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วิสัยทัศน์

มุ่ ง หมายที่ จ ะเป็ น ธนาคารที่ ใ ห้บ ริก ารด้ า นการเงิน
ที่มีคุณภาพ เพือ
่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยี
และระบบงานที่ ทั น สมั ย คงไว้ซ่ึ ง ความเป็ น สากล
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำ �แห่งภูมิภาคเอเชีย
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ภารกิจ
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน
ด้านการตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
และด้านศักยภาพขีดความสามารถ ดังนี้

ด้านการเงิน

ด้านการตลาดและลูกค้า

ให้ผลประกอบการทางการเงินมี
ความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ

เป็นผู้นำ�ในธุรกิจ
ด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ

ด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงาน

ด้านศักยภาพ
ขีดความสามารถ

มีกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และมีวธ
ิ ก
ี าร
ในการตรวจสอบคุณภาพ

ให้พนักงานมีศก
ั ยภาพ
พร้อมที่จะรองรับแนวทาง
การขยายธุรกิจของธนาคาร

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และสามารถนำ�ข้อมูลจาก
กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้
ในการตัดสินใจสั่งการ
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คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง
คุณค่าหลักที่ทำ�ให้ธนาคารเป็นธนาคารชัน
้ นำ�ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นสิ่งที่ทุกคนในธนาคารจะต้องร่วมกันรักษาไว้ โดยจะต้องคำ�นึงถึงและนำ�มาใช้
ในทุกกรณี คือ “ให้บริการทางการเงินที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า”
ตามแนวทาง “เพือ
่ นคู่คิด มิตรคู่บ้าน” โดยมีปรัชญาการทำ�งาน ดังนี้

1
ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะ
ของลูกค้า

2
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

3
ปฏิบัติงานในลักษณะ
ของผู้มีจรรยาบรรณ
และเป็นมืออาชีพ

4
มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันทำ�งาน
เป็นทีมด้วยความเป็น
น้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน

5
ให้ความสำ�คัญ
ในการพัฒนาพนักงาน
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สารจากประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จด
ั การใหญ่
—
กลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนของธนาคาร
ที่่�นำำ�ไปสู่่�วิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์หลัักใน 5 แนวทาง ได้้แก่่
การรัับมืือกัับภาวะวิิกฤต การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ การให้้บริิการที่่�ยึึดลููกค้้า
เป็็ นศููนย์์กลาง การใส่่ใจดููแลพนัักงาน
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม
—

จากซ้ายไปขวา
เดชา ตุลานันท์, ปิติ สิทธิอ�ำ นวย, ชาติศริ ิ โสภณพนิช
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ในรอบปีที่ผ่านมา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกตกอยูใ่ นสภาวะวิกฤต ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ การดำ�รง
ชีวิต และความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน ภายใต้สถานการณ์
ที่กล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตที่ไม่เหมือนวิกฤตในอดีต ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) และลูกค้า ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการสู้กับ
มหาวิกฤตครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสของการเรียนรู้ ทำ�ความ
เข้าใจ ปรับตัว และช่วยเหลือกัน ระหว่าง “ธนาคาร” และ “ลูกค้า” ที่เป็น
“เพื่ อ นคู่ คิ ด ” ของกั น และกันมาโดยตลอด ธนาคารจึง มุ่งพัฒนาและ
เสริมสร้างรากฐานทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และระบบการดำ�เนินงาน
ให้เข้มแข็ง สามารถรองรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารจัดการในทุกมิติด้วยความรอบคอบ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ซึ่ ง ครอบคลุ ม มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยคำ � นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และมีความสมดุล อันเป็นรากฐานที่มั่นคงสำ�หรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว
ธนาคารในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคม ได้ประคับประคองเสถียรภาพของ
ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างทั่วถึง
เพือ่ ช่วยบรรเทาและเยียวยาให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครัง้ นีร้ ว่ มกัน
ไปได้อย่างปลอดภัย การต่อสู้กับภัยคุกคามของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่ากลไกของการดำ�เนินธุรกิจของภาคธุรกิจการเงิน ภายใต้
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ธนาคารได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างยิ่งในการประคับประคองธุรกิจของธนาคารให้
ดำ�เนินต่อไปได้ โดยไม่ได้ละทิ้งความสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ กับห่วงโซ่
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร เช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนสังคม
ที่อยู่โดยรอบที่ทำ�การ หรือสาขาของธนาคารที่กระจายอยู่ทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ ตลอดจนถึงสำ�นักงานและสาขาทีต่ ง้ั อยูใ่ นต่างประเทศทุกแห่ง
“รายงานความยัง่ ยืน” ฉบับนีซ้ งึ่ เป็นส่วนหนึง่ ของ “รายงานประจำ�ปี” ของ
ธนาคาร เป็นโอกาสที่ธนาคารจะได้รายงานผลการดำ�เนินงานทั้งในด้าน
กิจกรรมทางธุรกิจ และกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร
ตลอดปีที่ผ่านมาให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ โดยครอบคลุมประเด็น
ทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ และแนวโน้มทีส่ �ำ คัญในอนาคตทีธ่ นาคารได้คาดการณ์
ไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน
ของธนาคาร ธนาคารมีความก้าวหน้าในการดำ�เนินการตามกรอบกลยุทธ์
หลัก ที่ให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ซึง่ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์และทบทวนประเด็นสาระสำ�คัญด้าน
ความยัง่ ยืนของธนาคาร เพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์ปจั จุบนั ทีไ่ ด้ด�ำ เนินการ

