรฐานและข้อแนะนําจากองค์กรด้านการ
พัฒนาความยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ นํามาสอดประสานกับกลยุทธ์ระยะยาวในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ที่ยังคงเน้นทิศทางสําคัญใน 3 ด้าน อันได้แก่ การให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงถึงกันของประเทศในภูมิภาค
(Regionalization) การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digitalization) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้านนี้ มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจของธนาคารให้แข็งแกร่ง
และสามารถสร้างความเติบโตให้กบั ธนาคารได้อย่างยัง่ ยืน เมือ่ นํามาผนวกเข้ากับประเด็นสาระสําคัญด้านความยัง่ ยืน
12 ประการของธนาคาร ทําให้เกิดแผนกลยุทธ์ในระยะเวลา 3–5 ปี สําหรับการดําเนินการด้านความยั่งยืนได้อย่าง
เหมาะสมตามประเด็นสาระสําคัญด้านความยัง่ ยืนทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาในทุก ๆ 3–5 ปี เช่นกัน ในช่วงเวลาของรายงาน
ฉบับนี้ ธนาคารได้กําหนดการแบ่งกลุ่มกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ การใส่ใจดูแล
สังคมและสิง่ แวดล้อม การดูแลพนักงานและการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และ
การสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ
คณะผู้บริหาร ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการด้านความยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาและรักษาทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่าง
ทั่วถึง และการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อวางรากฐานการดําเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร
ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในเดือน สิงหาคม 2562 ธนาคารได้ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกําหนดข้อแนะนําแนวทางการ
ดําเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน (Sustainable Banking) ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible
Lending) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของธนาคารในการให้สินเชื่อโดยคํานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมและธรรมาภิบาล ตามแนวทางทีไ่ ด้ตกลงร่วมกัน ซึง่ นับเป็นก้าวสําคัญของธนาคารในการร่วมขับเคลือ่ นภาคการเงิน
และประเทศไปสู่ความยั่งยืน

5
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ธนาคารได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกําหนดข้อแนะนํา
แนวทางการดําเนินกิจการธนาคารอย่าง
ยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

6

คณะผู้ บ ริ ห ารตระหนั ก ดี ว่ า ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ มหภาคของ
ประเทศไทยภายใต้นโยบายการบริหารของรัฐบาลในช่วงที่
ผ่านมา ได้สร้างโอกาสให้กับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่
สําคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการขนาดใหญ่
อาทิ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่ อ มสนามบิ น หลั ก ทั้ ง 3 แห่ ง ของประเทศ และโครงการ
ต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะช่วยให้บรรยากาศของการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง การพัฒนาดังกล่าว
มีสว่ นช่วยผลักดันและยกระดับภาคธุรกิจการเงินของประเทศ
ให้เข้าสูม่ าตรฐานของการพัฒนาความยัง่ ยืน ธนาคารมองเห็น
ศักยภาพและโอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
ยัง่ ยืนทีม่ คี วามหลากหลายและสามารถตอบสนองการเติบโต
ของประเทศได้ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบของ
ประเทศ
ขณะเดี ย วกั น กั บ ที่ ค วามผั น ผวนของเศรษฐกิ จ โลกและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านดิจิทัล ยังคงเป็นความท้าทายที่สําคัญ
ของภาคธุ ร กิ จ การเงิ น ที่ ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มรั บ มื อ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของลูกค้าและในด้านของธนาคารเอง
ฉากทัศน์อนาคต (Future Scenario) ของธนาคาร เป็นภาพ
ของการก้าวสู่การเป็นธนาคารที่สามารถใช้ข้อมูลเป็นกลไก
ขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างไร้รอยต่อด้วยการนําเสนอบริการ
ทางการเงินทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพร้อมกับการยกระดับของการ
ให้บริการลูกค้าด้วยใจของพนักงานทุกคนอย่างมีคณ
ุ ภาพด้วย
ความเป็ น มิ ต ร เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการให้ ค วามรู้ สร้ า ง
ประสบการณ์ ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กบั ลูกค้า

ของธนาคารและสังคมได้ในวงกว้างให้พร้อมรับเทคโนโลยี
และการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะมาถึงของโลกในยุคต่อไป โดยดํารง
ความเป็น “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น” คูก่ บั ชุมชนและสังคมต่อไป
ได้อย่างยั่งยืน
ธนาคารมีความยินดีที่จะรายงานว่า ในด้านความสําเร็จของ
ผลประกอบการ วารสารการเงินธนาคาร ได้ทําการจัดอันดับ
ธนาคารแห่งปี 2562 หรือ Bank of the Year 2019 โดย
พิจารณาจากผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง
ในรอบปี 2561 และประกาศให้ “ธนาคารกรุ ง เทพ” เป็ น
ธนาคารแห่งปี 2562
นอกจากนี้ ก้าวใหม่ทมี่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ ในการสร้างความ
แข็งแกร่งเพิม่ ขึน้ ให้กบั ธนาคาร เกิดขึน้ ในเดือนธันวาคม 2562
โดยธนาคารได้ประกาศต่อสาธารณะในการเข้าทําสัญญาจะ
ซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ซึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นการยกระดับกิจการธนาคารในต่างประเทศ
ตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
ในด้านการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน ธนาคารยังคงให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน การพัฒนา
นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และการดําเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบ โดยการพัฒนาในทุกด้านให้มคี วามก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ความท้าทายที่สําคัญในการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคารในปีที่ผ่านมา ยังคงอยู่ที่การขยาย
แนวคิดเรื่องความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกจํานวนมาก จึงต้องคํานึงถึงลําดับความสําคัญก่อนหลัง และความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ ธนาคารได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนือ่ งในการบรรลุเป้าหมายของความ
ท้าทายดังกล่าว
คณะผูบ้ ริหารเห็นว่า ประเด็นสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาความยัง่ ยืนของธนาคารในระยะ
เวลา 3–5 ปี ต่อจากนี้ ยังคงอยู่ที่เป้าหมายการพัฒนาให้ธนาคารได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยัง่ ยืน (SET Sustainability Awards) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับ
การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของธนาคารต่อนักลงทุนทั่วไปทั้งใน
และต่างประเทศ นอกจากนี้ การได้รับการประเมินให้เข้าร่วมในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow
Jones Sustainability Index: DJSI) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับ
สากล และการพัฒนาการรายงานด้านความยั่งยืน ให้ได้รับการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงาน
กลางที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์กร Global Reporting Initiative (GRI) ก็ยังคงเป็นเป้าหมายของ
ความสําเร็จขั้นต่อไป
ธนาคารใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุน และเชื่อมั่นต่อ
ธนาคารสําหรับการดําเนินงานในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการดําเนินงานด้านความ
ยั่งยืนของธนาคาร ธนาคารมุ่งมั่นที่จะสานต่อและยกระดับการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
มีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบคุณค่า
ให้แก่สังคมส่วนรวมตลอดไป

ปิติ สิทธิอํานวย

ประธานกรรมการ

เดชา ตุลานันท์

ประธานกรรมการบริหาร

ชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงิน
ประเภทธนาคารพาณิชย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2487 ธนาคารเป็น 1 ใน 16 บริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรก
และเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก ที่เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2518 ซึ่งเป็นปี
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดดําเนินการ
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ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี ในการดําเนินธุรกิจ ธนาคาร
ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ทมี่ คี วามหลากหลาย
การขยายโอกาสและช่องทางเข้าถึงบริการทางการเงิน
ให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศผ่านการสนับสนุนเงินทุนและให้ความรู้ทาง
การเงินให้แก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี โดยให้ความ
สํ า คั ญ กั บ การสร้ า งผลประกอบการที่ ดี ใ นระยะยาว
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ลูกค้ามีความเข้มแข็งและ
พึง่ พาตนเองได้ ทําให้ธนาคารมีความน่าเชือ่ ถือและได้รบั
ความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มาโดยตลอด

ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ของธนาคาร
ในปัจจุบัน ภาคการธนาคารกําลังเผชิญความท้าทายสําคัญจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเกิดจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน
ประเทศ และปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีท่ วีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ย ๆ ธนาคาร
ได้กาํ หนดกลยุทธ์เพือ่ รับมือและแสวงหาโอกาสจากความท้าทายดังกล่าว
ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ค่ า นิ ย ม วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของธนาคาร เพื่ อ สร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว กลยุทธ์ของธนาคาร
ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้
1. การเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการแก่
ลูกค้า เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในช่องทาง
ธนาคารดิจิทัล การมุ่งสู่ช่องทางการขายและให้บริการแบบรอบทิศทาง
รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้
ธนาคารยังปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในและเพิ่มขีดความสามารถให้
เกิดประสิทธิภาพและการควบคุมที่ดีขึ้น

2. การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regionalization) มุ่งเน้นการเชื่อมโยง
ภูมิภาคด้วยเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ขนาดใหญ่และตลาดต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น
จากการขยายตัวของภูมิภาค
3. การขยายตัวของเมือง (Urbanization) มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการเพือ่ สนับสนุนลูกค้าบุคคลในการลงทุนและการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ ตอบสนองวิถชี วี ติ แบบคนเมืองด้วยบริการธนาคารออนไลน์ตา่ ง ๆ
พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิด Digital Ecosystem ในประเทศ
4. การดํ า เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น (Sustainability) มุ่งเน้นการ
พัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การสนับสนุนการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินอย่างทั่วถึง และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่ธนาคารเองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

แนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารได้ผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพือ่ รองรับปัจจัยเสีย่ งในระยะยาว เช่น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากร ความเหลื่อมลํ้าในหลากหลายมิติ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น และเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียที่คาดหวังให้
ธนาคารมีบทบาทและความรับผิดชอบในการช่วยดูแลและยกระดับ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม เพิม่ เติมจากบทบาทตัวกลางทางการเงิน
ซึ่งเป็นบทบาทดั้งเดิมที่มีความสําคัญต่อการเติบโตและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ธนาคารเชื่อมั่นว่าการนําแนวคิดด้านความยั่งยืนมาปรับใช้
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จะช่ ว ยทํ า ให้ ธ นาคารสามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า และ
ผลประกอบการที่ดีได้อย่างยั่งยืน

ธนาคารกําหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้

1

การพั ฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล ธนาคารจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ใส่ใจดูแลด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน พร้อมทั้งพั ฒนา
ทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ธนาคารจะดําเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐ
โดยเคร่งครัด และบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของธนาคารโดยตรงและของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร

3

การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ธนาคารจะให้ความรู้ทางการเงินและ
สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เพื่ อเตรียมความพร้อมสําหรับสังคมอายุยืน
ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจ

4

่ ี
การดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ธนาคารจะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทีด
และจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ดังนี้
ผลิตภัณฑ์และบริการหลักสําหรับลูกค้าธุรกิจ เช่น บัญชีเงินฝากเพือ่ ธุรกิจ
ทั้งในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
เพื่อธุรกิจ บริการสําหรับร้านค้ารับบัตรเครดิต บริการรับชําระเงิน บริการ
เรียกเก็บเงิน บริการโอนเงิน บริการสินเชื่อโครงการและสินเชื่อหมุนเวียน
เพื่อธุรกิจ บริการทางการเงินสําหรับการค้าระหว่างประเทศ บริการ
ธนาคารดิจทิ ลั สําหรับธุรกิจ บริการรับชําระเงินด้วย QR Code ผ่านโมบาย
แบงก์กิ้ง บัตรเครดิตและบัตรเดบิตบนแอปพลิเคชัน บริการเพื่อรักษา
สภาพคล่อง บริการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และบริการให้
คําแนะนําด้านการลงทุนสําหรับผู้ที่สนใจดําเนินธุรกิจในประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักสําหรับลูกค้าบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ออม เช่น บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก
ประจํา บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรเดบิตส่วนบุคคล บริการโอนเงินและชําระเงิน บริการธนาคาร
ดิจิทัล บริการชําระเงินผ่าน QR Code บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และ
เครือ่ งอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์เพือ่ การลงทุน เช่น กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนระยะยาว ผลิตภัณฑ์เพื่อความมั่นคงของครอบครัว เช่น ประกัน
ชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เป็นต้น และสินเชื่อบุคคลและ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

9

���������������������������

ขอบข่ายการให้บริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จํานวนบัญชีเงินฝากมากกว่า

17,000,000

บัญชี

เครือข่ายสาขาในประเทศ

1,148

แห่ง

จํานวนสาขาในกรุงเทพมหานคร

311

แห่ง

เครือข่ายสาขาในต่างประเทศ

31

สหรัฐอเมริกา

แห่ง

1

ครอบคลุม

14

เขตเศรษฐกิจสําคัญของโลก

ได้แก่

10
จํานวนสาขาต่างจังหวัด

837

แห่ง

จํานวนเครื่องรับฝากเงินสด

1,279

เครื่อง

1. กัมพู ชา

8. เมียนมา

2. จีน

9. ฟิลิปปินส์

3. ฮ่องกง

10. สิงคโปร์

4. อินโดนีเซีย

11. ไต้หวัน

5. ญี่ปุ่น

12. สหราชอาณาจักร

6. ลาว

13. สหรัฐอเมริกา

7. มาเลเซีย

14. เวียดนาม

จํานวนเครื่องเอทีเอ็ม

9,362

เครื่อง

เมียนมา

1

ผู้ใช้บริการธนาคารดิจิทัล
จํานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
และ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง มากกว่า

8,000,000

ไทย
ราย

1 148*
,

สหราชอาณาจักร

1

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

จํานวนบัตรเครดิตมากกว่า

2,000,000 ใบ

จํานวนบัตรเดบิตมากกว่า

กัมพู ชา

1

ลาว

2

12,300,000 ใบ

จีน

6

ฮ่องกง

ไต้หวัน

2

3

ญี่ป่น
ุ

2

ฟิลิปปินส์

1

มาเลเซีย

5

เวียดนาม

2

สิงคโปร์

1

อินโดนีเซีย

3

ตัวเลขแสดงจำ�นวนสาขา
* ไม่รวมเครื่องบริการอัตโนมัติ

11
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เจตนารมณ์ร่วมเพื่ อความยั่งยืน
ด้วยยึดมัน่ ในเจตนารมณ์ของการเป็นผูใ้ ห้บริการทางการเงินทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ธนาคารจึงให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และแนวทางด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

12

หลักการ มาตรฐาน และแนวทาง

หน่วยงาน

การดําเนินงาน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

The United Nations

ยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน

Global Reporting Initiative Standards
(GRI Standards)

GRI เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งโดยสํานักงาน
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(UNEP) และเครือข่าย CERES

ยึดถือเป็นแนวทางในการรายงาน
ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน
ต่อสาธารณะ

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

RobecoSAM

ยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน

Sustainable Banking Guidelines

สมาคมธนาคารไทย

ยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน

Carbon Footprint

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

ได้รับการรับรองการทวนสอบ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai
Financial Reporting Standard : TFRS)

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ปฏิบัติตามและได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากหน่วยงานภายนอก

มาตรการการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปฏิบัติตามมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรฐานสากล ISO/IEC27001: 2013 ระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

The International Organization for
Standardization และ The International
Electrotechnical Commission

ได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากล

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
ธนาคารดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลที่ดี และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าแก่เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในช่วงปีท่ีผ่านมา ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีบทบาทในการผลักดันหลักการและแนวทางการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรและเครือข่าย ดังนี้
ชื่อองค์กรและหน่วยงาน

สถานะ

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

สมาชิก

สมาคมธนาคารไทย

สมาชิก

ชมรมเพื่อพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี สมาคมธนาคารไทย

ประธาน

ชมรมนักกฎหมาย สมาคมธนาคารไทย

ประธาน

ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด สมาคมธนาคารไทย

ประธาน

ชมรมการกํากับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย

สมาชิก

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร สมาคมธนาคารไทย

สมาชิก

ชมรม ซี เอส อาร์ สมาคมธนาคารไทย

สมาชิก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สมาชิกที่ได้รับการรับรอง

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ธนาคารสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สมาคม สภาหอการค้า และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2562 ธนาคารได้ให้การสนับสนุน
แก่องค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ซึ่งองค์กรที่ได้รับการสนับสนุน
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

อื่นๆ

สมาคมธนาคารไทย

12.09

9.08

ล้านบาท

ล้านบาท

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะ
ยึดถือและปฎิบัติตาม
7 หลักการของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

1
หลักความรับผิดชอบ

2
หลักความสํานึกในหน้าที่

46.44%

3

38.69%

หลักความเสมอภาค
สมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย

1.99
ล้านบาท

7.72%

7.15%

หอการค้าไทย

1.84
ล้านบาท

การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้บริหารสูงสุด มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกํากับดูแล
บริหารกิจการของธนาคารให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ
มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงเกณฑ์ปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร
ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืน นํามาซึ่งความเชื่อมั่น
และภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นธนาคารชั้นนําของประเทศและภูมิภาค
ธนาคารได้กําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง
นโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และได้ส่ือความให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้รับทราบและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางการสือ่ สารภายในธนาคาร และได้เผยแพร่
ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคารได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

4
หลักความโปร่งใส

5
หลักการสร้างมูลค่าเพิ่ ม

6
หลักคุณธรรม

7
หลักการมีส่วนร่วม

13
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบและ
ควบคุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่

14

ธุรกิจ
กิจการธนาคารในประเทศ

- ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
- ลูกค้าธุรกิจรายปลีก
- ลูกค้าบุคคล

กิจการธนาคารต่างประเทศ

- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- สาขาต่างประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ

- บริหารการเงิน
- วานิชธนกิจ
- ธุรกิจหลักทรัพย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

- บัตรเครดิต
- ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

ปฏิบัติการ

- ปฏิบัติการสนับสนุน

สนับสนุนและอํานวยการ

- บัญชีและการเงิน
- ทรัพยากรบุคคล
- เทคโนโลยี
- นวัตกรรม
- บริหารความเสี่ยง
- บริหารสินเชื่อ
- อาคารสํานักงานและทรัพย์สิน
- วิจัย
- ประชาสัมพันธ์
- กํากับดูแล

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการของธนาคารเริ่มต้นจาก คณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้างสรรค์คุณค่าต่อลูกค้าและ
ผู้ถือหุ้น มีผลประกอบการที่ดี และสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและผลประโยชน์ระยะ
ยาวของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ กรรมการทุกท่าน
จะได้รบั แจ้งกําหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการประจําปีลว่ งหน้า
องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการธนาคารในการลงมติในวาระ
ต่าง ๆ มีจํานวนกรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
กรรมการส่วนใหญ่มีสัดส่วนของการเข้าประชุมคณะกรรมการมากกว่า
ร้ อ ยละ 75 ของจํ า นวนการประชุ ม ทั้ ง ปี กรรมการแต่ ล ะท่ า นจะ
ได้รบั เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณา ปรึกษาหารือ และตัดสินใจเกีย่ วกับ
ประเด็นสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และธรรมาภิบาล ในการ
ประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการธนาคาร และหากมีกรณีที่ต้อง
พิจารณากําหนดหรือทบทวนหลักการหรือนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง เลขานุการ
บริ ษั ท จะจั ด เป็ น วาระเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เป็ น คราว ๆ ไป นอกจากนี้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระสามารถจัดการประชุม
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในประเด็ น สํ า คั ญ ต่ า ง ๆ เพิ่ ม เติ ม ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม
คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อทําหน้าที่กลั่นกรอง เสนอความเห็น ติดตาม และกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของธนาคารตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
รวมทัง้ รายงานการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ คณะกรรมการธนาคารอย่างสมํา่ เสมอ
ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการ
ธนาคารแต่งตัง้ ขึน้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการเพือ่ ทําหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ธนาคารในด้านการกํากับดูแลกิจการและด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการพิจารณาอนุมตั กิ ารให้สนิ เชือ่ การลงทุน
การดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร และการพิจารณาเรือ่ งซึง่ ต้องได้รบั
การอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณา
คั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ คณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร พิจารณาเสนอชื่อกรรมการต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาเสนอชือ่ บุคคลต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของธนาคาร และพิจารณากําหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมสาํ หรับ
กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการกํ า กั บ ความเสี่ ย ง มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห าร
ความเสี่ยงให้เป็นระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีช่ ว่ ยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการ
ธนาคารเกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การพิจารณาคัดเลือกและประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีของธนาคาร
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีหน้าทีก่ าํ หนดหลักการด้านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและด้านความยั่งยืน และทบทวนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นความยัง่ ยืนทีเ่ หมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารและบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการธนาคารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาส
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนดูแลให้หลักการ
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยั่งยืนมีผลในทางปฏิบัติ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการเพือ่ ดูแล
การดําเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กําหนดไว้
คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ดูแลการดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายของธนาคาร ดําเนินการตามนโยบายที่ได้รับจาก
คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตรวจสอบและติดตาม
เป้ า หมายและการปฏิ บั ติ ต ามแผนงานด้ า นต่ า ง ๆ และกํ า หนดแนว
นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณา
ธนาคารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร
เพิ่มเติมได้ในรายงานประจําปี 2562 ของธนาคาร หัวข้อรายงานการ
กํากับดูแลกิจการ

15
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สรุปการดําเนินงาน
ด้านความยั่งยืนปี 2562

BE RESPONSIBLE
การใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
1

2

โครงการบัตรร่วมศิริราช ธนาคารกรุงเทพ
ส่งมอบเงินบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลเพื่ อสร้างคุณประโยชน์และ
ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้รวมกว่า

16

225

ล้านบาท

4

3

โครงการออมได้ง่ายนิดเดียว
เริ่มทําโครงการร่วมกับโรงเรียนคาเบรียล
อุปถัมภ์เป็นแห่งแรก มีนักเรียนเข้าร่วม

156

คน

5

6

การสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
รายย่อยในระยะที่ 3 มูลค่า

การสนับสนุนสินเชื่อเพื่ ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพิ่ มขึ้นร้อยละ

482

10.34

ล้านบาท (ณ สิ้นปี 2562)

7

คู่ค้าและผู้รับจ้าง
รายใหม่ทั้งหมด

100%
ได้รับการประเมินด้าน ESG

ธนาคารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ กําหนดแนวทางการดําเนิน
กิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบของสมาคมธนาคารไทย

จากปี 2561

8

คู่ค้าที่มีนัยสําคัญทั้งหมดของ
ธนาคาร ได้รับการประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบด้าน ESG

โครงการ Knowledge Day Forum
ได้รับรางวัลการชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์
จากโครงการ Carbon Neutral Event
โดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

BE CARING

3

การดูแลพนักงานและสร้างความพึ งพอใจให้กับลูกค้า
1

BBLearn
มีผู้เข้าเรียนมากกว่า

2

ความพึ งพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
สาขาของธนาคารเท่ากับ

14,445

บัวหลวง เอ็มแบงก์กง
ิ้
มีลูกค้าใช้บริการเพิ่ มขึ้น

93.37%

25%

คน

ธนาคารร่วมกับสมาคมธนาคารไทยในการพั ฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ จํานวน

29

จากปี 2561

หลักสูตร

BE ETHICAL
การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
1

2

3

4

5

17
โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการทําธุรกรรม
ทางการเงินกับธนาคาร
แก่ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น

0 กรณีไม่มีเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
ที่มีนัยสําคัญ

ISO 27001:2013 ธนาคาร
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล เป็นปีที่สอง
ติดต่อกัน

Blink Blink Family
ธนาคารจัดทําวีดีโอ
แอนิเมชัน เพื่ อสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านภัย
ทางไซเบอร์แก่พนักงาน
ลูกค้า และบุคคลทั่วไป

ธนาคารได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต

BE RESILIENT
การสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ
1

มูลค่าเศรษฐกิจเชิงสะสมเพิ่ มขึ้น

2

3

การดํารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ

ผลกําไรสุทธิ

สูงกว่าเกณฑ์ท่ธ
ี นาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนดไว้

ล้านบาท

14.67% 20.04 35,816
จากปี 2561

4

BeDigiPass
การพั ฒนา Digital University
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารจัดทํารายงานความยั่งยืนเป็นประจําทุกปี เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและโปร่งใส
ในการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และเพื่อสื่อสารผลการดําเนินงานไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รายงาน
ความยัง่ ยืนฉบับนีเ้ ผยแพร่ตอ่ สาธารณะในเดือนมีนาคม 2563 ครอบคลุมระยะเวลาการ
ดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารจัดทํารายงานนี้
ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก
(Core Option) และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน
(Financial Services Sector Disclosures) ฉบับ G4 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เป็นสาระ
สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคารโดยครบถ้วน
กระบวนการควบคุมคุณภาพของรายงานความยัง่ ยืนเริม่ ต้นจากการรวบรวมและคัดกรอง
ข้อมูลโดยคณะทํางานด้านความยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ในแต่ละประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน หลังจากนั้น คณะทํางานด้านความยั่งยืน
จัดทําร่างรายงานเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนจัดส่งให้ผบู้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบด้านความยัง่ ยืนพิจารณาความถูกต้องครบถ้วน
ของเนื้อหา และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อการเผยแพร่รายงานความยัง่ ยืนต่อผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารและสาธารณชน
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ธนาคารกําหนดเนื้อหาและขอบเขตของรายงานความยั่งยืน โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และสารประโยชน์ของเนื้อหาเป็นหลัก ธนาคารได้นําหลักการตาม GRI Standards
มาปรับใช้ในการจัดทํารายงานความยั่งยืน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Inclusiveness) การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ บริ บ ทด้ า นความยั่ ง ยื น
(Sustainability Context) ประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และความ
สมบูรณ์ของเนือ้ หาการรายงาน (Completeness) เพือ่ ให้รายงานความยัง่ ยืนของธนาคาร
มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน

ผู้ที่ประสงค์ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือขอข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
สามารถติดต่อได้ที่
เลขานุการบริษัท
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บัวหลวงโฟน 1333
หรือ (66) 0-2230-2888

รายงานความยัง่ ยืนฉบับนีค้ รอบคลุมประเด็นสาระสําคัญด้านความยัง่ ยืนทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายในธนาคารเห็นพ้องกันว่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย ขอบเขตของการรายงานครอบคลุมการดําเนินงานของ
ธนาคารเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่เนื้อหาของรายงานเกี่ยวข้องกับกิจการ
ของธนาคารในต่างประเทศ กิจการของบริษัทย่อย หรือที่นอกเหนือจากขอบข่ายใน
ประเทศไทย ธนาคารจะระบุไว้เป็นการเฉพาะ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การมีส่วนร่วมและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
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การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย ช่วยให้ธนาคารเข้าใจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทําให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการรวมถึงกําหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ธนาคารตระหนักว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียมีความสําคัญต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงได้
กําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อมีผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน ธนาคาร
แสดงรายละเอียดในเว็บไซต์ของธนาคาร (https://www.bangkokbank.
com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Corporate-Governance-
Policy) พร้อมทั้งกําหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและการดําเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารแบ่งกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียออกเป็น 7 กลุม่ ตามรูปแบบความสัมพันธ์
และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยประยุกต์
ใช้ เ กณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขจากมาตรฐาน Stakeholders Engagement
Standard AA 1000SES กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ 7 กลุม่ ของธนาคาร ได้แก่
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า (ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล)
คู่ค้า (ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการภายนอก และผู้รับเหมาจัดจ้าง) เจ้าหนี้
ผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
(หน่วยงานกํากับดูแล องค์กรไม่แสวงหากําไร ภาคประชาสังคม และ
สื่อมวลชน)

แนวปฏิบัติในการสร้าง
ความผูกพั นกับผู้มีส่วนได้เสีย

1

การประเมินประเด็นสาระสําคัญ
ด้านความยั่งยืน

2

การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย

3

การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2562 ธนาคารได้ทบทวนวิธกี ารมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึง
ช่องทางและความถี่ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อปรับปรุงให้
มีความเหมาะสมมากขึ้น ธนาคารได้รับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง
และข้อเสนอแนะซึ่งครอบคลุมถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยสามารถสรุปความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และ
แนวทางการตอบสนองของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ดังนี้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

1
ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน
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2
ลูกค้า

3
พนักงาน

ช่องทางและความถี่ในการสร้างการมีส่วนร่วม

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี และอาจมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญได้ในกรณีพิเศษ
• การเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56–1) รายงานประจําปี (แบบ 56–2)
และรายงานความยั่งยืน ในลักษณะรูปเล่ม เป็นประจําทุกปี
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นประจํา
• การเข้าพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 41 ครั้ง
• การประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านทางโทรศัพท์ 169 ครั้ง
(รวม call หลังประกาศผลประกอบการของธนาคาร)
• การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน 20 ครั้ง
• การจัดโรดโชว์ในต่างประเทศ
• การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้า เป็นระยะตลอดทั้งปี
• การจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ และข้อแนะนําทางการเงิน การออม การค้าและการลงทุน
ตลอดจนมีการแจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์ เป็นระยะตลอดทั้งปี
• การเยี่ยมเยียนพบปะลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และอํานวยความสะดวก
ตามต้องการของลูกค้าตามตารางการนัดหมายตลอดทั้งปี
• การสร้างช่องทางดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว เช่น
Line Group, Facebook, Twitter เป็นประจํา
• การรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์
www.bangkokbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

• การจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานจัดรับใหม่ 2 ครั้งต่อเดือน
• การจัดประชุมผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบาย ในช่วงต้นเดือนมกราคม ทุกปี
• การสํารวจความพึงพอใจของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่บริหารต่อการดําเนินงานของ
สายงานทรัพยากรบุคคล ปีละ 1 ครั้ง
• การมอบหมายให้ผู้แทนธนาคารเข้าประชุมร่วมกับผู้แทนสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา
และผู้แทนสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพตามกําหนดการประชุม ทุกสัปดาห์
• การเผยแพร่ข่าวสารที่สําคัญให้กับพนักงานทุกคน ผ่านวารสารภายใน “ข่าวสารของเรา”
จัดพิมพ์เดือนละ 2 ครั้ง
• การเผยแพร่ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม ที่น่าสนใจ เพื่อให้พนักงานได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ผ่าน “BBL CONNECT” บนระบบอินทราเน็ตของธนาคาร
เครือข่ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน และประกาศเสียงตามสายทุกวัน
• การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปีละ 2 ครั้ง

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• การได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและ
น่าพอใจตามทิศทางของเศรษฐกิจ โดยมี
ผลการดําเนินงานเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
• การดําเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเป็นไปตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจของธนาคาร
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• การบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง

• การให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค
โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม ส่งคําถามล่วงหน้า
เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
• การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
อย่างเคร่งครัด และเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
• การสร้างผลประกอบการที่ดี โดยมีหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและเหมาะสม
• การจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่ติดต่อประสานงาน
ให้ข้อมูลที่สําคัญ ตอบข้อซักถาม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักลงทุน
อย่างเท่าเทียมกัน
• การเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ไปยังกลุ่มผู้ลงทุนอย่างทั่วถึง

• การดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและ
เป็นมืออาชีพ
• การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
• ความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงิน รวมทั้งการให้คําแนะนํา
และความรู้ทางการเงิน
• การทําธุรกรรมทางการเงินที่มีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
• การพัฒนาระบบโมบายแบงก์กิ้งให้สามารถ
บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ติดขัด
และปลอดภัย

• การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเสมือนเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
• การพัฒนานวัตกรรมและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
• ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ลูกค้า
• การสร้างสรรค์ช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ที่หลากหลาย สะดวกและเหมาะสมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• การฝึกอบรมพนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ
• การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
• การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแก่
ลูกค้าและพนักงาน

• การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
• การได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อการวางแผน
เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
• การมีสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน
• การมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการ
ทํางานอย่างเพียงพอ

• การกําหนดกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ที่ชัดเจน เป็นธรรม และตรวจสอบได้
• การกําหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่
การดํารงชีวิตที่มีคุณภาพของพนักงาน
• การจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานในสายงานและในระดับต่าง ๆ
• การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมตามหลักอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน
• การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานผ่าน
ตัวแทนสหภาพแรงงานทั้ง 2 สหภาพของธนาคาร
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

4
คู่ค้า

5

ช่องทางและความถี่ในการสร้างการมีส่วนร่วม

• การจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและชี้แจงวิธีการทํางานร่วมกันสําหรับคู่ค้ารายใหม่
หรือเมื่อมีการทําสัญญาฉบับใหม่
• การจัดอบรมสัมมนากับคู่ค้าของธนาคาร เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน ปีละ 1 ครั้ง
• การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับคู่ค้า ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
อย่างมีนัยสําคัญ
• การพบปะหารือหรือติดต่อทางโทรศัพท์กับคู่ค้า เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสินค้า และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นประจํา
• การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างสมํ่าเสมอด้วยความซื่อตรง
• การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคารผ่านสื่อมวลชนและสื่อโฆษณาต่าง ๆ
• การรับฟังข้อเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียนผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์
www.bangkokbank.com 24 ชั่วโมง ทุกวัน

เจ้าหนี้
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6
ผู้ประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

7
ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสมาชิกสมาคมธนาคารไทยผ่านการประชุมประจําเดือน
และธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรมหรือคณะทํางานภายใต้สมาคมธนาคารไทย
เช่น ชมรม CSR ชมรมบัตรเครดิต ชมรมผู้บริหารสาขาของธนาคารพาณิชย์ คณะทํางานโครงการ
Sustainable Banking ฯลฯ ทําให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมตามกําหนดการทํางานของ
แต่ละชมรมหรือคณะทํางาน
• การเข้าร่วมในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย
สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
• การจัดทํารายการโทรทัศน์ที่สื่อสารความรู้ด้านการเงินและการบริหารธุรกิจให้ประชาชนทั่วไป
และภาคธุรกิจเป็นประจําทุกสัปดาห์
• การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดํารงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย
โดยทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา ตามโอกาสที่เหมาะสม
• การสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน
การออม และการบริหารธุรกิจ ผ่านการจัดอบรม สัมมนา และสื่อช่องทางต่าง ๆ เป็นประจํา
• การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์
www.bangkokbank.com 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ทั้งนี้ ธนาคารจัดให้มีการวิเคราะห์ ทบทวน และวางแผนการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจําทุกปี

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• การได้รับการปฏิบัติจากธนาคารด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค
• การได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน
ตามจํานวนและตรงเวลา

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกับคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
• การกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า มาตรการบริหารจัดการ
และกระบวนการทํางานร่วมกับคู่ค้า ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
• การประเมินคู่ค้าด้านสินค้าบริการ ด้านการดําเนินธุรกิจ และด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้ายกระดับมาตรฐาน
การดําเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน

• การได้รับดอกเบี้ยและการชําระคืนเงินต้น
ตามกําหนดเวลา
• ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
• การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของเจ้าหนี้
• การบริหารสภาพคล่องเพื่อความพร้อมในการชําระหนี้คืน
ได้ตรงตามกําหนดเวลา
• การสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

• การดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความร่วมมือ
ในการพัฒนาธุรกิจ
• การร่วมกันแสดงจุดยืนและความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในฐานะสมาคมหรือคณะกรรมการ

• การดําเนินธุรกิจของธนาคารภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม และการกํากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
• การส่งเสริมความร่วมมือและการสนับสนุนการดําเนินงานและจัดกิจกรรมของ
สมาคมธนาคารไทยและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

• การได้รับความรู้ทางการเงิน การลงทุน
การออม และการบริหารธุรกิจ จากธนาคาร
• การได้รับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ตลอดจนช่องทางการเข้าถึงบริการที่ตรงกับ
ความต้องการ
• การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและ
เติบโตอย่างยั่งยืน
• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน
และการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม

• การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลและสื่อกระแสหลัก
รวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม
• การสนับสนุนกิจกรรมที่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ส่งเสริมการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
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การประเมินประเด็น
สาระสําคัญด้านความยั่งยืน
ธนาคารกําหนดประเด็นสาระสําคัญด้านความยัง่ ยืน (Materiality Issues)
โดยเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เข้ามามีสว่ นร่วมพิจารณาประเด็น
ทีม่ คี วามสําคัญต่อธนาคาร และประเด็นทีม่ คี วามสําคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่มี
โอกาสเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารได้รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจาก

ผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยอาศัยวิธกี ารหลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนํามาประเมินผล
และพิจารณากําหนดประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน

กระบวนการประเมินประเด็นที่เป็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืนของธนาคารมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
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1

การระบุประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน

2

การจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน

3

การพิ จารณาตรวจสอบประเด็นสาระสําคัญด้านความยัง
่ ยืน

4

การพิ จารณาทบทวนประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน

ขั้นที่ 1 : การระบุประเด็นสาระสําคัญ
ด้านความยั่งยืน
ธนาคารศึกษา และพิจารณาคัดเลือกประเด็นสาระสําคัญด้านความยัง่ ยืน
เบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ
เช่น เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN
Sustainable Development Goals: UNSDG) ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผน
ยุทธศาสตร์ 3 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น หลังจากนั้น ธนาคาร
นําประเด็นดังกล่าวไปจัดสํารวจความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้เสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่สําคัญจากการดําเนินงาน
ของธนาคารที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และประเด็นที่มี
ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายในธนาคาร
ธนาคารสํารวจความคิดเห็นต่อประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน
เบื้องต้น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ใช้แบบ
สอบถามและการประชุมเชิงปฏิบัติการกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขา
และสํานักธุรกิจทั่วประเทศ พนักงานในสํานักงานใหญ่ และพนักงานที่
เป็นกรรมการสหภาพแรงงานของธนาคาร
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคาร
ธนาคารสํารวจความคิดเห็นต่อประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน
เบือ้ งต้น โดยใช้แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน ภาคสังคม และผู้ประกอบ
ธุรกิจในภาคธนาคาร

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ขั้นที่ 2 : การจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญ
ด้านความยั่งยืน

สูงมาก

คณะทํางานด้านความยั่งยืนทบทวน และพิจารณาจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียลงใน Materiality Matrix โดยเรียง
ลําดับตามระดับความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร (แกนนอน เรียงลําดับความสําคัญจาก
ซ้ายไปขวา) และระดับความสําคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย (แกนตัง้ เรียงลําดับความสําคัญจากล่างขึน้ บน)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2562 ธนาคารได้ระบุประเด็น
สาระสําคัญด้านความยั่งยืน
12 ประเด็น ดังนี้