แล้วเสร็จในปีทผี่ า่ นมา และนำ�ไปสูว่ สิ ยั ทัศน์และกลยุทธ์หลักใน 5 แนวทาง
ได้แก่ การรับมือกับภาวะวิกฤต การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
การให้ บ ริ ก ารที่ ยึ ด ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง การใส่ ใจดู แ ลพนั ก งาน และ
การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม ที่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น สาระสำ � คั ญ
ด้านความยั่งยืนสูงสุด 15 ประเด็น ที่ได้นำ�มาเสนอในรายงานฉบับนี้
ธนาคารได้นำ�แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำ�คัญระดับนานาชาติ
และระดับประเทศ เช่น การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อธนาคารเองและสังคม
ส่ ว นรวม มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประเด็ น สาระสำ � คั ญ และกลยุ ท ธ์ ด้ า น
ความยัง่ ยืนของธนาคาร ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่ากรอบกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน
และผลการดำ�เนินงานของกิจกรรมด้านความยัง่ ยืนต่างๆ ทีไ่ ด้รเิ ริม่ ขึน้ ใหม่
ในระหว่างปี และกิจกรรมทีไ่ ด้ด�ำ เนินต่อเนือ่ งมาจากปีทผี่ า่ นๆ มา จะเพิม่
ความสอดประสานระหว่างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจและ
การพัฒนาความยั่งยืนของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังเป็นไปตามแนวทางที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติได้อย่างเหมาะสม
นอกจากการปรับปรุงวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์การดำ�เนินการด้านความยัง่ ยืน
ของธนาคารแล้ว ธนาคารยังตระหนักถึงทิศทางในอนาคตที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งจะทำ�ให้ธนาคาร
สามารถดำ�เนินการในเชิงรุก เพือ่ ให้เกิดความพร้อมต่อภูมทิ ศั น์ใหม่ทเี่ ป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมาตรฐานที่สูงขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ
ธนาคารอยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นารู ป แบบของการรายงานข้ อ มู ล ตามที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
จะปรับเกณฑ์รวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) ให้เป็นแบบรายงานเดียว (แบบ 56-1 One
Report) เพื่อยกระดับการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสิง่ แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล และสะท้อนการประกอบธุรกิจ
ภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะเริม่ ใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กำ�หนดให้ธนาคารในฐานะของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องจัดทำ�และเผยแพร่ในปี 2565
การเตรียมพัฒนารายงานข้อมูลสภาวการณ์เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ซึง่ เป็นประเด็นทีก่ �ำ ลังได้รบั ความสนใจในระดับนานาชาติทตี่ อ้ งการสร้าง
มาตรฐานการรายงานให้มีโครงสร้างเดียวกัน ทำ�ให้สามารถเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินกิจกรรมด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
ภาคธุรกิจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ตลอดจนถึงการพัฒนาจัดทำ�
ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ทั้งของพนักงานของ
ธนาคารเอง และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงพนักงานและแรงงานตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร
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ส่วนในด้านผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารให้ความสนใจ
ต่อการวางแนวทางในการวัด “คุณค่า” ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ตามแนวทางของ World Economic Forum
เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ทีธ่ นาคารมีตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ธนาคารมีเจตจำ�นงทีจ่ ะพัฒนา
ปรับตัว และเพิ่มศักยภาพของการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ไปตามทิ ศ ทางของมาตรฐานและ
กฎระเบียบนานาชาติ
ในด้านกิจกรรมหรือการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้พฒ
ั นา
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารได้เปิดตัว
บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ “Bangkok Bank Mobile
Banking” เวอร์ชนั่ ใหม่ ทีใ่ ช้งานง่ายสำ�หรับลูกค้าทุกกลุม่ และจะมีการเพิม่
ฟีเจอร์ใหม่ๆ ในบริการโมบายแบงก์กงิ้ ให้ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้บริการชำ�ระเงินข้ามประเทศด้วยคิวอาร์โค้ดสำ�หรับ
ลูกค้าบุคคล เพื่อช่วยสนับสนุนการทำ�ธุรกรรมทางการเงินให้กับธุรกิจ
ขนาดเล็กจำ�นวนมากที่ทำ�การค้าขายตามชายแดน ให้สามารถได้รับเงิน
ค่ า ขายสิ น ค้ า ได้ เร็ ว ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การขยาย
ขอบเขตการเข้าถึงบริการด้านการเงินอย่างทั่วถึงที่ธนาคารนำ�เสนอต่อ
ประชาชนในวงกว้าง
สำ�หรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารได้พฒ
ั นาบริการเทรดไฟแนนซ์ให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทีส่ ามารถปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงบริการ
ยืนยันตัวตนด้วยการตรวจสอบใบหน้าประกอบกับฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรของรัฐบาล หรือ National Digital ID ที่จะช่วยปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
เจตนารมณ์การดำ�เนินธุรกิจการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ และการดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า ซึ่งเป็น
ประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืนของธนาคาร
ใน “รายงานความยั่งยืนปี 2563” ฉบับนี้ ธนาคารมีความภาคภูมิใจ
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ พั ฒ นาการและความก้ า วหน้ า ในด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย
เป้าหมาย และผลการดำ�เนินกิจกรรมด้านความยัง่ ยืน ทีเ่ กิดจากความคิด
ริเริม่ ความร่วมมือร่วมใจ และความเข้าใจในความสำ�คัญของ “ความยัง่ ยืน”
ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ อ การพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของธนาคารในทุ ก กลุ่ ม
อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังภาคภูมิใจต่อพัฒนาการที่มีความเป็นสากล อันเป็น
ทีย่ อมรับในทิศทางเดียวกันจากประชาคมต่างๆ ทัว่ โลก โดยรายละเอียด
และข้อมูลที่สำ�คัญในด้านความยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารได้
ดำ�เนินการตลอดปีที่ผ่านมาจะได้นำ�เสนอต่อไป โดยแยกเนื้อหาออก
เป็นหมวดหมู่ตามกลยุทธ์หลักการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคารทั้ง
5 แนวทาง ซึง่ ครอบคลุมประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยัง่ ยืนทัง้ 15 ประเด็น