1

2

การสร้างความพึ งพอใจ
ให้กับลูกค้า

การสร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
ภาพลักษณ์องค์กร

การให้ความรู้เพื่ อพั ฒนาบุคลากร

ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างความพึ งพอใจ
ให้กับลูกค้า
การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและความลับของลูกค้า

3

การพั ฒนาชุมชน
และสังคม

4

การสร้างการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

5

การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน

การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และภาพลักษณ์องค์กร
การพั ฒนาชุมชนและสังคม

การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

การสร้างการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การดูแลสวัสดิการและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

25
6

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สูง

สูงมาก

ความสําคัญต่อธนาคาร

7

มิติด้านเศรษฐกิจ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

มิติด้านสังคม

ขั้นที่ 3 : การพิ จารณาตรวจสอบ
ประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน
คณะทํางานด้านความยั่งยืนทบทวน และกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนนําเสนอประเด็น
สาระสําคัญด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการจัดการของธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบให้ใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานด้านความยั่งยืนต่อไป

8

9

การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและความลับ
ของลูกค้า

การดูแลด้านสวัสดิการ
และความปลอดภัย
ของพนักงาน

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤต

10

การให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ

11

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

12

การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม

ขั้นที่ 4 : การพิ จารณาทบทวนประเด็น
สาระสําคัญด้านความยั่งยืน
ธนาคารมีการทบทวนประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืนเป็นประจําทุกปีโดยคณะทํางานด้าน
ความยั่งยืน และจัดให้มีการระบุประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทุก 3 ปี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นสาระสําคัญ
ด้านความยั่งยืนของธนาคารมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การให้ความรู้เพื่ อ
พั ฒนาบุคลากร
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การดําเนินงานเพื่ อบรรลุเป้าหมาย
การพั ฒนาที่ยั่งยืน
ธนาคารตระหนักดีวา่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของธนาคารตลอดจนสังคมรอบด้านให้ความสําคัญและคาดหวังให้ธนาคารมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานด้านความ
ยั่งยืน ธนาคารจึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านความยั่งยืนไว้ 4 แนวทาง แบ่งออกเป็นประเด็นสาระสําคัญ 12 ประเด็น ซึ่งถูกหลอมรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและมีส่วนช่วยสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : UNSDG)

แนวทางการดําเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

การใส่ใจดูแลสังคมและ

|

ประเด็นสาระสําคัญของธนาคาร

การดูแลพนักงานและสร้าง
ความพึ งพอใจให้กับลูกค้า

การดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม

การสร้างความมั่นคง
ทางธุรกิจ

กรอบ GRI Standards

1. การพัฒนาชุมชนและสังคม

GRI 103–1, GRI 103–2, GRI 103–3, GRI G4-FS14

2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

GRI 102–12, GRI 102–48, GRI 103–1, GRI 103–2, GRI 103–3,
GRI 302–1, GRI 302–4, GRI 303–1, GRI 303–3, GRI 305–1,
GRI 305–2, GRI 305–3, GRI 306–2

3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

GRI 102–9, GRI 103–1, GRI 103–2, GRI 103–3, GRI 308–1,
GRI 414–1

4. การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

GRI 102–12, GRI 103–1, GRI 103–2, GRI 103–3, GRI
G4-FS7, GRI G4-FS8

5. การดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัย
ของพนักงาน

GRI 102–8, GRI 102–41, GRI 103–1, GRI 103–2, GRI 103–3,
GRI 401–1, GRI 401–2, GRI 401–3, GRI 403–2, GRI 404–2

6. การให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

GRI 103–1, GRI 103–2, GRI 103–3, GRI 404–1, GRI 404–2

7. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

GRI 102–43, GRI 103–1, GRI 103–2, GRI 103–3

8. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

GRI 102–11, GRI 102–16, GRI 102–17, GRI 103–1,
GRI 103–2, GRI 103–3, GRI 205–3

9. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ
ความลับของลูกค้า

GRI 103–1, GRI 103–2, GRI 103–3, GRI 418–1

10. การสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

GRI 103–1, GRI 103–2, GRI 103–3, GRI 201–1

11. การสร้างสรรค์นวัตกรรมและภาพลักษณ์องค์กร

GRI 103–1, GRI 103–2, GRI 103–3, GRI 203–1, GRI 203–2

12. การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

GRI 102–11, GRI 102–30, GRI 102–31, GRI 103–1,
GRI 103–2, GRI 103–3

สิ่งแวดล้อม

26

|

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

|

ขอบเขตผลกระทบ
ภายในธนาคาร

|

ภายนอกธนาคาร

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ทุกหน่วยงาน

คู่ค้า ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ทุกหน่วยงาน

คู่ค้า และ ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า

ทุกหน่วยงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกทั้งหมด

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

ทุกหน่วยงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกทั้งหมด

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

|

เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

27
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การดําเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

28

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

4

แนวทาง
การดําเนินงานด้านความยั่งยืน

การใส่ใจดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม :
Be Responsible

• การพัฒนาชุมชนและสังคม
• การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

การดูแลพนักงานและสร้าง
ความพึ งพอใจให้กับลูกค้า :
Be Caring

• การดูแลด้านสวัสดิการและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
• การให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
• การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
การสร้างความมั่นคง
ทางธุรกิจ : Be Resilient

• การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
• การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ภาพลักษณ์องค์กร
• การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤต

การดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม :
Be Ethical

• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
• การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและความลับของลูกค้า

29
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การใส่ใจดูแล
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ธนาคารมุ่งดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยส่งเสริมการเข้าถึงและการให้ความรู้ทาง
การเงินแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม การให้สินเชื่อโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และการสร้าง
ความสัมพั นธ์ที่ดีกับชุมชน

การพั ฒนาชุมชน
และสังคม

การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

การให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ

31
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2

เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 – 2566
การสนับสนุนการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินอย่างทั่วถึงผ่านการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม

การส่งเสริมและสนับสนุน
วินัยการออมของเยาวชน

การพั ฒนาชุมชนและสังคม
1

32

ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
โดยการพั ฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

การพั ฒนาศักยภาพให้แก่
เกษตรกรและเอสเอ็มอี

การขยายเครือข่ายโครงการสอน
หลักสูตร Junior Achievement
Company Program (JA)
ให้ได้มากกว่า 100 โรงเรียน

เป้าหมายประจําปี 2562
การสนับสนุนให้ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

3

ผลการดําเนินงานในปี 2562
การจัดอบรมให้ความรู้เพื่ อสนับสนุน
การเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็นจํานวน 40 คน
บัญชีเงินฝากพื้ นฐานมีจํานวน
ทั้งสิ้น 253,355 บัญชี
(ปี 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 16,951 บัญชี)
การดําเนินโครงการออมได้ง่ายนิดเดียวร่วมกับ
โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ มีนักเรียนเข้าร่วม
156 คน และมีเงินออมกับธนาคาร 134,000 บาท
เกษตรกรและเอสเอ็มอี จํานวนกว่า 2,000 ราย
ได้รับความรู้ทางการเงินและความรู้อ่น
ื ๆ
ที่เป็นประโยชน์
โครงการสอนหลักสูตร Junior Achievement
Company Program (JA) มีโรงเรียนจาก
ทั่วประเทศเข้าร่วมจํานวน 40 โรง และมีนักเรียน
เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน ตามเป้าหมาย

การขยายการให้บริการ
บัญชีเงินฝากพื้ นฐาน

การส่งเสริมและสนับสนุน
วินัยการออมของเยาวชน

การจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงิน
และความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
เกษตรกรและเอสเอ็มอี

โครงการสอนหลักสูตร Junior
Achievement Company Program
(JA) มีโรงเรียนเข้าร่วมจํานวน 40 โรง
และมีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ธุรกิจและชุมชนมีความสัมพั นธ์แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการช่วยสนับสนุนชุมชนและสังคม
ให้เข้มแข็งผ่านการจ้างงาน การผลิตสินค้าและบริการที่เป็น
ประโยชน์ และการทํากิจกรรมเพื่ อสังคม และในขณะเดียวกัน
ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง ก็ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ธุ ร กิ จ สามารถดํ า เนิ น
กิจการได้อย่างมัน
่ น
่ คง ธนาคารให้ความสําคัญกับการมีสว
ร่วมในการพั ฒนาชุมชนและสังคมผ่านการดําเนินงานของ
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
ธนาคารเองและการทํางานร่วมกับหน่วยงานอืน
และได้วางกรอบการดําเนินกิจกรรมเพื่ อพั ฒนาชุมชนและ
สังคมซึ่งครอบคลุมหลากหลายมิติ เช่น ชีวิตความเป็นอยู่
โอกาสทางการศึ ก ษา การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการแพทย์
องค์ความรู้ด้านการเงิน และการเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างทั่วถึง แก่คนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่ อช่วย
สร้างความเข้มเข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ลดปัญหาความ
เหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม และสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพั ฒนาอย่างยัง
่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
กิ จ กรรมด้ า นการพั ฒนาชุ ม ชนและสั ง คมที่ นํ า เสนอใน
รายงานฉบั บ นี้ ครอบคลุ ม กิ จ กรรมที่ ต อบสนองความ
่ ยูร่ อบสํานักงานและสาขาของธนาคาร
ต้องการของชุมชนทีอ
และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจําและ
ที่ ริ เ ริ่ ม ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมของธนาคารมี
ความชัดเจนและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคมได้
ธนาคารได้กําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงทิศทาง
หลักการ และกรอบการดําเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม พร้อม
ทัง้ สนับสนุนให้บริษทั ลูกทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจการเงินของธนาคารนํานโยบาย
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของธนาคารเกิดความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมั่น
และยอมรับในคุณค่าและความสําคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคม
เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม และ
สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะของกิจกรรม
ธนาคารมอบหมายให้ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบการวางแผนประจําปีเกีย่ วกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนรวมถึง

ทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารเปิดโอกาสให้
หน่วยธุรกิจของธนาคารสามารถริเริ่มและดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานทีต่ นรับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม พร้อมทัง้ ดูแลและติดตามการ
ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
ธนาคารได้จัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาสังคมและส่งเสริมธุรกิจ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการกลางในระดับธนาคารขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ด้านสังคมที่ธนาคารจะให้การสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ ที่นอกเหนือจาก
กิจกรรมทีก่ าํ หนดไว้ตามแผนงานประจําปี ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงาน
รวมกลุ่มกันดําเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2532 ในนาม “กลุ่ ม บั ว หลวงบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ”
เพือ่ สร้างสรรค์เมล็ดพันธุ์ “ความดี” และส่งต่อจากรุน่ สูร่ นุ่ ภายใต้คาํ ขวัญ
“รักส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์”
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การดําเนินกิจกรรมเพื่ อพั ฒนาชุมชนและสังคม
ในปี 2562 ธนาคารได้ดําเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้กรอบ 8 ประการ ดังนี้
กรอบแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่ อพั ฒนาชุมชนและสังคม
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กลุ่มเป้าหมาย

1. การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี
ของชุมชนและสังคม

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของชุมชน

สังคมโดยรวมและชุมชน
โดยรอบธนาคาร

2. การสนับสนุนการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง
และการพัฒนาทางการแพทย์

สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง
และการพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชนและรองรับสังคมสูงวัย

โรงพยาบาล สถาบันการแพทย์
และกลุ่มเปราะบาง

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร

สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกษตรกรสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เกษตรกร

4. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

พัฒนาศักยภาพของเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของ
ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

เอสเอ็มอี

5. การให้ความรู้ทางการเงินและ
การสนับสนุนการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน

ให้ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการออม เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เยาวชน ครูอาจารย์
กลุ่มเปราะบาง และบุคคลทั่วไป

6. การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพเยาวชนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสําหรับอนาคต

เยาวชนและบุคคลทั่วไป

7. การส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี และต่อยอดภูมิปัญญา

เยาวชนและประชาชนทั่วไป

8. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมและ
และทํานุบํารุงศาสนา
สนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา

1. การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม

รายการคาราวานสําราญใจ เที่ยวไปในชุมชน ปีที่ 3
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น ธนาคารได้สนับสนุนรายการ คาราวานสําราญใจ เที่ยว
ไปในชุมชน ซึ่งนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ตลอดจนสินค้าและบริการทีน่ า่ สนใจของชุมชนจากทัว่ ประเทศ และเชิญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้คาํ แนะนําแก่ชมุ ชนเพือ่ นําไปปรับปรุงต่อยอดสินค้าและ
บริการให้ดึงดูดใจลูกค้ามากขึ้น ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 07.15–
07.45 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD

ประชาชนทั่วไป

โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท
ธนาคารดําเนินโครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท
มาตัง้ แต่ปี 2518 เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนในชนบทมีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย สามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของชุมชน และมีความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต ในปี 2562 ธนาคารส่งมอบ
อาคารเรียนโรงเรียนสหวิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร และจัดพิธีวาง
ศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ ที่โรงเรียนบ้านดงกลาง จังหวัดตราด
ธนาคารได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณสํ า หรั บ โครงการนี้ ไ ปแล้ ว มากกว่ า
40 ล้านบาท ส่งมอบอาคารเรียนไปแล้ว 30 แห่ง และสร้างประโยชน์แก่
เยาวชนได้มากกว่า 15,000 คน

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

บริจาควีลแชร์ ร่วมกับจส.100 และธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารร่วมกับ จส.100 สนับสนุนโครงการเพื่อระดมทุนจัดหารถเข็น
สําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลน ธนาคารได้มอบงบประมาณ
สนับสนุนจํานวน 1 ล้านบาท และได้จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและ
พนักงานสละของรักเพื่อนํามาจัดประมูลระดมทุนเข้าโครงการ พร้อมทั้ง
เชิญชวนผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ในปี
2562 ธนาคารสามารถรวมรวบเงินมาจัดซื้อรถเข็นได้จํานวน 1,267 คัน
เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลนต่อไป

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และ
ความก้าวหน้าในอาชีพให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสในการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคภาษาอังกฤษ) จากสถาบันทัง้ ในประเทศ
และต่ า งประเทศ โดยมอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ พ นั ก งานและบุ ค คล
ภายนอกที่สนใจ ซึ่งมีเป้าหมายในการมอบทุนปีละ 25 ทุน ในปี 2562 มี
ผูร้ บั ทุนทัง้ หมด 13 ทุน แบ่งเป็นพนักงาน 9 ทุน และบุคคลภายนอก 4 ทุน
ปัจจุบันธนาคารได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 164 ทุน รวมมูลค่ากว่า
240 ล้านบาท ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด (ร้อยละ 100) กลับเข้ามา
เป็นพนักงานธนาคารทัง้ ในระดับบริหารและระดับพนักงาน และมีนกั เรียน
ทุน ร้อยละ 26 เติบโตเป็นผู้บริหารของธนาคาร
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ห้องฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา
ธนาคารมอบห้องฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อแรงงานไทย
ไปทํางานต่างประเทศ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม อ.เมือง
จ.นครพนม สอดคล้องกับนโยบายของกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านภาษา เพือ่ ลดปัญหาการ
ถูกหลอกลวงและลักลอบเข้าไปทํางานต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ลด
อุปสรรคด้านภาษาในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ถือเป็นการ
เตรียมความพร้อมแรงงานก่อนไปทํางานต่างประเทศให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยในปีนี้ธนาคาร
สนับสนุนการฝึกอบรมภาษาเกาหลีหลักสูตร 150 ชั่วโมง จํานวน 2 รุ่น
รวม 80 คน ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เรียนไปได้ 760,000 บาท

โครงการแข่งขันจักรยานนานาชาติ Bangkok Bank CycleFest ปีท่ี 3
ธนาคารร่วมกับพันธมิตรจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติ “Bangkok
Bank CycleFest 2019” เมื่ อ วั น ที่ 23–24 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ
สยามคันทรีคลับ พัทยา ภายใต้แนวคิด “Ride For All” โดยมีผู้สนใจทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 3,000 คน ผู้สมัครเข้าแข่งขัน
สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิเพื่อการกุศล และเงินค่าสมัคร
ประเภท Family Ride ทั้งหมดจะถูกนําไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาสและผูป้ ว่ ยทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดกิจกรรม
ต่อเนือ่ งสําหรับกลุม่ ผูบ้ ริหารของธนาคารและบริษทั ในเครือ และพนักงาน
ของธนาคาร ได้แก่ Road to Bangkok Bank CycleFest และ Bangkok
Bank Connect @ Bangkachao By Bangkok Bank CycleFest เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพที่ดี และส่งเสริมการท่องเที่ยว
วิถชี มุ ชน กิจกรรมดังกล่าวมีผบู้ ริหารและพนักงานจากทัว่ ประเทศเข้าร่วม
กว่า 70 คน
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จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานนานาชาติ Bangkok Bank CycleFest

2,246 คน

ปี 2560 ยอดเงินบริจาค

ปี 2561

2,684 คน

ปี 2561 ยอดเงินบริจาค

ปี 2562

3,021 คน

ปี 2560

435,000 บาท
720,000 บาท
ปี 2562 ยอดเงินบริจาค

480,000 บาท

เป้าหมายของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,000 คน

2. การสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง
และการพั ฒนาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์บัตรเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
โครงการ ‘บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ-ยิ่งใช้ ยิ่งได้บุญ’
ธนาคารมอบเงินค่าธรรมเนียมรายปีโดยไม่หักค่าใช้จ่าย และบริจาคสมทบในอัตรา 0.2% จาก
ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญชี ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อ
นําไปสร้างคุณประโยชน์และช่วยเหลือผูป้ ว่ ยยากไร้ ปี 2562 มีจาํ นวนผูเ้ ปิดบัตรใหม่ 600 ใบ รวมยอด
ผู้ถือบัตรฯ ทั้งโครงการ 12,568 ใบ และมียอดเงินบริจาครวมกว่า 13.33 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562)
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โครงการบัตรร่วมศิริราช ธนาคารกรุงเทพ
โครงการบัตรร่วมศิริราช ธนาคารกรุงเทพ ให้บริการบัตร 2 ประเภท ได้แก่ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
แรบบิท ศิริราช “บัตรที่ใช่ ของคนใจดี” และบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช “สุขใจทุกครั้ง
ที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ” ธนาคารมอบเงินบริจาคในอัตรา 0.2% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร
ในแต่ละรอบบัญชี ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนน
สะสมแลกเป็นเงินบริจาค (1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท) และธนาคารจะบริจาคสมทบให้อีก
เท่ากับจํานวนเงินที่บริจาค เพื่อนําไปสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้ป่วยยากไร้
ผลิตภัณฑ์

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช

เป้าหมาย

จํานวนการเปิด

ยอดรวม

ยอดเงินบริจาค

ประจําปี 2562 (ใบ)

บัตรใหม่ (ใบ)

จํานวนบัตร (ใบ)

รวม (ล้านบาท)

120,000

117,718

1,658,376

223.5

8,000

2,856

14,058

1.6

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อประชาชน
ธนาคารสนับสนุนมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่มาอย่าง
ต่อเนื่องในการออกหน่วยบริการทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคทั่วไปและ
ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ในปี 2562 ธนาคารสนับสนุนการออกให้บริการที่จังหวัดกําแพงเพชร
พิษณุโลก จันทบุรี และชัยภูมิ มีประชาชนเข้ารับการรักษากว่า 5,394 คน
มีผู้บริหารและพนักงานสาขาในพื้นที่จํานวนกว่า 40 คน เป็นอาสาสมัคร
ช่วยอํานวยความสะดวกและดูแลให้คําแนะนําแก่ผู้มารับบริการ

การสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์
ด้วยการตระหนักถึงความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนและ
การรองรับสังคมสูงวัย ธนาคารจึงร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ช่วย
พัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ และสนับสนุนการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ของประชาชนทั่วประเทศ อาทิ การสนับสนุนการจัดซื้อ
เครื่องมือทางการแพทย์ การสร้างอาคารและศูนย์บริการทางการแพทย์
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สูงอายุ
ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคทางทางสมองและระบบประสาท และผู้ป่วย
โรคมะเร็ง

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

โครงการเกษตรก้าวหน้า
ธนาคารดําเนินโครงการเกษตรก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 ด้วยความ
ตระหนักถึงความสําคัญของภาคการเกษตร ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและการ
ดํารงชีวติ ของคนจํานวนมาก ธนาคารส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรอย่างจริงจังและเป็น
ขัน้ เป็นตอน เริม่ จากการสนับสนุนด้านความรูแ้ ก่เกษตรกรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนาคุณภาพสินค้า การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพือ่ แบ่งปันความรู้
และสร้างโอกาสทางการตลาดร่วมกัน และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่าน
การจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจัดสัมมนา การศึกษาดูงาน การเปิดพื้นที่บริเวณ
ธนาคารให้เกษตรกรออกร้านจําหน่ายสินค้า
การจัดงานสัมมนา เพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า
ในปี 2562 ธนาคารได้จัดงานสัมมนาเพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า “เกษตรกรจะปรับ
ตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล” ที่สํานักงานใหญ่ สีลม ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและเกษตรกรตัวอย่าง
มาร่วมเสวนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรกรในยุคดิจิทัล โดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคูไ่ ปกับการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด ธนาคาร
ยังได้รับเกียรติจาก คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มาแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
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งานวันเกษตรก้าวหน้า 2562: เกษตรก้าวไกลในยุคดิจิทัล
ธนาคารจัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า” ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสํานักงานใหญ่
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรโดยเฉพาะรายเล็กได้นําผลผลิตที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานมาจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั ลูกค้าและการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ในปี 2562 มีเกษตรกร
ร่วมออกร้านจํานวน 66 ราย และมียอดจําหน่ายสินค้ารวม 3,628,592 บาท ธนาคารได้
มอบ “รางวัลเกษตรก้าวหน้า 2562” ให้แก่ นายนิธิภัทร์ ทองอ่อน เกษตรกรที่ผสมผสาน
ภูมิปัญญาและประสบการณ์เข้ากับความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งการผลิตและ
การตลาด และนายอาทิตย์ จันทร์นนทชัย เกษตรกรผู้ก่อตั้งเครือข่ายทางการเกษตร
ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น FARMTO เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละสร้ า งแบบอย่ า งที่ ดี ข องการนํ า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาคการเกษตร

ธนาคารสนับสนุน โครงการ
กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบําบัดมะเร็ง คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่ อพั ฒนายาแอนติบอดี้ต้านมะเร็ง และ
วัคซีนโรคมะเร็งแบบจําเพาะบุคคล
มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 ธนาคาร
ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
รวมพลังวิ่งทีม Be The Hope By
Bangkok Bank ในโครงการ Virtual
Run ของ “Chula Cancer Run
ก้าว...ทันมะเร็ง” ซึ่งธนาคารจะร่วมบริจาค
เงินเข้ากองทุนฯ กิโลเมตรละ 10 บาท
เมื่อวิ่งครบตามเป้าหมาย 100,000
กิโลเมตร กิจกรรมดังกล่าวมีพนักงาน
เข้าร่วมกว่า 6,000 คน (ประมาณร้อยละ
25 ของพนักงานทั้งหมด) สามารถสะสม
ระยะทางวิ่งได้กว่า 112,000 กิโลเมตร
ทะลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
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4. การพั ฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

โครงการธุรกิจ SME ไทย ทําได้ ขายได้ โตได้
ด้วยตระหนักถึงข้อจํากัดในการพัฒนาศักยภาพของเอสเอ็มอี เช่น การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน และขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนา
สินค้า ธนาคารจึงต้องการสนับสนุนเอสเอ็มอี ให้กา้ วผ่านข้อจํากัดดังกล่าว
โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(S-Curve) ของภาครัฐ ธนาคารได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย
เชิงวิทยาศาสตร์อาหาร ร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ของสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
และเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีและนักวิจัยมีความร่วมมือในการพัฒนา
กระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์ทตี่ รงความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้น โครงการนี้มีเอสเอ็มอีเข้าร่วมทั้งหมด 15 บริษัท และมี
6 บริษัทที่เข้าร่วมการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
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โครงการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น (FX) ของเอสเอ็มอี
ความผันผวนของค่าเงินเป็นความเสี่ยงที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจ
ค้าขายระหว่างประเทศ แต่ยงั มีเอสเอ็มอีจาํ นวนมากทีย่ งั ขาดความเข้าใจ
ถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากความผันผวนของ
ค่าเงิน ธนาคารจึงร่วมมือกับภาครัฐและสถาบันการเงินอืน่ ๆ ในการสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักรู้ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ทีช่ ว่ ยบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ในปี 2562 ธนาคารได้รว่ ม
กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดอบรมสัมมนาในจังหวัด
เป้าหมายและจัดอบรมผ่านช่องทาง e-Learning ให้แก่ลูกค้าเอสเอ็มอี
รวมทั้ ง สิ้ น 355 บริ ษั ท พร้ อ มทั้ ง ให้ สิ ท ธิ ใ นการรั บ การสนั บ สนุ น ค่ า
ธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินจากภาครัฐ
งานสัมมนา ‘เอสเอ็มอี ต้องปรับตัวอย่างไร เพือ่ เข้าสูร่ ะบบบัญชีเดียว’
ในฐานะ “เพือ่ นคูค่ ดิ ธุรกิจเอสเอ็มอี” ธนาคารสนับสนุนให้ลกู ค้าเอสเอ็มอี
มีความรู้เรื่องการจัดทําบัญชีเดียวและตระหนักถึงประโยชน์ของการจัด
ทํางบการเงินให้โปร่งใส ตลอดจนสามารถปรับตัวให้สอดรับกับนโยบาย
ภาครัฐ โดยการจัดอบรม ระบบบัญชีเดียว ให้แก่เอสเอ็มอีเพือ่ สร้างความ
ตระหนักรูแ้ ละและเข้าใจในมาตรการบัญชีเดียวของภาครัฐ และสามารถ
ใช้งบการเงินประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคารได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้รบั สินเชือ่ ทีเ่ หมาะสมกับ
ความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจ และยังช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลที่สะท้อน
ภาพธุรกิจที่แท้จริง สามารถกําหนดนโยบายสนับสนุนเอสเอ็มอีได้อย่าง
เหมาะสม ในปี 2562 ธนาคารได้จดั อบรมให้กบั เอสเอ็มอีในจังหวัดชลบุรี
นนทบุรี ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 898 ราย
บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ 2562
ธนาคารจัดงานบัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 เพื่อ
เพิ่มช่องทางการตลาดและต่อยอดธุรกิจให้กับสมาชิกชมรมบัวหลวง
เอสเอ็มอี ผ่านการนําสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพเยี่ยมมาจําหน่ายให้
ประชาชนทั่วไป บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารได้จัด
บริการเทคโนโลยีรับชําระเงินผ่านระบบ QR Code เพื่ออํานวยความ
สะดวกและส่งเสริมสังคมไร้เงินสด มีเอสเอ็มอีร่วมออกร้านกว่า 73 ราย
มียอดจําหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 13.13 ล้านบาท

การดําเนินงานผ่านเครือข่ายเอสเอ็มอี
ชมรมบั ว หลวงเอสเอ็ ม อี มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายตลอดทั้ ง ปี
เช่น การจัดอบรมเพือ่ การเรียนรู้ ในหัวข้อทีน่ า่ สนใจและเป็นประโยชน์ตอ่
เอสเอ็มอี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งปีกว่า 600 คน นอกจากนี้ยังมีการ
จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ การศึกษาดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ และการ
จัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจของเอสเอ็มอี นอกจาก
นี้ ธนาคารได้สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโครงการ SME Social
Planet ภายใต้ชื่อ “Bangkokbanksme” ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากเล็งเห็น
ความสําคัญของการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างธนาคารกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งนอกจาก
จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับธนาคารแล้ว ยังสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรูใ้ ห้กบั ผูป้ ระกอบการและบุคคลทัว่ ไปบนโลกออนไลน์ (เฟซบุก๊ ยูทปู
ทวิตเตอร์ และอินสตราแกรม) ผ่านการนําเสนอบทความทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ประสบการณ์ของลูกค้าทีป่ ระสบความสําเร็จ
และสาระน่ารู้ต่าง ๆ เช่น Digital Marketing, Business Disruption,
Smart Farming, Accounting & Tax ตลอดจนรายการ SME Clinic การ
สือ่ สารผ่านช่องทางออนไลน์นเี้ ป็นส่วนสําคัญทีท่ าํ ให้ธนาคารได้รบั รางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์) จากงาน
Innovation ThailExpo 2019
Bangkokbanksme
เว็บไซต์

12,147

จํานวนผู้ท่เี ข้าชมเฉลี่ยต่อเดือน

เฟซบุ๊ก

1,484,893
ยูทูป

10,949

ผู้ติดตาม

ทวิตเตอร์

16,155

ผู้ติดตาม

อินสตราแกรม

4,733

ผู้ติดตาม

ยอดไลก์เพจ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

5. การให้ความรู้ทางการเงินและการสนับสนุนการ
เข้าถึงบริการทางการเงิน

การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง
ธนาคารร่วมกับ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษทั กรุงเทพ
ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง
จํากัด และบริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด ดําเนินการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินของครอบครัว และการ
ปลูกฝังวินยั ทางการเงินเพือ่ สร้างความมัน่ คง โดยการเผยแพร่ความรูท้ าง
การเงินและบทวิเคราะห์ทน่ี า่ สนใจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม
สัญจร การเผยแพร่ผ่านสือ่ ออนไลน์ เป็นต้น ธนาคารได้ส่งเสริมให้มนุษย์
เงินเดือนและผู้มีรายได้น้อย ตระหนักและเข้าใจถึงบริการทางการเงินที่
เหมาะสมภายใต้โครงการ 2S (Save and Service) เพือ่ นําไปสูก่ าร “ออม
เพื่อความมั่นคงของครอบครัว” นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมสนับสนุน
กิจกรรมของหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ด้วยการจัดวิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารไปให้ความรู้เรื่องการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง

โครงการออมได้ง่ายนิดเดียว
ด้วยตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้สิ้นครัวเรือน
ธนาคารได้ริเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัยการออมของเยาวชน
ภายใต้โครงการ “ออมได้ ง่ายนิดเดียว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการออม และเริ่มฝึกฝนวินัยการออมตั้งแต่
วัยเยาว์ ผ่านการตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจน การจดบันทึกข้อมูลการ
ออม และการฝากเงินออมกับธนาคาร ในปี 2562 ธนาคารได้เริ่มทํา
โครงการร่วมกับโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์เป็นแห่งแรก มีนักเรียนตั้งแต่

ระดับชัน้ ประถมถึงมัธยมต้นเข้าร่วมโครงการจํานวน 156 คน ซึง่ พนักงาน
จากสาขาใกล้เคียงได้ช่วยอํานวยความสะดวกในการเปิดบัญชีเงินฝาก
ให้กบั ผูป้ กครองของนักเรียนในโครงการ มียอดเงินฝากรวม 134,000 บาท
นอกจากนี้ ธนาคารและทางโรงเรียนได้ร่วมกันขยายผลไปสู่คุณครู โดย
การให้ความรู้ทางการเงินที่เป็นประโยชน์ เช่น การบริหารจัดการรายได้
และรายจ่าย ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ช่วยสร้างความมั่นคง
ทางการเงินในระยะยาว เป็นต้น
โครงการให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น แก่ ผู้ ที่ มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น
ธนาคารส่งเสริมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินได้อย่างมีศกั ดิศ์ รีทดั เทียมคนปกติ จึงได้รว่ มกับสหกรณ์
บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จํากัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ เรือ่ ง “การพัฒนาความรูใ้ นการทําธุรกรรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์และ
คนตาบอดทั่วไป” ซึ่งมีการฝึกเซ็นชื่อเพื่อใช้ประกอบการทําธุรกรรมทาง
การเงิน การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ การ
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินอย่างปลอดภัย ตลอดจน
การสาธิตการใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการเงินที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมการอบรม
ทั้งสิ้น 40 คน
บัญชีเงินฝากพื้นฐานสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่มี
อายุ 65 ปีขึ้นไป
การมีบญ
ั ชีเงินฝากเป็นพืน้ ฐานของการบริหารจัดการด้านการเงินและการ
ออม ในปี 2561 ธนาคารร่วมกับธนาคารพาณิชย์อีก 14 แห่ง แสดง
เจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable
Banking) โดยการเปิดให้บริการ “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking
Account)” ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ทุกภาคส่วนเพือ่ สนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืนและทัว่ ถึง บัญชี
เงินฝากพืน้ ฐานมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษคือ การไม่กาํ หนดวงเงินขัน้ ตํา่ ในการ
เปิดและคงบัญชีเงินฝาก และการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
ของบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตทีผ่ กู ไว้กบั บัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน ซึง่ จะช่วย
ลดต้นทุนการเข้าถึงบริการและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน ธนาคารได้ให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่
ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมาอย่าง
ต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั ธนาคารได้เปิดบัญชีเงินฝากพืน้ ฐานไปแล้วจํานวน
253,355 บัญชี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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6. การพั ฒนาเยาวชนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

โครงการสอนหลักสูตร Junior Achievement Company Program
ธนาคารร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย พัฒนาหลักสูตร
โครงการ “Junior Achievement Company Program” (JA Company
Program) ภาคภาษาไทยสําหรับเยาวชนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการ
จัดตัง้ บริษทั การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาดและการขาย ตลอด
จนการบัญชีการเงิน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของธนาคารทําหน้าที่
“ครูอาสาสมัคร” ในปี 2562 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งในกรุงเทพ
มหานครและต่างจังหวัดรวม 40 โรง มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,122 คน
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หลักสูตร AEC Business Leader
ธนาคารเปิดหลักสูตร AEC Business Leader ซึง่ เป็นการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การแบบเจาะลึกให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสําหรับการเริ่ม
ต้นธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้
เชิงลึกและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน มุมมองเกี่ยวกับโอกาสทาง
ธุรกิจ และทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้บริบทเฉพาะของแต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมกับได้โอกาสในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจกับลูกค้าของธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าของ
ธนาคารด้วย ปัจจุบนั ธนาคารได้เปิดอบรมหลักสูตรนีไ้ ปแล้ว 4 รุน่ มีผเู้ ข้า
อบรมทั้งสิ้น 184 คน

การสนับสนุนโครงการสอนหลักสูตร
Junior Achievement Company Program
จํานวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วม (โรง)

30

40

16

15

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

หลักสูตร AEC Business Leader
1

2

3

4

5

Asean Insight
สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกต่อการค้าการลงทุน
จากนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในอาเซียนและ
ผู้จัดการสาขา CLMV

จํานวนพนักงาน
ที่เข้าร่วม (คน)

จํานวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม (คน)

จํานวนชัว
่ โมง
จิตอาสา (ชั่วโมง)

Business Skill
ส่งเสริมศักยภาพ เจาะลึกข้อมูล กฏหมาย
กฏระเบียบ กลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์
อย่างยั่งยืนและเทรนด์ออนไลน์ในอาเซียน

Business Facilitation
กลไกและมาตรการส่งเสริม ขยายธุรกิจ
สู่อาเซียนจากภาครัฐและเอกชน

High - Level Business Networking
เยี่ยมชมธุรกิจไทยขยายธุรกิจสูอ
่ าเซียน ร่วมพบปะ
พู ดคุยกับนักธุรกิจชั้นแนวหน้าในอาเซียน

Business Plan Development
สร้างและประกวดแผนธุรกิจรายกลุ่ม
เพื่ อเฟ้นหานักธุรกิจตัวจริงอาเซียน

858

1,122

336

286

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

เงินสนับสนุนโครงการ
ปี 2561

1,577,000 บาท

ปี 2562

2,069,500 บาท

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

7. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี”
ศูนย์สงั คีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ซึง่ ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “เพชรพระนคร”
ในสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี 2562 ได้รว่ มกับกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน จัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา
ภายใต้โครงการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ตามแนวพระราชดําริ ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี มาตั้งแต่ปี 2529 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้อง ในปี 2562 มีโรงเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดจํานวน 54 โรง และชมรมดนตรีไทย 1 ชมรม เยาวชนที่ได้รางวัล
ได้รับโอกาสไปแสดงความสามารถในกิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟัง
ดนตรีในสวน”
สังคีตสราญรมย์
ธนาคารจัดกิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” ปีละ 24 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ชมศิลปวัฒนธรรมไทยทีน่ บั วันจะหาชมได้ยากและ
เป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินและคณะนาฏศิลป์ไทยได้มีเวทีแสดงความ
สามารถสู่สาธารณะ
โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง”
ธนาคารจัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนา
ทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรองซึง่ เป็นมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของไทย โดยการเชิญกวีที่มีชื่อเสียงนําโดย อาจารย์เนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่เยาวชนจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนให้
ส่งผลงานเข้าประกวด โดยเจ้าของผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละภูมิภาคจะ
ได้รับปากกาสลักชื่อโครงการเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการนี้
มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 คน นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดรายการ
เสวนาพิเศษ “พบนักเขียนซีไรต์ 2559–2561” ซึ่งมีนักเขียนรางวัลซีไรต์
จากประเทศอาเซียน 9 ประเทศ ในช่วง 3 ปีล่าสุด (2559–2561) รวม 25
คน มาเปิดเผยถึงแนวคิดและความสําเร็จที่เกิดขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 200 คน
8. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ทํานุบํารุงศาสนา

พระราชปณิธาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโครงการ “ออมเพื่อให้
ตามรอยพ่อ ปีที่ 2” ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการรุณย์ เพื่อ
สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ผู้บริจาคจะได้รับกระปุกออมเงินที่ระลึก
สัญลักษณ์จําลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างมาก
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณ
ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวง
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 53
ในปี 2562 ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้า
พระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดคิรีวิหารพระรามหลวง จังหวัด
ตราด โดยมีลูกค้า ผู้บริหาร พนักงานและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอย่าง
คับคัง่ ธนาคารสามารถรวบรวมเงินทําบุญเพือ่ นําไปบูรณะเสนาสนะและ
จัดการศึกษาให้แก่ภิกษุสามเณรได้ทั้งสิ้นจํานวน 13,139,371 บาท
รูปแบบการสนับสนุน
เงินสด
มูลค่า

132.86

ล้านบาท

สิ่งของและบริการ
มูลค่า

281.60

ล้านบาท
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ค่าดําเนินกิจกรรม
มูลค่า