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความยินดีทจี่ ะรายงานถึงความสำ�เร็จของผลการ
ดำ � เนิ น การในรอบปี 2563 โดย วารสารการเงิ น ธนาคาร ได้ ทำ � การ
จัดอันดับธนาคารแห่งปี 2563 หรือ Bank of the Year 2020 และประกาศ
ให้ธนาคารเป็นธนาคารแห่งปี 2020 นับเป็นครัง้ ที่ 14 และโดยเฉพาะรอบ
12 ปีล่าสุด ธนาคารครองรางวัลนี้มากถึง 10 ปี รางวัลนี้ช่วยยืนยันถึง
การดำ�เนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของธนาคาร ซึ่งเกิดจาก
การบริหาร การขับเคลื่อนนโยบายการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืน และความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอมาโดยตลอด
จากผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารในปี 2563
ที่ ผ่ า นมาส่ ง ผลให้ ธ นาคารได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี ร ายชื่ อ อยู่
The Sustainability Yearbook 2021 ซึ่งจัดทำ�โดย S&P Global
ในอนาคตระยะกลางและระยะยาว ธนาคารจะคงให้ความสำ�คัญในด้าน
มิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สัมฤทธิผลได้
ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดเตรียมโครงการรณรงค์เพื่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักและลงมือปฏิบตั ใิ นการช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อน และนำ�แนวทาง
ไปปรับใช้ใ นชีวิต ประจำ�วัน ธนาคารจะยังคงให้การสนับสนุนสินเชื่อ
พลังงานทดแทนอย่างต่อเนือ่ ง โดยกำ�หนดเกณฑ์การพิจารณาความเสีย่ ง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อ
ธนาคารให้ความสนใจในประเด็นสำ�คัญ 3 ด้าน ที่จะดำ�เนินการให้ได้ผล
อย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดผลโดยตรงต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่ง
ได้แก่ การให้ความรูท้ างการเงิน การเข้าถึงบริการทางการเงิน และการให้
บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ ธนาคารเห็นว่าทั้ง 3 ปัจจัยนี้
จะเป็นพื้นฐานที่จะสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจของธนาคารได้อย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของนานาประเทศทั่วโลก
นอกจากการดำ�เนินกิจกรรมภายในทีธ่ นาคารเป็นผูร้ เิ ริม่ ขึน้ ธนาคารยังได้
ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางความคิดริเริ่มขององค์กรภาครัฐ
อาทิ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารจะขยายขอบเขตการดำ�เนิน
กิจการด้านความยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของ
ธนาคารที่ ไ ด้ กำ � หนดไว้ แ ละจะปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยธนาคารจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์กร
ภายนอก ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหากำ�ไร
รวมถึงสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย ทัง้ ในส่วนของกิจกรรมทีแ่ สดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของการดำ�เนิน
ธุรกิจของธนาคารอย่างสม่ำ�เสมอ
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ธนาคารตระหนักดีว่าการเพิ่มความเชื่อมั่นและดึงดูดผู้ลงทุนเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่กระตุ้นแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน ช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูล
เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน เพื่อนำ�ไปพิจารณาประกอบ
การตัดสินใจลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนใน
ระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของ ดัชนี Dow Jones Sustainability
Indices หรือ DJSI (ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์) และ Global Reporting
Initiative หรือ GRI (กรอบการรายงานสู่มาตรฐานความยั่งยืนสากล)
รวมถึงองค์กรในประเทศที่กล่าวมาแล้ว จะเป็นแนวทางที่ธนาคารยึดมั่น
เพื่ อ นำ � มาสร้ า งสรรค์ แ ละต่อ ยอดให้กับ กิจกรรมด้า นความยั่งยืนของ
ธนาคารได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว

(ปิติ สิทธิอ�ำ นวย)
ประธานกรรมการ

ธนาคารขอยืนยันด้วยความมั่นใจว่า จะให้การสนับสนุนทั้งด้านการให้
ความรู้ และทรัพยากรอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหาร
และพนักงานทุกคน รวมถึงทีมงานด้านความยั่งยืนของธนาคารและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ก้าวเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable
Development Goals หรือ SDG ตามกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืนที่กำ�หนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(เดชา ตุลานันท์)
ประธานกรรมการบริหาร

(ชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จด
ั การใหญ่
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เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
พาณิชย์ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2487 ธนาคารเป็น 1 ใน 16 บริษทั
จดทะเบียนกลุม่ แรก ทีเ่ ข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2518 ซึง่ เป็นปีแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดดำ�เนินการ
นับตั้งแต่เริ่มกิจการ ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารทางการเงิ น ที่ มี ค วามหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการและรูปแบบวิถีชีวิตของลูกค้าได้อย่างตรงจุด การขยาย
โอกาสและช่ อ งทางการเข้า ถึง บริก ารทางการเงินให้แ ก่ลูก ค้าทุกกลุ่ม
การดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ แี ละคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม และการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศผ่านการสนับสนุน
เงินทุนและให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน อันนำ�มาซึ่ง
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ตาม
เจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
ธนาคารให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลกู ค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล
ผ่านเครือข่ายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุม 14 เขต
เศรษฐกิจทัว่ โลก ได้แก่ ฮ่องกง ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร มาเลเซีย
ไต้หวัน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม จีน ลาว ฟิลิปปินส์ กัมพูชา
และเมี ย นมา รวมทั้ ง มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารตั ว แทน
ต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ และธนาคารตัวแทน
ในปี 2563 ธนาคารได้รับอนุมัติการดำ�เนินการรวมธนาคารกรุงเทพ
3 สาขา ในประเทศอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
(เพอร์ ม าตา) ซึ่ ง เป็ น การเสริ ม รากฐานการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศ
อินโดนีเซียของธนาคารให้มั่นคงยิ่งขึ้น ช่วยให้ธนาคารสามารถสนับสนุน
ลูกค้าให้เข้าถึงโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
แนวทางที่มุ่งเน้นของธนาคาร

ธุรกิจในภาคการธนาคารกำ�ลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมกรรมผู้บริโภค ปัญหาด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น เรื่ อ ยๆ ตลอดจนความท้ า ทายจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบต่อวิถกี าร
ใช้ชีวิตของคนในวงกว้าง และต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศไทย
และนานาประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ธนาคารสามารถรับมือกับความท้าทาย
ทีเ่ กิดขึน้ และสร้างคุณค่าให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้อย่างยัง่ ยืน ธนาคารได้วาง
แนวทางการดำ�เนินการเพือ่ รับมือและแสวงหาโอกาสจากความท้าทายไว้
5 ประเด็น ดังนี้

1

มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและช่วยให้ลูกค้าก้าวสู่
ความสำ�เร็จในช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นแปลง โดยยึดมัน่ ในเจตนารมณ์ของ
การเป็น “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น” ทีพ่ ร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้าผ่าน
การสนับสนุนทางการเงินและการให้คำ�ปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ดู แ ลลู ก ค้ า

2
รักษาคุณภาพ มุง่ เน้นการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ควบคูก
่ บั การให้บริการ

ที่เป็นเลิศ โดยยึดหัวใจในการดำ�เนินงาน คือ การบริหารความเสี่ยงด้วย
ความระมัดระวัง เข้าใจฐานะการเงินของลูกค้าเป็นอย่างดี สนับสนุนและ
ให้คำ�แนะนำ�อย่างรอบคอบและเหมาะสม เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีวินัยใน
การบริหารภาระหนี้และมีสถานะทางการเงินที่ดี
3

มุ่ ง เน้ น การเปลี่ ย นผ่ า นสู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ขององค์ ก ร ภายใต้
แนวคิด “Digital First” โดยนำ�เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใช้ในองค์กร พัฒนา
ทักษะด้านดิจทิ ลั ในทุกส่วนของการดำ�เนินธุรกิจ และการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งด้านธรรมาภิบาลเพื่อคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า
มุ่ ง สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล

4

มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาการทำ � งานอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละ
มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร ปรับ
กระบวนการทำ�งาน และนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต่างๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ทำ�งานเพื่อช่วยให้บริการมีความรวดเร็วและราบรื่น รวมถึงการบริหาร
ต้นทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ

5

มุ่ ง เน้ น การให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ โอกาสทางธุ ร กิ จ และ
ภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยการประเมินสถานการณ์
ล่วงหน้าเพือ่ ช่วยให้ธนาคารพร้อมเข้าถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ การขยาย
เครือข่ายต่างประเทศเพื่อสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการขยายกิจการและ
การลงทุน รวมไปถึงการให้ความสำ�คัญกับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน
การประกันชีวิตผ่านธนาคาร และการวางแผนจัดการสินทรัพย์ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล
สร้า งการเติ บ โต