224.80

ล้านบาท

ชั่วโมงจิตอาสา *จํานวน 8,095 ชั่วโมง
คิดเป็นมูลค่า

1.90

ล้านบาท

ลักษณะการสนับสนุน
การลงทุนเชิงพาณิชย์
เพื่ อสังคม

55%

การลงทุนเพื่ อชุมชน
และสังคม

26%

ธนาคารประกอบพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก และร่ ว มกั น ถวายราชสดุ ดี พ ร้ อ มเครื่ อ ง
ราชสักการะ ณ ซุม้ เฉลิมพระเกียรติ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสํานักงาน
ใหญ่ นอกจากนี้ ธนาคารร่วมกับกระทรวงกลาโหม นําคณะผู้บริหารและ
พนักงานธนาคารลงพืน้ ทีร่ ว่ มปรับปรุงภูมทิ ศั น์ทาสีกาํ แพงเลียบถนนตาม
เส้นทางเสด็จในงานพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ณ วัดบุรณศิรมิ าตยาราม
ถนนอัษฎางค์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
ธนาคารเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยการ
จัดบูธกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ออมความดี มีแล้วแบ่งปัน” ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5–14 ธันวาคม 2562 เพื่อเชิญชวนคนไทย
ร่วมกันทําความดี รู้จักเก็บออมเงิน แบ่งปันแก่ผู้อื่น และร่วมสานต่อ

การบริจาค

หมายเหตุ : *มูลค่าของจำ�นวนชั่วโมงจิตอาสา
= จำ�นวนชั่วโมงจิตอาสา × ค่าตอบแทนเฉลี่ย
ต่อชั่วโมงของพนักงานที่เข้าร่วม

19%

���������������������������

2

เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 – 2565
การนําระบบบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างเป็นระบบ
ทั่วทั้งองค์กร

การมีระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมทั้งองค์กร

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
1

42

ความมุ่งมั่น

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้เกิดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ อลดและป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดําเนินงานของธนาคาร

การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
จากการดําเนินงานของธนาคาร
ได้อย่างครอบคลุม

การบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากการ
ดําเนินงานของธนาคารภายในปี 2563*

การใช้ทรัพยากร
ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ 5

3

ผลการดําเนินงานในปี 2562
ธนาคารได้ออกแบบระบบบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Management
System: EMS) แล้วเสร็จ ขณะนี้กําลังอยู่ใน
ขั้นตอนการกําหนดรายละเอียด ทดสอบ
และเตรียมความพร้อมของระบบ
ธนาคารได้ออกแบบระบบฐานข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่าง
การพั ฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารได้ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของธนาคาร
พร้อมทั้งกําหนดมาตรการรองรับ
โครงการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากโครงการ
ปรับปรุงอุปกรณ์วาล์วหน้าเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร
สํานักงานใหญ่ และโครงการเปลี่ยนเครื่อง
ปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี

ลดปริมาณการใช้นํ้า ร้อยละ 10

ลดปริมาณการใช้กระดาษ ร้อยละ 5

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
ลดปริมาณการปล่อย GHG
ประเภทที่ 1 และ 2 ร้อยละ 5

ลดปริมาณการปล่อย GHG
ประเภทที่ 3 ร้อยละ 10

หมายเหตุ: * เทียบกับปีฐาน 2559

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญยิ่งต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ท่ด
ี ีของประชาชน การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
และการพั ฒนาประเทศในระยะยาว ธนาคารเชื่อว่าธุรกิจควรมี
บทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สร้างผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากมาตรการป้องกันบรรเทา
ที่เพี ยงพอและเหมาะสม และควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ที่ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธนาคาร
่ นแปลงสภาพภูมอ
ตระหนักดีวา่ การเปลีย
ิ ากาศหรือภาวะโลกร้อน
่ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทุก
เป็นความท้าทายสําคัญซึง
ภาคส่วน รวมทั้งธนาคารเองและลูกค้าของธนาคาร การแก้ไข
หรือบรรเทาปัญหาดังกล่าวไม่สามารถทําได้โดยหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเพี ยงลําพั ง แต่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
่ ในความร่วมมือเพื่ อบรรลุเป้าหมาย
ธนาคารต้องการเป็นส่วนหนึง
่ ง
การพั ฒนาทีย
ั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations
Sustainable Development Goals: UNSDG) และการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ความตกลงปารีส (Paris
Agreement) จึงมุ่งมั่นในการพั ฒนาการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่ อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่าง
่ งและผลกระทบ
สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ เพื่ อลดความเสีย

ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสําคัญกับการสร้างความตระหนักรู้
และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้นําหลักการ 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) มาปรับใช้ เพื่ อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารมี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ กํ า หนดเป้ า หมายด้ า นการใช้ พ ลั ง งานและ
ทรัพยากรเพื่ อแสดงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะ
โลกร้อน โดยเลือกใช้ข้อมูล ปี 2559 เป็นปีฐาน เนื่องจากเป็น
ปี แ รกที่ มี ก ารขยายขอบเขตการรายงานข้ อ มู ล ให้ ค รอบคลุ ม
กลุม
่ อาคารสํานักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสํานักงานใหญ่
อาคารตรีทพ
ิ ย์ อาคารพระราม 3 อาคาร 3 และอาคารแสงทองธานี
ซึ่งเป็นพื้ นที่การดําเนินงานส่วนใหญ่ของธนาคาร ในปี 2561
ธนาคารได้ ข ยายขอบเขตการรายงานข้ อ มู ล ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ง
องค์กรทั่วประเทศ และในปี 2562 นี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการ
พั ฒนาระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากร
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มอาคาร
สํานักงานใหญ่ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ และศูนย์สนับสนุน
ต่ า ง ๆ เพื่ อให้ ส ะดวกต่ อ การกํ า หนดเป้ า หมายที่ เ หมาะสมของ
แต่ละกลุ่มต่อไป
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แนวทางการบริหารจัดการด้านสิง
่ แวดล้อม
ถึงแม้วา่ ธนาคารอยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจการเงินทีอ่ าจไม่ได้สร้างผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อสิง่ แวดล้อมโดยตรง แต่ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการ
ดําเนินการอย่างจริงจังในการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก
การดําเนินงานของธนาคาร รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2562 ธนาคารได้มีการดําเนินการที่สําคัญสองประการ ซึ่งจะเป็น
รากฐานของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารต่อไปใน
อนาคต ดังนี้ ประการแรก ธนาคารดําเนินการปรับปรุงนโยบายอนุรักษ์
พลังงานของธนาคารและอยู่ระหว่างจัดทํานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารให้ครอบคลุมตามกฎหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการดําเนินงานของธนาคาร ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ธนาคารคาดว่าจะประกาศใช้
ในปี 2563

ประการที่สอง ธนาคารได้ดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ทีค่ รอบคลุม
การดําเนินงานทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล (ISO
14001: 2015) ตลอดจนข้อกําหนดของทางการ ระบบ EMS ยังครอบคลุม
ถึงการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของธนาคาร และระบบฐานข้อมูลและเครือ่ งมือจัดเก็บข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (Eco-Efficiency Data Management)
เพือ่ ใช้ในการติดตามผลงานและวางแผนการดําเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
ระบบ EMS จะช่วยสร้างความชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารตั้งเป้าหมายว่าจะ
สามารถนําระบบ EMS มาใช้อย่างเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2564
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ระบบ EMS ของธนาคาร ถูกออกแบบให้มีการทํางานแบบเป็นวงจร P-D-C-A โดยมีข้น
ั ตอนดังนี้
การปรับปรุงแก้ไข (ACT)

การวางแผน (PLAN)

• การทบทวนการดําเนินงานโดยผู้บริหาร
• การปรับปรุงการดําเนินงาน
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• การติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงาน
• การตรวจสอบและตรวจประเมิน
ความสอดคล้องข้อกําหนด
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การกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
การกําหนดเป้าหมาย
บทบาทและความรับผิดชอบ
การระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกําหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม

• การดําเนินการและการควบคุม
• การสื่อสารกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกธนาคาร
• การฝึกอบรม การสร้างความตระหนัก
และความรู้ความสามารถของพนักงาน
• การเตรียมความพร้อมและ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
• การบริหารจัดการเอกสาร

กรอบการบริหารจัดการด้านสิง
่ แวดล้อมของธนาคาร
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อ้างอิง: ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) ตามมาตรฐาน ISO 14001

การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ธนาคารกําหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ
ธนาคาร และให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกธนาคาร การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน การสร้างความตระหนักรูแ้ ละเข้าใจของพนักงานถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษ์พลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้
กําหนดให้การปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของธนาคารเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึง
พนักงานทุกระดับ

ธนาคารได้แต่งตั้ง คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงาน รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานด้าน
การจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร รายงานผลการ
ดําเนินงานให้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั ทราบ ตลอดจนจัดการอบรมหรือ
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดตั้ง คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร ทําหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมิน
วิธีการจัดการพลังงานภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
การอนุรกั ษ์พลังงานให้เกิดผลสัมฤทธิเ์ ป็นรูปธรรม และคณะทํางานจัดทํา
รายงานวิเคราะห์การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร

คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

ดําเนินการ
จัดการด้าน
อนุรักษ์พลังงาน

ประสานงาน
กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

จัดการอบรม
หรือกิจกรรม

ควบคุมดูแล
รวบรวมข้อมูล
และติดตาม
ตรวจสอบ

ประเมินผล
และรายงานผล
การดําเนินงาน

ทบทวนนโยบาย
และรวบรวม
ข้อเสนอแนะ

รายงานให้
ผู้บริหารระดับสูง
ได้รับทราบ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ทําหน้าทีร่ ายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก จัดเก็บข้อมูลให้
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยสําคัญ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ

ธนาคารมอบหมายให้คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ติดตาม
ทบทวน และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์
พลังงานอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ เพือ่ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้าน
การใช้พลังงานและทรัพยากรที่วางไว้ รวมทั้งทําหน้าที่ดูแลระบบการ
จัดการด้านพลังงาน ศึกษาข้อมูลและสํารวจสภาพปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ

รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการใช้ทรัพยากรและประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานของอาคาร รายงานผลการปฏิบัติตามระบบและแนวทางการ
บริหารจัดการต่อผูบ้ ริหาร จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารและกําหนดมาตรการลด
การใช้พลังงาน ตลอดจนทบทวนการจัดการและจัดทําแนวทางปรับปรุง
ระบบการจัดการพลังงานเป็นประจําทุกปี ธนาคารจัดให้มอี งค์กรทวนสอบ
อิสระภายนอก (Third Party Verification Body) ทําการทวนสอบข้อมูล
การจัดการพลังงานและข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอน
ฟุตพริน้ ท์ของธนาคาร เพือ่ นําข้อมูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือมาใช้ประกอบการ
วางแผนและกําหนดเป้าหมายต่อไป หากผลการดําเนินไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ คณะทํางานจะวิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขแก่ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อไป

การดําเนินงานที่สําคัญ
1. การปรับปรุงอุปกรณ์เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน

3. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

• โครงการปรับปรุงอุปกรณ์วาล์วหน้าเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ใน
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคารสํานักงานใหญ่ ให้เป็น
แบบเทคโนโลยีวาล์วประหยัดพลังงาน (Energy Valve) ที่สามารถ
ควบคุมการไหลของนํา้ เย็นในระบบเครือ่ งปรับอากาศให้ทาํ งานสัมพันธ์
กับอุณหภูมิห้องแบบอัตโนมัติ การปรับปรุงดังกล่าวใช้งบประมาณ 16
ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะช่วยปริมาณลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน
ใหญ่ได้ร้อยละ 10 หรือประมาณ 1.03 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ทําให้
สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 4 ล้านบาทต่อปี

• ฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และฉลากคาร์บอน
ธนาคารพิจารณาเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้สาํ นักงานทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมและได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น หลอดไฟ LED
ถังดับเพลิง เครือ่ งถ่ายเอกสาร และสีทาอาคารแบบ Low-VOC (Volatile
Organic Compound) เป็นต้น

2. การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

• โครงการ Paperless รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้กระดาษในการ
ทํางาน โดยให้นําส่งหนังสือ รายงาน เอกสารการประชุมหรือเอกสาร
นําเสนอต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทน นอกจากนีย้ งั มีการปรับ
ตั้งค่าเริ่มต้น (Default Setting) ของเครื่องถ่ายเอกสารทุกเครื่องของ
ธนาคารให้เป็นแบบพิมพ์ 2 หน้า และรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานคัดแยก
กระดาษเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse)

• การออกแบบหรือปรับปรุงอาคารของธนาคาร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคารโดยกระทรวงพลังงานหรือ
Building Energy Code (BEC) เช่น การเลือกสีของวัสดุ และการใช้
วัสดุทดแทนและวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น
4. การจัดการขยะและของเสีย

การจัดการขยะ
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลด
ปริมาณการเกิดขยะและของเสียที่จะนําไปสู่กระบวนการกําจัดขยะด้วย
วิธีการฝังกลบ โดยกําหนดให้มีการจัดการขยะตามประเภท ดังนี้

• การให้บริการรถตู้ (Car Pool) ธนาคารจัดบริการรถตู้รับ-ส่งพนักงาน • ขยะทั่วไปหรือขยะไม่อันตราย เช่น กระดาษชําระ ถุงพลาสติกหรือ
เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้นํ้า มัน ในการเดิน ทางสํา หรับพนักงานที่ต้อง
บรรจุภัณฑ์อาหารของพนักงาน เป็นต้น จะถูกคัดแยกประเภทและ
ออกไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ระหว่าง อาคารสํานักงานใหญ่ อาคาร รวบรวม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมารับไปกําจัดด้วยวิธีฝัง
สํานักงานพระราม 3 อาคารแสงทองธานี และอาคารพระราม 9
กลบอย่างถูกต้องตามหลักการ
• โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED และการเปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์ทาง
หนีไฟ (ป้ายสัญลักษณ์ EXIT) และไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็น
หลอดไฟชนิด LED ของธนาคารรวมประมาณ 42 สาขา

• ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ธนาคารจะทําการคัดแยก
และติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมารับไปกําจัดตามวิธีการที่
ถูกต้องเหมาะสม
• ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งาน ธนาคารมีการสํารวจ
สภาพการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อ
ประสิทธิภาพการทํางาน หากพบว่ามีการเสื่อมสภาพโดยที่ไม่สามารถ
ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ธนาคารจะทําการคัดแยก
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และติดต่อบริษทั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลนําไปกําจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม
(การรีไซเคิลและสกัดแร่ธาตุที่มีคุณค่าออกมาใช้ใหม่)
• กระดาษ เช่น กระดาษใช้แล้วในสํานักงาน เอกสาร กระดาษเช็ค เป็นต้น
จะถูกคัดแยกไว้และรวบรวมก่อนส่งไปกําจัดโดยเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลของโรงงานต้มเยื่อกระดาษ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและ
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
• ขวดและแก้วนํ้าพลาสติก ธนาคารรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติกแบบ
ครั้งเดียวทิ้งภายในธนาคาร โดยเริ่มจากโรงอาหารของพนักงานที่ชั้น 8
อาคารสํานักงานใหญ่ ร้านอาหารทุกร้านเปลีย่ นมาใช้ภาชนะใส่อาหาร
ที่เป็นกระเบื้องหรือแก้วที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนร้านขาย
เครื่ อ งดื่ ม ใช้ แ ก้ ว กระดาษและหลอดกระดาษที่ ย่ อ ยสลายได้ ส่ ว น
ขวดนํา้ และแก้วนํา้ พลาสติกทีเ่ หลือจะมีการคัดแยกและเก็บรวบรวมไว้
ก่อนจะติดต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมารับไปกําจัดในวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
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การจัดการนํ้าทิ้ง
ในทุกอาคารสํานักงานและสาขาของธนาคารมีการติดตัง้ ระบบบําบัดนํา้ เสีย
ทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกําหนด เพือ่ ให้มน่ั ใจว่านํา้ ทิง้ ทีถ่ กู ปล่อยออก
จากธนาคารจะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารติดตัง้
ระบบหมุนเวียนนํ้าที่อาคารพระราม 3 โดยนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
กลับมาใช้ซํ้า โดยการนํามารดนํ้าต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคาร

การสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิง
่ แวดล้อม
โครงการบัวหลวงรักษ์พลังงาน ปี 2562

ธนาคารจัดโครงการบัวหลวงรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อมในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่ายแก่เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงานทุกระดับ
ในปี 2562 ธนาคารได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อ “ระบบการ
จัดการพลังงานในอาคารตามกฏหมาย” และ “แนวทางอนุรักษ์พลังงาน
ในยุค 4.0” โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 500 คน ในงานยังมีการจัด
นิทรรศการให้ความรูแ้ ละกิจกรรมเพือ่ ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานภายในธนาคารให้พนักงานได้รับทราบและมีส่วนร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การจัดการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ”

ธนาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การจัดการคัดแยกวัสดุรไี ซเคิล
อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท จี อี พี พี สะอาด
จํากัด (GEPP SAARD) มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง เพื่อสร้างความตะหนักถึงผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการแยกขยะและการรีไซเคิล การอบรมครัง้ นี้
มีเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานเข้าร่วมจํานวน 80 คน

โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี
เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านเกิ น 20 ปี
มักจะทํางานได้ไม่เต็มประสิ ทธิภาพ ไม่สามารถทํา
่ าํ หนด รวมถึงสิน
ความเย็นได้ตามทีก
้ เปลืองพลังงาน
ไฟฟ้าและมีคา่ ใช้จา่ ยการซ่อมบํารุงสูง ธนาคารกําลัง
ดําเนินโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุ
การใช้งานนานและไม่มีประสิ ทธิภาพ มาเป็นเครื่อง
แบบเทคโนโลยีแบบประหยัดพลังงาน ตามมาตรฐาน
ระบบปรับอากาศ วสท. 3003–51 (วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย) หรือมาตรฐานของ The American
Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers (ASHRAE) ซึ่งใช้สาร
ทําความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมทดแทนสาร
เดิมซึ่งส่ งผลเสี ยต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ ในปี
2562 ธนาคารได้สํารวจและทําการเปลี่ยนเครื่อง
ปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ทํางานไม่เต็มประสิ ทธิภาพ
ทั้ ง หมด 22 เครื่ อ งใช้ ง บประมาณ 10 ล้ า นบาท
ทํ า ให้ ส ามารถลดปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้า ของสาขาที่
ทําการเปลี่ยนได้ประมาณร้อยละ 20 ปี

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ “พายเรือเพื่ อเจ้าพระยา:
เก็บขยะจากปากนํ้าโพถึงสมุทรปราการ ปีที่ 2”

ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่ายทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสิง่ แวดล้อม จัดกิจกรรมระหว่าง
วันที่ 1–10 ตุลาคม 2562 ผ่านเส้นทาง 9 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลด
ปริมาณขยะ และสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเลิกทิง้ ขยะลงแม่นาํ้ ลําคลอง
เพื่อรักษาความสมดุลทางนิเวศวิทยาทั้งบนบกและในนํ้า สามารถเก็บ
ขยะจากแม่นํ้าลําคลองในมากกว่า 3 ตัน

ในปี 2562 ธนาคารได้ทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือ นกระจก
ของกลุ่มอาคารสํานักงานใหญ่โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้ทวนสอบ (Verification Body:
VB) ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ซึง่ กลุม่ อาคารสํานักงานใหญ่ของธนาคารปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งสิ้นเป็นปริมาณ 23,261 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (รวมก๊าซเรือน
กระจกทุกประเภท) และได้รับการการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2562
ปริมาณ GHG

โครงการ “พี่ นําน้องรักษ์น้าํ ตามแนวพระราชดําริ
ปี 2562”

ปริมาณต่อ FTE 4

4.30

ปริมาณต่อ FTE 4

0.78

โครงการร่วมบริจาคถุงผ้าลดโลกร้อนแก่โรงพยาบาล

ธนาคารจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม เชิ ญ ชวนพนั ก งานทั่ ว
ประเทศและผู้สนใจ ร่วมบริจาคถุงผ้าและถุงกระดาษ รวมกว่า 10,000
ใบ เพือ่ มอบให้แก่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดทัว่ ประเทศ เช่น โรงพยาบาล
เชี ย งรายประชานุ เ คราะห์ โรงพยาบาลชลบุ รี โรงพยาบาลอุ ด รธานี
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นต้น
สําหรับให้ผู้ป่วยใช้ใส่ยาแทนถุงพลาสติกและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่
ได้ นอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นการ
ลดปริมาณการใช้และการเกิดขยะพลาสติก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gas: GHG)
ธนาคารประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์การบริหาร
จั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน) ซึ่ ง เที ย บเท่ า มาตรฐาน
ISO14064–1 โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)
อ้างอิงจากค่ามาตรฐานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate
Change: IPCC, 2006) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

ปริมาณต่อ FTE 4

0.14

12,312

67,430

2,152

GHG ประเภทที่ 1 1

GHG ประเภทที่ 2 2

GHG ประเภทที่ 3 3

 ก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 1 หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง
ที่ธนาคารควบคุมและติดตามผลประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) และ
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) โดยคํานวณจากปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงจาก
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ระบบเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง และยานพาหนะในการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร ปริมาณการรั่วไหลของสารทําความเย็นในระบบ
ปรับอากาศและสารดับเพลิง ซึ่งประเมินจากปริมาณการสั่งซื้อ รวมถึง
ปริมาณก๊าซมีเทนของระบบบําบัดนํ้าเสีย (Septic Tank) ที่ประเมินจาก
จํานวนพนักงานในแต่ละอาคาร
2
 ก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 2 หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมที่
ธนาคารควบคุมและติดตามผล คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยคํานวณ
จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธนาคารอ้างอิงข้อมูลตามมาตรวัดไฟฟ้าของ
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3
 ก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 3 หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมอื่น ๆ
ที่ธนาคารควบคุมและติดตามผล คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยคํานวณจาก
ปริมาณการใช้นํ้า อ้างอิงมาตรวัดของการประปานครหลวงและการประปา
ส่วนภูมิภาค ปริมาณการใช้กระดาษของธนาคาร ประเมินจากปริมาณการ
เบิกใช้ในแต่ละหน่วยงาน และการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ
4
ข้อมูล Per FTE (Full Time Employee) พิจารณาจากข้อมูลจํานวนพนักงานเฉลี่ย
รายเดือนตลอดปี 2562 ของธนาคาร ไม่รวมสาขาในห้างสรรพสินค้า
1

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ธนาคารร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความ
สําคัญของการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ทุกชุมชนและทุกครอบครัวมีความมั่นคงในการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยคัดเลือก
เยาวชนจากชุมชนหรือสถานศึกษาร่วมประกวดโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าในชุมชนหรือภายในสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังจิตสํานึกและพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรนํ้า นําไปสู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าในระดับต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม
มากกว่า 200 กลุ่ม
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โครงการคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์
(Carbon Neutral Event)
ธนาคารได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์กับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐทีข่ บั เคลือ่ นประเทศเข้าสูเ่ ป้าหมายการลดผลกระทบจากสภาวะโลก
ร้อนตามมติของสหประชาชาติ โดยมีศนู ย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์
ธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม คณะสิง่ แวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นทีป่ รึกษาสําหรับการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก งาน
สัมมนาโครงการ Knowledge Day Forum ทีจ่ ดั ขึน้ ในเดือนกรกฎาคม 2562
และผ่านการทวนสอบการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโดย
ผู้ทวนสอบ (Verification Body: VB) เพื่อประเมินความสอดคล้องและ
ความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเข้าร่วมจัดซือ้ คาร์บอนเครดิตจากโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ปริมาณ 18 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) จาก บริษทั มิตรผล ไบโอ พาวเวอร์
จํากัด เพื่อชดเชยคาร์บอนเทียบเท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการ
สัมมนาทําให้ก๊าซเรือนกระจกลดลงเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral)

การใช้พลังงานและทรัพยากร

48

ธนาคารอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลการดําเนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (Eco-Efficiency Data Management)
เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการบันทึกข้อมูลด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม

อย่างเป็นระบบครอบคลุมทั่วประเทศและถูกต้องแม่นยํามากยิ่งขึ้น เช่น
ข้อมูลปริมาณการใช้นาํ้ ไฟฟ้า นํา้ มัน ขยะ นํา้ ทิง้ การใช้กระดาษ ปริมาณ
การเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ฯลฯ

ปริมาณการใช้พลังงานในธนาคาร

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 2
พลังงาน

417,022
กิกะจูล

ปริมาณต่อ FTE*

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

115,840

7.38

ปริมาณนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง

74.34%

พลังงาน
100%

ปริมาณ

0.18%
1.16%

990
กิกะจูล

ปริมาณ

ปริมาณต่อ FTE*

ลิตร

ลิตร

27,174

1.73

ปริมาณนํ้ามันดีเซลสําหรับยานพาหนะ 3
24.32%

พลังงาน

6,492
กิกะจูล

ปริมาณ

ปริมาณต่อ FTE*

ลิตร

ลิตร

178,252

11.36

ปริมาณนํ้ามันเบนซินสําหรับยานพาหนะ 3
ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล) 1
พลังงาน

560,931 กิกะจูล

ปริมาณต่อ FTE*

35.75 กิกะจูล

พลังงาน

136,427
กิกะจูล

ปริมาณ

ปริมาณต่อ FTE*

ลิตร

ลิตร

4,333,773

หมายเหตุ :
1
การคํานวณอ้างอิงตามตารางค่าแปลงหน่วยพลังงานเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ) ของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2
อ้างอิงข้อมูลตามมาตรวัดของการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3
อ้างอิงข้อมูลตามฐานระบบนํ้ามันของธนาคาร
* ข้อมูล Per FTE (Full Time Employee) พิจารณาจากข้อมูลจํานวนพนักงานเฉลี่ยรายเดือนตลอดปี 2562 ของธนาคาร ไม่รวมสาขาในห้างสรรพสินค้า

276.22

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ปริมาณการใช้น้าํ
ปริมาณนํ้าประปาที่ซื้อมาใช้รวมทั้งสิน
้

620,082

ลูกบาศก์เมตร 1

8%

ปริมาณการนํานํ้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่
ธนาคารมีการนํานํ้าทิง
้
ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า
จากระบบบําบัดนํ้าเสียมา
ใช้รดนํ้าต้นไม้บริเวณพื้ นที่
สีเขียวรอบอาคารพระราม 3

1
2

จํานวนรวมทั้งสิ้น

50,109

ลูกบาศก์เมตร 2 หรือ คิดเป็น
ปริมาณร้อยละ 8 ของปริมาณ
การใช้นํ้าทั้งหมดของธนาคาร

อ้างอิงตามมาตรวัดของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
คํานวณจากปริมาณนํ้าใช้ทั้งหมดของอาคารพระราม 3 หักลบด้วยปริมาณนํ้าที่ใช้ในระบบระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ
การเดินทางโดยเครื่องบินเพื่ อเหตุผลทางธุรกิจ1

100%

ปริมาณขยะ
ปริมาณขยะทั่วไปทั้งหมด

3,267

ธนาคารรณรงค์ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนใช้การสือ่ สารผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ของธนาคารเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการเดินทาง

ตัน

ปริมาณกระดาษที่ถูกส่งเข้า
กระบวนการรีไซเคิล

540

ปริมาณการเดินทางโดยเครื่องบิน
เพื่ อเหตุผลทางธุรกิจ

6,461,483
กิโลเมตร 2

1.06%

16.53%

ตัน

ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์

34.59

ปริมาณมลพิ ษที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง
โดยเครื่องบินเพื่ อเหตุผลทางธุรกิจ

680,513.72
ตัน CO2 เทียบเท่า 3

ตัน

หมายเหตุ :
* ในปี 2562 ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเนื่องจากธนาคารขยายขอบเขตการเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะเพิ่มเติมทั่วประเทศ โดยพิจารณาแหล่งการเกิดขยะจาก
กระบวนการดําเนินงานของธนาคาร โดยปริมาณขยะทั่วไปได้จากการประมาณ
ตามหลักวิชาการสําหรับปริมาณการเกิดขยะนอกเหนือกลุ่มอาคารดังกล่าว
ได้แก่ อาคารสาขาทั่วประเทศ ศูนย์สนับสนุนต่าง ๆ โดยไม่รวมปริมาณ
กระดาษที่ถูกส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลและขยะอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ :
1
 ธนาคารเริ่มมีการเก็บข้อมูลปริมาณการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อเหตุผล
ทางธุรกิจในปี 2561 เป็นปีแรก
2
ปริมาณการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อเหตุผลทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
ธนาคารขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลทั่วประเทศ
3
 การคํานวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) มาตรฐานจากกระทรวงธุรกิจพลังงาน
และนโยบายอุตสาหกรรม สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
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2

เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 – 2566

การจัดทําจรรยาบรรณ
คู่ค้าของธนาคาร

การสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบและเข้าใจ
จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร และ
สนับสนุนให้คู่ค้าทุกรายปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู่ค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
1

50

ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ของธนาคารดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิมนุษยชน
เคารพสิทธิแรงงาน และดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม เพื่ อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความมั่นคง
น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
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ผลการดําเนินงานในปี 2562
การพั ฒนาแนวทางการปรับปรุง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

การประเมินคู่ค้าและผู้รับจ้างรายใหม่ได้ครบ
ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย

การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของคู่ค้าที่มี
นัยสําคัญต่อธนาคารได้ครบร้อยละ 100
ตามเป้าหมาย

การปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง
และผลกระทบด้าน ESG ในห่วงโซ่อุปทาน
โดยเฉพาะกลไกการติดตามและประเมิน
ผลการดําเนินงานของคู่ค้าที่ครอบคลุม
ประเด็นด้าน ESG เพื่ อให้การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและผลกระทบด้าน ESG ของ
้
ธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน

เป้าหมายประจําปี 2562
การกําหนดแนวทางปรับปรุงการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

คู่ค้าและผู้รับจ้างรายใหม่ทั้งหมด
(ร้อยละ 100) ได้รับการประเมินซึ่ง
ครอบคลุมการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

คู่ค้าทั้งหมดที่มีนัยสําคัญต่อธนาคาร
(ร้อยละ 100) ได้รับการประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ธนาคารให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม
่ รวมถึงกลุม
่ คูค
่ า้ ในห่วงโซ่อป
ุ ทานของธนาคาร คูค
่ า้ ทุก
รายจะได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรมตามหลั ก
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร รวมถึงได้รบ
ั การ
ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
ตระหนั ก ดี ว่ า การดํ า เนิ น งานของคู่ ค้ า อาจส่ ง ผลกระทบทั้ ง
โดยตรงและโดยอ้ อ มต่ อ ชื่ อ เสี ย งและการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ธนาคาร ตลอดจนผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียทัง
้ ภายในและภายนอกธนาคาร
ธนาคารจึงได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า
่
ในห่วงโซ่อป
ุ ทานทีเ่ พี ยงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ซึง
ในขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่ อให้สามารถป้องกัน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารกําลังจัดทํา
จรรยาบรรณของคู่ค้าเพื่ อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน และแสดงความคาดหวังที่ธนาคารมีต่อการ
ดําเนินธุรกิจของคูค
่ า้ ในด้านสิง
่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ทัง
ู่ า้ ดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
้ นี้ ธนาคารคาดหวังให้คค
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม และยึ ด ถื อ หลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี
ธนาคารพร้อมสนับสนุนคู่ค้าทุกรายให้สามารถตอบสนองความ
คาดหวั ง ดั ง กล่ า ว เพื่ อร่ ว มกั น สร้ า งห่ ว งโซ่ อุ ป ทานที่ มี ค วาม
มั่นคง น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม
คู่ค้า ในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
คู่ค้า ที่เป็นผู้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจ ที่
ดํ า เนิ น การผ่ า นส่ ว นจั ด ซื้ อ ของธนาคาร ผู้ รั บ จ้ า ง ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้
บริการงานซ่อมแซม ปรับปรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์และอาคาร
สํานักงานต่าง ๆ ของธนาคาร และ ผู้ให้บริการภายนอก ที่เป็น
ผูด
้ าํ เนินการแทนธนาคารในงานเฉพาะด้านบางประเภท ในรายงาน
ความยั่งยืนฉบับนี้ ธนาคารเรียกทั้งสามกลุ่มรวมกันว่า “คู่ค้า”
ยกเว้นกรณีที่ต้องการกล่าวถึงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

แนวทางการบริหารจัดการ
ธนาคารปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และ
แนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร อีกทั้ง
มีการบริหารจัดการความเสีย่ งคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทานของธนาคารทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ โดยเริม่ จากการคัดเลือกคูค่ า้ ทีน่ อกจะ
ต้องมีความน่าเชือ่ ถือและมีความสามารถในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ
ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของธนาคารแล้ว ยังต้องมีแนวคิดใน
การดาํ เนินธุรกิจทีส่ อดคล้องกับหลักการด้านความยัง่ ยืนของธนาคารด้วย
และในอนาคตคู่ค้ารายใหม่ทุกรายจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน โดย
ใช้แบบประเมินตนเอง (Self-Declaration) ที่ครอบคลุมประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความมัน่ คงและน่าเชือ่ ถือของธุรกิจ
เสียก่อน จึงจะสามารถขึน้ ทะเบียนคูค่ า้ ของธนาคารและทําสัญญาจัดซือ้
จัดจ้างกับธนาคารได้ ธนาคารมีการดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลการดําเนินงานของคู่ค้าเป็นประจํา เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าสามารถ
ดําเนินการตามสัญญาจ้างได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มี
กระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล อันอาจเกิดขึน้ จากการดําเนินงานของคูค่ า้ ทีม่ นี ยั
สําคัญต่อธนาคาร เพือ่ หามาตรการป้องกันและบรรเทาทีเ่ หมาะสมต่อไป

การบริหารจัดการด้านการใช้บริการ
จากบุคคลภายนอก
ธนาคารได้กําหนด นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอกด้านงาน
ทั่วไป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้บริการจากบุคคลภายนอก

(Outsource) ครอบคลุมขอบเขตของงานทีอ่ าจใช้บริการจากบุคคลภายนอก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
ของธนาคารและของลูกค้าธนาคาร ธนาคารทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็น
ประจําทุกปี หรือเมือ่ เกิดเหตุการณ์สาํ คัญอันจําเป็นต้องทบทวน นอกจากนี้
ธนาคารได้กําหนดระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบัติตามนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอกด้านงานทั่วไป
ธนาคารได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คล
ภายนอก เพื่อทําหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกและผู้ให้บริการภายนอก กํากับดูแลการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของธนาคาร รวมทั้ง
พิจารณาทบทวนนโยบายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
เพื่อนําเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยหน่วยงานที่มีความ
จําเป็นต้องใช้บริการจากบุคคลภายนอกมีหน้าที่พิจารณาและนําเสนอ
งานที่ ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารและผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ คณะ
กรรมการกลั่นกรองฯ กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และการรักษาข้อมูลความลับของธนาคารและของลูกค้าธนาคาร ดูแล
ให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลการใช้บริการและผูใ้ ห้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานกํากับดูแล
ทําหน้าที่กํากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอกให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของทางการ และระเบียบของธนาคาร ส่วนหน่วยงาน
ตรวจสอบทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการ
ป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)
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คณะกรรมการธนาคาร
หน่วยงาน
กํากับดูแล

หน่วยงานที่ใช้บริการ
จากบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานสรรหา
และจัดรับพนักงาน
สายทรัพยากรบุคคล

สายตรวจสอบ
และควบคุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้บริการจากบุคคลภายนอก

ฝ่ายกฏหมาย หรือกลุ่ม
เจ้าหน้าที่งานวิเทศนิติ
หน่วยงานที่เกียวข้องกับ
การใช้บริการจากบุคคลภายนอก

หน่วยงานตรวจจ่าย
สายการบัญชีและการเงิน
และศูนย์สนับสนุนการธนาคาร

การคัดเลือกคู่ค้า

52
นํ้าหนัก (Weight) ของประเด็นที่ใช้ในการประเมินคู่ค้ารายใหม่
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านสินค้าและบริการ

20%

20%

การคัดเลือก
คู่ค้า

ด้านสิ่งแวดล้อม

20%

ด้านสังคม

20%

ด้านการดําเนินธุรกิจ

20%

ธนาคารจัดให้มกี ระบวนการคัดกรองคูค่ า้ รายใหม่อย่างเป็นระบบ เริม่ จาก
การเชิญคู่ค้าที่มีศักยภาพมาพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าของธนาคาร เปิดโอกาสให้คู่ค้าแนะนําสินค้าและ
บริการ และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ธนาคารกําหนดให้คู่ค้าและผู้รับจ้าง
รายใหม่ทุกรายต้องทํา แบบประเมินตนเอง เพื่อยืนยันถึงคุณภาพสินค้า
และบริการ ความมั่นคงของธุรกิจ และแนวทางการจัดการด้าน ESG ซึ่ง
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานตามหลักกฎหมายใน
ประเทศและหลักสากล หากคู่ค้ารายใหม่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะ
ไม่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนคู่ค้าของธนาคาร ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์
จะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่ธนาคาร และเจ้าหน้าทีข่ อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปเยี่ยมชมกิจการก่อนจะนําเสนอขออนุมัติ
ขึ้นทะเบียนคู่ค้าต่อไป ในกรณีของผู้ให้บริการภายนอก คณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้บริการจากคนภายนอก จะเป็นผู้พิจารณาตามแนวทาง
การคัดเลือกผูใ้ ห้บริการภายนอก โดยครอบคลุมประเด็นด้านความรูค้ วาม
สามารถ ประสบการณ์ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ความมั่นคงทาง
สถานะทางการเงิ น ความเสี่ ย งเชิ ง ธุ ร กิ จ และนโยบายของบริ ษั ท ที่
สอดคล้องเหมาะสมกับธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้เริ่มนําวิธีการประมูลออนไลน์ (e-Auction) มาใช้
เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าสามารถแข่งขันกันอย่างเสรี โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายสามารถทราบสถานะและความคืบหน้า
ของการประมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารได้สื่อสารและจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ในปี 2562 ธนาคารได้จดั ให้มกี ารระบุและประเมินความเสีย่ งและผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของคู่ค้าที่มีนัยสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร (Critical Supplier) ซึ่งได้แก่ คู่ค้าที่ธนาคารซื้อ
สินค้าและบริการเป็นมูลค่าสูง (High-Spending) คู่ค้าที่ผลิตสินค้าและ
บริการที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของธนาคาร (Critical-Component)
และคู่ค้าที่ผลิตสินค้าและบริการที่ไม่สามารถหาจากแหล่งอื่นมาใช้
ทดแทนได้โดยง่าย (Non-Substitutable) จํานวนทั้งสิ้นกว่า 220 ราย
การประเมินดังกล่าวมีพนักงานและผูบ้ ริหารจากหน่วยงานด้านการจัดซือ้
จัดจ้าง หน่วยงานผูใ้ ช้บริการสินค้าและบริการจากคูค่ า้ ตลอดจนหน่วยงาน
กํากับดูแลเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือเพื่อหา
มาตรการรองรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ในขั้ น ตอนการระบุ ป ระเด็ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
ธรรมาภิบาล ของคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน ธนาคารได้ระบุประเด็นความเสีย่ ง
ที่มีความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรกในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านสิ่งแวดล้อม:
(1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emission) (2) การจัดการด้าน
พลังงาน (Energy Management) และ (3) การจัดการของเสียและวัตถุ
อันตราย (Waste and Hazardous Materials Management)
ข้อมูลสถิติคู่ค้าของธนาคาร

ด้านสังคม:
(1) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) (2) การปฏิบัติต่อพนักงาน (Labor
Practices) และ (3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
(Occupational Health & Safety)
ด้านธรรมาภิบาล:
(1) การคอร์รัปชั่น (Corruption) (2) การปกป้องความเป็นส่วนบุคคล
(Privacy Protection) และ (3) การหลอกลวง ฉ้อโกง (Fraudulent)
ธนาคารประเมินความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคูค่ า้ ทีม่ นี ยั สําคัญ
แต่ละราย โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบ (Severity) เพื่อระบุคู่ค้าสําคัญที่มีความเสี่ยงด้าน
ESG สูง และหามาตรการป้องกันและบรรเทาทีเ่ หมาะสม ผลการระบุและ
ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบในครัง้ นีจ้ ะถูกนําไปใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทําจรรยาบรรณคูค่ า้ และการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความ
เสีย่ งในห่วงโซ่อปุ ทานของธนาคารให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ธนาคารจะจัดให้มกี ารทบทวนประเด็นความเสีย่ งและผลกระทบด้าน
ESG ของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารเป็นประจําทุกปี

รวม

คู่ค้า

ผู้รับจ้าง

2,771

730

1,211

830

• บริษัทในประเทศ

2,450

730

1,211

509

• บริษัทต่างประเทศ

321

-

-

321

59

14

14

31

• บริษัทในประเทศ

41

14

14

13

• บริษัทต่างประเทศ

18

-

-

18

1,206

169

274

763

• บริษัทในประเทศ

885

169

274

442

• บริษัทต่างประเทศ

321

-

-

321

บริษัทที่อยู่ในทะเบียนคู่ค้าของธนาคาร (จํานวน)

คู่ค้ารายใหม่ทั้งหมด (จํานวน)

การทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าในปี 2562 (จํานวน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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53

���������������������������

54

การปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Chain” แก่เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 40 คน เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในความสําคัญของ
ธนาคารได้วางแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลในห่วงโซ่อปุ ทานของ
ธนาคาร โดยเน้นความสําคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน ESG ธนาคาร เพือ่ จุดประกายความคิดในการบริหารจัดการห่วงโซอุปทานอย่าง
และความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร ธนาคารมีแผนที่จะยก ยัง่ ยืน และได้จดั การอบรมเรือ่ ง “เสริมธุรกิจให้แข็งแกร่งด้วยความรับผิดชอบ
ระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ให้เหมาะสมกับธุรกิจของ ต่อสังคมตามแนวทางสากล” ให้แก่เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงานในส่วน
ธนาคารและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก จัดซือ้ ของธนาคาร เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความสําคัญ
ธนาคาร และจะจัดทําจรรยาบรรณของคู่ค้าเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นใน ของการดําเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากล และการ
การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และแสดงความคาดหวังที่ธนาคารมีต่อการ ดูแลไม่ให้ธุรกิจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสังคม
ดําเนินธุรกิจของคู่ค้าในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปี 2563
ธนาคารสนับสนุนคูค่ า้ ทีผ่ ลิตหรือจําหน่ายสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้แก่พนักงาน และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
สัญลักษณ์ฉลากเขียว (Green Label) การเลือกซื้อกระดาษ A4 ที่มีส่วน
ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผสมของกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษทีใ่ ช้เยือ่ บริสทุ ธิ์ กระดาษทีใ่ ช้เส้นใย
สังคมและสิง่ แวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างห่วงโซ่อปุ ทานที่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Fiber) และการเลือกซื้อผงหมึกพิมพ์ที่มี
ยั่งยืน ผ่านการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ESG Risk in Supply ใบรับรองว่าผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล เป็นต้น
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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร

คู่ค้า

ผู้รับจ้าง

กระบวนการ
คัดกรอง

ขึ้นทะเบียน
กับธนาคาร
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คัดเลือกคู่ค้า
หรือผู้รับจ้าง
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สอบราคา ต่อรองราคาและจัดจ้าง พิ จารณาค่าบริการและ
ทําการต่อรองราคาโดยผ่านคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

จัดทําใบสั่งซื้อ
และ/หรือ ใบสัญญา

ส่งมอบ
สิ่งของ/งาน

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

นําเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง

ชําระเงิน
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เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 – 2565
การดําเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “กําหนดแนวทางการ
ดําเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน
ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
(Sustainable Banking Guidelines –
Responsible Lending)”
ของสมาคมธนาคารไทย

่ อย่างมีความรับผิดชอบ
การให้สน
ิ เชือ
1

56

ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางการดําเนิน
กิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิด
ชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible
Lending) ของสมาคมธนาคารไทย ผ่านการพิ จารณาสินเชื่อ
โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล และการให้สินเชื่อเพื่ อสนับสนุน
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน

3

เป้าหมายประจําปี 2562

การสนับสนุนสินเชื่อเพื่ ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพิ่ มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2561

ผลการดําเนินงานในปี 2562
ธนาคารได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกําหนดแนวทางการดําเนินกิจการ
ธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking
Guidelines – Responsible Lending)
ของสมาคมธนาคารไทย

ธนาคารมียอดสินเชื่อที่ให้แก่โครงการ
ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 10.34 เมื่อเทียบกับปี 2561

่ นแปลง
ประเด็นปัญหาด้านสิง
่ แวดล้อมและสังคม เช่น การเปลีย
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ ม
่ เฟือย การละเมิดสิทธิมนุษยชน และหนี้สินภาคครัวเรือน
่ าํ คัญของการพั ฒนาประเทศไปสูค
เป็นปัจจัยท้าทายทีส
่ วามยัง
่ ยืน
ธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินและเป็นแหล่งเงินทุน

่ น
สําคัญให้กบ
ั ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน สามารถช่วยขับเคลือ
การพั ฒนาอย่างยัง
่ ยืนได้ โดยการส่งเสริมการสร้างผลกระทบ
เชิงบวกและช่วยป้องกันบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสิง
่ แวดล้อม
และสังคม ผ่านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
ธนาคารให้ความสําคัญกับการพิ จารณาสินเชื่อโดยคํานึงถึง
่ งและผลกระทบด้านสิง
ความเสีย
่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG)
เนื่องจากธนาคารไม่ต้องการให้กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
่ จากธนาคารสร้างผลกระทบทางลบต่อสิง
สินเชือ
่ แวดล้อมและ
สังคม โดยปราศจากมาตรการป้องกันบรรเทาที่เพี ยงพอและ
เหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารได้นําเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ที่ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ส่ิ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ
ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยการให้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุน
ที่เหมาะสม ตลอดจนได้ร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่ อช่วย
บรรเทาปัญหาหนี้สิ้นของครัวเรือนซึ่งกําลังเป็นปัญหาสําคัญ
ระดับประเทศ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

แนวทางการดําเนินงานด้านการให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ
ธนาคารได้กําหนด นโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องยึดถือ ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคล เพื่อป้องกันความเสี่ยง
และผลกระทบเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมอันอาจเกิดจากการให้สนิ เชือ่ ของธนาคาร ตลอดจน
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและภูมิคุ้มกันความเสี่ยงทางด้านการเงินให้แก่ลูกค้า อันจะนํามาซึ่ง
ภาพลักษณ์ที่ดีและความมั่นคงของธนาคารสืบไป ธนาคารได้มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ESG เช่น องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund
for Nature: WWF) เพือ่ รับฟังความคิดเห็นและนํามาปรับใช้ให้นโยบายการให้สนิ เชือ่ อย่างมีความ
รับผิดชอบของธนาคารมีความเหมาะสมและครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ที่มีนัยสําคัญทั้งต่อ
ธนาคารเองและสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะสามารถประกาศใช้นโยบายการให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบได้ภายในปี 2563
ธนาคารได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “กําหนดแนวทางการดําเนินกิจการ
ธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines –
Responsible Lending)” ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารพาณิชย์อีก 14 แห่ง
ภายในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจในฐานะผู้จัดสรรเงินทุน โดยคํานึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็น
ก้าวสําคัญในการขับเคลือ่ นภาคการเงินของประเทศไปสูค่ วามยัง่ ยืน โดยธนาคารมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการดําเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ผ่านการ
พิจารณาสินเชื่อโดยคํานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
และการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง

นโยบายการให้สินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบของธนาคารประกอบด้วย
6 องค์ประกอบได้แก่
การให้สินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งสินเชื่อ
ธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในระดับ
Portfolio
การให้บริการสินเชื่ออย่าง
เป็นธรรมและการสนับสนุน
การเข้าถึงสินเชื่ออย่างทั่วถึง

การพั ฒนาบุคลากร

การควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผล

การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
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ธนาคารได้ กํ า หนดมาตรฐานการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ทั่ ว ไป (General
Underwriting Standard: GUS) ซึ่ ง มี ก ารทบทวนเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี
มาตรฐานดังกล่าวระบุธรุ กรรมทีธ่ นาคารจะไม่พจิ ารณาสินเชือ่ เช่น ธุรกิจ
หรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง โดยไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบอย่างเพียงพอ เพื่อ
คัดกรองธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์และไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมออกจาก
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงรายการสินเชือ่ ทีธ่ นาคารจะไม่สนับสนุนให้มคี วามเหมาะสมและ
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มประกาศใช้ในปี 2563

ตรวจสอบ และพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมทั้ง
ประเด็ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล เช่ น
วัตถุประสงค์ของการขอสินเชือ่ (ต้องไม่ใช่การขอสินเชือ่ เพือ่ ประกอบธุรกิจ
หรือทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ
รายได้และแหล่งทีม่ าของรายได้ ความสามารถในการชําระหนี้ กฎเกณฑ์
ทางการที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ใช่การขอสินเชื่อเพื่อทํากิจกรรมที่อาจก่อ
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง โดยไม่มมี าตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อของธนาคารจะไม่ส่งผลเสียแก่
ตัวผู้ได้รับสินเชื่อเอง ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในการพิจารณาสินเชื่อบุคคล ธนาคารให้ความสําคัญกับการพิจารณา
สินเชื่ออย่างรอบคอบบนพื้นฐานของความเสี่ยงด้านเครดิตและความ
สามารถในการชําระหนี้ รวมถึงความเสีย่ งทีล่ กู หนีอ้ าจมีเงินเหลือไม่เพียงพอ
ต่อการดํารงชีพ (Affordability Risk) ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในระยะ
ยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group)
ในส่วนของการพิจารณาสินเชือ่ โครงการทีม่ คี วามเสีย่ งในการก่อผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมอย่างรุนแรง โครงการจะต้องมีมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบอย่างเพียงพอ ธนาคารจะพิจารณาความเสีย่ งโดยรวมให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งกําหนดระดับการอนุมัติสินเชื่อให้สูงขึ้น

ในขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
รวมถึงการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของธนาคาร และเป็นไป
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกําหนดแนวทางการดําเนินกิจการธนาคาร
อย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ว่าโครงการต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั สินเชือ่ จากธนาคารจะมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิแรงงานอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ซึ่งธนาคารคาดว่าจะเริ่มนํากระบวนการพิจารณาสินเชื่ออย่างมีความ
รับผิดชอบมาใช้ในปี 2563 และจะมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นระยะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเหมาะสมกับระดับ
ความความเสี่ยงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ธนาคารมีกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due
Diligence: CDD) ประกอบการพิจารณาสินเชือ่ โดยมีการสอบถามข้อมูล

การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ธนาคารจั ด อบรมและทบทวนความรู้ ใ ห้ กั บ พนั ก งานในหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องกับสินเชือ่ เป็นประจํา พร้อมทัง้ กําหนดให้เจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ ทุกคน
ต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รด้ า นสิ น เชื่ อ ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ถึ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ภายในธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดอบรมเกีย่ วกับประเด็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้พนักงานตระหนักและเข้าใจ
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและสามารถเชื่อมโยงเข้ากับความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร

ดังกล่าวได้รบั เกียรติจากผูเ้ ชีย่ วชาญขององค์การกองทุนสัตว์ปา่ โลกสากล
(World Wide Fund for Nature: WWF) มาถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับความ
เสี่ยงและโอกาสจากปัจจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจพลังงาน โดยมีผเู้ ข้าร่วม
อบรมกว่า 50 คน

ในปี 2562 พนักงานของธนาคารได้เข้าร่วมการอบรมและการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทีจ่ ดั ขึน้ โดยหน่วยงาน
ภายนอก เช่น “การประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้ง
ที่ 3: อะไรที่ภาคธุรกิจจําเป็นต้องรู้” “การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคอาเซียน: แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานด้านธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน” เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั อบรมเรือ่ ง “Climate
Change and ESG Aspects in Energy Sector” ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหาร
และพนักงานในสายงานด้านสินเชื่อและด้านความเสี่ยง โดยการอบรม

ธนาคารตระหนักถึงปัญหาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ปัญหา
ด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทีเ่ ป็นวาระสําคัญระดับโลกและ
มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัย
สําคัญ ธนาคารจึงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจหรือโครงการที่มี
ส่วนช่วยอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ บรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลภาวะ ผ่านผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่หลากหลาย ดังนี้

การสนับสนุนพลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์ส่ง
ิ แวดล้อม

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

สินเชื่อเพื่ อธุรกิจพลังงานทดแทน

สินเชื่อเพื่ อการอนุรักษ์พลังงาน

ธนาคารสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
ทดแทนของภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและเพื่อ
บรรเทาปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ โดยการนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเงินทีส่ ง่ เสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนือ่ ง
เช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม
โรงไฟฟ้าพลังงานนํ้า โรงไฟฟ้าจากของเสีย เป็นต้น

ธนาคารส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของภาคธุรกิจ โดยการให้สินเชื่อแก่
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยอนุรักษ์พลังงาน เช่น การปรับปรุงอาคารเพื่อการ
อนุรกั ษ์พลังงาน การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ ลดการใช้พลังงาน การ
ติดตัง้ แผงโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นต้น เพือ่ ให้ธรุ กิจสามารถ
ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนและผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 ธนาคารให้การสนับสนุนลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ในการ
ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน คิดเป็นกําลังการ
ผลิตไฟฟ้ารวม 238 เมกะวัตต์ เป็นวงเงินสินเชื่อรวม 4,820 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.34 โดยเป็นการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้กับโรงไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ 4,010 ล้ า นบาท และโรงไฟฟ้ า พลั ง งานนํ้ า
810 ล้านบาท

ธนาคารได้ดําเนินโครงการ “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โดยสถาบันการเงิน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ต่อเนือ่ งเป็นระยะ
ที่ 6 โดยในปี 2562 ธนาคารได้ให้สินเชื่อเพิ่มเติมจากปี 2561 อีก 239.65
ล้านบาท ครบถ้วนตามจํานวนทีธ่ นาคารได้รบั การจัดสรร (609 ล้านบาท)
การสนับสนุนสินเชื่อภายใต้โครงการดังกล่าว สามารถลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าได้กว่า 28 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับการลดปริมาณการใช้
นํ้ามัน 2.40 พันตันนํ้ามันดิบเทียบเท่าต่อปี

สัดส่วนพอร์ทฟอลิโอสินเชื่อธุรกิจพลังงาน
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สินเชื่อโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยระบบไฟฟ้า

ในปี 2560 ธนาคารเป็นสถาบันการเงินหลักในการจัดหาสินเชื่อแก่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วง
ลาดพร้าว-สําโรง ในรูปแบบการปล่อยกูร้ ว่ ม (Syndicate Loan) มูลค่ารวม
63,360 ล้านบาท ซึ่งธนาคารให้สินเชื่อวงเงินประมาณ 21,120 ล้านบาท
หรือร้อยละ 33 ของวงเงินกู้ร่วมของโครงการนี้ โดยในปี 2562 ได้มีการ
เบิกจ่ายเงิน จํานวน 3,281 ล้านบาท สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
และ 2,912.50 ล้านบาท สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชากร
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ เนื่องจากการลดลงของปริมาณการจราจรบน
ท้องถนน
จํานวนการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

ปี 2561

ปี 2562

60

466.83 ล้านบาท
3,281 ล้านบาท

รวม

3,747.83

ล้านบาท

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สําโรง
ปี 2561

ปี 2562

461.17 ล้านบาท
2,912.50 ล้านบาท

รวม

3,373.67

การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและ
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านการเงิน
ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่าความเข้มแข็งของชุมชนและผูป้ ระกอบการรายย่อยเป็น
รากฐานของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ธนาคารจึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของผูป้ ระกอบการรายย่อย ผ่านการเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการให้ความรู้ที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน การเสริมสร้างวินัยทาง
การเงินที่ดี และการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินอันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนี้
สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการรายย่อย

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบที่ก่อให้เกิด
ภาระหนีส้ งู และมีการติดตามทวงถามหนีท้ ไ่ี ม่เป็นธรรม ธนาคารได้รว่ มมือ
กับบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการสนับสนุน
วงเงินสินเชือ่ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพือ่ ลงทุนในกิจการ โดยไม่ตอ้ ง
ใช้หลักทรัพย์คาํ้ ประกัน ภายใต้โครงการสินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการรายย่อย
(ME)
ธนาคารได้ดําเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงระยะที่ 3
(ปี 2561–2563) ซึง่ มีจาํ นวนผูป้ ระกอบการรายย่อยทีไ่ ด้รบั สินเชือ่ จํานวน
2,656 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 482 ล้านบาท (ณ สิ้นปี 2562) สินเชื่อ
ดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยจํานวนมากสามารถพัฒนา
ธุรกิจให้เติบโตต่อไปและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบลง

ล้านบาท

โครงการสินเชื่อเพื่ อผู้ประกอบการรายย่อย
วงเงินสินเชื่ออนุมัติ

สินเชื่อบัวหลวงกรีน

1. การลงทุนด้านพลังงานทดแทน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสนับสนุน
พลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า EV เป็นต้น
2. การบริหารจัดการของเสียเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น การนําเศษวัสดุ
เหลือใช้กลับใช้ซํ้าหรือกลับมาใช้ใหม่
3. การใช้วัสดุชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมี เช่น การเลือกใช้วัสดุชีวภาพที่
ย่อยสลายง่ายแทนการใช้พลาสติก การทําเกษตรแบบอินทรีย์ เป็นต้น

วงเงินสินเชื่ออนุมัติ

351

ล้านบาท

ล้านบาท

1,885

2,656

ระยะที่ 2 (ME2)
ปี 2559 - 2561

ระยะที่ 3 (ME3)
ปี 2561 - 2563

จํานวนผู้ประกอบการรายย่อย (ราย)

ธนาคารสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม สําหรับการลงทุนทางธุรกิจหรือการบริหารจัดการ
พลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (สินเชือ่ บัวหลวงกรีน) มาตัง้ แต่ปี 2551
และในปี 2562 ธนาคารได้ทบทวนและปรับปรุงขอบเขตของสินเชือ่ ให้ทนั
สมัยมากขึน้ พร้อมทัง้ ได้ปรับปรุงเงือ่ นไขของสินเชือ่ ให้จงู ใจผูป้ ระกอบการ
มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการลงทุนในด้านต่าง ๆ ตามที่
ธนาคารกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้

482

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

สินเชื่อบัวหลวงเอสเอ็มอีเพื่ อปรับปรุงธุรกิจ
เข้าสู่ระบบบัญชีเล่มเดียว

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
เพื่ อความยั่งยืนอื่น ๆ

ธนาคารสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการจัดทําบัญชีเล่มเดียวตามนโยบายของ
ภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง
โปร่งใส รับรูส้ ถานะทีแ่ ท้จริงของกิจการ สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน
และวางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทําให้สามารถบริหารธุรกิจให้เติบโต
ได้อย่างยั่งยืน ธนาคารได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านบัญชี
และภาษีอากร แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
และตามหัวเมืองใหญ่ทวั่ ประเทศ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการตระหนักถึงความ
สําคัญของการจัดทําบัญชีเล่มเดียวและการวางแผนภาษีอากร

หุ้นกู้เพื่ ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพือ่ จูงใจให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอี ปรับปรุงธุรกิจเข้าสูร่ ะบบบัญชีเล่มเดียว
ธนาคารได้นาํ เสนอผลิตภัณฑ์ สินเชือ่ บัวหลวงเอสเอ็มอีเพือ่ ปรับปรุงเข้าสู่
บัญชีเล่มเดียว ซึ่งเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า สําหรับการเสริมสภาพคล่องให้
ธุรกิจสามารถปรับปรุงเข้าสูร่ ะบบบัญชีเล่มเดียว ธนาคารได้เริม่ ให้บริการ
สินเชื่อดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2562
มีผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีได้รบั สินเชือ่ จํานวน 135 ราย วงเงินรวม 822.0
ล้านบาท
โครงการ “คลินิกแก้หนี้”

ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ซึ่งริเริ่มโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนีบ้ คุ คลธรรมดาทีม่ หี นีบ้ ตั รเครดิตและหรือ
สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันให้มีโอกาสแก้ไขหนี้ โดยมอบหมาย
ให้บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด (บสส.) ทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลางแทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในปี 2562 โครงการดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่สําคัญ โดย
ขยายขอบเขตลูกหนีท้ สี่ ามารถเข้าร่วมโครงการพร้อมทัง้ ผ่อนปรนเงือ่ นไข
การปรับโครงสร้างหนี้ เพือ่ เพิม่ จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการและช่วยให้ลกู หนี้
ผ่อนชําระหนี้ได้ตามความสามารถที่แท้จริง ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ
ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 ปัจจุบนั มีลกู หนีข้ องธนาคารเข้าร่วมโครงการแล้วทัง้ สิน้
จํานวน 223 ราย นับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมในปี 2562 มีจํานวน 155 ราย
สินเชื่อบัวหลวงบรรเทาทุกข์จากอุทกภัยปี 2562

จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” ในเดือนสิงหาคม
2562 ทําให้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนทั่วไปรวมถึง
ลูกค้าธนาคาร ธนาคารจึงได้กําหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ทั้ง
ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและลูกค้าสินเชื่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัยดังกล่าว ด้วยการผ่อนปรนการชําระหนีส้ นิ เชือ่ เดิมทีม่ กี บั ธนาคาร
และการพิจารณาการให้สนิ เชือ่ เพิม่ เติมตามความจําเป็น เพือ่ เสริมสภาพ
คล่องแก่กิจการที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและ
ทรัพย์สินที่เสียหายจากอุทกภัย โดยมีผู้ขออนุมัติสินเชื่อ 10 ราย วงเงิน
สินเชื่อจํานวน 606.91 ล้านบาท

ธนาคารเป็นผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย หุน้ กูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งถือว่า
เป็นหุน้ กูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (Green Bond) ชุดแรกของประเทศไทย
ที่ อ อกภายใต้ เ กณฑ์ ก ารเสนอขายหุ้ น กู้ เ พื่ อ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้มาชําระคืนหนี้
เดิมจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ซึ่ง
เข้าข่ายตามเกณฑ์การขนส่งคาร์บอนตํา่ (Low Carbon Land Transport)
ของ Climate Bonds Initiative (CBI) หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่ารวม 13,000
ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนทีจ่ ดั จําหน่ายโดยธนาคารจํานวน 6,500 ล้านบาท
ธนาคารได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และได้รับ
การตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนเพื่ อความยั่งยืน

ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์
การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ ธนาคารร่วมกับบริษัท
หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ในเครื อ พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก และนํ า เสนอ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความหลากหลายให้กับลูกค้าในรูปแบบกองทุน
รวม โดยมีกองทุนที่เน้นส่งเสริมการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
• กองทุนรวมคนไทยใจดี (B-KIND) เป็นกองทุนรวมด้าน ESGC กองทุน
แรกของประเทศไทย ซึง่ เน้นลงทุนธุรกิจทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานดีและให้ความ
สําคัญและมีส่วนร่วมกับการแสดงความรับผิดชอบใน 4 ด้าน ได้แก่
สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชั่น กองทุนมี
นโยบายมอบรายได้ในการจัดการกองทุนร้อยละ 40 หรือเทียบเท่าร้อยละ
0.8 ของมูลค่าเงินกองทุน เพือ่ สนับสนุนหรือลงทุนในโครงการสาธารณ
ประโยชน์ต่าง ๆ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ จํานวน 680.30 ล้านบาท และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อ
สังคม จํานวน 51 โครงการ คิดเป็นจํานวนเงิน 39.88 ล้านบาท โดยมี
โครงการทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุน เช่น โครงการ “ความมัน่ คงทางอาหารเพือ่
เด็กบนดอยสูง” “บัดดีโ้ ฮมแคร์ (Buddy Homecare) กลไกดูแลผูส้ งู อายุ
ยากไร้” “Chatbot ช่วยเหลือผู้หญิงจากความรุนแรง” เป็นต้น
• กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) และ กองทุน
รวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาล (B-THAICG) มีนโยบายลงทุนใน
กิจการที่ได้รับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Scoring)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย โดยกองทุนรวมบัวหลวง
หุน้ ธรรมาภิบาล (B-THAICG) ยังเพิม่ หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการได้รบั การ
รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ไว้ด้วย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 กองทุนเปิด
บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,656.44 ล้านบาท
และกองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
368.78 ล้านบาท
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รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การดูแล
พนักงานและสร้าง
ความพึ งพอใจ
ให้กับลูกค้า
ธนาคารมุ่งใส่ใจดูแลพนักงานและลูกค้า
โดยดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและมี
สภาพแวดล้อมในการทํางานทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย
ส่งเสริมการพั ฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
และรักษามาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ
เป็นธรรม และประทับใจ เพื่ อสร้างความพึ งพอใจ
และรักษาความสัมพั นธ์อันดีกับลูกค้า
63
การดูแลด้านสวัสดิการ
และความปลอดภัย
ของพนักงาน

การให้ความรู้เพื่ อพั ฒนา
บุคลากร

การสร้างความพึ งพอใจ
ให้กับลูกค้า
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2

เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาวปี 2563 – 2565

พั ฒนามาตรฐานและจัดทํา
ฐานข้อมูลการลาของพนักงาน

เป้าหมายประจําปี 2562

การดูแลด้านสวัสดิการและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
1

64

ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีความสุข
ในการทํางาน และมีความผูกพั นและอยากเติบโต
ไปพร้อมกับธนาคารอย่างยั่งยืน

3

ผลการดําเนินงานในปี 2562
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
และการใช้ความรุนแรงลดลง และไม่มีข้อร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการในศาล

จํานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน
ลดลง และไม่มีพนักงานเสียชีวิตจากการทํางาน
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

อัตราการขาดงานเฉลี่ยของ
พนักงานเท่ากับ 4.95 วัน

ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
และการใช้ความรุนแรง รวมถึงไม่มี
ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการในศาล

จํานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การทาํ งานลดลง และไม่มพ
ี นักงานเสียชีวต
ิ
จากการทํางาน เมื่อเทียบกับปี 2561

อัตราการขาดงานของพนักงาน
ไม่เกิน 6 วันต่อปี

ธนาคารตระหนั ก ดี ว่ า “พนั ก งาน” คื อ ทรั พ ยากรบุ ค คล
ที่ทรงคุณค่าและเป็นพื้ นฐานของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสําเร็จ ธนาคารจึงดูแลเอาใจใส่พนักงานธนาคารเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย เพื่ อให้ พ นั ก งานมี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต
มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางกายและใจ มีความปลอดภัยในการ
ทํางาน อีกทัง
ุ่ เทพลังกาย
้ ยังเป็นการตอบแทนพนักงานทีไ่ ด้ทม
พลังใจ พลังความคิดในการทํางานให้กบ
ั ธนาคาร และเป็นการ
สร้างขวัญและกําลังใจแก่พนักงาน การดูแลเอาใจใส่พนักงาน
จะส่งผลให้พนักงานทุ่มเทปฏิบัติงาน สามารถส่งมอบผลงาน
ที่ดีให้แก่ธนาคาร ตลอดจนเกิดเป็นความรักและความผูกพั น
ต่อธนาคารในระยะยาว อนึ่ง ข้อมูลด้านสวัสดิการและความ
ปลอดภั ย ของพนั ก งานที่ อ ยู่ ใ นรายงานความยั่ ง ยื น ฉบั บ นี้
ครอบคลุมทัง
้ พนักงานและลูกจ้างของธนาคาร ยกเว้นในกรณี
ที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ธนาคารมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์แก่
พนักงาน ที่โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ
เชื้อชาติ หรือศาสนา การกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
พนักงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมจากผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและผลประกอบการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารกําหนดค่า
ตอบแทนการทํางานของพนักงานไว้สูงกว่าค่าจ้างขั้นตํ่าตามกฎหมาย
ธนาคารได้เข้าร่วมในการจัดทํารายงานเปรียบเทียบผลตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานธนาคารกับตลาดแรงงานในภาคธุรกิจธนาคาร
(Banking Compensation and Benefit Survey) เป็นประจําทุกปี เพือ่ นาํ
ข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ของธนาคารให้สามารถแข่งขันได้และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม เพือ่ รักษาและดึงดูดบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถให้ทาํ งานกับ
ธนาคาร ตลอดจนจูงใจให้พนักงานทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ธนาคารจัดสรรสวัสดิการและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับพนักงานทุกคน
ภายใต้หลักความเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ เงินกู้ยืม หรือความ
มั่นคงภายหลังเกษียณอายุการทํางาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและ
ความกังวลในด้านต่าง ๆ ของพนักงานและครอบครัว

เงินช่วยเหลือ

ธนาคารให้สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานเพิ่มเติมจากสวัสดิการพื้นฐาน
ตามกฎหมาย โดยระบุเงือ่ นไขและหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนแน่นอนและมีการ
ประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ เช่น การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร
ของพนักงาน เดือนละ 600 บาท สําหรับบุตร 3 คนแรก ตั้งแต่แรกเกิดจน
บรรลุนิติภาวะหรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การจ่ายเงินบํารุง
ขวัญแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้ การจ่าย
เงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากเหตุที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอัตรา 15 เท่าของเงินเดือน การจ่ายเงิน
สงเคราะห์แก่พนักงานทีเ่ สียชีวติ หรือพ้นจากตําแหน่งหน้าทีเ่ นือ่ งจากการ
เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทํางานในอัตรา 30 เท่าของเงินเดือน โดยที่
บุตรจะยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรตามระเบียบ เสมือนว่าพนักงานที่เสีย
ชีวติ หรือพ้นจากตําแหน่งดังกล่าวยังคงสภาพความเป็นพนักงานอยู่ เป็นต้น
สินเชื่อพนักงาน

ธนาคารจัดสวัสดิการสินเชือ่ ดอกเบีย้ อัตราพิเศษให้แก่พนักงานตามความ
จําเป็นในการดํารงชีพ เพือ่ ให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี ลอดการทํางาน
กับธนาคาร สินเชื่อดังกล่าวครอบคลุม การซื้อที่อยู่อาศัย การซื้อรถยนต์
การใช้จา่ ยเพือ่ การศึกษาบุตร การใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลของบุคคล
ในครอบครัว การชําระหนี้ที่กู้ยืมจากภายนอก การซื้อเครื่องใช้ที่จําเป็น
สําหรับการครองชีพ การกู้ยืมเพื่อบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการออมและการลงทุน โดยได้จดั ตัง้ กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพขึ้นตั้งแต่ปี 2532 เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเงินใช้จ่ายอย่าง
เพียงพอในวัยเกษียณ พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนสามารถเลือกนโยบาย
การลงทุนที่สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการและระดับความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ และสามารถเปลีย่ นนโยบายการลงทุนได้ปลี ะ 2 ครัง้ ใน
ช่วงเวลาที่กําหนดไว้
ในปี 2562 ธนาคารได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับเงิน โครงการ
“บริษัทเกษียณสุข” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อส่งเสริมให้คนไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของการออมเงินในระยะยาวให้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวติ หลังจากเกษียณอายุ ภายใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกดั จัดแผนเป็น
เห็นเงินพอ” โดยธนาคารได้จัดส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานได้เห็น
ถึงความสําคัญของการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณผ่านกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพ ซึง่ พนักงานสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพในอัตรา
ร้อยละ 3 – 15 ของเงินเดือน และธนาคารสมทบเงินกองทุนให้ในอัตรา
ร้อยละ 6.75 – 8.75 ของเงินเดือน ตามอายุงานของพนักงาน ปัจจุบันมี
พนักงานเข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพถึงร้อยละ 95.4
สุขภาพและความสัมพั นธ์ที่ดีของ
พนักงานและครอบครัว
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ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว จึงได้จดั สวัสดิการ
ไว้เกินกว่ามาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด เพือ่ สร้างเสริมความสัมพันธ์และ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ภี ายในครอบครัวของพนักงาน เช่น ในกรณีการลาคลอด
ธนาคารให้สิทธิพนักงานหญิงลาในช่วงก่อนและหลังคลอดรวมกันได้
สูงสุด 98 วัน โดยได้รับค่าจ้างเต็ม ส่วนพนักงานชายสามารถลาเพื่อไป
ดูแลภรรยาและบุตรโดยได้รับค่าจ้างเต็มได้สูงสุด 5 วัน ภายในช่วง 15
วันแรกหลังการคลอด นอกจากนี้ ในกรณีการลาป่วย ธนาคารจ่ายค่าจ้าง
เต็มให้แก่พนักงานที่ลาป่วยได้สูงสุด 90 วัน (กฎหมายกําหนดให้ลาป่วย
โดยได้รับค่าจ้างเต็มได้ 30 วัน)

บริการด้านสุขภาพ
ธนาคารให้ความสําคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยจัดให้มีบริการ
ด้านสุขภาพให้กับพนักงาน ดังนี้
• จัดให้มีแพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง และพยาบาล ให้บริการตรวจ
รักษาและให้คําปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานในวันทําการ พนักงาน
สามารถใช้บริการได้ทหี่ น่วยบริการสุขภาพ ชัน้ 4 อาคารสํานักงานใหญ่
สีลม และชั้น 2 อาคารสํานักงานพระราม 3
• จดั ให้มบี ริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุใ์ ห้แก่พนักงานเป็น
ประจําทุกปี เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรคไข้หวัด
ใหญ่ โดยในปี 2562 มีพนักงานเข้ารับบริการฉีดวัคซีนทีอ่ าคารสํานักงาน
ใหญ่ สีลม และอาคารพระราม 3 ทั้งสิ้น 5,004 คน
• จดั ให้มบี ริการเอ็กซเรย์ปอดโดยรถเอ็กซเรย์เคลือ่ นทีเ่ ป็นประจําทุกปี เพือ่
ตรวจคัดกรองโรคปอดเบือ้ งต้น โดยให้บริการทีบ่ ริเวณอาคารสํานักงาน
ใหญ่ สีลม และอาคารสํานักงานพระราม 3 ในปี 2562 มีพนักงานเข้ารับ
บริการทั้งสิ้น 7,092 คน
• จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงาน
เป็นประจําทุกปี โดยในปี 2562 ธนาคารได้จัดบรรยาย หัวข้อ “รู้ทัน
ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 2019” โดย พญ.สุดา พันธุร์ นิ ทร์ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านอายุรศาสตร์โรคภูมแิ พ้และภูมคิ มุ้ กันทางคลินกิ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “ออกกําลังกายง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทําได้”
โดยอาจารย์ภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการออก
กําลังกาย และหัวข้อ “From Stress to Strength” โดยแพทย์หญิง
อภิสมัย ศรีรงั สรรค์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์จติ รักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
• จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและฝึกการปฏิบตั เิ พือ่ ช่วยชีวติ ตัง้ แต่ขนั้ พืน้ ฐาน
ไปจนถึงการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยยามฉุกเฉิน เช่น การปฐมพยาบาลและช่วย
ชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อให้พนักงานสามารถปฐมพยาบาลได้ในเบื้องต้น
อย่างมีประสิทธิผล และการฝึกการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นได้อย่างถูกต้อง
• กรณีที่พนักงานเจ็บป่วยและจําเป็นต้องเข้ารับการรักษากับสถาน
พยาบาลภายนอกธนาคาร พนักงานสามารถเข้ารับการรักษาได้โดย
ธนาคารจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรมตาม
อัตราที่กําหนดไว้

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ี
โดยจัดให้มีการอํานวยความสะดวกแก่พนักงาน ดังนี้
การทํางานที่ยืดหยุ่น

เนือ่ งจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิต ตลอดจนการทํางานของพนักงานธนาคารในยุค
ปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงไปด้วย ธนาคารได้เตรียมอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเวลาได้เหมาะสม
กับวิถชี วี ติ ของตนเอง ซึง่ รวมถึงการทํางานจากทีบ่ า้ น และการเข้าออกงาน
ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันได้หากได้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
นอกจากนี้ ธนาคารอนุญาตให้พนักงานสามารถแต่งกายในชุดลําลองได้
ในวันศุกร์ (Casual Friday) เพือ่ สร้างบรรยากาศการทํางานทีม่ คี วามผ่อน
คลายมากขึ้น
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บริการ “ห้องคุณแม่” ให้แก่คุณแม่ที่มีลูกน้อยแรกเกิด

ธนาคารจัดให้มีบริการ “ห้องคุณแม่” แก่พนักงานที่เป็นคุณแม่และ
ต้องการพื้นที่เป็นสัดส่วนสําหรับปฏิบัติภารกิจเพื่อลูกน้อยแรกเกิด “ห้อง
คุณแม่” ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารสํานักงานใหญ่ สีลม จัดแบ่งเป็นโซนด้วย
การกัน้ ม่าน สามารถปรับแสงสว่างได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
ภายในห้องมีอ่างล้างมือและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการใช้งาน
พร้อมตูแ้ ช่นา้ํ นมแม่ระหว่างวัน ซึง่ มีแม่บา้ นคอยดูแลทําความสะอาดตูแ้ ช่
ทุกสุดสัปดาห์เพื่อสุขลักษณะอนามัยที่ดี ประตูเข้าห้องเป็นระบบแบบใช้
รหัสเฉพาะบุคคล (Access Control) เพื่อความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัว
สถานที่ออกกําลังกาย