รายงานความยั่งยืนปี 2563 9

แนวทางการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ธนาคารตระหนักถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่อยากให้ธนาคาร
ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแล
ความเสีย่ งอย่างรอบคอบและรอบด้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ทโี่ ลกมี
ความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA World) ในการ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ธนาคารได้ผนวก
แนวคิดและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
อย่างทันท่วงที และสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะความเสี่ ย งระยะยาวซึ่ ง จำ � เป็ น ต้ อ งจั ด การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตามสถานการณ์ เช่น การเข้าสู่สังคมอายุยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ธนาคารวางกลยุทธ์ด้าน
ความยั่ ง ยื น โดยนำ � ประเด็ น สาระสำ � คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมถึงผู้บริหารและ
พนักงานธนาคารมาเป็นฐานในการวางกลยุทธ์ ธนาคารเปิดโอกาสให้
1
การพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารจะปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานอย่ า งเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรม ใส่ ใ จดู แ ล
ด้ า นอาชีว อนามั ย และความปลอดภั ย ในการทำ � งาน พร้อ มทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ธนาคารจะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐโดยเคร่งครัด และบริหารจัดการความเสี่ยง
และผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดำ�เนินงานของธนาคารโดยตรงและของคู่ค้าในห่วงโซ่อป
ุ ทานของธนาคาร

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเสนอแผนธุรกิจทีส่ อดรับกับกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน
และรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีการติดตามผลการดำ�เนินการตาม
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยฝ่ายจัดการและมีการรายงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาเป็นระยะ
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการผนวกแนวคิดและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคารจะช่วยให้ธนาคารสามารถ
มี ผ ลประกอบการที่ ดี แ ละสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ได้
อย่างยั่งยืน
ธนาคารกำ�หนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้

3

฿

การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง
ธนาคารจะให้ความรู ท
้ างการเงินและสนับสนุนการเข้าถึ งบริการทางการเงิน
อย่างทั่วถึง เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับสังคมอายุยืน ลดความเหลื่อมล้ำ �
และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจ

4
การดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ธนาคารจะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสาร
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของธนาคารไปยั ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักสำ�หรับลูกค้าธุรกิจ ได้แก่ บัญชีเงินฝากเพือ่
ธุรกิจทัง้ ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
เพื่อธุรกิจ บริการสำ�หรับร้านค้ารับบัตรเครดิต บริการรับชำ�ระเงิน บริการ
เรียกเก็บเงิน บริการโอนเงิน บริการสินเชือ่ โครงการและสินเชือ่ หมุนเวียน
เพื่อธุรกิจ บริการทางการเงินสำ�หรับการค้าระหว่างประเทศ บริการ
ธนาคารดิจทิ ลั สำ�หรับธุรกิจ บริการรับชำ�ระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด ผ่านโมบาย
แบงก์ กิ้ ง จากธนาคารกรุ ง เทพ บริ ก ารบั ต รเครดิ ต และบั ต รเดบิ ต บน
แอปพลิเคชัน บริการเพือ่ รักษาสภาพคล่อง บริการเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
ทางการเงิน และบริการให้ค�ำ แนะนำ�ด้านการลงทุนสำ�หรับผูท้ สี่ นใจดำ�เนิน
ธุรกิจในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักสำ�หรับลูกค้าบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อ
การออม เช่น บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงิน
ฝากประจำ� บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์บัตร
เครดิตและบัตรเดบิตส่วนบุคคล บริการโอนเงินและชำ�ระเงิน บริการ
ธนาคารดิจิทัล บริการชำ�ระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
จากธนาคารกรุงเทพ บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอัตโนมัติ
สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนต่างๆ
เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนระยะยาว ผลิตภัณฑ์เพื่อความ
มั่นคงของครอบครัว เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ
เป็นต้น
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ขอบข่ายการให้บริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เจตนารมณ์รว่ มเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ
มุ่งมั่นดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และความริเริ่มด้านความยั่งยืน
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

เครือข่ายสาขาในประเทศ (แห่ง)
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และความริเริม
่

หน่วยงาน

การดำ�เนินงาน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development
Goals: SDG)

The United Nations

ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงาน

Global Reporting Initiative
Standards (GRI Standards)

The Global Reporting
Initiative

ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการรายงานผล
การดำ�เนินงานด้าน
ความยัง่ ยืนต่อสาธารณะ

Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI)

S&P Global

ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงาน

The United Nations Guiding
Principles on Business and
Human Rights (UNGP)

The United Nations

ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงาน

ASEAN CG Scorecard

ASEAN Capital Markets
Forum (ACMF)

ยืดถือเป็นแนวทาง
การดำ�เนินงานด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

Sustainable Banking
Guidelines

สมาคมธนาคารไทย

ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงาน

จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์
และพัฒนาเศรษฐกิจ
สู่ความยั่งยืน

สมาคมธนาคารไทย

ยึดถือเป็นแนวทาง
การดำ�เนินงาน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
(Carbon Footprint for
Organization: CFO) เทียบเท่า
มาตรฐาน ISO 14064-1: 2006

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ได้รับการรับรองและ
ขึ้นทะเบียน

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (Thai Financial
Reporting Standard: TFRS)

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ปฏิบัติตามและได้รับ
การตรวจสอบและรับรอง
จากหน่วยงานภายนอก

ครอบคลุม

มาตรการการกำ�กับดูแลสถาบัน
การเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปฏิบัติตามมาตรการ

เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

ISO 20022 มาตรฐานข้อความ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ทางการเงิน

International Standard
Organization โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยร่วมกับ
สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) นำ�มาตรฐานมาใช้กับ
ระบบการชำ�ระเงิน

ปฏิบัติตามและได้พัฒนา
บริการตามมาตรฐาน ISO
20022

ISO/IEC27001: 2013
ระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

The International
Organization for
Standardization และ
The International
Electrotechnical Commission

ผ่านการประเมินตาม
มาตรฐาน ISO/IEC27001:
2013

1,128

เครือข่ายสาขาภายในประเทศ

307

821

จำนวนสาขาใน
กรุงเทพมหานคร

จำนวนสาขาใน
ต่างจังหวัด

เครือข่ายสาขาในต่างประเทศ (แห่ง)

300+

เครือข่ายสาขาในต่างประเทศ

3

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

14
ได้แก่

1. ฮ่องกง
2. ญี่ปุ่น
3. สิงคโปร์
4. สหราชอาณาจักร
5. มาเลเซีย
6. ไต้หวัน
7. อินโดนีเซีย

8. สหรัฐอเมริกา
9. เวียดนาม
10. จีน
11. ลาว
12. ฟิลิปปินส์
13. กัมพูชา
14. เมียนมา
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ความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่าย

ธนาคารดำ�เนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหลักจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และ
หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ สร้างสรรค์คณ
ุ ค่าแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
รวมถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการสนับสนุนและ
มีส่วนร่วมกับองค์กรและเครือข่ายภายนอก เพื่อนำ�ไปสู่การเจริญเติบโต
ชือ
่ องค์กรและหน่วยงาน

ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ในปี 2563 ธนาคาร
มี บ ทบาทในการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ภายในภาคการธนาคาร และ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ร่วมกับองค์กรและ
ชมรมเครือข่ายต่างๆ ดังนี้
สถานะ

ชมรมพัฒนาบุคลากร สมาคมธนาคารไทย

ประธาน

ชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี สมาคมธนาคารไทย

ประธาน

ชมรมนักกฎหมาย สมาคมธนาคารไทย

ประธาน

ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด สมาคมธนาคารไทย

ประธาน

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

สมาชิก

สมาคมธนาคารไทย

สมาชิก

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน

สมาชิก

ชมรมการกำ�กับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย

สมาชิก

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร สมาคมธนาคารไทย

สมาชิก

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

สมาชิก

ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย

สมาชิก

ชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ สมาคมธนาคารไทย

สมาชิก

ชมรมบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร

สมาชิก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สมาชิกที่ได้รับการรับรอง

ธนาคารสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายจากหลากหลายภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สมาคมต่างๆ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย หรือสถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ร่วมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างความร่วมมือดังกล่าวตัง้ อยู่

บนพืน้ ฐานของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างประโยชน์
ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียของธนาคาร ในปี 2563 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนแก่
องค์กรและเครือข่ายต่างๆ เป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 22.55 ล้านบาท องค์กร
ที่ได้รับการสนับสนุนสูงสุด 3 อันดับแรก มีดังนี้

สมาคมธนาคารไทย

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

16.42

1.47

ล้านบาท

ล้านบาท

6.54%
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

72.82%

9.03%

2.04

ล้านบาท

11.61%
รวม

22.55
ล้านบาท

อื่นๆ

2.62

ล้านบาท
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ธนาคารจัดทำ�รายงานความยั่งยืนเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อแสดงความมุ่งมั่น
และโปร่งใสในการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อสื่อสารผลการดำ�เนินงาน
ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ธนาคารจัดทำ�รายงานความยั่งยืนฉบับนี้
ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดับ
ตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับกลุ่มธุรกิจการ
ให้บริการทางการเงิน (Financial Services Sector Disclosures) ฉบับ G4
ซึ่ ง ครอบคลุ ม การดำ � เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น สาระสำ � คั ญ ด้ า น
ความยัง่ ยืนของธนาคาร รายงานความยัง่ ยืนฉบับนีเ้ ผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
ในเดือนมีนาคม 2564 ครอบคลุมระยะเวลาการดำ�เนินงานตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
ในการจัดทำ�รายงานความยัง่ ยืน ธนาคารยึดหลักการดังนี้ 1. ความถูกต้อง
ของข้อมูล 2. ความสมดุลของเนื้อหา 3. ความชัดเจนของการรายงาน
4. การนำ�เสนอข้อมูลในลักษณะทีส่ ามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้
5. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ 6. การรายงานข้อมูลที่ทันต่อเวลา
กระบวนการจัดทำ�รายงานความยั่งยืนเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลโดย
คณะทำ�งานด้านความยั่งยืนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
ในแต่ละประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน หลังจากนั้น คณะทำ�งาน
ด้านความยั่งยืนจะจัดทำ�ร่างรายงานและส่งให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาและตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง คณะทำ � งานด้ า น
ความยั่งยืนจะทำ�การปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความเรียบร้อยของ
รายงานอีกครั้งก่อนจะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ และคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบใน
การเผยแพร่รายงานความยั่งยืนต่อสาธารณะ
เพื่อให้รายงานความยั่งยืนของธนาคารมีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารได้กำ�หนดขอบเขตของรายงาน
ความยั่งยืน โดยนำ�หลักการตาม GRI Standards มาปรับใช้ ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมและการสนองตอบความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การคำ�นึงถึง
บริบทด้านความยั่งยืน การรายงานประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน
และความครบถ้วนของเนื้อหา