ธนาคารจัดให้มสี ถานทีอ่ อกกําลังกายทีอ่ าคารสํานักงานใหญ่ สีลม อาคาร
พระราม 3 และสมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึง่ สามารถรองรับการออกกําลังกายหลากหลาย
ประเภท เช่น มวยไทย แอโรบิค โยคะ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เปตอง เป็นต้น
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รายการ

พนักงานประจํา

ลูกจ้าง

(Full time)

(Contract)

การรักษาพยาบาล
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
ความคุ้มครองกรณีพิการหรือทุพพลภาพ
เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือเสียชีวิต
เงินเกษียณอายุ
สิทธิในการลาคลอดบุตร
เงินสงเคราะห์บุตร
เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
ประกันชีวิตกลุ่ม
การตรวจสุขภาพประจําปี
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สวัสดิการเงินกู้
เงินช่วยเหลือ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
การทํางานที่ยืดหยุ่น
ห้องคุณแม่
สถานออกกําลังกาย

การดูแลพนักงานเกษียณอายุ
ธนาคารให้ความสําคัญกับพนักงานที่เกษียณอายุเนื่องจากพนักงาน
เหล่านีเ้ คยเป็นกําลังสําคัญทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นธนาคารไปสูค่ วามความสําเร็จ
มาอย่างยาวนาน ธนาคารจัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีประกาศ
เกียรติคณ
ุ พร้อมมอบของทีร่ ะลึกให้แก่พนักงานธนาคารทีเ่ กษียณอายุใน
แต่ละปี และในปี 2562 ธนาคารได้ให้เงินช่วยเหลือเฉพาะกาลเป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงานเกษียณอายุที่ทํางานกับธนาคารมานานกว่า 30 ปี
คนละ 200,000 บาท เพื่อใช้ในการดํารงชีพหลังเกษียณอายุ นอกเหนือ
จากผลประโยชน์จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและค่าชดเชยตามกฎหมาย
ธนาคารยังให้สิทธิกับพนักงานที่เกษียณอายุสามารถเข้ารับบริการและ
ทํากายภาพบําบัดจากบริการสุขภาพของธนาคารได้

ธนาคารให้การสนับสนุน “ชมรมบัวใหญ่” ซึง่ เป็นชมรมทีพ่ นักงานเกษียณ
ของธนาคารได้รวมตัวกันก่อตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สมาชิกได้มา
พบปะสังสรรค์ ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวตามความเหมาะสม และ
สนับสนุนกิจกรรมของธนาคาร สมาชิกชมรมบัวใหญ่ได้รับผลประโยชน์
อาทิ บริการสุขภาพของธนาคาร ซึ่งรวมไปถึงการตรวจรักษาโรค การ
สนับสนุนค่ายา และการทํากายภาพบําบัด ทายาทโดยธรรมของสมาชิก
ชมรมมีสิทธิได้รับค่าฌาปนกิจ 5,000 บาท เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้จดั ตัง้ กองทุนชาตรี โสภณพนิช ขึน้ เพือ่ ให้ความช่วยเหลืออดีตพนักงาน
ที่เดือดร้อนด้านการเงินหลังเกษียณ เช่น กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง กรณี
ถึงแก่กรรม ตลอดจนทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การเคารพสิทธิมนุษยชน
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ธนาคารให้เสรีภาพแก่พนักงานในการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง หรือ
ดําเนินกิจกรรมด้านสิทธิแรงงาน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ธนาคาร
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
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การจ้างงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
ไม่แบ่งแยกเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา การศึกษา หรือสีผวิ เป็นสิง่ ทีธ่ นาคารให้
ความสําคัญมาโดยตลอด ธนาคารเคารพในสิทธิแรงงาน รวมถึงสิทธิเด็ก
สิทธิสตรี และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ธนาคารมีความจําเป็นต้องเลิกจ้าง
พนักงานโดยมีสาเหตุนอกเหนือจากการกระทําความผิดหรือการเกษียณ
อายุ ธนาคารจะปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และจะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามแต่กรณีและ
จ่ายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกําหนด

โดยธนาคารมีสหภาพแรงงาน 2 สหภาพ ได้แก่ สหภาพแรงงานธนาคาร
กรุงเทพ และสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ ปี 2562 มี
สมาชิกสหภาพรวมทัง้ สิน้ 10,582 คน คิดเป็นร้อยละ 46.65 ของพนักงาน
ทั้งหมด ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้แทนเจรจาของสหภาพแรงงานสามารถ
นําประเด็นปัญหามาหารือกับธนาคารเพือ่ ป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยที่ผ่านมาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ของสหภาพได้รับการตอบสนองจากฝ่ายจัดการเป็นอย่างดี ทั้งนี้สหภาพ
แรงงานเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นสมาชิก
สหภาพหรือไม่ก็ตาม
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ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยได้ ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กฎหมายใน
ประเทศและมาตรฐานระดับสากลด้านมนุษยชน เช่น ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)
อนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(The International Labour Organization (ILO) Conventions) และ
ได้ นํ า หลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
สหประชาชาติ (The United Nations Guiding Principles on Business
and Human Rights: UNGP) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อระบุและประเมินความ
เสีย่ งและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกิจกรรมทางธุรกิจ
ของธนาคารและคู่ค้า ตลอดจนหามาตรการป้องกันและเยียวยาผลกระ
ทบที่อาจเกิดขึ้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ธนาคารมีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานและให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี
คณะกรรมการความปลอดภัย

ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการด้านความ
ปลอดภัยของธนาคาร โดยทําหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและการติดตาม
ประเด็นด้านความปลอดภัยภายในอาคารของธนาคารเป็นประจําทุก
เดือน ซึง่ รวมถึงสํารวจพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ ประเมินสิง่ บ่งชีอ้ นั ตราย กําหนด
มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามผลการแก้ไข ธนาคารจัดตั้ง คปอ.

ประจําสาขาหรืออาคารที่มีจํานวนพนักงานรวมกันตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น 36 แห่ง คปอ. มีสมาชิกอย่างน้อย 5 คน (ยกเว้นอาคาร
สํานักงานใหญ่ สีลม จํานวน 11 คน และอาคารพระราม 3 มีสมาชิก
จํานวน 11 คน) ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้แทน
ระดับผู้บังคับบัญชา และกรรมการผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการ ร่วม
เป็นคณะกรรมการ มีวาระปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี
การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ธนาคารทําการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นประจํา
ทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความปลอดภัยของตัวอาคาร ระบบไฟฟ้า
ระดั บ เสี ย ง และคุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่ ทํ า งาน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานตามกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล เช่ น Singapore
Standard SS 544:2009 Code of Practice for Indoor Air Quality for
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Air-Conditioned Buildings สําหรับในพื้นที่ที่ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศมีคา่ เกินกว่ามาตรฐาน ธนาคารได้ดาํ เนินการแก้ไขโดยใช้วธิ ตี า่ ง ๆ
เพื่อลดผลกระทบ เช่น การทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในสํานักงานทีเ่ ป็นต้นเหตุ และการเพิม่ อุปกรณ์ทที่ นั สมัย
และมีประสิทธิภาพสูงขึน้ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน รวมทั้งได้มีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
สภาพแวดล้อมในที่ทํางานมีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงาน

การอบรมให้ความรู้

ธนาคารได้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยด้านอัคคีภยั และระบบความ
ปลอดภัยของธนาคารให้กับพนักงานเข้าใหม่ทุกคน โดยได้บรรจุเข้าเป็น
ส่วนหนึง่ ของหลักสูตรในวันปฐมนิเทศ ธนาคารได้จดั อบรมให้ความรูด้ า้ น
ความปลอดภัยแก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการซ้อมดับเพลิงขัน้ ต้น
และซ้อมอพยพหนีไฟประจําปีให้แก่พนักงานของกลุ่มอาคารสํานักงาน
ใหญ่และสาขา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการเข้าระงับเหตุ เช่น ระบบแจ้งเหตุฉกุ เฉิน ระบบช่วยเหลือต่าง ๆ ทีใ่ ช้
สําหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ เป็นต้น

การดําเนินงานที่สําคัญ
1.) โครงการ 60 Young Wow
อยู่ด้วยกันยาว ๆ กับ BBL
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ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรได้ทําให้ประเทศไทยเข้าสู่
สังคมสูงวัย (Aging Society) ธนาคารจึงจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมพนักงาน
เกษียณอายุ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเกษียณอายุทยี่ งั มีสขุ ภาพแข็งแรง
มีไฟในการทํางาน และต้องการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ได้กลับมา
ทํางานเป็นลูกจ้างรายปีในตําแหน่ง Call Center ของธนาคาร เพื่อสร้าง
รายได้หลังเกษียณและร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทํางานให้
พนักงานรุ่นน้องต่อไป ในปี 2562 มีพนักงานเกษียณสนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ 68 คน

2.) โครงการออกกําลังกายง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทําได้

คนไทยในปัจจุบันมีการทํางานที่เร่งรีบ ทุ่มเททํางานหนัก ไม่มีเวลาดูแล
สุขภาพ ขาดการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และมักมีอาการของโรค
ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งหากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ก็อาจทําให้เกิดโรคที่ร้ายแรงมากขึ้น ธนาคารตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึงได้จัดทําโครงการ “ออกกําลังกายง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทําได้” โดยเชิญ
วิทยากร อาจารย์ ภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกําลังกาย
ในที่ทํางาน มาให้ความรู้ สอนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และสอนบริหาร
กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในที่ทํางาน เพื่อลดความปวดเมื่อยล้า และ
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกายอย่าง
ง่าย ๆ ที่จะนําไปสู่การมีสุขภาพดี โครงการนี้มีพนักงานเข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายทั้งสิ้น 220 คน
3.) โครงการ Be Family

โครงการ “Be Family” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยและส่งเสริมให้
พนักงานใส่ใจใน “3 สุข” ได้แก่ สุขภาพกาย “Be Healthy” สุขภาพการเงิน
“Be Wealthy” และสุขภาพใจ “Be Love” เมื่อพนักงานมี “3 สุข” ก็จะ
นําไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความมัน่ คงในชีวติ และมีความสุขในการ
ทํางาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถสร้างผลงานที่ดี
ให้แก่ธนาคารได้
ในการดําเนินโครงการ “Be Family” ธนาคารสนับสนุนให้ผู้จัดการสาขา
ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ช่วยดูแลพนักงานทุกคนในสาขาให้มี
“3 สุข” อย่างครบถ้วน โดยอาศัยการวางตัวเป็นกันเองกับพนักงานเหมือน
ดั่งคนในครอบครัวเดียวกัน การนําหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
มาใช้ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพการเงิน และสุขภาพใจ
ของพนักงาน การปลูกฝังวัฒนธรรมการรักในงานทีท่ าํ รักสาขาและองค์กร
การส่งเสริมให้รจู้ กั หน้าที่ มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์สจุ ริต และทํางานเป็นทีม โครงการ
“Be Family” ช่วยทําให้เกิดผลดีต่อพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ เช่น
ส่วนใหญ่ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีค่าดัชนีมวลกาย อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน และประมาณร้อยละ 87 สามารถเก็บออมได้

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

Be Health

Be Wealth

Be Love

1

1

1

สร้างวินัยในการออกกําลังกาย
โดยให้สาขากําหนด Exercise Day

สร้างวินัยการออม
เน้นการรู้ใช้ เข้าใจออม

ส่งเสริมบรรยากาศที่อบอุ่นในการทํางาน
ดูแลเอาใจใส่ซ่ง
ึ กันและกันเหมือนคน
ในครอบครัว

2

2
2
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ให้ผู้จัดการสาขาและพนักงานทุกคน
ดูแลโภชนาการ ควบคุมนํ้าหนัก
ให้อยู่ในเกณฑ์ BMI ที่เหมาะสม

3

ส่งเสริมให้ทุกคน
ตรวจสุขภาพทุกปีตามที่ธนาคารกําหนด
และตามช่วงวัย

เน้นยํ้าให้ทุกคนรู้หน้าที่
มีวินัย รู้รักสามัคคี
เชิญชวนพนักงานสมัครเข้าร่วม
โครงการ บัวหลวงนักออม ออมด้วย
สินมัธยะ สานฝันด้วยพั นบาท ฯลฯ
โดยมีรางวัลให้นักออมดีเด่นประจําสาขา
Cluster ภาค และสายงาน

3

4

ให้ความรู้และข้อมูล
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

3

จัดทํา Proﬁle
ของพนักงาน และทําโครงการ
เยี่ยมบ้านพนักงาน

4

ตั้งทีมภายในสาขา เพื่ อทําหน้าที่
ให้ความรู้พนักงานในเรื่องหลัก
เศรษฐกิจพอเพี ยง การออม
การวางแผนการเงิน และให้คําปรึกษา
การแก้ปญ
ั หาหนี้สิน

จัดกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน อาทิ
ไหว้พระ-ทําบุญ และกิจกรรมเพื่ อชุมชนต่าง ๆ
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เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 – 2565
การรักษาอัตรา Human Capital
Return on Investment (HCROI)
ไว้ที่เท่ากับหรือมากกว่า 4.0

เป้าหมายประจําปี 2562

การให้ความรู้เพื่ อพั ฒนาบุคลากร
1

72

ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็น “ธนาคารแห่ง
การเรียนรู้” พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานมีความคิด
สร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้พนักงานทุกคนมี
ทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้จริง

3

การรักษาอัตรา Human Capital
Return on Investment (HCROI)
ไว้ที่เท่ากับหรือมากกว่า 4.0

ผลการดําเนินงานในปี 2562
อัตรา HCROI เท่ากับ 4.14
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้

จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงาน
47.80 ชั่วโมงต่อคนต่อปี*

หมายเหตุ: *เป้าหมายและผลการดําเนินงานประจําปี 2562
เป็นข้อมูลเฉพาะการอบรมแบบ Classroom

จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ
พนักงาน 35 ชั่วโมงต่อคนต่อปี*

หมายเหตุ: *เป้าหมายและผลการดําเนินงานประจําปี 2562
เป็นข้อมูลเฉพาะการอบรมแบบ Classroom

ในปั จจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญมาก
ขึ้น เรื่อย ๆ ในการดําเนินธุรกิจ ทําให้ธนาคารต้องปรับเปลี่ยน
กลยุ ทธ์การดําเนินงานและพั ฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การเ ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ธนาคารตระหนักดีว่า “พนักงาน”
เป็ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ท่ า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายในยุคดิจิทัล ธนาคารให้ความ
สํ า คั ญ กั บ การเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ พ นั ก งานทั้ง ในด้ า น
ความ รู้ ความสามารถ และการพั ฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างสมํา่ เสมอ เพื่ อบรรลุเป้าหมายของการเป็น “ธนาคารแห่ง
การเรียนรู”้ ธนาคารกระตุน
้ และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด
สร้างสรรค์ มีทก
ั ษะการเรียนรูด
้ ว
้ ยตัวเองได้ตลอดเวลา และมี
่ วชาญทีส
่ ามารถนําไปใช้ได้จริง ตามแนวคิด
ทักษะและความเชีย
่ ะช่วยให้พนักงาน
“เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด” อันเป็นแนวทางทีจ
ประส บความสํ า เร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงานและเติ บ โตไปพร้ อ มกั บ
ธนาคารได้อย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การพั ฒนาศักยภาพและ
ทักษะของพนักงาน
ธนาคารมุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพือ่ ให้สามารถทํางานและก้าวหน้าในองค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงได้
ออกแบบหลักสูตรเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร โดยผนวกแนวความคิด “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด” เข้าไป
เป็นส่วนหนึง่ ในหลักสูตร และได้กาํ หนดแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนไปสู่องค์กรในยุคดิจิทัล ดังนี้ี

การพั ฒนาทักษะพนักงาน
ที่จะช่วยขับเคลื่อนไปสู่การเป็นธนาคาร
แห่งยุคดิจิทัล (Digital Bank)

73
พนักงานทั่วไป

พนักงานที่ได้รับมอบหมาย
โครงการพิ เศษหรืองานด้านนวัตกรรม

• การทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานของธุรกิจการ
ธนาคาร (Core Banking Skill) โดยเน้นให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ฝนการ
วิเคราะห์ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

• การประเมินขีดความสามารถในปัจจุบนั และขีดความสามารถ
ที่สามารถพัฒนาได้ (Competency Gap) เพื่อนําผลที่ได้มา
วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล

• การพัฒนาทักษะใหม่ เช่น ทักษะความรู้ทางดิจิทัล (Digital
Literacy) การตระหนั ก รู้ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง (Change
Awareness) พื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็ว (Fundamental Language Agility) เพื่อช่วยให้พนักงานรู้เท่าทัน
กระแสการเปลีย่ นแปลง ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี
และทดลองนํามาปรับใช้ในงาน รวมถึงภาษาต่างประเทศที่
นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการทํางานแล้ว ยังช่วยเพิม่ โอกาส
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่จากทั่วโลก

• การสร้างพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ และการทํา
โครงการ ภายใต้แนวคิดที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง (Constructionism)
• การเสริมสร้างทักษะสําหรับการทํางานในอนาคต 5 ด้าน ได้แก่
1. Future Leadership (Multiplier Leader Development)
2. Digital Acumen (Tech Savvy, Machine Learning, AI,
API, Quantum, Cloud)
3. Thinking Agility (Analytical, Systematic, Strategic
Thinking)
4. Change Agility (Agile, Cross Collaboration,
Influencing, Entrepreneur Mindset)
5. Advanced Language Agility (English, Chinese)
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การออกแบบการเรียนรู้แบบใหม่เพื่ อพั ฒนาบุคลากรของธนาคาร
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ธนาคารได้ร่วมมือกับดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ออกแบบหลักสูตรการเรียนรูต้ ามแนวทางการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ ซึง่ เน้นให้ผเู้ รียนเป็นผูส้ ร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง (Constructionism) เปิดใจต่อการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ สร้างความเชือ่ มโยง (Connectivity) ระหว่างผูเ้ รียน
จากสายงานทีห่ ลากหลายมาร่วมระดมความคิด นําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์ปัญหาในงาน และ
เรียนรูก้ ารสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเพือ่ มาต่อยอดธุรกิจ นํากระบวนการออกแบบความคิด เพือ่ ทําความเข้าใจ
ปัญหาอย่างลึกซึ้งและนําเอาไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ จากหลาย ๆ สายงาน มาพัฒนาและแก้ไขปัญหา
(Design Thinking Model) ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อนําไปประยุกต์หรือทดลองทําเป็นโครงการธุรกิจ
ทําให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกแบบหลักสูตรผสานเส้นทางการเรียนรู้ (Blended Learning Journey) ผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ซึง่ พนักงานต้องเรียนหลักสูตรทีธ่ นาคารกําหนดบนช่องทางออนไลน์ หลักสูตร
ดังกล่าวกําหนดให้พนักงานต้องนําเสนอแผนการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และประเมินตนเองก่อนเข้ารับการ
อบรม พนักงานที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการประเมินการเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมต่าง ๆ และภายหลังเสร็จ
สิน้ การอบรม พนักงานต้องทําแบบทดสอบ (Post-Test) และต้องนําเสนอแผนงานการนําความรูห้ รือทักษะทีไ่ ด้
จากหลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงงาน หรือนําไปต่อยอดทางธุรกิจ

The New Way
of Learning

1

Constructionism

2

Connectivity

3

Design Thinking Model

การเรียนรู้รูปแบบใหม่ดังกล่าวจะช่วยพั ฒนาศักยภาพของพนักงานใน 4 ด้าน ดังนี้

1

การพั ฒนาขีดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
และเชื่อมโยง เพื่ อรับมือการเปลี่ยนแปลง (Thinking Agility)

2

การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เปิดใจและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกัน
มองความสําเร็จของทีมจากการทํางานร่วมกัน รวมทั้งสามารถรับและส่งต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Cross Collaboration)

3

การพั ฒนามุมมองด้านธุรกิจ และการคิดวิเคราะห์แบบผู้ประกอบการ เพื่ อให้เข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าและบริบทของธุรกิจ ตลอดจนสามารถเชื่องโยงการทํางานเพื่ อสนับสนุนธุรกิจของ
ลูกค้าให้เติบโต (Customer Experience)

4

การพั ฒนาพนักงานให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถขยายธุรกิจ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
(Business Growth & Global Perspectives)

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้
นอกจากการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของ
พนั ก งานเพื่ อ สร้ า งโอกาสและความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงานแล้ ว
ธนาคารยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับชั้นมีโอกาสเรียนรู้ ได้ทุกที่
ทุกเวลา มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการทํางาน (Speed and
Agility) และยังได้รับประสบการณ์ด้านอื่นที่หลากหลาย
1. การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การเงิ น และการ
ธนาคาร (Core Banking)
ธนาคารได้ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ชอื่ “BBLearn” โดยในปี 2562 ธนาคาร
ได้พฒ
ั นาหลักสูตรใหม่สาํ หรับพนักงานธนาคาร จํานวน 29 หลักสูตร เช่น
การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) การใส่ใจในการบริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Business
Code of Conduct) ความยัง่ ยืน (Sustainability) เป็นต้น มีพนักงานสนใจ
เข้าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ มากกว่า 14,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของ
พนักงานทั้งหมด
4,125

• โครงการ MIT ILP (Industrial Liaison Program) ของสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) ซึ่งให้
บริการความรูด้ า้ นเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารธุรกิจ ในรูปแบบ
ของบทความ งานวิจยั วีดโี องานประชุม Conference ของสถาบัน ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ มีพนักงานใช้บริการประมาณ 1,232 คน
3. การพั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ ที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ อนาคต (Future
Knowledge and Skill) และเพิ่มประสบการณ์ด้านการทําธุรกิจให้กับ
พนักงาน ผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Forum) ซึ่งเชิญวิทยากร
ภายนอก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือลูกค้าของธนาคาร มา
บรรยายแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
เตรียมพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงขององค์กรเพือ่ เข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินรูปแบบใหม่ รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ ารทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เป็นต้น
4. การสร้างความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจผ่านงานเสวนาในหัวข้อทีส่ าํ คัญ
เช่น กฎหมาย ข้อกําหนด และมาตรฐานใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานที่
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

9,365
3,633
8,112

5. การพัฒนาศักยภาพการเป็นผูน้ าํ ของพนักงาน ผ่านการดําเนินโครงการ
The Next เพือ่ ให้การบริหารทีมมีประสิทธิภาพ เข้าใจเป้าหมาย และความ
คาดหวังของธนาคาร พร้อมทั้งสามารถกําหนดแผนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทางและนโยบายของธนาคารได้

3,607
8,113
3,920
8,829

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมของพนักงาน (ชั่วโมง/คน)

2,529
2,462
คน

เปลี่ยนแปลง ความรู้ที่จําเป็นสําหรับอนาคต และภาษาต่างประเทศ
ในปัจจุบนั มีพนักงานเรียนผ่านเพลตฟอร์มนีก้ ว่า 900 คน โดยมีจาํ นวน
ชั่วโมงเรียนเฉลี่ย 69 ชั่วโมงต่อคน

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม

เป้าหมาย
ชาย

หญิง

60

การต่อต้านคอร์รัปชัน

40

การใส่ใจในการบริการลูกค้า

30

จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร

20

ความยั่งยืน
หลักสูตรการป้องกันการฟอกเงิน

55.6

50

10
0

35

35
26

• S killLane ซึ่ ง มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ บ นแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ ร วม
450 หลักสูตร เช่น การเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล การปรับตัวต่อการ

35

30.45

0

ปี 2559

2. การสนับสนุนการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่พนักงานสนใจ (Personalized
Expertise) ผ่านช่องทางของสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านบริการการศึกษา
ได้แก่

35

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

E-learning

Classroom

7.7 ชั่วโมง/ต่อคน

47.8 ชั่วโมง/ต่อคน

หมายเหตุ: ในปี 2562 จํานวนชั่วโมงการอบรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากธนาคาร
ได้เพิ่มการรายงานข้อมูลการอบรมและการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning
จากเดิมที่มีเฉพาะข้อมูลการอบรมแบบ Classroom
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การพั ฒนาผู้บริหารและพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง
ในการคัดเลือกพนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ธนาคารได้พัฒนาเกณฑ์
การคัดเลือกโดยเน้นคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ ความชื่นชอบในงานที่ทํา
(Passion) พลังที่ทุ่มเทให้แก่การทํางาน (Drive) และความยึดมั่นในงาน
(Commitment) ธนาคารสนับสนุนพนักงานกลุ่มนี้ด้วยการเพิ่มทักษะที่
จําเป็นสําหรับอนาคต 5 ทักษะ ได้แก่ Future Leadership, Digital
Acumen, Thinking Agility, Change Agility และ Language Agility
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ธนาคารได้ ดู แ ลพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี
ศักยภาพสูง ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถเติบโต
ไปกับองค์กรได้ในระยะยาว ผ่านโครงการ Executive Development
Program (EDP) ที่มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นํา เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
สังคม (Soft Side) ที่จําเป็น เช่น การสนทนาแบบผู้นํา (Dialogue
Leadership) การใส่ใจฟังผูพ้ ดู อย่างแท้จริง (Deep Listening) ตลอดจน
การเป็นผูฝ้ กึ สอนทีด่ ี (Coach) เป็นต้น กลุม่ พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูงนีเ้ ป็น
ทรัพยากรสําคัญของธนาคารซึ่งสามารถก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งงานระดับ
บริหารได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่บริหารให้
มีมุมมองกว้างไกล (Global Perspective) และสามารถสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ (Networking) กับหน่วยงานภายนอก โดยการสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น หลักสูตร Advanced Management
Program ของโรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Business
School : HBS) หลักสูตร Senior Executive Program ของสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตร Strategy
and Innovation for Businesses ของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT)

โครงการพั ฒนาศักยภาพที่สําคัญ
1) โครงการ Executive Leadership Program

ภายใต้โครงการ “Executive Leadership Program” ธนาคารร่วมกับ
สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management
Development: IMD) จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “Leading Bangkok Bank

into the Future” ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกด้าน รวมถึงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) การเป็นผู้นํา (Leadership) การ
คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยแนวคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking Innovation) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทํางานร่วมกันเป็นทีม (Collaboration) การให้ความสําคัญกับการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Centricity) การรู้และ
เข้าใจในตัวเอง (Self-Awareness) และการเป็นผู้นําในแบบของตนเอง
(Leadership Style) โครงการดังกล่าวได้ดาํ เนินการมาตัง้ แต่ปี 2560 และ
ในปี 2562 ได้มีการต่อยอดโดยเน้นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคดิจิทัล ผ่านการจัดสัมมนา Digital Journey ซึ่งนําสถาบันการเงินที่
ประสบความสําเร็จมาเป็นกรณีศกึ ษา เพือ่ เรียนรูแ้ ละนําประสบการณ์ของ
สถาบันการเงินเหล่านั้นมาปรับใช้กับธนาคาร
2) โครงการพั ฒนาผู้นําในอนาคต
(Future Leader Development)

ธนาคารจั ด โครงการ “พั ฒ นาผู้ นํ า ในอนาคต (Future Leader
Development)” ขึ้นเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจให้กับพนักงานระดับ
หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่บริหารในการบริหารงานและนําทีมงานไปสู่
ความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนสู่ธนาคารในยุคดิจิทัล
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการสอน
สร้าง และพัฒนาคนในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การโค้ช (Coach)
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่
จําเป็นสําหรับการเป็นโค้ชทีด่ ี รูปแบบการจัดอบรมของโครงการเป็นแบบ
ผสมผสาน ทัง้ การเรียนรูใ้ นห้องเรียน การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ธนาคารมุง่ หวังว่าผูท้ ผี่ า่ นการอบรมในโครงการ
นี้จะสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ทีมงาน เพื่อ
ให้ เ กิ ด การทํ า งานอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร ในปี 2562 มีผู้ผ่านการอบรมจํานวน 181 คน
3) โครงการ Future Skill Academy

โครงการ “Future Skill Academy” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เชิงลึก
แก่พนักงานหรือผู้บริหารที่มีความสนใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่
ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โครงการนี้ดําเนินการโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ผ่านแพลตฟอร์มของ
EdX / Coursera การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับบริษัทชั้นนํา
ของโลก เช่น Microsoft IBM และ Amazon Web Services (AWS) ซึ่งมี
เนื้อหาครอบคลุม 5 หัวข้อ ได้แก่ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล
(Digital Transformation Strategy) เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) บล็อกเชน (Blockchain) และ
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วม
โครงการยังได้ไ ปทัศนศึกษาและดูงานที่บริษัทชั้นนําเพื่อ เรียนรู้และ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ตั ว สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation) และการสร้างนวัตกรรมของบริษัทเหล่านั้น รวมทั้งได้
เข้าร่วมในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Forum) หรืองานสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนสามารถจัดทําแผนงานเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในแผนกของตนเองได้ ในปี 2562
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

6) งานปัจฉิมนิเทศของพนักงานเกษียณอายุ

4) กิจกรรม Knowledge Day Forum 2019:
Inspiring Change for the Future

ธนาคารได้จัดกิจกรรม “Knowledge Day Forum 2019: Inspiring
Change for the Future” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกสายงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและมีความพร้อมรับการ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต สามารถนําความรูแ้ ละมุมมองทีไ่ ด้รบั
มาพัฒนาตนเอง ปรับปรุงกระบวนการทํางาน และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าในอนาคต ในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 3,312 คน

5) โครงการ The Next Program

โครงการ “The Next Program” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูงเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผูน้ าํ ในอนาคต ด้วยการพัฒนามุมมองและความคิด ผ่าน
การจําลองสถานการณ์เสมือนจริงทางธุรกิจ ให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ปัญหา ความเสี่ยง โอกาส และความสําเร็จ รวมทั้งกลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 มีผบู้ ริหารและ
พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทีม่ ศี กั ยภาพสูงเข้าร่วมโครงการจํานวน 196 คน

นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปัจจุบันแล้ว ธนาคารยัง
ให้ความสําคัญกับพนักงานที่จะเกษียณอายุในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ได้
ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างความสําเร็จให้กบั ธนาคารมาอย่างยาวนาน
และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานดังกล่าวจะสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้
อย่างมั่นคง ธนาคารได้จัดงาน “ปัจฉิมนิเทศ” สําหรับผู้ที่จะเกษียณอายุ
ในปี 2562 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการ
เกษียณ โดยมีวทิ ยากรจากธนาคารและหน่วยงานภายนอกมาบรรยายให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการชีวติ หลังเกษียณ เช่น การจัดการชีวติ เพือ่ ไม่ให้
เกิดความกังวัล ทางเลือกอาชีพหลังเกษียณอายุ การดูแลสุขภาพ ความรู้
เกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ธนาคารจัดให้
สําหรับพนักงานเกษียณอายุ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถ
เข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างมีความสุข ในงานดังกล่าวมีพนักงานที่เกษียณ
อายุเข้าร่วมจํานวน 305 คน
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2

เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 – 2565
การรักษาระดับความพึ งพอใจ
ของลูกค้าที่ใช้บริการในสาขาของ
ธนาคาร (Voice of Customer)
ไม่ให้ต่ํากว่าร้อยละ 95

เป้าหมายประจําปี 2562

การสร้างความพึ งพอใจให้กับลูกค้า
1

78

ความมุ่งมั่น

ระดับความพึ งพอใจของลูกค้า
ที่ใช้บริการในสาขาของธนาคาร
(Voice of Customer)
เท่ากับร้อยละ 94

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการพั ฒนาคุณภาพการให้บริการ
อย่างมืออาชีพ และดูแลลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ
ตามหลักนโยบายการให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม
(Market Conduct) เพื่ อส่งมอบประสบการณ์ท่ด
ี ีและ
สร้างความพึ งพอใจแก่ลูกค้า ตามเจตนารมณ์การเป็น
“เพื่ อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทย
มาโดยตลอด

3

ผลการดําเนินงานในปี 2562
ระดับความพึ งพอใจของลูกค้า
ที่ใช้บริการในสาขาของธนาคาร
(Voice of Customer)
เท่ากับร้อยละ 93.37

พฤติ กรรมของผู้ใช้บริการธนาคารในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง
ไปมาก เนื่องจากการพั ฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ให้บริการใหม่ ๆ ที่ทําให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้อ ย่างสะดวก รวดเร็ว และมีทางเลือกมากขึ้น ทําให้การ
แข่งขันในภาคธนาคารทวีความรุนแรงขึ้น ธนาคารจึงให้ความ

่ ก
สําคัญต่อการสร้างความสัมพั นธ์ทีด
ี บ
ั ลูกค้าควบคูไ่ ปกับการ
พั ฒนาคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์ โดยมุง
่ พั ฒนาระบบการ
่ ะดวกรวดเร็วในทุกช่องทาง และพั ฒนาผลิตภัณฑ์
ให้บริการทีส
ทางก ารเงินที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า เพื่ อสร้างความพึ งพอใจแก่ลก
ู ค้าปัจจุบน
ั และขยาย
ฐานลูกค้าใหม่
่ี าํ หนดไว้ ธนาคารกําหนดนโยบาย
เพื่ อให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ทก
และแ นวปฏิบัติสําหรับการให้บริการลูกค้าในทุกช่องทาง เพื่ อ
ให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ พร้ อ มทั้ ง อบรมพั ฒนา
บุคล ากรของธนาคารให้มีทักษะความรู้และมีจิตบริการ เพื่ อ
สร้างความพึ งพอใจให้กบ
ั ลูกค้าและรักษามาตรฐานการบริการ
ที่เป็นเลิศ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การบริหารจัดการความสัมพั นธ์กับลูกค้า

ธนาคารสํารวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจําทุกปี
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและทําความเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปพิจารณา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

93.37%

93.29%

การสํารวจความคิดเห็นและความพึ งพอใจของลูกค้า

ระดับความพึ งพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
ที่สาขาของธนาคาร (Voice of Customer)

93.20%

ธนาคารมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และลูกค้าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับ
ธนาคารมาอย่างยาวนาน ธนาคารจึงให้ความสําคัญกับการรักษาความ
สัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า ธนาคารได้จดั ทํา นโยบายการบริหารจัดการคุณภาพ
บริการ ที่กําหนดแนวทางการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market
Conduct) และจัดทําคูม่ อื กระบวนการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีระบบ
การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ มีขั้นตอนที่ชัดเจน
ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้า เพือ่ สนับสนุนการ
ให้บริการแบบมืออาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
นําไปสูค่ วามประทับใจและทําให้ธนาคารเป็นธนาคารหลักในใจของลูกค้า
ตลอดไป
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1. การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า

สําหรับลูกค้าที่ใช้บริการระบบอัตโนมัติ (Interactive Voice Response:
IVR) และเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า (Customer Support Representa
tive: CSR ) ลูกค้าสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ ฝากเสียงคําแนะนํา
หรือติชมการให้บริการได้หลังจบการใช้บริการ อีกทั้งบทสนทนาระหว่าง
ลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ทุกสาย และขั้นตอนในการให้บริการของพนักงานจะ
ถูกบันทึกไว้ เพือ่ นํามาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

92.67%

ธนาคารสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของธนาคาร (Voice
of Customer) โดยโทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหลังจากเข้า
มาใช้บริการที่สาขาของธนาคารว่าได้รับบริการที่ถูกต้องและประทับใจ
หรือไม่ โดยทําการสํารวจทุกสาขา เฉลี่ย 50-80 ครั้ง/สาขา/ปี ซึ่งผู้จัดการ
สาขาจะนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของลูกค้าทีไ่ ด้รบั ไปใช้ส าํ หรับ
วางแผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสาขาให้ดียิ่งขึ้น

ปี
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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2. การสํารวจการแนะนําบอกต่อของลูกค้า
ธนาคารมอบหมายให้ ฝ่ายวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูล ติดตามผลการสํารวจ
การแนะนําบอกต่อของลูกค้า (Customer Recommendation Survey)
อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจําทุกปี เพือ่ ติดตามความพึงพอใจและความผูกพัน
ระยะยาวที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร การสํารวจดังกล่าวเป็นแบบออนไลน์
ทั่วประเทศ ปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม จํานวนกว่า 2,000 คน
ต่อครั้ง เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
ที่มีต่อธนาคารโดยรวมและการใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยผลการ
สํารวจสามารถระบุถงึ ปัจจัยสําคัญทีธ่ นาคารจะต้องปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อยกระดับการให้บริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

นอกเหนือจากการสํารวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเชิงปริมาณ
แล้ว ธนาคารยังจัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้บริการในเชิงคุณภาพ เช่น พฤติกรรม
การใช้บริการ และความคิดเห็นและความพึงพอใจในเชิงลึกของผูบ้ ริโภค
เพื่อใช้สําหรับการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป เช่น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มผู้ใช้โมบายแบงก์กิ้ง เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการ เป็นต้น

คะแนนการแนะนําบอกต่อของลูกค้า (Customer Recommendation Survey)
รายการ

80

2560

2561

2562

การแนะนําให้ใช้บริการของธนาคารโดยรวม
(BBL Recommendation Score)

72.20

72.10

73.70

การแนะนําให้ใช้บริการสาขาของธนาคาร
(Branch Recommendation Score)

77.40

77.60

78.80

การแนะนําให้ใช้ช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง
(Mobile Banking Recommendation Score)

80.00

81.30

79.70

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 100 คะแนน
การพั ฒนาศักยภาพพนักงานผู้ให้บริการ

ธนาคารจัดตั้ง ทีมคุณภาพบริการ ทําหน้าที่พัฒนาและประเมินคุณภาพ
การให้บริการของพนักงานสาขา เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเมือ่
เข้ามาใช้บริการ โดยธนาคารมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก
ในงานบริการ มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
อย่างถ่องแท้ ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการสื่อสารข้อมูลกับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 ธนาคารให้ความสําคัญในการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม โดยใช้หลัก Market Conduct ขายถูกกฎ
หมดร้องเรียน 4 ไม่ : ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน
ไม่เอาเปรียบ เพื่ อเน้นยํ้าให้พนักงานสาขาทุกคนตระหนักรู้
และเข้าใจกระบวนการขายและบริการอย่างถูกต้องตาม
กฏระเบียบทางการ มุ่งเน้นถึงความต้องการของลูกค้าที่
ลูกค้ามีสิทธิท่จ
ี ะเลือกสิ่งที่ได้ประโยชน์แก่เขาอย่างแท้จริง

4 ไม่ ที่ผู้บริการทางการเงินห้ามทํา !