รายงานความยัง่ ยืนฉบับนีค้ รอบคลุมประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยัง่ ยืน
ทีไ่ ด้จากกระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ภายนอกและ
ภายในธนาคาร ขอบเขตของการรายงานครอบคลุมการดำ�เนินงานของ
ธนาคารเฉพาะในประเทศไทยเท่ า นั้ น ในกรณี ที่ เ นื้ อ หาของรายงาน
เกีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั ย่อย กิจการของธนาคารในต่างประเทศ หรือ
ทีน่ อกเหนือจากขอบข่ายในประเทศไทย ธนาคารจะระบุไว้เป็นการเฉพาะ

ผู้ที่ประสงค์ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่
เลขานุการบริษัท
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2230-2888

รายงานความยั่งยืนปี 2563 13

การมีส่วนร่วมและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร มีความ
สำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคาร เพราะจะช่วยให้
ธนาคารทราบถึงความคาดหวัง ความต้องการ และประเด็นปัญหาต่างๆ
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียอันจะนำ�มาซึง่ ความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทาย
และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
ตลอดจนการป้องกันบรรเทาความเสีย่ งและผลกระทบเชิงลบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการดำ�เนินงานของธนาคาร นอกจากนีก้ ารสร้างการมีสว่ นร่วมยังเปิด
โอกาสให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ทดี่ รี ว่ มกับผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุม่ ซึง่ เป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ธนาคารได้ก�ำ หนด

แนวทางปฏิบตั ติ อ่ มีผมู้ สี ว่ นได้เสียไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในเว็บไซต์
ของธนาคาร (https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/Corporate-Governance-Policy) ผู้ มี ส่ ว น
ได้เสียของธนาคารแบ่งเป็น 7 กลุม่ ประยุกต์จากมาตรฐาน Stakeholders
Engagement Standard AA 1000SES ได้แก่ 1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2. ลูกค้า 3. พนักงาน 4. คู่ค้า (ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการภายนอก และ
ผู้รับเหมาจัดจ้าง) 5. เจ้าหนี้ 6. ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และ 7. ชุ ม ชน สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (รวมถึ ง หน่ ว ยงานกำ � กั บ ดู แ ล
ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน)
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

1
2
3

รูปแบบและช่องทางการมีส่วนร่วม

1. การจัดประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2. การเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) รายงานประจำ�ปี (56-2)
และรายงานความยั่งยืนบนเว็บไซต์ของธนาคาร
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของธนาคาร
4. การเข้าพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งสิ้น 11 ราย
5. การประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งสิ้น 274 ราย
6. การเข้าร่วมประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย ทั้งสิ้น 256 ราย
7. การเข้าร่วมงานประชุมนักลงทุน 3 ครั้ง
8. การเข้าร่วมงานประชุมนักลงทุนเสมือนจริง 5 ครั้ง
9. การจัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

ผู้ถือหุน
้
และนักลงทุน
1. การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้าเป็นระยะตลอดทั้งปี
3. การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการเงิน การออม การค้าและการลงทุน และ
ภัยทางไซเบอร์เป็นระยะตลอดทั้งปี
4. การเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และอำ�นวยความสะดวก
ตามความต้องการของลูกค้าเป็นการนัดหมายตลอดทั้งปี
5. การสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น กลุ่มไลน์ (LINE Group) เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นประจำ�
6. การรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์
www.bangkokbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ลูกค้า
1. การปฐมนิเทศพนักงานจัดรับใหม่เดือนละ 2 ครั้ง
2. การประชุมผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายประจำ�ปี
3. การประชุมร่วมระหว่างธนาคารกับผู้แทนจากสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาและ
สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพทุกสัปดาห์
4. การเผยแพร่ข่าวสารผ่านวารสารภายใน “ข่าวสารของเรา” จัดพิมพ์เดือนละ 2 ครั้ง
5. การเผยแพร่ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม ที่น่าสนใจ เพื่อให้พนักงานได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางสื่อสารภายใน “BBL CONNECT” เครือข่ายจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน และประกาศเสียงตามสายโดยสม่ำ�เสมอ
6. การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดในช่วง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 2 ครั้ง

พนักงาน
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ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