1

FACE

ไม่หลอก

2

3
ไม่บังคับ

ไม่รบกวน

4
ไม่เอาเปรียบ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานสาขา ทีม
คุณภาพบริการได้จัดให้มีการสํารวจประเมินคุณภาพการให้บริการของ
พนักงานสาขาเป็นประจําทุกปี โดยธนาคารได้นําข้อมูลจากการสํารวจ
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับบริการที่ดี
มีคุณภาพจากธนาคาร ได้แก่
1. การประเมินคุณภาพบริการโดยลูกค้าจําลอง (Mystery Shopping)
โดยให้ลูกค้าจําลองเข้าสังเกตการณ์การให้บริการของพนักงานในทุก
สาขา ปีละ 2 ครั้ง ใน 3 ด้าน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของสถานที่
การให้บริการของพนักงาน และการรับโทรศัพท์ของสาขา โดยผลการ
ประเมินคุณภาพบริการโดยลูกค้าจําลองในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 86.48
2. การประเมินความรู้พนักงานในเรื่องกองทุนและประกันภัย (Voice of
Staff) โดยทีมงานส่วนกลางจะโทรศัพท์หาพนักงานที่มีใบอนุญาตการ
ขายกองทุนหรือประกันในทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อสอบถามข้อมูล หาก
พนักงานมีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ น ทีมงานส่วนกลางจะทําความเข้าใจ
กับพนักงานทันที เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
กับลูกค้าต่อไป ในปี 2562 ผลการประเมินความรู้โดยเฉลี่ยของพนักงาน
อยู่ในเกณฑ์ดีมากและดี ร้อยละ 90

2. ข้อร้องเรียนผ่านสาขา
กรณีการร้องเรียนผ่านช่องทางสาขา ธนาคารได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อ
จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ใช้บริการสาขาของธนาคาร ดังนี้

1

ธนาคารได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า
ที่ใช้บริการสาขาของธนาคาร

2

ผู้จัดการสาขาต้องติดต่อลูกค้า
โดยเร็วภายใน 2 วัน เพื่ อขอโทษลูกค้า
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

3

ผู้จัดการสาขานําข้อร้องเรียนที่ได้รับ
ไปวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน
ในสาขาเพื่ อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซํ้า

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

1. ข้อร้องเรียนทั่วไป
ธนาคารจัดให้มีช่องทางหลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
อาทิ เว็บไซต์ธนาคาร บัวหลวงโฟน อีเมล สาขาของธนาคาร รวมถึงช่อง
ทางโซเชียลมีเดีย โดยเจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลในแต่ละช่องทางจะรับเรือ่ งร้องเรียน
แล้ ว ป้ อ นข้ อ มู ล เข้ า สู่ ร ะบบงาน เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง หน่ ว ยงานภายในที่
เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
การจัดการข้อร้องเรียนจะต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาในการให้บริการ
ที่กําหนด (Service Level Agreement: SLA) ซึ่งธนาคารถือเป็นเกณฑ์
ชี้ วั ด ผลการทํ า งานของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจะมี ก ารสรุ ป
รายงานเรือ่ งร้องเรียนไปยังฝ่ายกํากับการปฏิบตั งิ านของธนาคารเป็นราย
เดือน เพือ่ รวบรวมเรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมดของธนาคารต่อไป โดยในปี 2562
ธนาคารสามารถจัดการข้อเรียนได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในการให้
บริการที่กําหนดได้ทั้งหมด ร้อยละ 100

ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านสาขาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนผู้จัดการ
สาขา ธนาคารมีกระบวนการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ ฟังเสียงลูกค้า – ฟัง
เสียงลูกน้อง” เพือ่ แสวงหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทัง้ 2 ฝ่าย
โดยจะให้ความสําคัญกับลูกค้า และให้โอกาสผูจ้ ดั การสาขาในการชีแ้ จง
เหตุผล
นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีทีมงานส่วนกลางทําหน้าที่โทรศัพท์สอบถาม
ความพึงพอใจของลูกค้าหลังได้รบั การแก้ไขปัญหาจากผูจ้ ดั การสาขา โดย
ให้ความสําคัญเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่สุภาพของ
พนักงาน เพื่อสอบถามความพึงพอใจกับความช่วยเหลือที่ได้รับจาก
ธนาคารและข้อแนะนําเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจและนํา
ข้อมูลมาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการบริการของธนาคารต่อไป ในปี
2562 จากการสอบถามความพึงพอใจในการจัดการแก้ไขปัญหาของ
ธนาคาร พบว่า ลูกค้ากว่าร้อยละ 79 พึงพอใจและประทับใจในความ
รวดเร็วของการจัดการข้อร้องเรียนของผู้จัดการสาขา

สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ ในปี 2562
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การพั ฒนาช่องทางการให้บริการ
ธนาคารได้พัฒนาช่องทางการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และ
หลากหลาย เพือ่ ตอบสนองความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ทดี่ ใี ห้
กับลูกค้าทุกกลุม่ พร้อมทัง้ นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถ
ทําธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้สะดวกมากขึ้น
1. บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และ บัวหลวง ไอแบงก์ก้ง
ิ

ช่ อ งทางการทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น ในรู ป แบบโมบายแบงก์ กิ้ ง และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กงิ้ ได้กลายเป็นช่องทางหลักทีล่ กู ค้าเลือกใช้ทาํ ธุรกรรม
การเงิ น ในปั จ จุ บั น ธนาคารได้ พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น โมบายแบงก์ กิ้ ง
(บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง) ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ
ธนาคารอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในการพัฒนา
บริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน อาทิ บริการ
Rabbit LINE Pay BTS บริการ QR Payment ในต่างประเทศ การชําระ
เงิ น แบบออนไลน์ การให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษต่ า ง ๆ กั บ ลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ่ ม ผ่ า น
e-Reward พร้อมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการสมัครใช้บริการให้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยลูกค้าสามารถสมัครใช้งานด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์หรือสมัครได้ที่สาขาธนาคาร ส่งผลให้ในปี 2562 มีลูกค้าใช้
บริการผ่านช่องทางโมบายแบงก์ก้ิงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 และมีปริมาณ
การทําธุรกรรมเติบโตขึ้น ร้อยละ 50 จากปี 2561
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ในปี 2562 ธนาคารอยูร่ ะหว่างการพัฒนารูปแบบของแอปพลิเคชันโมบาย
แบงก์กิ้ง เพื่อลดความซับซ้อนในการทํารายการ ทําให้ใช้งานได้ง่าย
รองรับธุรกรรมได้ในปริมาณที่มากขึ้น มีความทันสมัย และครอบคลุม
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของลูกค้ามากขึ้น
2. เอทีเอ็ม และบริการธนาคารอัตโนมัติ

ธนาคารได้ขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการและบริหารจัดการจุดติดตัง้ เพือ่ ให้บริการ
ลูกค้าอย่างทั่วถึงและเหมาะสม โดยมีเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม และเครื่อง
รับฝากเงินสดอัตโนมัติ รวมประมาณ 10,600 เครื่อง ธนาคารมีแผนที่จะ
ปรับปรุงรูปแบบหน้าจอของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานง่ายขึ้น และ
จัดการบริหารการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องให้พร้อมสําหรับการให้
บริการ รวมถึงพัฒนาระบบเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านเครื่องบัวหลวง
เอทีเอ็มให้มปี ระสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึน้
3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์

ธนาคารได้จัดตั้ง ทีม Call Center เพื่อทําหน้าที่ตอบข้อซักถาม ให้ความ
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการได้ทันที หรือตาม
ระยะเวลาในการให้บริการทีก่ าํ หนดไว้ (Service Level Agreement: SLA)
โดยลูกค้าสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า (Customer

Support Representative: CSR) ผ่านบัวหลวงโฟน 1333 เพื่อสอบถาม
ให้คาํ แนะนําหรือติชมการให้บริการของธนาคาร หรือสามารถทํารายการ
ได้ด้วยตนเองผ่านระบบอัตโนมัติ (Interactive Voice Response: IVR)
ซึง่ ธนาคารได้เพิม่ จํานวนเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า รวมทัง้ พัฒนาทักษะ
การให้บริการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการสายลูกค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยในปี 2562 ลูกค้าทีใ่ ช้บริการระบบอัตโนมัตสิ าํ เร็จ
มีสดั ส่วนร้อยละ 82 และลูกค้าทีต่ ดิ ต่อเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการลูกค้ามีระยะ
เวลาในการรอสายเฉลี่ยเพียง 35 วินาที โดยลูกค้ามีระดับความพึงพอใจ
มากและพึงพอใจอย่างยิ่งสูงถึงร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 92.50
นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาบริการเพิ่มเติม ดังนี้
• นําเทคโนโลยี Voice Biometric และ Speech Recognition มาใช้เพื่อ
เพิม่ ความสะดวกให้ลกู ค้าสามารถใช้เสียงของตนเองในการพิสจู น์ตวั ตน
(Authentication) และสนทนาผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) แทนการกด
แป้นโทรศัพท์ และปรับเมนูบนระบบอัตโนมัติ (IVR) เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถ
กําหนดและบันทึกรายการที่ใช้บ่อย ซึ่งจะทําให้การใช้บริการง่ายและ
รวดเร็วมากขึ้น
• เพิ่มช่องทางในการติดต่อโดยวิธี Web Chat และ Messaging ผ่าน
ช่องทางดิจทิ ลั เช่น เว็บไซต์ บัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ บัวหลวง ไอแบงก์กงิ้
และช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Bangkok Bank LINE Official Account,
เฟซบุก๊ โดยนําเทคโนโลยี AI Virtual Assistance มาใช้ เพือ่ ตอบคําถาม
ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และลดปริ ม าณสายของลู ก ค้ า ในการติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่
4. เครือข่ายสาขาธนาคาร

ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจํานวนกว่า 1,100 แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ธนาคารมีแผนขยายช่องทางการให้บริการไปยังตัวแทน
ธนาคาร (Banking Agent) โดยได้ทําการศึกษาและพิจารณาคัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนธนาคาร ซึ่งในช่วงแรก
จะเน้นการให้บริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน เช่น การฝากเงิน และการ
ถอนเงินสด เพื่อตัวแทนธนาคารจะช่วยอํานวยความสะดวกและขยาย
ช่องทางการให้บริการทางการเงินไปยังพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากตัวแทน
ธนาคารจะมีจุดให้บริการที่ครอบคลุมและสามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนได้
มากกว่า โดยคาดว่าธนาคารจะสามารถเปิดให้บริการตัวแทนธนาคารได้
ภายในปีในเดือนมกราคม 2563 นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนที่จะเพิ่ม
ประเภทของธุรกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านตัวแทน
ธนาคาร รวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้ ตัวแทนรายใหม่ ๆ เพิม่ เติมในอนาคต

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

5. เว็บไซต์ธนาคาร

เว็บไซต์ธนาคารเป็นหนึง่ ในช่องทางการสือ่ สารข้อมูลและสร้างการมีสว่ น
ร่วมกับลูกค้า ธนาคารได้พัฒนาฟีเจอร์ Personalization โดยจัดทําและ
ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งาน
เพือ่ นําเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมตรงตามความ
สนใจของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนา “Financial Calculators”
ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนทางการเงินในเว็บไซต์ของธนาคารซึ่งแบ่งเป็น
5 แผนการคํานวณ ได้แก่ ตรวจสุขภาพทางการเงิน แผนออมเงินเพื่อ
เป้าหมาย แผนเกษียณอายุ แผนประหยัดภาษี และแผนคํานวณยอด
ผ่อนชําระสินเชือ่ บ้าน เพือ่ สนับสนุนให้ลกู ค้าสามารถวางแผนและบริหาร
การเงินเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินและ
การดําเนินชีวิต ด้วยแนวคิด “Growing Wealth with Bangkok Bank”

การพั ฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ธนาคารได้สร้างสรรค์และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ทีต่ อบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น
Super SMS - บริการแจ้งเตือนผ่าน SMS สําหรับลูกค้านิติบุคคล และ
หรือลูกค้าบุคคลธรรมดาทีป่ ระกอบธุรกิจ ซึง่ มีความประสงค์จะได้รบั การ
แจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวของบัญชีทุกยอดเงิน รวมถึงรายการด้าน
เช็ค เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจของลูกค้า

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ - บัตรเดบิตร่วม ธนาคาร
กรุงเทพ และแรบบิท-ไลน์เพย์ ที่มีลวดลายสวยงาม โดนใจคนรุ่นใหม่
โดยใช้ตัวการ์ตูน Limited Edition จาก LINE FRIEND ซึ่งนอกจากช่วย
ให้ทําธุรกรรมการเงินพื้นฐานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแล้ว
ยังสามารถผูกกับ แรบบิท ไลน์ เพย์ เพื่อเป็นช่องทางในการชําระเงิน
แก่ร้านค้าต่าง ๆ พร้อมฟังก์ชัน “แรบบิท” ที่สามารถใช้ชําระค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าบีทีเอสได้ทันที เพียงสแกนผ่านประตูสถานี ไม่ต้องเสียเวลาซื้อ
บัตรโดยสาร และสามารถสะสมคะแนน แรบบิท รีวอร์ดส ทุกครั้งที่ชําระ
ค่าสินค้าและบริการเพื่อแลกรับรางวัลและสิทธิพิเศษอีกมากมาย

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพเี อ็น มาสเตอร์การ์ด – บัตรเดบิตทีม่ อบความ
คล่องตัวในการชําระค่าสินค้าและบริการแก่ผู้ถือบัตรด้วยฟังก์ชั่นการ
ชํ า ระเงิ น แบบ Contactless เพี ย งแค่ แ ตะบั ต รที่ เ ครื่ อ งอ่ า นบั ต ร
Contactless ก็สามารถชาํ ระเงินค่าสินค้าได้ทนั ที ณ ร้านค้า ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์
ทุกที่ทั่วโลก ช่วยให้ทุกการใช้จ่ายของลูกค้า ง่าย สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
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รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม
ธนาคารมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี จริยธรรมธุรกิจ
ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
พร้อมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและความลับของลูกค้าตามข้อบังคับ
ทางกฎหมายและมาตรฐานสากล

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
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ของข้อมูลและความลับ
ของลูกค้า
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เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 – 2566
การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจให้ความสําคัญ
กับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC) ซึ่งจะช่วยสร้าง
ระบบนิเวศของธุรกิจสะอาดในประเทศไทย
ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
1

เป้าหมายประจําปี 2562

ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความ
สําคัญกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่มีนัยสําคัญ
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3

ผลการดําเนินงานในปี 2562
ไม่มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่มีนัยสําคัญ

การทุจริตคอร์รป
ั ชัน รวมทัง
้ การฟอกเงินทีไ่ ด้มาจากการทุจริต
คอร์รัปชัน เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ
และสังคม ถือเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพั ฒนาประเทศ และเป็น
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารสนับสนุน
การต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และ
่ มัน
เชือ
่ ว่าการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลัก
่ เี ป็นรากฐานสําคัญทีจ
่ ะช่วยป้องกันความเสีย
่ ง
ธรรมาภิบาลทีด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เช่ น ความเสี่ ย งด้ า น
่ เสียง ความเสีย
่ งในการถูกฟ้องร้องดําเนิน
ภาพลักษณ์และชือ
่ งในการจ่ายค่าปรับหรือเงินชดเชยความเสียหาย
คดี ความเสีย
เป็นต้น
ธนาค ารดําเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการ
ป้องกันการฟอกเงิน ผ่านการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ
และนโยบายภายในของธนาคารอย่างเคร่งครัด เพื่ อสร้างความ
เชื่ อมั่ น ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ภาพลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งที่ ดี ข อง
ธนาคาร ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

แนวทางการดําเนินการด้านการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

การจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ธนาคารได้กําหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารมีความ
ตระหนักรู้และปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร นโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุม
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม การบริหารจัดการความเสีย่ ง ตลอดจนช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ธนาคารได้เผยแพร่
นโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะในเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.
bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/AntiCorruption-Policy อีกทั้งได้ทําการชี้แจง สร้างความเข้าใจ และสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ผ่านการอบรมและ
ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายจะได้รับการลงโทษตามที่กําหนดไว้

เพือ่ ป้องกันและควบคุมความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร ธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการ
จัดการความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบท
ของการดําเนินธุรกิจ โดยมีขั้นตอนดังนี้

นอกจากธนาคารได้กําหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันแล้ว ธนาคารยังได้จัดทําคู่มือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อ
ให้พนักงานของธนาคารยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ ธนาคารมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ (Compliance Assessment Checklist) ตามแนว
นโยบายเป็นประจําทุกปี และจัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถ
เข้าถึงได้สะดวกให้แก่ผทู้ ตี่ อ้ งการแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในฐานะเป็นสถาบัน
การเงินที่มีส่วนสําคัญในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุ
การรับรองในปี 2561 และในปีเดียวกันนัน้ ธนาคารได้ประกาศเจตนารมณ์
ในการงดให้และงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อตอกยํ้าจุดยืนที่
ชัดเจนในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของธนาคาร

1. การระบุประเด็นความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่ธนาคารอาจเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องผ่านการดําเนินงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร
2. การประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันและความรุนแรงของผลกระทบ
3. การกําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
ที่เฉพาะเจาะจงกับประเด็นความเสี่ยง และเหมาะสมกับสภาพการณ์
และบริบททางธุรกิจของหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ระดั บ หั ว หน้ า งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แต่ ล ะประเด็ น ความเสี่ ย งด้ า น
คอร์รัปชันจะเป็นผู้ดําเนินการทั้ง 3 ขั้นตอน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูก
จัดเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน เพือ่ ใช้ในการ
วิเคราะห์และอ้างอิงต่อไป โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เป็นระยะ
4. การติดตาม ดูแล และตรวจสอบภายใต้หลัก Three Lines of Defence
โดยในชัน้ แรกผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit Head) และ
เจ้าหน้าที่กํากับดูแลประจําหน่วยงาน (Business Unit Compliance
Officer) จะติดตาม ดูแล และตรวจสอบหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ
ในชั้นที่สอง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานกํากับดูแล
จะทําหน้าที่ดูแลและติดตามการจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
ในชัน้ สุดท้าย หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมทําหน้าทีต่ รวจสอบการ
ปฏิบัติงานและรายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา

การจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

1

การระบุประเด็นความเสี่ยง
ด้านคอร์รัปชั่น

2

การประเมินความเสี่ยง
และความรุนแรงของผลกระทบ

3

การกําหนดมาตรการป้องกัน
และควบคุมความเสี่ยง

4

การติดตาม ดูแล
และตรวจสอบ
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนหรือเบาะแส

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันได้โดย
ผ่านช่องทางทีก่ าํ หนด สําหรับพนักงานของธนาคารสามารถร้องเรียนหรือ
แจ้งต่อผู้บริหารที่ตนสังกัดหรือผู้รับผิดชอบการกํากับดูแล (Head of
Compliance) ธนาคารได้กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางในการรับและ
จัดการกับข้อร้องเรียน และการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ได้รบั ความเป็นธรรมหรือไม่ถกู กลัน่ แกล้ง ซึง่ ราย
ละเอียดเพิ่มเติมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
ช่องทางในการแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
1

2
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เลขานุการบริษัท
หรือหน่วยงานกํากับดูแล (Compliance)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

• มาตรการป้องกันแก้ไขและการรายงานผล
ในกรณี ที่ พ บว่ า ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ เบาะแสมี มู ล ความจริ ง หน่ ว ยงาน
กํากับดูแลจะนําเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยนําเรื่อง
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
และจะแจ้งผลการดําเนินการต่อผู้แจ้งเบาะแสภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่
เรื่องดังกล่าวได้ข้อยุติและดําเนินการเสร็จสิ้น หากตรวจสอบแล้วพบว่า
พนักงานของธนาคารมีความผิดจริง ธนาคารมีบทลงโทษตั้งแต่ลหุโทษ
จนถึงขั้นไล่ออกและดําเนินคดีตามกฎหมาย และธนาคารจะเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
1

เว็บไซต์ของธนาคาร โดยกรอกแบบฟอร์ม
เพื่ อแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่
https://www.bangkokbank.com/
th-TH/Contact-Us
ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ธนาคารกําหนด

3

บัวหลวงโฟน
1333 หรือ (66) 0-2230-2888

4

หาข้อเท็จจริง หรืออาจตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อพิจารณา
ทัง้ นี้ หน่วยงานกํากับดูแลสามารถนําเรือ่ งเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาและ
กลัน่ กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม

2

อีเมล
info@bangkokbank.com
หน่วยงานกํากับดูแล
พิ จารณา ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

• การรับแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง
ธนาคารเปิดรับการแจ้งเบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่งใส และให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการ
รั ก ษาความลั บ ของผู้ แ จ้ ง เบาะแส รวมถึ ง มี ม าตรการคุ้ ม ครองผู้ แ จ้ ง
เบาะแสไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกลงโทษ รวมถึงคุ้มครองไม่ให้เกิดผล
ทางลบต่อพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสโดยสุจริต ทัง้ นี้ ธนาคารกําหนดให้หน่วย
งานกํากับดูแลเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแส

3

หากพบว่ามีมูลความจริง หน่วยงานกํากับดูแลจะนําเสนอ
่ งเข้าสูก
มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา โดยนําเรือ
่ ระบวนการ
พิ จารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
4

• การดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
หน่วยงานกํากับดูแลจะพิจารณาข้อร้องเรียนหรือเบาะแสอย่างรัดกุม
และเหมาะสมตามแต่ละกรณี โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง กลัน่ กรองและ
ประมวลผลข้อมูล หากเป็นกรณีร้ายแรงหรือมีความซับซ้อนอาจนําเสนอ
ต่อสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อดําเนินการตรวจสอบและสอบสวน

ธนาคารแจ้งผลการดําเนินการต่อผู้แจ้งเบาะแส
ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่ได้ข้อยุติและดําเนินการเสร็จสิน
้

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การดําเนินงานที่สําคัญ

จํานวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับปฎิบัติการ

8,742

ในปี 2562 ผลการดําเนินงานด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันนั้น ไม่ปรากฏว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อธนาคาร
สําหรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ธนาคารได้รับข้อร้องเรียนรวม 158 กรณี
ธนาคารได้พิจารณาแล้วเสร็จ 147 กรณี แบ่งเป็นกรณีการปฏิบัติงาน
บกพร่อง 24 กรณี ระบบบกพร่อง 4 กรณี เกี่ยวข้องกับการทุจริต 10 กรณี
ส่วนทีเ่ หลืออีก 109 กรณี เกิดจากลูกค้าเข้าใจการปฏิบตั งิ านของธนาคาร
คลาดเคลือ่ น ซึง่ ทุกกรณีธนาคารได้ชแี้ จงและยุตขิ อ้ ร้องเรียนกับลูกค้าแล้ว
ทั้งนี้ กรณีที่เป็นข่าวการทุจริตยักยอกเงินในบัญชีของลูกค้าของสาขา
ในจังหวัดสมุทรปราการและในกรุงเทพมหานคร ปี 2562 ธนาคารได้
รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น และปลดพนักงานที่ประพฤติ
ทุจริตออกจากธนาคาร พร้อมทั้งดําเนินคดีตามกฎหมาย
การอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

ธนาคารได้จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านและการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน และการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) เป็นประจํา เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
เกี่ยวกับการต่อต้านและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของธนาคาร (BBLearn) เพื่อให้พนักงานของธนาคารสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากขึ้น ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) แท็ปเล็ต (Tablet) และคอมพิวเตอร์
(Computer)

• หลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)
ธนาคารได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รอบรม “การต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ” (AntiCorruption) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของธนาคาร (BBLearn) เพื่อให้
พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เนื้อหาของหลักสูตร
ครอบคลุมนโยบายด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ของธนาคาร แนวทางการดําเนินการ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงาน รวมถึงการติดต่อแจ้งข้อมูลและเบาะแส มาตรการสนับสนุน
และบทลงโทษ หลั ก สู ต รการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น เป็ น หลั ก สู ต ร
ภาคบังคับที่ธนาคารตั้งเป้าหมายว่าพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการ
อบรมภายในปี 2563

13,490
จํานวนพนักงานที่ได้รับการอบรม
การต่อต้านคอร์รัปชัน

465

1. หลักสูตร e-Learning

623

3,660

89

คน
คน
ชาย

หญิง
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• หลักสูตรการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)
ธนาคารจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมทัง้ มีการประเมินผลการอบรมเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริหารและพนักงานทีผ่ า่ นการ
อบรมจะมีความรูค้ วามเข้าใจอย่างเพียงพอและสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง ธนาคารกําหนดให้พนักงาน
ใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรมความรู้ด้าน AML/CFT และพนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมทบทวนความรู้ด้าน
AML/CFT อย่างน้อยทุก 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของทางการ

จํานวนพนักงานใหม่ท่เี ข้ารับการอบรมหลักสูตร AML/CFT
พนักงานระดับบริหาร

2,024

พนักงานระดับปฎิบัติการ

1,406

90

75

94

100%
คน

ชาย

หญิง

ของพนักงานใหม่ได้รับ
การอบรมการป้องกัน
การฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
(AML/CFT)

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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2. การอบรมความรูด้ า้ น AML/CFT เรือ่ ง “แนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ประจําปี 2562
ธนาคารจัดอบรมความรูด้ า้ น AML/ CFT เรือ่ ง “แนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ประจําปี 2562 สําหรับพนักงานระดับ
หัวหน้างานทัง้ สาขา สํานักธุรกิจ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้าน AML/CFT เมือ่ เดือนมิถนุ ายน
2562 ณ สํ า นั ก งานใหญ่ สี ล ม มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมรวมทั้ ง สิ้ น กว่ า 1,200 คน การอบรมดั ง กล่ า วมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงินในปัจจุบันและกรณีศึกษาของภาคธุรกิจธนาคาร เพื่อให้
พนักงานของธนาคารมีความรู้เท่าทันและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
3. Senior Executive Forum ด้าน AML/CFT หัวข้อ “แนวโน้มและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของกฎหมาย
ด้าน AML/CFT”
ธนาคารจัด Senior Executive Forum ด้าน AML/CFT ประจําปี 2562 ให้แก่ คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยงานกํากับดูแล AML/CFT
ประมาณ 250 คน โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาบรรยายในหัวข้อ
“แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของกฎหมายด้าน AML/CFT” เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
รับทราบ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของธนาคาร
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เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 – 2566
การยกระดับประสิทธิภาพในการดูแล
คุ้มครองข้อมูล เพื่ อรักษาผลประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูลและให้การดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และความลับของลูกค้า
1
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ความมุ่งมั่น

เป้าหมายประจําปี 2562
การสร้างความตระหนักรู้เรื่อง
การดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง พนักงาน
และลูกค้า

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
เพื่ อยกระดับความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ในภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่ อร่วม
ขับเคลื่อนภาคธุรกิจสู่ความอย่างยั่งยืน

3

ผลการดําเนินงานในปี 2562
การสื่อสารและอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษา
ความปลอดภัยและภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน
รวมถึงการทําสื่อออนไลน์เพื่ อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า

ในกา รดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล ข้อมูลมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์สภาพ
ตลาด และพฤติกรรมของบุคคล เพื่ อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
ธนาค ารต้องปกป้องข้อมูลให้มีความปลอดภัยจากการถูกนํา
ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เพื่ อไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ
ธนาคารและเจ้าของข้อมูล ธนาคารจัดให้มม
ี าตรการรักษาความ
ปลอด ภั ย ของข้ อ มู ล และรั บ มื อ กั บ ภั ย ทางไซเบอร์ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ผ ล และมี แ นวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ ทุ ก หน่ ว ยงานทั้ง
ในปร ะเทศและต่ า งประเทศในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า น
เทคโ นโลยีสารสนเทศและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า เพื่ อรักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้า
ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากความรับผิดทางกฎหมาย

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ธนาคารมีการบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล เริ่มตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การรับส่ง
การประมวลผล ไปจนถึงการทําลายข้อมูลเมือ่ เลิกใช้งานแล้ว เพือ่ ปกป้อง
ข้อมูลไม่ให้สญ
ู หาย รัว่ ไหล หรือถูกเปลีย่ นแปลง ธนาคารได้นาํ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการจัดการ และได้พัฒนาความรู้
ความสามารถของพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ มื อ ภั ย ทางไซเบอร์
รวมทัง้ สร้างความตระหนักรูถ้ งึ ภัยทางไซเบอร์ให้แก่บคุ ลากรของธนาคาร
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์หรือเหตุผิดปกติใด ๆ
ที่อาจสร้างความเสียหายต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศของธนาคาร
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยข้อมูล

เพื่อป้องกัน บรรเทาความเสี่ยง และเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การจัดการข้อมูล ธนาคารมอบหมายให้ คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
ทําหน้าทีด่ แู ลและติดตามความเสีย่ งของธนาคารในภาพรวม รวมถึงก าํ หนด
มาตรการจํากัดและป้องกันความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้จัดตั้งหน่วยงาน การจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Security Management Department) เพื่อทําหน้าที่กําหนดมาตรฐาน
การบริหารจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและความเสีย่ งทาง
ไซเบอร์ ดูแลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่อาจมีผลกระทบกับข้อมูลที่ธนาคาร
เก็บรักษาไว้ ตลอดจนติดตามข่าวกรองด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Threat Intelligence) เพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์
ภัยคุกคามทางไซเบอร์และจัดเตรียมการป้องกัน นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่
สร้างความตระหนักรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการรับมือ
กับความเสี่ยงทางไซเบอร์ให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร และลูกค้าของ
ธนาคาร

ดํ า เนิ น งาน และ Security Requirement สํ า หรั บ บริ ก ารออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าวทั้งก่อน
เริ่มให้บริการและหลังจากการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลและความเสีย่ งทางไซเบอร์
ได้รับการตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขอย่างทันท่วงทีเมื่อพบช่องโหว่
นอกจากนี้ ธนาคารยังกําหนดให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องต้องเฝ้าระวัง ดูแล
แก้ไข และปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลทีร่ บั ผิดชอบอย่างสมํา่ เสมอ
นโยบายความมัน
่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และความปลอดภัยไซเบอร์

ธนาคารจั ด ทํ า นโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศและ
ความปลอดภัยไซเบอร์ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและรับมือกับการโจมตีทาง
ไซเบอร์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 และ
ครอบคลุมทุกหน่วยงานของธนาคาร โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
เป็นประจําทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีและ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในปี 2562 ธนาคารได้ ป รั บ ปรุ ง นโยบาย โดยเพิ่ ม เติ ม สาระสํ า คั ญ
ของนโยบายจากเดิม 12 หัวข้อ เป็น 13 หัวข้อ คือ แนวโน้มและภัย
ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์
ที่เติบโตขึ้น (Emerging Information Security and Cybersecurity
Threat and Trend) อันกล่าวถึงการนําเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้กบั บริการ
ของธนาคาร โดยกําหนดให้มีการพัฒนามาตรฐาน การประเมินผล การ
ทดสอบ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพือ่ ให้นาํ เทคโนโลยีใหม่
มาใช้ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาของ
สาระสําคัญที่มีอยู่เดิม 2 เรื่อง คือ การใช้บริการของบุคคลภายนอก
ธนาคารได้กาํ หนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลการให้บริการ โดยกําหนดให้มีมาตรฐานในการเช็คสอบวัดผล และการบริหารจัดการ
ของธนาคาร โดยกําหนดมาตรฐาน Security Baseline สําหรับระบบการ เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์
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สาระสําคัญของนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์

1

การบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและความเสี่ยง
ทางไซเบอร์

2

3

4

การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการการเข้าถึง

การบริหารจัดการความปลอดภัย
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5

6

7

ความมั่นคง
ปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน

ความมั่นคง
ปลอดภัยด้านการสื่อสาร

การควบคุมการเข้าถึงทางไกล
และอุปกรณ์เคลื่อนที่

8

9

10

การจัดการ
บุคคลที่สาม

การพั ฒนาระบบงาน
และการดูแลระบบงาน

การจัดการเหตุการณ์
ด้านความปลอดภัย

11

12

13

ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
สําหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การอบรมและ
สร้างความตระหนัก

แนวโน้มและภัยด้านความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศและความปลอดภัย
ไซเบอร์ท่เี ติบโตขึ้น
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การบริหารจัดการด้านการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า
ธนาคารตระหนักถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความสําคัญของการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็น
ความลับเพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า ธนาคารได้กําหนดแนวทาง
การดําเนินงานและการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของหน่วยงานกํากับดูแลและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจัดทํา นโยบายการ
นําเสนอข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึง่ กําหนดแนวทางการเก็บ
รักษาข้อมูลลูกค้าสําหรับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์ และ
อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ให้มเี นือ้ หาสอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ะเริม่ บังคับ
ใช้ในปี 2563 เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าของธนาคารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กําหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ครอบคลุมลูกค้าทุกคน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นําข้อมูลของลูกค้าไปใช้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และต้องเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคาร
จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย
ของธนาคาร ในกรณีที่พบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงาน
ธนาคาร ลูกค้าสามารถแจ้งผ่านช่องทางการร้องเรียนของธนาคาร โดย
ธนาคารจะดําเนินการพิจารณาตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

แก่ทุกฝ่าย หากตรวจพบว่ามีมูลความจริง ธนาคารจะดําเนินการตาม
บทลงโทษแก่พนักงานผู้กระทําผิดและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่าง
เหมาะสม รวมถึงจัดหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซํ้า
พร้อมทั้งเน้นยํ้าให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษา
ข้อมูลลูกค้าอยู่เสมอ
สําหรับปี 2562 ธนาคารได้รบั ข้อร้องเรียนจากลูกค้าเรือ่ งการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่านทุกช่องทางของธนาคารจํานวน 23 กรณี ซึ่งธนาคารได้
ดําเนินการตรวจสอบและยุติข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วจํานวน 21 กรณี
ทั้งนี้ธนาคารไม่พบเหตุการณ์การรั่วไหล การโจรกรรม และการสูญหาย
ของข้อมูลลูกค้า เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และไม่พบว่ามีการ
ละเมิดข้อมูลดังกล่าว
กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่อง ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตแอร์เอเชียของธนาคาร
กรุงเทพ ถูกคนร้ายนําข้อมูลบัตรไปรูดซื้อสินค้าออนไลน์นั้น ทางธนาคาร
ได้ดําเนินการตรวจสอบและชี้แจ้งข้อมูลแก่ลูกค้า เพื่อดําเนินการตาม
ขั้นตอนของธนาคารในการปฏิเสธรายการใช้บัตรและปรับปรุงรายการ
ดังกล่าวออกจากรายการบัญชีของลูกค้า และประสานงานกับสายการบิน
แอร์เอเชียเพื่อกําหนดแนวทางป้องกัน
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การสร้างความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล
ธนาคารเชื่อว่าการสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
และภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นสิ่งสําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งจากการทีข่ อ้ มูลถูกนําไปใช้ในทางทีผ่ ดิ และการถูกโจรกรรมข้อมูล โดยธนาคาร
ได้ดําเนินการสร้างความตระหนักรู้ให้กับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน
อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จาํ ลอง เพือ่ ทดสอบการตอบสนองและแก้ไข
สถานการณ์ภยั คุกคามทางไซเบอร์ รวมไปถึงการสือ่ สารและจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและความเสี่ยงทางไซเบอร์ การเผยแพร่ความรู้ใน
รูปแบบบทความสั้น อินโฟกราฟฟิก วีดีทัศน์ และกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลผ่าน
ช่องทางการสื่อสารภายในของธนาคารเป็นระยะ
ในปี 2562 ธนาคารได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อ “Cybersecurity and Trend in 2020”
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยมีหัวข้อในการอบรม
เช่น การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทมี่ กี ารเชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ตทีถ่ กู ต้อง การซักซ้อม
แผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น
การสร้างความเข้าใจด้านความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลให้กบั ลูกค้าถือเป็นภาระหน้าที่
สําคัญของธนาคารในยุคดิจิทัล ธนาคารได้ทําการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอีเมลและเว็บไซต์
หลอกลวงลูกค้าผ่านช่องทางสือ่ สารออนไลน์ตา่ ง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง และในปี 2562 ธนาคาร
ได้จดั ทําวีดโี อคลิปแอนิเมชัน่ จากตัวการ์ตนู “Blink Blink Family” เพือ่ สร้างความตระหนัก
และรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ ผ่านการนําเสนอสาระความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
สนุกสนาน เช่น การใช้อนิ เทอร์เน็ตแบงก์กง้ิ อย่างปลอดภัย การเก็บรักษารหัสผ่านทีถ่ กู ต้อง
เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคาร ได้แก่ เว็บไซต์ LINE Official เฟซบุ๊ก
และยูทูป
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การดําเนินงานที่สําคัญ
การทดสอบระบบความปลอดภัยและซักซ้อมแผน
รับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
และความปลอดภัยทางไซเบอร์

ธนาคารจัดให้มีการทดสอบ หรือซักซ้อมแผนรับมือภัยทางไซเบอร์โดย
หน่วยงานจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจําทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็นการซักซ้อมภายในของธนาคาร
ภายใต้สถานการณ์ภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ ๆ และการซักซ้อมร่วม
กั บ ธนาคารอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นศู น ย์ ป ระสานงานด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) ในงานประจําปี
“TB-CERT Banking Cyber Drill” ผลจากการซักซ้อมดังกล่าวทําให้
ธนาคารสามารถปรับปรุงกระบวนการรับมือภัยทางไซเบอร์ของธนาคาร
ให้มคี วามชัดเจนและมีประสิทธิผลมากขึน้ เช่น การสือ่ สารข้อมูล ขัน้ ตอน
การรับมือภัยทางไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เป็นต้น
ในปี 2562 ธนาคารได้เข้าร่วมซักซ้อมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ของภาคการเงิน ซึง่ ประกอบด้วย ธุรกิจธนาคาร ตลาดทุน และ
ธุรกิจประกันภัย ในงาน “Financial Sector Cyber Exercise” ซึ่งจัดขึ้น
โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อซักซ้อมเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล
และผลกระทบจะที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคการเงิน
นอกจากนี้ ธนาคารได้ทําการทดสอบการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านการสร้าง
สถานการณ์จําลองในรูปแบบการจัดส่ง Phishing Mail ให้แก่พนักงาน
ทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ สร้างความตระหนักและความเข้าใจในเรือ่ งของการลวง
ข้อมูลในรูปแบบ Phishing ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้คุกคาม (Threat Actor)
นํามาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยผลการทดสอบในปี 2562 พบกรณีพนักงาน
ถูกลวงข้อมูล ร้อยละ 5.60 และมีจํานวนการถูกลวงข้อมูลลดลงจากการ
ทดสอบในปี 2561 ซึ่งธนาคารถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ทั้งนี้หลังการ
ทดสอบดังกล่าว ธนาคารได้มกี ารสือ่ สารข้อมูลผลการทดสอบและอธิบาย
รายละเอียดพร้อมจุดสังเกตสําคัญของ Phishing Mail เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน
การได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ข้อมูลตามมาตรฐานสากล

ธนาคารได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001: 2013 สําหรับระบบการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินหรือบาทเนต (Bank of
Thailand Automated High-Value Transfer Network: BATHNET)
และระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพและการจัดเก็บภาพเช็ค (Imaged
Cheque Clearing and Archive System: ICAS) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
โดยมาตรฐานดั ง กล่ า วเป็ น มาตรฐานการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อันแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นของธนาคารในการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัยข้อมูล

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่ อสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาคการเงินเป็นเรื่องสําคัญ จําเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและศึกษาข้อมูลร่วมกัน เพื่อเตรียมการ
ป้ อ งกั น และพั ฒ นามาตรฐานด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์
ตลอดจนสร้างระบบนิเวศของการบริการธนาคารให้มีความแข็งแกร่งไป
ด้วยกัน ธนาคารได้เข้าร่วมศึกษาพัฒนามาตรฐานเรือ่ ง “Mobile Banking
Application Security” ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ประกาศ
ใช้มาตรฐานดังกล่าวในปี 2562
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่เยาวชน

ธนาคารได้สนับสนุนกิจกรรมในโครงการ “Financial Cybersecurity Boot
Camp” มาอย่างต่อเนื่อง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย สมาคมธนาคารไทย และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างทักษะ
ความรู้ใ ห้กับเยาวชนที่กําลังจะจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดงานใน
อนาคต ให้มีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาคการเงินการธนาคาร นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการจะได้รบั ความรูท้ ง้ั ด้านเทคนิคการติดตัง้ ระบบให้มคี วามปลอดภัย
และเทคนิคการโจมตีระบบ รวมถึงรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทํางานในภาคการเงินการธนาคารจากรุ่นพี่ในโครงการ
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจลักษณะงานและสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน
ด้าน Cybersecurity ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่จะ
เข้ามาทํางานในภาคการเงินการธนาคารต่อไป
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การสร้าง
ความมั่นคง
ทางธุรกิจ
ธนาคารมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยธนาคารได้ลงทุนเพื่ อขยายกิจการ
ในต่างประเทศ พั ฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
และรอบด้าน พร้อมทั้งมีแผนรองรับการเกิด
ภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพ

การสร้างการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และภาพลักษณ์องค์กร

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
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การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
1

ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่ อ
สร้างผลประกอบการที่ดี สามารถแข่งขันและเติบโต
ได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

2

ผลการดําเนินงานในปี 2562
ผลกําไรสุทธิ
35,816 ล้านบาท

ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์
ภายน อกและภายในประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
่ นอกจากจะส่งผลต่อการเติบโตของ
และสิง
่ แวดล้อม ซึง
เศรษฐกิจในภาพรวมแล้ว ยังกระทบต่อผลประกอบการ
ของภ าคธุ ร กิ จ และคุ ณ ภาพการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของ
ภาคครัวเรือนด้วย ธนาคารในฐานะตัวกลางทางการเงิน
่ บ
ทีม
ี ทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ จึงให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง การบริหาร
่ งอย่างเหมาะสม การแสวงหาโอกาสใหม่
จัดการความเสีย
ทางธุรกิจ รวมทัง
ั ยภาพ
้ การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีศก
เพี ย งพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และเ ทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยา กต่อการ
คาดการณ์ลว
่ งหน้า นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง
่ มัน
่ พั ฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารทางการเงิ น ที่ ห ลากหลายแ ละ
ตรงค วามต้องการของลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุร กิจ
ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนดําเนินธุรกิจ
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อม
เพื่ อสร้างสรรค์คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผล
ประกอบการที่ดีของธนาคารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด
มิตรคูบ่ า้ น” ทีอ่ ยูเ่ คียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ผ่านการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างจริงใจ ต่อเนื่อง ยาวนาน และการ
สนับสนุนให้ลูกค้ามีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตในโลกธุรกิจได้
อย่างแข็งแกร่ง ธนาคารให้ความสําคัญกับการบริหารฐานะการเงินด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงิน
กองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ในอนาคตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อ
นําไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินที่
ตรงความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจภายใต้
กระแสการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดขึน้ โดยในปี 2562
ธนาคารยังคงใช้แนวทางการดําเนินธุรกิจทีม่ งุ่ เน้น “การสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า
(Creating Value)” ต่อเนื่องจากปี 2561 โดยจะเน้นการสร้างและขยาย
โอกาสทางธุรกิจ ที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งใน
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 ประการ ดังนี้
1. การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regionalization)

ธนาคารนําความเชี่ยวชาญจากเครือข่ายสาขาต่างประเทศ ซึ่งมีความ
พร้อมด้านบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงใช้ความ
เป็ น ผู้ นํ า ทางการเงิ น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในหลากหลายสาขาธุ ร กิ จ
มาสนับสนุนลูกค้าธุรกิจทีต่ อ้ งการขยายกิจการไปยังประเทศอืน่ ในภูมภิ าค
ขณะเดียวกันธนาคารได้พัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลและร่วมมือกับ
พันธมิตรในการพัฒนาบริการชําระเงินที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินในต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับ
ประโยชน์สงู สุดจากโอกาสทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ จากการเติบโตและเชือ่ มโยง
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

2. การขยายตัวของเมือง (Urbanization)

ธนาคารสนับสนุนลูกค้าและเครือข่ายธุรกิจของลูกค้าในการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการต่าง ๆ ที่กําลังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของสังคมเมืองและเพิม่ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ที่ภาครัฐกําลังผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
การผลิตและบริการในระดับภูมภิ าค นอกจากนี้ ธนาคารได้ประสานความ
ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อนําเสนอบริการ
ทางการเงินทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม
ทั้งด้านการออม การลงทุน และการประกันภัย ผ่านเครือข่ายสาขาและ
ช่องทางการให้บริการที่หลากหลายของธนาคาร
3. การเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization)

ธนาคารได้นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และได้จัดตั้ง ฝ่ายนวัตกรรม เพื่อทําหน้าที่
สนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบงานภายในธนาคาร ธนาคารร่วมมือ
กับผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพ กลุม่ ฟินเทค เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ทเี่ หมาะสมกับตลาดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
พัฒนาระบบบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ช่วยสนับสนุนการเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด อีกทั้งยังร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ ในการ
พัฒนาดิจิทัลโซลูชันสําหรับการบริหารจัดการระบบนิเวศของกลุ่มธุรกิจ
และสถาบันนั้น ๆ
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ในการสร้างสรรค์คุณค่า ธนาคารยึดหลักการสําคัญ 6 ประการ ดังนี้

1

2

6

3

5
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4

1

ลูกค้าต้องมาก่อน (Customer First)
การสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้าและตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้าให้ดีท่ส
ี ุด

2

คิดแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Mindset)
การตอบโจทย์ของลูกค้า โดยทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ถ่องแท้
เพื่ อสามารถแนะนําโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

3

ความเป็นเจ้าของงาน (Ownership)
การทํางานด้วยความรับผิดชอบ
และมีความเชื่อถือได้

4

การร่วมมือกันอย่างรอบด้าน (Collaboration)
การทํางานด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในองค์กรและพั นธมิตรภายนอก

5

การลงมือทํา (Execution)
การนําจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ของธนาคารมาสร้างประโยชน์ให้ลก
ู ค้า เช่น ความรูค
้ วามสามารถ
่ วชาญในบริการทางการเงิน และเครือข่ายพั นธมิตรทีก
่ ว้างขวาง เพื่ อให้การดําเนินงาน
ความเชีย
เกิดผลประโยชน์สง
ู สุดและสร้างคุณค่าให้แก่ลก
ู ค้า

6

การมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance and Conduct)
การดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้าและสังคม

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การติดตาม ควบคุม และประเมินผล
การดําเนินธุรกิจ
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามแผนและกลยุทธ์ที่วางไว้
ธนาคารมอบหมายให้ฝา่ ยแผนงานทําหน้าทีป่ ระสานงาน ติดตาม ควบคุม
และประเมินผลการดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส เพื่อนําผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้
ปรับปรุงการดําเนินงานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น ธนาคารกําหนดให้คณะกรรมการบริหารโครงการทําหน้าที่ดูแล
และติดตามผลความคืบหน้าของการดําเนินงานในระดับโครงการอย่าง
สมํ่าเสมอ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการของธนาคาร
เป็นประจํา เพือ่ ช่วยขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้สําเร็จลุล่วงตามกําหนด
เวลาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การดําเนินงานที่สําคัญ
ลูกค้าธุรกิจ

• การสนับสนุนด้านการเงินแก่ลกู ค้าธุรกิจรายใหญ่ทตี่ อ้ งการมีสว่ นร่วมในโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่
สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 เช่น โครงการขยายเส้นทางระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร โครงการ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชือ่ มต่อสนามบินนานาชาติสามแห่ง (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอูต่ ะเภา) โครงการ
การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศทางธุรกิจของลูกค้า เช่น การพัฒนาระบบชําระเงิน
ออนไลน์ให้กับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยธนาคารได้นําระบบชําระเงินผ่าน QR Code
เข้ามาสนับสนุนบริการส่งพัสดุแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ทําให้ผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถ
ชําระเงินได้อย่างสะดวกสบายด้วยแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กงิ้ ของทุกธนาคาร และยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
และประหยัดต้นทุนให้กับผู้ให้บริการด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการสินเชื่อสําหรับผู้ค้ารายเล็ก ที่อยู่ใน
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
• การสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าสูร่ ะบบการรับชําระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการให้บริการ
QR Code Payment on EDC ซึ่งช่วยให้ร้านค้าสามารถรองรับการรับชําระเงินจากลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ผ่านบัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด ยูเนี่ยนเพย์ รวมถึงแอปพลิเคชัน วีแชท และอาลีเพย์
ลูกค้าบุคคล

• การสนับสนุนการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค
โฮลดิ้ง จํากัด เปิดให้บริการ “แอปพลิเคชัน ดอลฟิน วอลเล็ท (Dolfin Wallet)” กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถใช้ชําระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าเครือเซ็นทรัล
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ลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ

• การมีเครือข่ายในต่างประเทศเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึง่ ทีท่ าํ ให้ธรุ กิจของธนาคารสามารถเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ธนาคารได้ประกาศว่า ธนาคารได้ทําสัญญาซื้อขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.12 ใน
ธนาคารพีที เพอร์มาตา บีทีเค ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์รวม โดยคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ทั้งนี้ประเทศ
อินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ในอาเซียนและมีปัจจัยบวกหลายด้านที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจธนาคาร
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง
• การลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมธุรกิจของไทยและญีป่ นุ่ ใน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาการลงทุน การพัฒนาการค้า การพัฒนาธุรกิจ
ท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากร เพื่อร่วมมือกันผลักดันการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น
ลูกค้าการเงินธนกิจ

• การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
(SUPEREIF) ซึ่งเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์กองทุนแรกในประเทศไทย
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• การสนับสนุนการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทครั้งแรกของบริษัทโยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ (Yoma Strategic
Holdings) จากประเทศเมียนมา เพื่อเสนอขายในประเทศไทย ซึ่งประสบความสําเร็จในการระดมทุนกว่า
2,000 ล้านบาท
• การเป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ชุดแรกในประเทศไทยที่อยู่
ภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเป็นการระดมทุนเพื่อขยายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์ของ Climate Bonds Initiative
นอกจากการดําเนินงานดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังให้ความสําคัญกับการสนับสนุนลูกค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรูใ้ นประเด็นทีน่ า่ สนใจและเป็นประโยชน์แก่ลกู ค้าเป็นประจํา เพือ่ ให้ลกู ค้ามีความรู้
ความเข้าใจและสามารถนําไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ โดยในปี 2562 ธนาคารได้จัดกิจกรรม
สัมมนาให้ความรูท้ างด้านเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจจํานวนมาก เช่น งานสัมมนา AEC Business Forum
2019 ภายใต้หัวข้อ “2020 ASEAN Connectivity” งานเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 10 หัวข้อ “จีนกับนโยบาย
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมือ่ กระแสโลกเปลีย่ น” งานสัมมนาหัวข้อ “สร้างคอนเทนต์ให้ปงั ใช้เครือ่ งมือ
ให้โดนบน Social Media” เป็นต้น
ในปี 2562 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร 35,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 จากปี 2561
ซึ่งธนาคารได้สร้างมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value) ให้แก่ธนาคารเองและได้กระจายมูลค่า
ไปสูผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ รายได้ 165,846 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.57 สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
เชิงสะสม 54,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.67 โดยธนาคารได้สร้างรายได้และผลประโยชน์แก่พนักงาน
จํานวน 24,141 ล้านบาท เงินที่ชําระให้แก่เจ้าของทุนจํานวน 42,022 ล้านบาท เงินภาษีของรัฐจํานวน 22,478
ล้านบาท และให้การสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่า 627 ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารมีความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจให้อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจภายใต้ปจั จัยท้าทายทางเศรษฐกิจ และจะกระจาย
มูลค่าดังกล่าวไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเหมาะสม

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรงและการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(Direct Economic Value Created and Distributed)

รายละเอียด

รายได้

2562 (หน่วย: พั นบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

175,239,794

165,846,585

ต้นทุนในการดําเนินงาน

24,232,247

22,136,984

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

26,725,848

24,141,378

เงินที่ชําระให้แก่เจ้าของทุน

43,633,923

42,022,219

เงินชําระภาษีแก่ภาครัฐ

23,535,748

22,478,244

640,638

627,832

56,471,390

54,439,928

เงินบริจาคและการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มูลค่าเศรษฐกิจเชิงสะสม

หมายเหตุ:
- รายได้ ประกอบด้วย รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- ต ้นทุนในการดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินบริจาคและการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ให้แก่พนักงาน อันหมายรวมถึงผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ
- เงินที่ชําระให้แก่เจ้าของทุน ประกอบด้วย เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินชําระภาษีแก่ภาครัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรต่าง ๆ และเงินนําส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
- เงินบริจาคและการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/การกีฬา
ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สังคม
- ม ูลค่าเศรษฐกิจเชิงสะสม คือ มูลค่าเศรษฐกิจทางตรงที่ธนาคารเป็นผู้สร้าง (รายได้) หักลบกับการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ต้นทุนในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เงินที่ชําระให้แก่เจ้าของทุน เงินชําระภาษีแก่ภาครัฐ และเงินบริจาคและการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)
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2

เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 – 2565

การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และภาพลักษณ์องค์กร
1

106

ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะพั ฒนาฝ่ายนวัตกรรม
ซึ่งเป็นหน่วยงานสําคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของธนาคารให้เป็นศูนย์รวมของนวัตกรรมและการวิจัย
แบบบูรณาการข้ามสายงานของธนาคาร โดยมุ่งเน้นการ
พั ฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งพั ฒนาศักยภาพในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ อพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ ยังสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ธนาคาร เช่น สตาร์ทอัพกลุ่มเทคโนโลยีการเงิน
หน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย เพื่ อนํานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

3

ผลการดําเนินงานในปี 2562
ธนาคารได้รับรางวัลด้านวัตกรรม
3 รางวัล

การดําเนินโครงการ Bangkok Bank InnoHub
Accelerator Season 2 และการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต่อยอดมาจากโครงการ

การพั ฒนา Digital University (BeDigiPass)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

การพั ฒนาฝ่ายนวัตกรรมให้เป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้และพั ฒนานวัตกรรม
รวมถึงการนําเทคโนโลยีจากภายนอก
มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของธนาคาร
เพื่ อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับธนาคาร

การพั ฒนาฝ่ายนวัตกรรมให้เป็นศูนย์รวม
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือหรือ
คําปรึกษา ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ ๆ และพั ฒนากระบวนการ
ทํางานของธนาคาร โดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เป้าหมายประจําปี 2562
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
พั ฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า หรือพั ฒนา
กระบวนการทํางานของธนาคาร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเ ปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนํามาซึ่งโอกาส
และความท้าทายต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็นอย่างมาก
เทคโ นโลยีช่วยให้ธนาคารสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
้ึ แต่
่ี อบสนองความต้องการของผูบ
รูปแบบใหม่ทต
้ ริโภคได้ดข
ี น
ในขณ ะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็ทําให้เกิด
การแ ข่งขันที่เปิดกว้างและเข้มข้นมากขึ้นทั้งจากภายในและ
ภายนอกอุตสาหกรรมธนาคาร การพั ฒนาขีดความสามารถใน
่ นแปลง
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับตัวต่อการเปลีย
ทางเ ทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสําคัญเป็นพิ เศษ
ธนาค ารได้จัดตั้ง “ฝ่ายนวัตกรรม” ขึ้นเพื่ อให้เป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมของธนาคาร (Innovation Center
่ ระสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
of Excellence) โดยมีหน้าทีป
ทัง
้ ภายในและภายนอกธนาคารเพื่ อพั ฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบ ริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
นอกจ ากนี้ ธนาคารได้ นํ า เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
้ เพื่ อ
กระบวนการทํางานและการบริการให้มป
ี ระสิทธิภาพสูงขึน
เสริ มสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของธนาคาร และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็น “เพื่ อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

โครงสร้างของฝ่ายนวัตกรรม (Innovation Department)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายนวัตกรรม

วิจัยและพั ฒนา

กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์

ผู้ชํานาญการ

หน่วยสนับสนุนอื่นๆ

คณะทํางานที่ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละกลุ่มงาน

คณะทํางานในฝ่ายนวัตกรรมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสายงาน (Cross-Functional)

กลุ่มงานวิจัยและพั ฒนา

กลุ่มงานกลยุทธ์

กลุ่มงานผลิตภัณฑ์

ผู้ชํานาญการ

มีหน้าที่ศึกษาเทคโนโลยี
สร้างต้นแบบในรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ตัวอย่าง (Minimum Viable
Product : MVP) และพั ฒนา
โซลูชันในรูปแบบต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต้นแบบ
ทางธุรกิจและกระบวนการ
ทางธุรกิจ

มีหน้าที่วางกลยุทธ์และ
ถ่ายทอดให้กับกลุ่มงานอื่น
ในฝ่ายนวัตกรรม

มีหน้าที่ผลักดันและ
สนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่ อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่
สามารถออกสู่ตลาด
ในขั้นต้นได้สําเร็จ

มีหน้าที่ทํางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นภายในธนาคาร
อย่างใกล้ชิด เพื่ อพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กระบวนการทํางาน
ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด
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การบริหารจัดการนวัตกรรม
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แนวทางการบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมของธนาคารเป็ น แบบไฮบริ ด
(Hybrid) ทีผ่ สมผสานระหว่างแบบศูนย์กลาง (Centralized Model) และ
แบบกระจายศูนย์กลาง (Decentralized Model) ให้เหมาะสมกับบริบท
ของธนาคาร ที่ มี ทั้ ง หน่ ว ยธุ ร กิ จ (Business Unit) ขนาดใหญ่ ที่ มี
ประสบการณ์ ความเข้มแข็ง และศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้วยตนเอง และในขณะเดียวกันก็มหี น่วยงานและธุรกิจใหม่ทเี่ กิดขึน้ จาก
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Transformation) ซึ่งยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากภายนอกหน่วยงาน
ทัง้ นี้ ฝ่ายนวัตกรรมมีบทบาทหน้าทีใ่ นการให้การสนับสนุนหน่วยธุรกิจใน
การจัดทําโครงการริเริ่มต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
การจําลองแบบธุรกิจใหม่ ๆ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ดังนี้
• ให้คําปรึกษาแนะนํา สนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือในการพัฒนา
นวัตกรรม และประสานงานในการจัดโครงการริเริ่มด้านนวัตกรรมของ
หน่วยงานภายในธนาคาร
 
• ประสานงานและบริหารโครงการนวัตกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร
 
• ประสานงานในการจัดทําโครงการด้านนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ
Bangkok Bank InnoHub Accelerator
 
• ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยี และร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย
ศูนย์วิจัย และหน่วยงานด้านนวัตกรรมของภาครัฐ ในลักษณะของการ
จัดการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
 
• ตดิ ตามสถานการณ์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ มองหา
โอกาสหรือเฝ้าระวังภัยคุกคามของธนาคารตั้งแต่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
รวมทั้งนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ั นาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ (Best Practice) ของการจัดทําโครงการด้าน
• พฒ
นวัตกรรม รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการนวัตกรรม
เพื่อผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่

การดําเนินงานของฝ่ายนวัตกรรมจะช่วยนําไปสูผ่ ลลัพธ์ทตี่ อบโจทย์ธรุ กิจ
ของธนาคารใน 2 ด้าน ได้แก่
1. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการและมอบประสบการณ์การ
ใช้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
2. การขยายช่องทางการให้บริการเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงบริการของ
ธนาคารได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีทันสมัย
อาจยังมีความไม่สะดวกหรือมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีผลข้างเคียงที่
ไม่คาดคิดมาก่อนทัง้ ต่อตัวลูกค้าเองหรือบุคคลอืน่ ในการนี้ ธนาคารมีการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในวงจํากัดและเข้าร่วมใน Regulatory
Sandbox กับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงมีการติดตามผลการ
ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีความปลอดภัย ใช้งานสะดวก และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง
ในปี 2562 ฝ่ายนวัตกรรมได้นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โปรแกรม
แชทบอท (Chatbot) เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) เทคโนโลยีบล็อกเชน
(Blockchain) เป็นต้น มาทดลองประยุกต์ใช้และพัฒนาปรับปรุงระบบ
การทํางานของธนาคาร เพือ่ อํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้า วิเคราะห์ขอ้ มูล
และตอบโจทย์ภายในองค์กรและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ริเริ่มเหล่านี้กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการนําร่อง
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รางวัลด้านนวัตกรรม
ในปี 2562 ธนาคารได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมทางการเงิน 3 รางวัล ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของการ
เป็นธนาคารชั้นนําของประเทศและภูมภิ าคในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งรางวัลดังกล่าว ได้แก่

• รางวัล “Website of the Year – Thailand” จากเวทีการประกาศ
ผลรางวัล Asian Banking & Finance Awards 2019 เป็นผลจากความ
โดดเด่นจากการดําเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ธนาคาร
www.bangkokbank.com มาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย สวยงาม
สะดวก ใช้ ง านง่ า ย ภายใต้ แ นวคิ ด “Speed, Simplicity and
Personalization” และยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
• รางวัล “Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year” จาก
การประกาศผลรางวัล Asian Banking & Finance Awards 2019 ซึ่งได้
รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นผลจากการตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจในยุคดิจทิ ลั ได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้ทดสอบการทําธุรกรรม
Letter of Credit (L/C) ระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย บน R3
CORDA Platform ซึ่งเป็น Distributed Ledger Technology (DLT)
หรือ Enterprise Blockchain Platform ของกลุ่มพันธมิตร R3 ที่สามารถ
ลดระยะเวลาดําเนินการ และการใช้เอกสารลงได้กว่าครึ่งหนึ่ง

• รางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์)”
ในงาน Innovation Thailand Expo 2019 จัดโดยสํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (NIA) ซึ่งได้รับการยกย่องในการใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรม ภายใต้ชื่อ “Bangkokbanksme” อาทิ การ
ใช้เ ฟซบุ๊ก www.facebook.com/bangkokbanksme และเว็บไซต์
www.bangkokbanksme.com ที่ มี ก ารนํ า เสนอเนื้ อ หาที่ โ ดดเด่ น
โดยเฉพาะเนื้อหาในเรื่อง Business Disruption โดยพิจารณาจากความ
สามารถในการสร้างความสําเร็จการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านนวัตกรรม
ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ที่ วั ด ประเมิ น ผลจากสถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย การปฏิ สั ม พั น ธ์
(Average of Engagement) สูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วยการกดไลท์ (Like)
การแชร์ (Share) และแสดงความคิดเห็น (Comment) โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์สอื่ สังคมออนไลน์ (Social Listening and Monitoring Tool) ใน
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลคะแนน
การได้รับรางวัลดังกล่าวนํามาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพนักงาน
และผู้บริหารของธนาคาร และเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร
ที่จะพัฒนาการบริการให้ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
ในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
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การดําเนินงานที่สําคัญ
1) BeDigiPass

ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิด
ตัวบริการ BeDigiPass ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างบัตรประจําตัวแบบ
ดิจทิ ลั สําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยภายใต้ชอื่ “KMUTT
Mod D Pass” ซึ่งถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (ทดแทนการ
ใช้บตั รพลาสติก) ทําให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย และตอบโจทย์
การเป็น Digital University ของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างครบวงจร เช่น
การระบุตัวตนของเจ้าของบัตรผ่าน Digital ID ซึ่งจะมี QR Code สําหรับ
ใช้สแกนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย การรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย (เช่น ประกาศรับ
สมัครทุนการศึกษา ประกาศผลการเรียน แจ้งย้ายสถานที่เรียน เป็นต้น)
และการชําระเงินผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใช้จา่ ยโดยไม่ตอ้ งใช้เงินสด โดยผูถ้ อื บัตรสามารถทําธุรกรรม
ได้อย่างปลอดภัยด้วยการใส่รหัส OTP (One Time Password) เพื่อ
ยืนยันการทํารายการทุกครั้ง
2) โครงการ Bangkok Bank InnoHub Accelerator
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โครงการ “Bangkok Bank InnoHub Accelerator” เริ่มขึ้นในปี 2560
เพือ่ เป็นช่องทางในการเปิดรับนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพและนํามาร่วมกัน
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงเป็นการเปิด
มุมมองและแนวคิดใหม่ทางธุรกิจที่น่าสนใจให้แก่ธนาคาร โดยธนาคาร
มีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ผ่านการผนึกกําลังร่วม
กับสตาร์ทอัพในโครงการฯ พร้อมทั้งสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างเต็มที่ด้วย
ทรัพยากรและเครือข่ายธุรกิจของธนาคาร เพื่อช่วยพัฒนาให้สตาร์ทอัพ
เหล่านี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ภาพรวมและภาคธุรกิจการเงินในอนาคต ในปี 2562 ธนาคารได้สานต่อ
โครงการ Bangkok Bank InnoHub Accelerator Season 2 ซึ่งมี
สตาร์ทอัพเพียง 8 ทีม จากทั้งหมด 128 ทีม ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ และทํางานร่วมกันกับฝ่ายนวัตกรรม และหน่วยธุรกิจของ
ธนาคาร โดยหลังจบโครงการในเดือนมีนาคม 3 ทีมได้เข้าสู่ขั้นตอนการ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจร่วมกัน (Scoping) อีก 3 ทีมได้
ผ่านการประเมินความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายใต้บริบท
ของภาคธุรกิจการเงินในประเทศไทย (Proof-of-Concept) และอีก 2 ทีม
อยูร่ ะหว่างดําเนินการโครงการนําร่อง (Pilot) ร่วมกับธนาคาร เพือ่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์ต่อไป
3) โครงการ National Digital Identification (NDID)

ธนาคารเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะนําร่องของโครงการ “National Digital
ID” ซึ่งเป็นการสร้างระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ดําเนินการ
โดยบริษัท National Digital ID (NDID) โดยใช้เทคโนโลยีจดจําใบหน้า
(Facial Recognition) เพือ่ อํานวยความสะดวกและยกระดับความเชือ่ มัน่
ในกระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ โดยในระยะแรก ธนาคาร
จะให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้การพิสูจน์
และยืนยันตัวตนแบบ e-KYC (Electronic-Know Your Customer) ผ่าน
ระบบ NDID สําหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือไม่เคยผ่าน
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กระบวนการทําความรู้จักและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้ากับธนาคารมาก่อน
บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านระบบดิจิทัลดังกล่าวกําลังอยู่ระหว่างการ
ทดสอบการให้บริการในวงจํากัด ภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ธนาคารจะ
เปิดให้บริการแก่สาธารณชนต่อไป
4) การนําเทคโนโลยีจดจําใบหน้า (Facial
Recognition) มาใช้กับบริการเปิดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารยกระดับกระบวนการพิสจู น์ตวั ตนสําหรับลูกค้าทีม่ าสมัครใช้บริการ
เปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาของธนาคาร โดยนําเทคโนโลยีจดจําใบหน้า
(Facial Recognition) เข้ามาช่วยเสริมในกระบวนการทําความรู้จักและ
พิสจู น์ตวั ตนของลูกค้า (KYC) ทําให้กระบวนการเปิดบัญชีเงินฝากมีความ
สะดวก ปลอดภัย และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นจากกระบวนการปัจจุบันที่
ลูกค้าใช้หลักฐานยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ บัตร
ประชาชน มาเป็นหลักฐานอ้างอิงในการทําธุรกรรมเปิดบัญชีกบั ธนาคาร
5) โครงการ Kidpreneur Ninjas

ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายที่ ส อดคล้ อ งกั น ในการสร้ า งรากฐานที่
แข็งแกร่งให้แก่ระบบนิเวศน์ของสตาร์ทอัพไทย HUBBA Thailand และ
ฝ่ายนวัตกรรมของธนาคารจึงร่วมมือกันสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
“Kidpreneur Ninjas” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนวงการสตาร์ทอัพ
ของไทย ผ่านการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคัญ
ของชาติในอนาคต ผ่านการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความ
สัมพันธ์กับเพื่อนจากทีมอื่น (Networking) และสนับสนุนให้เยาวชน
กล้าคิดกล้าทําในโลกธุรกิจ ผ่านการนําเสนอธุรกิจของตนเองภายใต้
บรรยากาศการแข่งขัน Pitching และมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะ ดังนั้น
โครงการนี้จึงนับเป็นก้าวแรกที่มีความหมายยิ่งต่อการสร้างยูนิคอร์น
ตัวแรกที่เป็นสตาร์ทอัพไทยในอนาคต
6) โครงการ Contour

โครงการ “Contour” เป็นโครงการพัฒนาบริการ Letter of Credit (L/C)
ผ่านแพลทฟอร์มบล็อกเชนที่ใช้เทคโนโลยี Corda ของกลุ่มพันธมิตร R3
ซึง่ มีธนาคารทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
HSBC ธนาคาร BNP Paribas ธนาคาร ING ธนาคาร Natwest ธนาคาร
Standard Chartered ธนาคาร CTBC และ ธนาคาร SEB โดยธนาคาร
เป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้เข้าร่วมโครงการ การให้บริการ L/C
ผ่านแพลทฟอร์มบล็อกเชนเทคโนโลยี Corda นอกจากจะมีความรวดเร็ว
โปร่งใสและตรวจสอบได้แล้ว ยังมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย เนื่องจาก
สามารถกําหนดให้การทําธุรกรรมหรือการรับส่งข้อมูลเจาะจงเฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น
ด้วยจุดแข็งในด้านเครือข่ายสาขาของธนาคารที่ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจ
สํ า คั ญ ของโลก โดยเฉพาะในเอเชี ย และอาเซี ย น บริ ก าร L/C ผ่ า น
แพลทฟอร์มบล็อกเชนจะช่วยอํานวยความสะดวกและสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้กับลูกค้าในภาคธุรกิจนําเข้าและส่งออก ตอกยํ้าความเป็นเพื่อน
คู่คิดด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารที่พร้อมสนับสนุนลูกค้าให้
ประสบความสําเร็จในทุกเวทีการค้าโลก
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2

เป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2563 – 2565
การรายงานการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด และการดํารง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III
และเพี ยงพอในการดําเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต
1

112

ความมุ่งมั่น

เป้าหมายประจําปี 2562
การดํารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
และเพี ยงพอในการดําเนินธุรกิจ

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤตอย่างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รอบคอบ และ
ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ เพื่ อการเติบโต
อย่างยั่งยืน และรักษาชื่อเสียงของธนาคารที่สร้างสมมานาน
ให้สมกับการเป็นที่ยอมรับในฐานะ “เพื่ อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”

3

ผลการดําเนินงานในปี 2562
ณ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร อยู่ท่ร
ี ้อยละ 20.04 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้
ที่ร้อยละ 12 (ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป)

่ เป็น
่ งซึง
ธนาคารให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสีย
พื้ น ฐานในก ารประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่ อสร้างความ
เชื่ อมั่ น ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ยทุ ก กลุ่ ม รวมทั้ง ช่ ว ยป้ องกันหรือ
บรรเ ทาผลกร ะทบหรือความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่
่ ง
อาจมีผลต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคารเอง และมีผลต่อเนือ
ไปยังเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ธนาคารดํารงอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกําหนด
โดยพิ จารณา ระดับที่เพี ยงพอและสอดคล้องกับขนาด ความ
ซับซ้อน แล ะลักษณะการดําเนินธุรกิจของธนาคาร พร้อมทั้ง
วางก รอบการ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ มี ก ารทบทวน
่ ง เพื่ อให้ครอบคลุมมิตส
ปรับปรุง และพั ฒนาอย่างต่อเนือ
ิ ง
ั คม
สิง
่ แวดล้อม และธรรมาภิบาล รวมถึงรองรับความท้าทายจาก
่ นแปลงของปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อีกทัง
การเปลีย
้ ยังสนับสนุน
้ ภายในองค์กร เพื่ อ
่ งให้เกิดขึน
วัฒนธรรมการบริหารความเสีย
ให้ก ารดําเ นินงานของธนาคารมีเสถียรภาพและได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งของธนาคารประกอบด้วย คณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแลความเสี่ยงทั้งหมด
และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของธนาคาร และ
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง ซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ
ธนาคารในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายที่
กําหนดไว้ ผ่านกระบวนการระบุความเสี่ยง ทบทวน และติดตามสถานะ
ความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการความ
เสีย่ งอย่างสมํา่ เสมอ โดยคณะกรรมการกํากับความเสีย่ งมีการประชุมเป็น
ประจําทุกเดือน นอกจากนี้ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน เพื่อทําหน้าที่ให้การสนับสนุนคณะ
กรรมการกํากับความเสี่ยงในการควบคุมดูแลการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงที่สําคัญของธนาคาร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO)
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk
Management Committee: ORMC) ซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนและควบคุม
ดูแลการดําเนินการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
ธนาคาร

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การระบุความเสีย่ งสําคัญทีม่ ผี ลระทบต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
2. การประเมินและวัดความเสี่ยงแต่ละประเภท
3. การติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงรายงานความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ให้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบ เพือ่ ให้
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันเหตุการณ์
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
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การ ควบ
และ

ธนาคารวางกรอบแนวทางการบริหารและกํากับดูแลความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ได้แก่ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิ
การ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ ยังพิจารณาครอบคลุมถึงความเสีย่ งด้าน
อื่น ๆ ผ่านกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal
Capital Adequacy Assessment Process) ซึ่งเป็นการประเมินความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญแบบมองไปข้างหน้า เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีระดับของเงินกองทุน
เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ภายใต้
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ในการดําเนินธุรกิจ ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างผลตอบแทน
ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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ตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง ธนาคารได้กําหนดระดับความ
เสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการรายงานความเสี่ยงประเภท
ต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการกํากับความเสี่ยงรับทราบ เพื่อ
ให้สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้ทนั ต่อเหตุการณ์ ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะมี
การทบทวนความเหมาะสมเป็นประจําอย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้
ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุม
แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

4. การตรวจสอบ ดูแล และควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
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หลักการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร คือ การทีธ่ นาคารสามารถดําเนิน
ธุรกิจโดยมีอตั ราผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และมีความเสีย่ งอยูภ่ ายในขอบ
เขตที่กําหนด โดยธนาคารปลูกฝังการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร
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บ
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ยู่ใ
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นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจํา
ทุกปี ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งของหน่วยงานภายในธนาคาร ได้แก่ ความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่อง และความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร รวมถึงการประเมินความ
เสี่ยงด้านการเงิน ภายใต้ฐานะเงินกองทุนและความสามารถในการหา
รายได้ของธนาคาร เพือ่ นําประเด็นทีพ่ บไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น และทําให้เกิดความสมดุลระหว่างผลการ
ดําเนินงานกับการบริหารความเสี่ยงที่ดี
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หลักการป้องกัน 3 ชั้น
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ธนาคารนําหลักการป้องกัน 3 ชั้น มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
การกํากับดูแลความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้
1. แนวป้องกันชั้นแรก หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต้องมี
ความเข้าใจถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใน
การจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่กําหนด และสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ธนาคาร
2. แ นวป้ อ งกั น ชั้ น ที่ ส อง สายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการวัดความเสี่ยง ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงอย่าง
สมํ่าเสมอ ในขณะที่หน่วยงานกํากับดูแลทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้
การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ทางการ
3. แนวป้องกันชัน้ ทีส่ าม คือ สายตรวจสอบและควบคุม ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการ
สอบทานและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงาน
สนับสนุน สายบริหารความเสีย่ ง และหน่วยงานอืน่ ๆ ของธนาคาร เพือ่
ให้ระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุม เพียงพอและเหมาะสม
ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงหลักของธนาคาร ในการบริหาร
จัดการความเสีย่ งด้านเครดิต ธนาคารกําหนดโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม โดยการ
จัดให้มี หน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ เพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองสินเชื่อที่นํา
เสนอโดยสายธุรกิจ ดูแลการให้สนิ เชือ่ เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การพิจารณาสินเชื่อ ดูแลให้มีโครงสร้างสินเชื่อที่เหมาะสม ทบทวน
ผลการจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อของลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมสินเชื่อที่ดีและกระบวนการสินเชื่อที่เป็นระบบและเชื่อถือได้

และยังจัดให้มี หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง เพื่อทําหน้าที่สอบทาน
กระบวนการบริหารสินเชือ่ และคุณภาพสินเชือ่ ประเมินความเพียงพอของ
การตั้งสํารองหนี้สูญและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ
และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ อีกทั้งธนาคารมีการกําหนดหลัก
นโยบายสินเชื่อ ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาผลกระทบด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ในปี 2562 ธนาคารได้จดั อบรมเรือ่ ง “ผลกระทบของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน (TFRS 9) ต่อกระบวนการ
สินเชื่อ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่ของสายงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบหลักการและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้าน
สินเชือ่ และกระบวนการสินเชือ่ ของธนาคาร ภายใต้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าว ซึ่งจะบังคับใช้ในปี 2563 โดยการจัดอบรมให้ความ
รูใ้ นครัง้ นีม้ พี นักงานเข้าร่วมอบรมประมาณ 2,200 คน และธนาคารมีแผน
จัดทําสื่อสนับสนุนการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่
สินเชื่อที่ประจําต่างจังหวัดและผู้ที่สนใจต่อไป
หลักการป้องกันระวังไว้ก่อนและ
การบริหารจัดการภาวะวิกฤต

ธนาคารให้ความสําคัญกับหลักการป้องกันระวังไว้ก่อน (Precautionary
Principle) ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดทําการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment
Process) และจัดทําแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินในกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่อง
(Liquidity Contingency Plan) เพือ่ ช่วยให้ธนาคารหลีกเลีย่ งภาวะวิกฤต
สภาพคล่อง หรือลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ หากไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ซึง่ จะ
ช่วยให้ธนาคารมีความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสูภ่ าวะปกติ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล ธนาคารมีการจัดทําแผนล่วงหน้ารองรับ
การเสริมสร้างความมัน่ คงและแก้ไขปัญหา (Recovery Plan) เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านความเพียงพอเงินกองทุนและสภาพ
คล่องทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตไว้ลว่ งหน้าอย่างเป็นระบบในขณะทีธ่ นาคาร
มีความเข้มแข็ง
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการบริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีคณะทํางาน
ภาวะวิกฤต (Crisis Management Team) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับ
สูง ทําหน้าที่พิจารณาสั่งการบริหารภาวะวิกฤต เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง และทําหน้าที่ทบทวนแผน
รองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เป็น
ประจําทุกปี รวมถึงจัดให้มกี ารฝึกซ้อมทดสอบเป็นประจํา เพือ่ ให้ธนาคาร
มีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
การสนับสนุนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

ธนาคารส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Culture) โดยการ
ปลูกฝังสืบทอดแนวคิดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การ
ช่วยเหลือลูกค้าอย่างเข้าอกเข้าใจและการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดย
มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเป็นเสาหลักและตัวอย่าง
สําคัญให้พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรให้มกี ารถือปฏิบตั ติ ามในแนวทางเดียวกัน

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

การให้ความสําคัญจากผู้บริหารระดับสูง
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และการร่วมมือกัน
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โครงสร้างองค์กร
และหน้าที่ความรับผิดชอบ

การจัดรับพนักงาน
การพั ฒนาและฝึกอบรม

การบริหาร
ความเสี่ยง

การควบคุม
ความเสี่ยง

การกํากับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งกําหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบสําหรับ
ทุกสายธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
กระบวนการคานอํานาจ
ถ่วงดุล และหลักการ
ป้องกัน 3 ชั้น

การนําวัฒนธรรมธนาคาร
ทั้งการยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง ความซื่อสัตย์
สุจริต และการทํางานเป็นทีม
มากําหนดเป็นคุณสมบัติ
สําหรับการจัดรับพนักงาน
และการเลื่อนตําแหน่งงาน

การกําหนดกรอบ
การบริหารความเสี่ยง
และบทบาทในการ
ดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม

การกําหนดเพิ่ มเติม
ระดับการควบคุมความเสี่ยง
เพื่ อให้การกํากับดูแล
ความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

การนํามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฎิบัติงาน (KPI & Competency)
การจัดทําแผนประจําปีและการนําไปใช้ในการปฎิบัติงาน

กรอบการบริหารความเสีย่ ง อีกทัง้ ยังกําหนดให้การบริหารความเสีย่ งรวม
เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ
บริหารด้วย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงใน
องค์กร
ธนาคารกําหนดให้ทกุ หน่วยงานในธนาคารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงใน
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง โดยการระบุ
และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประสิทธิภาพของการควบคุม ตลอดจน
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกําหนดแนวทางการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม
และติดตามควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กําหนด
นอกจากนี้ ธนาคารได้สร้างความตระหนักรู้ พัฒนาและอบรมบุคลากร
ของธนาคารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ความ
ระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบ
ต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ใน
ประเด็นความเสี่ยงพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
เพื่อสร้างความตระหนักและระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ ผ่านช่องทางการสือ่ สารภายในอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงจัดให้มกี ารอบรมให้
ต่อการดําเนินงานและชื่อเสียงของธนาคาร รวมถึงก่อความเสียหายต่อ ความรู้ในประเด็นความเสี่ยงใหม่ ๆ โดยในปี 2562 ธนาคารได้จัดอบรม
ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร
ในหัวข้อ “Cybersecurity and Trend in 2020” เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
ในองค์ ก รตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี
ธนาคารได้นําวัฒนธรรมองค์กร การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และธนาคาร
Centricity) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (Integrity) และการร่ ว มมื อ กั น ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
(Collaboration) มาเป็นส่วนหนึง่ ของการกําหนดกลยุทธ์และกระบวนการ ภูมอิ ากาศ (Climate Risk) ให้แก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหารของธนาคาร โดย
ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดโครงสร้างและกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก World Wildlife Fund (WWF) ให้เกียรติมาทํา
มุ่งเน้นหลักการของ Board and Management Oversights, Dual หน้าทีบ่ รรยาย เพือ่ ให้ผบู้ ริหารของธนาคารมีความตระหนักและเข้าใจถึง
Control, Checked and Balance และการประสานความร่วมมือระหว่าง ความเสีย่ งและผลกระทบทัง้ โดยตรงและอ้อมจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การนําหลักการป้องกัน 3 ชั้น มากําหนด ภูมิอากาศที่มีต่อประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจ
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รางวัลและความภาคภูมิใจ
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1. การได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
Thailand Sustainability Investment  หรือ THSI ประจําปี 2562
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี SETTHSI ปี 2562

ความภาคภูมิใจ
ด้านความยั่งยืน
ในปี

2562

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ประจําปี 2562
จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย”
จากการร่วมดําเนินงานโครงการสานอนาคตการศึกษา
CONNEXT ED ในพิ ธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการผู้นําเพื่ อการพั ฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจําปี 2562
(CONNEXT ED WORKSHOP 2019)

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

สถิติผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
ข้อมูลงบการเงินที่สําคัญ (งบการเงินรวม)
หน่วย: ล้านบาท
2559

2560

2561

2562

สินทรัพย์

2,944,230

3,076,310

3,116,750

3,216,743

เงินให้สินเชื่อ1

1,941,093

2,003,989

2,083,160

2,061,309

เงินรับฝาก

2,178,141

2,310,743

2,326,470

2,370,792

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

63,998

66,625

71,376

71,071

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

41,860

45,843

50,025

62,675

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

50,505

48,948

55,165

54,963

ภาษีเงินได้

7,556

7,832

8,554

10,219

กําไรสุทธิ2

31,815

33,009

35,330

35,816
117

หมายเหตุ: 1 หักรายได้รอตัดบัญชี
2
ส่วนที่เป็นของธนาคาร

มิติสังคม
ข้อมูลพนักงาน
รายละเอียด

จํานวนพนักงานทั้งหมด (คน)
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

2559
ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

รวม

8,287 16,535 24,822 7,941 15,861 23,802 7,674 15,380 23,054 7,536 15,261 22,797
33.4

66.6 100.0

33.4

66.6 100.0

33.3

66.7 100.0

33.1

66.9 100.0

ข้อมูลพนักงานแยกตามพื้ นที่ทํางาน

สํานักงานใหญ่และนครหลวง

5,264 10,776 16,040 5,025 10,105 15,130 4,916 9,863 14,779 4,876 9,808 14,684

สํานักงานใหญ่

3,782 5,387 9,169 3,618 5,038 8,656 3,580 5,051 8,631 3,848 6,076 9,924

นครหลวง

1,482 5,389 6,871 1,407 5,067 6,474 1,336 4,812 6,148 1,028 3,732 4,760

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
ต่างจังหวัด
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

21.2

43.4

64.6

21.1

42.5

63.7

21.3

42.8

64.1

21.4

43.0 64.4

3,023 5,759 8,782 2,916 5,756 8,672 2,758 5,517 8,275 2,660 5,453 8,113
12.2

23.2

35.4

12.2

24.2

36.4

12.0

23.9

35.9

11.7

23.9 35.9

���������������������������

ข้อมูลพนักงาน
รายละเอียด

2559
ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

รวม

ข้อมูลพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง

พนักงาน*
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

8,233 16,500 24,733 7,871 15,799 23,670 7,583 15,315 22,898 7,452 15,190 22,642
33.2

66.5

99.6

33.1

66.3

99.4

32.9

66.4

99.3

32.7

66.6 99.3

ลูกจ้าง**

54

35

89

70

62

132

91

65

156

84

71

155

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.2

0.1

0.4

0.3

0.3

0.6

0.4

0.3

0.7

0.4

0.3

0.7

ข้อมูลพนักงานแยกตามสัญชาติ

สัญชาติไทย

24,771

23,747

23,000

22,740

99.8

99.8

99.8

99.7

สัญชาติอื่น ๆ

51

55

54

57

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.2

0.2

0.2

0.3

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

ข้อมูลพนักงานแยกตามระดับและอายุ

118

ผู้บริหารระดับสูง

41

22

63

42

22

64

43

21

64

42

22

64

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.2

0.1

0.3

0.2

0.1

0.3

0.2

0.1

0.3

0.2

0.1

0.3

อายุ 50 ปีขึ้นไป

33

16

49

35

17

52

38

18

56

39

20

59

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.3

8

6

14

7

5

12

5

3

8

3

2

5

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

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

274

224

498

264

231

495

257

227

484

267

234

501

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.1

0.9

2.0

1.1

1.0

2.1

1.1

1.0

2.1

1.2

1.0

2.2

อายุ 50 ปีขึ้นไป

150

95

245

148

107

255

146

118

264

155

123

278

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.6

0.4

1.0

0.6

0.4

1.1

0.6

0.5

1.1

0.7

0.5

1.2

อายุระหว่าง 30–50 ปี

124

129

253

116

124

240

111

109

220

112

111

223

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

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
อายุตํ่ากว่า 30 ปี

อายุตํ่ากว่า 30 ปี
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อมูลพนักงานที่รายงานเป็นข้อมูลเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมพนักงานต่างชาติและพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างประเทศ
* พนักงาน หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะธนาคาร) ที่อยู่ภายใต้ประเภทสัญญาจ้างแบบไม่มีกําหนดเวลา (Permanent Contract)
** ลูกจ้าง หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะธนาคาร) ที่อยู่ภายใต้ประเภทสัญญาจ้างแบบมีกําหนดระยะเวลา (Temporary Contract)

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ข้อมูลพนักงาน
รายละเอียด

2559
ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหารระดับต้น

419

513

932

424

522

946

417

508

925

417

528

945

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.7

2.1

3.8

1.8

2.2

4.0

1.8

2.2

4.0

1.8

2.3

4.1

อายุ 50 ปีขึ้นไป

165

138

303

165

144

309

176

164

340

171

170

341

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.7

0.6

1.2

0.7

0.6

1.3

0.8

0.7

1.5

0.8

0.7

1.5

อายุระหว่าง 30–50 ปี

252

375

627

256

378

634

240

344

584

241

358

599

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.0

1.5

2.5

1.1

1.6

2.7

1.0

1.5

2.5

1.1

1.6

2.6

2

0

2

3

0

3

1

0

1

5

0

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

อายุตํ่ากว่า 30 ปี
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
พนักงาน
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
อายุ 50 ปีขึ้นไป
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
อายุระหว่าง 30–50 ปี
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
อายุตํ่ากว่า 30 ปี

7,499 15,741 23,240 7,141 15,024 22,165 6,866 14,559 21,425 6,726 14,406 21,132
30.2

63.4

93.6

30.0

63.1

93.1

29.8

63.2

92.9

29.5

63.2 92.7

2,212 1,928 4,140 2,252 2,010 4,262 2,303 2,140 4,443 2,314 2,202 4,516
8.9

7.8

16.7

9.5

8.4

17.9

10.0

9.3

19.3

10.2

9.7 19.8

3,405 6,302 9,707 3,261 6,544 9,805 3,094 6,929 10,023 3,057 7,590 10,647
13.7

25.4

39.1

13.7

27.5

41.2

13.4

30.1

43.5

13.4

33.3 46.7

1,882 7,511 9,393 1,628 6,470 8,098 1,469 5,490 6,959 1,355 4,614 5,969

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

7.6

30.3

37.8

6.8

27.2

34.0

6.4

23.8

30.2

5.9

ลูกจ้าง (เจ้าหน้าที่บริหาร)

33

14

47

37

15

52

39

15

54

37

15

52

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

อายุ 50 ปีขึ้นไป

30

12

42

31

14

45

34

14

48

32

13       45

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.0

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

3

2

5

6

1

7

5

1

6

5

2

7

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)

21

21

42

33

47

80

52

50

102

47

56

103

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.1

0.2

0.1

0.2

0.3

0.2

0.2

0.4

0.2

0.2

0.5

5

4

9

7

2

9

8

3

11

9

5

14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

อายุระหว่าง 30–50 ปี
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
อายุตํ่ากว่า 30 ปี

อายุ 50 ปีขึ้นไป
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

20.2 26.2

119
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ข้อมูลพนักงาน
รายละเอียด

2559
ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

รวม

อายุระหว่าง 30–50 ปี

12

5

17

14

4

18

15

10

25

14

11

25

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

4

12

16

12

41

53

29

37

66

24

40

64

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.3

0.1

0.2

0.3

อายุตํ่ากว่า 30 ปี
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

ข้อมูลพนักงานและลูกจ้างใหม่

รายละเอียด

2559
ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

รวม

จํานวนพนักงานใหม่ทั้งหมด

599 1,504 2,103

434 1,088 1,522

546

968 1,514

612 1,319 1,931

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

2.4

1.8

2.4

4.2

2.7

6.1

พนักงานใหม่
120

2560

ลูกจ้างใหม่
ค่าใช้จ่ายในการจัดรับ
พนักงานใหม่ต่อคน (บาท)

8.5

4.6

6.4

6.6

5.8

8.5

2,020

1,364

1,316

1,753

83

158

198

178

9,049

15,140

19,565

14,705

ข้อมูลพนักงานใหม่แยกตามอายุ

อายุ 50 ปีขึ้นไป

28

15

43

36

16

52

35

22

57

38

27

65

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.3

อายุระหว่าง 30–50 ปี

103

109

212

83

117

200

102

146

248

108

167

275

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.4

0.4

0.9

0.3

0.5

0.8

0.4

0.6

1.1

0.5

0.7

1.2

อายุตํ่ากว่า 30 ปี

468 1,380 1,848

315

955 1,270

409

800 1,209

466 1,125 1,591

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.9  

1.3

4.0

5.3

1.8

3.5

2.0

568 1,474 2,042

416 1,041 1,457

513

899 1,412

599 1,258 1,857

สํานักงานใหญ่

455

934 1,389

356

415

654 1,069

434

908 1,342

นครหลวง

113

540

653

60

310

370

98

245

343

165

350

515

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

2.3

5.9

8.2

1.7

4.4

6.1

2.2

3.9

6.1

2.6

5.5

8.1

ต่างจังหวัด

31

30

61

18

47

65

33

69

102

13

61

74

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.1

0.2

0.1

0.2

0.3

0.1

0.3

0.4

0.1

0.3

0.3

5.6

7.4

5.2

4.9

7.0

ข้อมูลพนักงานใหม่แยกตามพื้ นที่ทํางาน

สํานักงานใหญ่และนครหลวง

731 1,087

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ข้อมูลการพ้ นสภาพและการลาออกของพนักงาน

รายละเอียด

2559
ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

รวม

จํานวนพนักงานที่พ้นสภาพ
การเป็นพนักงานทั้งหมด
(Termination)*

2,347

2,378

2,228

2,174

จํานวนพนักงานที่พ้นสภาพ
การเป็นพนักงานทั้งหมด

2,263

2,263

2,058

1,993

84

115

170

181

9.5

10.0

9.7

9.5

จํานวนพนักงานที่ลาออก
โดยสมัครใจทั้งหมด

476 1,340 1,816

447 1,380 1,827

508 1,160 1,668

415 1,144 1,559

จํานวนพนักงานลาออก
โดยสมัครใจ

472 1,331 1,803

441 1,357 1,798

500 1,115 1,615

396 1,116 1,512

จํานวนลูกจ้างที่พ้นสภาพ
การเป็นพนักงานทั้งหมด
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
ข้อมูลลักษณะของการลาออกของพนักงาน

จํานวนลูกจ้างลาออก
โดยสมัครใจ
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

4

9

13

6

23

29

8

45

53

19

28

47
121

1.9

5.4

7.3

1.9

5.8

7.7

2.2

5.0

7.2

1.8

5.0

6.8

อายุ 50 ปีขึ้นไป

18

26

44

59

196

255

31

25

56

21

23

44

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.1

0.1

0.2

0.2

0.8

1.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

อายุระหว่าง 30–50 ปี

115

259

374

111

255

366

169

360

529

120

347

467

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.5

1.0

1.5

0.5

1.1

1.5

0.7

1.6

2.3

0.5

1.5

2.0

อายุตํ่ากว่า 30 ปี

343 1,055 1,398

277

929 1,206

308

775 1,083

274

774 1,048

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.4

5.6

1.2

3.9

5.1

1.3

3.4

4.7

1.2

3.4

387

980 1,367

328

997 1,325

400

812 1,212

341

850 1,191

สํานักงานใหญ่

271

451

722

213

464

677

261

405

666

222

471

693

นครหลวง

116

529

645

115

533

648

139

407

546

119

379

498

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

1.6

3.9

5.5

1.4

4.2

5.6

1.7

3.5

5.3

1.5

3.7

5.2

ต่างจังหวัด

89

360

449

119

383

502

108

348

456

74

294

368

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0.4

1.5

1.8

0.5

1.6

2.1

0.5

1.5

2.0

0.3

1.3

1.6

ข้อมูลพนักงานลาออกแยกตามอายุ

4.3

4.6

ข้อมูลพนักงานลาออกแยกตามพื้ นที่ทํางาน

สํานักงานใหญ่และนครหลวง

หมายเหตุ: * พนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน หมายถึง พนักงานที่เกษียณอายุ พนักงานที่เกษียณอายุก่อนกําหนด ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ์ ไม่มาเริ่มงาน
สิ้นสุดสัญญาจ้าง พนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ และการเลิกจ้างทุกกรณี
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ข้อมูลพนักงานที่ลาคลอดหรือลาเพื่ อดูแลภรรยาที่คลอดบุตร

รายละเอียด

จํานวนพนักงานทั้งหมด
ที่มีสิทธิในการลาคลอดหรือลา
เพื่อดูแลภริยาคลอดบุตร
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
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2559
ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

รวม

8,287 16,535 24,822 7,941 15,861 23,802 7,674 15,380 23,054 7,536 15,261 22,797
33.4

66.6 100.0

33.4

66.6 100.0

33.3

66.7 100.0

33.1

66.9 100.0

พนักงานทีใ่ ช้สทิ ธิในการลาคลอด/
ลาเพื่อดูแลภริยาคลอดบุตร

-

-

-

98

524

622

73

547

620

103

604

707

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

-

-

-

0.4

2.2

2.6

0.3

2.4

2.7

0.5

2.6

3.1

พนักงานทีก่ ลับมาปฏิบัติงาน
หลังจากใช้สิทธิในการลาคลอด/
ลาเพื่อดูแลภริยาคลอดบุตร

-

-

-

93

499

592

73

541

614

101

580

681

ร้อยละของพนักงานที่ใช้
สิทธิลาคลอดทั้งหมด

-

-

-

94.9

95.2

95.2 100.0

98.9

99.0

98.1

96.0 96.3

พนักงานทีก่ ลับมาปฏิบัติงาน
หลังจากใช้สิทธิในการลาคลอด/
ลาเพื่อดูแลภริยาคลอดบุตรโดย
ยังคงได้รบั การจ้างต่ออีก 12 เดือน

-

-

-

93

499

592

72

516

588

101

580

ร้อยละของพนักงานที่ใช้
สิทธิลาคลอดทั้งหมด

-

-

-

94.9

95.2

95.2

98.6

94.3

94.8

98.1

96.0 96.3

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน
ทีใ่ ช้สิทธิการลาคลอด/
ลาเพื่อดูแลภริยาคลอดบุตร

-

-

-

94.9

95.2

95.2 100.0

98.9

99.0

98.1

96.0 96.3

681

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและสัดส่วนค่าจ้างพนักงาน

รายละเอียด

2559
ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

รวม

ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน*

จํานวนพนักงาน
ที่ได้รับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละของพนักงาน
ทั้งหมดที่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

8,233 16,500 24,733

7,871 15,799 23,670

7,583 15,315 22,898

7,536 15,261 22,797

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

ค่าจ้างเฉลี่ยพนักงานชายต่อพนักงานหญิง

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
(บาท)

1,130,076 713,723 921,900 1,212,050 762,905 987,477 1,291,991 834,948 1,063,469 1,338,283 907,955 1,123,119

สัดส่วนค่าจ้างพนักงาน
ชายต่อพนักงานหญิง

1 : 0.63

1 : 0.63

1 : 0.65

1 : 0.68

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
(บาท)

153,142 138,657 145,900

159,312 144,962 152,137

169,746 153,687 161,717

176,660 158,116 167,388

สัดส่วนค่าจ้างพนักงาน
ชายต่อพนักงานหญิง

1 : 0.91

1 : 0.91

1 : 0.91

1 : 0.90

กลุ่มพนักงานและ
หัวหน้างาน (บาท)

42,830 34,468 38,649

44,250 36,149 40,200

46,070 37,895 41,983

46,778 39,157 42,968

สัดส่วนค่าจ้างพนักงาน
ชายต่อพนักงานหญิง

1 : 0.80

1 : 0.82

1 : 0.82

1 : 0.84

ค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงาน
ทุกคน** (บาท)

-

-

-

52,427

หมายเหตุ: * การประเมินผลการปฏิบัติงานจะประเมินเฉพาะพนักงานทุกระดับเท่านั้น ไม่รวม พนักงานประเภทลูกจ้าง
** ผู้บริหารและพนักงาน ยกเว้น ประธานกรรมการบริหาร
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ข้อมูลการอบรมพนักงาน

รายละเอียด

2559
ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

รวม

ข้อมูลการอบรมของพนักงาน

จํานวนพนักงาน
ที่เข้าอบรมทั้งหมด
ร้อยละของพนักงาน
ทั้งหมด

3,392 9,145 12,537 7,759 9,006 16,765
13.7

36.8

50.5

6,138 14,343 20,481

5,933 14,018

19,951

32.6

37.8

70.4

26.6

62.2

88.8

26.0

61.5

87.5

467

522

989

632

724 1,356

675

796

1,471

5,506 13,619 19,125

5,258 13,222

18,480

2,770

4,483 7,253

2,882

4,931

7,813

1,085

4,488 5,573

1,139

4,491

5,630

2,283

5,372 7,655

1,912

4,596

6,508

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมแยกตามระดับ

ระดับบริหาร
ระดับปฏิบัติการ

674

727 1,401

2,718 8,418 11,136 7,292 8,484 15,776

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมแยกตามพื้ นที่*

สํานักงานใหญ่
นครหลวง
ต่างจังหวัด
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จํานวนชั่วโมง
การอบรมทั้งหมด
(ชั่วโมง)

4,229 3,480 7,709 2,525 5,234 7,759
2,050 2,778 4,828 1,224 3,502 4,726
743,227

615,420 169,453 532,599 702,052 323,350 944,191 1,267,541

จํานวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรมรวมทั้งหมด
โดยเฉลี่ย

30.1

26.0

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานต่อคน
(บาท)

2,547

7,821

22.0

35.0

30.5

42.9

61.9

4,136

หมายเหตุ: * ในช่วงปี 2559–2560 ยังไม่มีการแยกเก็บข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สํานักงานใหญ่และสาขานครหลวงออกจากกัน

55.6

6,783

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ข้อมูลการเจ็บป่วยของพนักงาน

รายละเอียด

2559
ชาย

หญิง

2560
รวม

ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

รวม

0

0

การเจ็บป่วย

จํานวนพนักงานทีเ่ จ็บป่วย
จากการทํางาน (ODR)
อัตราการเจ็บป่วยต่อ
ชั่วโมงการทํางานทั้งหมด

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

2

3

1

2

3

3

3

6

1

0.02

0.04

0.07

0.02

0.05

0.07

0.07

0.07

0.14

0.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

การบาดเจ็บ (IR)

จํานวนพนักงานทีบ่ าดเจ็บ
จากการทํางานที่มีการบันทึกไว้
อัตราการบาดเจ็บต่อ
ชั่วโมงการทํางานทั้งหมด*
จํานวนพนักงานทีบ่ าดเจ็บจาก
การทํางานโดยไม่ต้องหยุดงาน
อัตราการบาดเจ็บต่อ
ชั่วโมงการทํางานทั้งหมด*

1

2

0.02 0.05
1

2

0.00 0.01
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จํานวนพนักงานทีบ่ าดเจ็บ
จากการทํางานที่ต้องมี
การหยุดงาน (LDR)

1

2

3

1

2

3

3

3

6

0

อัตราการบาดเจ็บต่อ
ชั่วโมงการทํางานทั้งหมด*

0.02

0.04

0.07

0.02

0.05

0.07

0.07

0.07

0.14

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00 0.00

การเสียชีวิต

จํานวนพนักงานทีเ่ สียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทํางาน
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

0

0

0.00 0.00

จํานวนวันลาของพนักงาน
โดยเฉลี่ย (AR)**

8.60 วัน

6.44 วัน

6.06 วัน

4.95 วัน

จํานวนวันที่มีการหยุดงาน
เนื่องจากการเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยว
เนื่องกับงานโดยเฉลี่ย (วัน)

1.23 วัน

1.10 วัน

1.01 วัน

0.38 วัน

หมายเหตุ: * ข้อมูลสถิติเฉพาะพนักงานที่ทําการลาผ่านระบบ HRMS Self-Service จํานวน 14,304 คน ได้แก่ สายทรัพยากรบุคคล สายวานิชธนกิจ สายลูกค้าธุรกิจ
รายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายรายปลีก สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าบุคคล และฝ่ายนวัตกรรม โดยคาดว่าจะขยายการใช้งาน
ระบบ HRMS Self-Service ครอบคลุมทั่วทั้งธนาคารในปี 2563
** คํานวณจากจํานวนคนต่อชั่วโมงการทํางาน 1,000,000 ชั่วโมง
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มิติสิ่งแวดล้อม
ประเภท

หน่วย

2559

2560

2561

2562

เมกะวัตต์ชั่วโมง

37,312

33,925

116,978

115,840

ลิตร

26,245

27,755

24,965

27,174

ปริมาณการใช้พลังงาน1

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้นํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าสํารอง และเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง

ปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะทุกประเภทในการปฏิบัติงานของธนาคาร2

นํ้ามันดีเซล

ลิตร

148,709

136,921

126,598

178,252

นํ้ามันเบนซิน

ลิตร

1,097,478

1,042,587

4,328,083

4,333,773

กิกะจูล

175,244

160,964

562,889

560,931

ระยะทาง
ทั้งหมด(กิโลเมตร)

N/A

N/A

313,214

6,461,483

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

22.74

680.51

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 1

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

3,712

4,039

12,189

12,312

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

21,720

19,748

68,093

67,430

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 3

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

597

517

1,473

2,152

ล้านลูกบาศก์เมตร

0.42

0.37

0.64

0.62

ลูกบาศก์เมตร

45,197

46,880

45,207

50,109

ขยะทั่วไป

ตัน

-

≤1,053

≤1,053

3,267

กระดาษที่ใช้แล้ว

ตัน

-

506

510

540

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตัน

-

70.06

98.13

34.59

ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด3

พลังงานทั้งหมดที่ใช้

ปริมาณการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่ อเหตุผลทางธุรกิจ4

การเดินทางโดยเครื่องบิน
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก5

ปริมาณการใช้นํ้าประปา6

นํ้าประปา
ปริมาณการนํานํ้าทิ้งมาใช้7

การนํานํ้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่
ปริมาณขยะที่ถูกกําจัด8

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลคํานวณตามมาตรวัดของการไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2
 ข้อมูลมาจากปริมาณการใช้นํ้ามันจากฐานข้อมูลระบบนํ้ามัน
ของธนาคาร
3
 การคํานวณอ้างอิงตารางค่าการแปลงหน่วยพลังงานเชื้อเพลิง
(ค่าความร้อนสุทธิ) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยรวมปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า การใช้นํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองและ
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง และปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานพาหนะทุกประเภทในการปฏิบัติงานของธนาคาร
4
 ธนาคารเริ่มมีการเก็บข้อมูลปริมาณการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อ
เหตุผลทางธุรกิจในปี 2561 เป็นปีแรก ในปี 2562 ปริมาณการเดินทาง
โดยเครื่องบินเพื่อเหตุผลทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากธนาคารขยาย
ขอบเขตการเก็บข้อมูลทั่วประเทศ ทั้งนี้ การคํานวณค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก อ้างอิงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)
มาตรฐานจากกระทรวงธุรกิจพลังงานและนโยบายอุตสาหกรรม
สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
5
 ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
• ก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 ได้แก่ ปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง
จากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ระบบเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง และการ
ใช้ยานพาหนะในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ปริมาณการรั่วไหล
ของสารทําความเย็นในระบบปรับอากาศและสารดับเพลิงซึ่งอ้างอิง
จากปริมาณการสั่งซื้อ รวมถึงปริมาณก๊าซมีเทนของระบบนํ้าเสีย
(Septic Tank) อ้างอิงจากจํานวนพนักงานในแต่ละอาคาร
• ก๊าซเรือนกระจกประเภท 2 ได้แก่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธนาคาร
อ้างอิงมาตรวัดของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ก๊าซเรือนกระจกประเภท 3 ได้แก่ ปริมาณการใช้นํ้า อ้างอิงมาตรวัด
ของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค การใช้
กระดาษของธนาคารอ้างอิงจากปริมาณการเบิกใช้ในของแต่ละ
หน่วยงาน และการเดินทางโดยเครื่องบินด้วยเหตุผลทางธุรกิจ
อ้างอิงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)
มาตรฐานจากกระทรวงธุรกิจพลังงานและนโยบายอุตสาหกรรม
สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
6
 ข้อมูลคํานวณตามมาตรวัดของการประปานครหลวงและ
การประปาส่วนภูมิภาค
7
 ข้อมูลคํานวณจากปริมาณการนํานํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีการปรับ
คุณภาพนํ้าโดยระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
กลับมาใช้รดต้นไม้และสนามหญ้ารอบอาคาร โดยปริมาณนํ้านี้คํานวณ
จากปริมาณนํ้าใช้ทั้งหมดของอาคารพระราม 3 หักลบด้วยปริมาณนํ้า
ที่ใช้ในระบบระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ ปริมาณนํ้าทิ้งที่นํา
กลับมาใช้นี้คิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณนํ้าใช้ของธนาคารทั้งประเทศ
8
 ข้อมูลปริมาณขยะที่ถูกกําจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป
กระดาษที่ใช้แล้ว และขยะอันตราย (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
ในปี 2562 ปริมาณขยะทั่วไปเพิ่มขึ้นเนื่องจากธนาคารขยายขอบเขต
การเก็บข้อมูลปริมาณขยะเพิ่มเติมทั่วประเทศ โดยพิจารณาแหล่งการ
เกิดขยะจากกระบวนการดําเนินงานของธนาคาร โดยปริมาณขยะทั่วไป
ได้จากข้อมูลปริมาณขยะที่ส่งกําจัดโดยสํานักงานเขตบางรักและ
สํานักงานเขตยานนาวาที่รับผิดชอบจากกลุ่มอาคารสํานักงานใหญ่
5 อาคารของธนาคาร และการประมาณตามหลักวิชาการสําหรับ
ปริมาณการเกิดขยะนอกเหนือกลุ่มอาคารดังกล่าว ได้แก่ อาคารสาขา
ทั่วประเทศ ศูนย์สนับสนุนต่าง ๆ โดยไม่รวมปริมาณกระดาษที่ถูกส่ง
เข้ากระบวนการรีไซเคิลและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และปริมาณการ
กําจัดกระดาษใช้แล้ว ประเมินโดยปริมาณกระดาษใช้แล้วที่นําส่งไปยัง
โรงงานต้มเยื่อกระดาษมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนํากระดาษ
กลับมาใช้ใหม่ ครอบคลุมกระดาษที่ใช้แล้วในสํานักงานและกระดาษ
เช็คของธนาคารทั่วประเทศ

ขอบเขตการรายงานข้อมูล
• ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ปริมาณการใช้นํ้าประปา
ปี 2558 รายงานข้อมูล 3 อาคาร ได้แก่ อาคารสํานักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ และ
อาคารพระราม 3  ปี 2559–2560 ขยายการรายงานข้อมูลของกลุม่ อาคารสํานักงาน
ใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสํานักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3
อาคาร 3 และอาคารแสงทองธานี ตัง้ แต่ปี 2561 เป็นต้นมา ขยายการรายงานข้อมูล
เป็นกลุ่มอาคารสํานักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ (ข้อมูลปริมาณ
การใช้พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่รวมสาขาที่เป็นพื้นที่เช่า
ในอาคาร)
• ข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะทุกประเภทในการ
ปฏิบัติงานของธนาคาร
ปี 2558–2560 รายงานข้อมูลของกลุม่ อาคารสํานักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคาร
สํานักงานใหญ่ อาคารตรีทพิ ย์ อาคารพระราม 3 อาคาร 3 และ อาคารแสงทองธานี  
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ขยายการรายงานข้อมูลเป็นกลุ่มอาคารสำ�นักงานใหญ่
และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
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Organizational Profile

128

GRI 102–1
GRI 102–2
GRI 102–3
GRI 102–4
GRI 102–5
GRI 102–6
GRI 102–7

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization

GRI 102–8
GRI 102–9
GRI 102–10
GRI 102–11

Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and
its supply chain
Precautionary principle or approach

GRI 102–12
GRI 102–13

External initiatives
Membership of associations

8
9–11
18
10–11
8
9–11
10–11,
105, 117
117–120
50–55

4, 10–11

53–55
87, 93–94,
112–115
12
12

Strategy

GRI 102–14
GRI 102–15

Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities

5–7
8–9, 100–101

Ethics and Integrity

GRI 102–16

Values, principles, standards, and norms of behavior

GRI 102–17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

1–3, 87,
114–115
88

Governance

GRI 102–18
GRI 102–19
GRI 102–20

Governance structure
Delegating authority
Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics

14–15
15
15

26–27

(Omission /
Comment)
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GRI

Disclosure

Standard

GRI 102–22
GRI 102–24
GRI 102–26
GRI 102–30
GRI 102–31
GRI 102–32

Composition of the highest governance body
and its committees
Nominating and selecting the highest governance body
Role of the highest governance body in setting purpose,
values, and strategy
Effectiveness of risk management process
Review of economic, environmental, and social topics
Highest governance body's roles in sustainability
reporting

Sustainability

Annual

Report

Report

15, 118–119

90–99

15

78

(Omission /
Comment)

15
112–115
15, 113
18, 25

Stakeholder Engagement

GRI 102–40
GRI 102–41
GRI 102–42
GRI 102–43

List of stakeholder groups
Collective bargaining agreements
Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement

GRI 102–44

Key topics and concerns raised

19–23
69
19
20–23, 69,
78–80
18–25, 69,
78–81

129

Reporting Practice

GRI 102–45
GRI 102–46
GRI 102–47
GRI 102–48
GRI 102–49

Entities included in the consolidated financial statements
Defining report content and topic boundaries
List of material topics
Restatements of information
Changes in reporting

GRI 102–50
GRI 102–51
GRI 102–52
GRI 102–53
GRI 102–54

Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards
GRI content index

GRI 102–55

128
18, 24–25
25
48–49, 127
No significant
changes
18
18
18
18
18
128–132

GRI 201: Economic Performance

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 201–1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Direct economic value generated and distributed

100–104
105
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GRI

Disclosure

Standard

Sustainability

Annual

Report

Report

GRI 203: Indirect Economic Impact

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 203–1
GRI 203–2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Infrastructure investments and services supported
Significant indirect economic impacts

106–111
106–108
109

GRI 205: Anti-Corruption

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 205–3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Confirmed incidents of corruption and actions taken

86–91
89

GRI 302: Energy

130

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 302–1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Energy consumption within the organization

42–47
48, 126–127

GRI 303: Water (2016)

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 303–1
GRI 303–3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Water withdrawal by source
Water recycled and reused

42–47
49, 126–127
49, 126–127

GRI 305: Emissions

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 305–1
GRI 305–2
GRI 305–3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Direct (Scope 1) GHG emissions
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Other indirect (Scope 3) GHG emissions

42–48
47, 126–127
47, 126–127
47, 126–127

GRI 306: Effluents and Waste

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 306–2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Waste by type and disposal method

42–47
49, 126–127

(Omission /
Comment)
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GRI

Disclosure

Standard

Sustainability

Annual

Report

Report

(Omission /
Comment)

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 308–1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
New suppliers that were screened using
environmental criteria

50–54
16, 50

GRI 401: Employment

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 401–1
GRI 401–2
GRI 401–3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
New employee hires and employee turnover
Benefits provided to full-time employees that are not
provided to temporary or part-time employees
Parental leave

64–71
120–121
68
122

GRI 403: Occupational Health and Safety (2016)

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 403–2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Types of injury and rates of injury, occupational  
diseases, lost days, and absenteeism, and number of
work-related fatalities

131

64, 69–70

125

GRI 404: Training and Education

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 404–1
GRI 404–2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Average hours of training per year per employee
Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs

72–77
124
70, 76–77

Information
unavailable: Data
breakdown by
region. BBL plans
to compile the
information and
reports in the
Sustainability
Report 2020
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GRI 414: Supplier Social Assessment

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 414–1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
New suppliers that were screened using social criteria

50–54
16, 50

GRI 418: Customer Privacy

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 418–1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Substantiated complaints concerning breaches of
customer privacy and losses of customer data

92–97
95

GRI G4: Product Portfolio

132

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI G4
Product
Portfolio
GRI G4
Product
Portfolio

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
FS 7 Monetary value of products and services designed
to deliver a specific social benefit for each business line
broken down by purpose
FS8 Monetary value of products and services designed
to deliver a specific environmental benefit for each
business line broken down by purpose

56–61
60–61
59

GRI G4: Local Communities

GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3
GRI G4
Local
Communities

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
FS14 Initiatives to improve access to financial services for
disadvantaged people

32–41
39

(Omission /
Comment)