1. การให้ผลตอบแทนที่ดี
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
4. การให้ความรู้และการสนับสนุนทางการเงิน
5. การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี
และคำ�นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
7. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
2. การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างรอบคอบและรอบด้าน และการรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนไว้
ในระดับที่เพียงพอ
3. การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอ
วาระการประชุม ส่งคำ�ถามล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และร่วม
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำ�คัญ
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
4. การให้ความรู้และสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าและกลุ่มเปราะบางต่างๆ
5. การดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
การอนุรักษ์พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณอาคาร
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตรงความต้องการของลูกค้า
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7. การดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

1. การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
2. การให้บริการอย่างเป็นธรรม
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
4. การให้คำ�แนะนำ�และความรู้ทางการเงิน
5. การทำ�ธุรกรรมทางการเงินที่มีความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

1. การออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด-19
2. การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรมของธนาคาร
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
4. การให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบาง
5. การปรับปรุงโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น และการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้า

1. การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
2. การช่วยเหลือพนักงานสำ�หรับครอบครัวพนักงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-19
3. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้
4. การมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการทำ�งาน
5. การมีอปุ กรณ์อ�ำ นวยความสะดวกในการทำ�งานอย่างเพียงพอ
6. ความก้าวหน้าบนแผนเส้นทางอาชีพ

1. การกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่การดำ�รงชีวิตที่มี
คุณภาพของพนักงานและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
2. การออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวของ
พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
3. การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้พนักงานสามารถเลือก
หัวข้ออบรมได้ตามความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
พร้อมทั้งมีหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ ทันสมัย และหลากหลาย
4. การดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการให้บริการสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่พนักงานอย่างเพียงพอ
5. การจัดหาอุปกรณ์การทำ�งานที่มีคุณภาพมาตรฐานและดูแลรักษาอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
6. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานและหัวหน้างานเพื่อหาทาง
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดีขึ้น และการวางแผนพัฒนา
ทักษะความรูข้ องพนักงานเพือ่ เตรียมความพร้อมสำ�หรับตำ�แหน่งงานทีส่ งู ขึน้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

4
5

รูปแบบและช่องทางการมีส่วนร่วม

1. การชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคารกับคู่ค้ารายใหม่หรือเมื่อมีการทำ�สัญญาฉบับใหม่
2. การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับคู่ค้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของ
ธนาคารอย่างมีนัยสำ�คัญ
3. การออกเยี่ยมเยียนหรือติดต่อทางโทรศัพท์กับคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคู่ค้าเป็นประจำ�

คู่ค้า
1. การสื่อสารข้อมูลโดยตรง และการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อโฆษณาต่างๆ ตามแต่
โอกาส
2. การรับฟังข้อเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียนผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์
www.bangkokbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

เจ้าหนี้
BANK

6

ผู้ประกอบ
ธุรกิจใน
อุตสาหกรรม
เดียวกัน

7

ชุมชน
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

1. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสมาชิกสมาคมธนาคารไทยในการประชุมประจำ�
เดือน และการทำ�งานร่วมกันในชมรมและคณะทำ�งานด้านต่างๆ ภายใต้สมาคมธนาคาร
ไทย เช่น ชมรม CSR ชมรมบัตรเครดิต คณะทำ�งานแผน 5 ปีของสมาคมฯ คณะทำ�งาน
Sustainable Banking เป็นต้น
2. การเข้าร่วมในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

1. การจัดทำ�รายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน และรายการ
สื่อสารความรู้ด้านการเงินและการบริหารธุรกิจให้ประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจเป็นประจำ�
2. การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา และ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามโอกาสที่เหมาะสม
3. การสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ในเรื่องการเงิน การลงทุน
การออม และการบริหารธุรกิจ ผ่านการจัดอบรมสัมมนาและสื่อต่างๆ เป็นประจำ�
4. การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์
www.bangkokbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
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ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

1. การได้รับการปฏิบัติจากธนาคารอย่างโปร่งใส เท่าเทียม
และเป็นธรรม
2. การได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนตามจำ�นวนและตรงเวลา

1. การมีหลักเกณฑ์และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส การกำ�หนดเงื่อนไข
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

1. การปฏิบตั ติ ามสัญญา และการได้รบั ชำ�ระดอกเบีย้ และเงินต้น
ตามกำ�หนดเวลา
2. ศักยภาพทางธุรกิจของธนาคาร

1. การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาบนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการบริหารสภาพคล่อง
ให้พร้อมชำ�ระหนี้คืนได้ตรงตามกำ�หนดเวลา
2. การมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพทางธุรกิจของธนาคาร

1. การดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
2. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทย
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคการเงิน
3. การร่วมกันแสดงจุดยืนและความคิดเห็นด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

1. การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม
และการกำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. การให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในภาคการเงิน
3. การทำ�งานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำ�เสนอความคิดเห็น
ด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน

1. การสนับสนุนด้านความรู้ทางการเงิน การลงทุน การตลาด
และความรู้ด้านอื่นๆ
2. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อความท้าทาย
ต่างๆ
3. การช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

1. การสนับสนุนด้านความรู้ทางการเงิน การลงทุน การตลาด และความรู้
ด้านอื่นๆ จากธนาคารแก่ธุรกิจและบุคคลทั่วไป รวมถึงกลุ่มเปราะบาง
ต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมความรู้ การสื่อสารผ่านดิจิทัลและสื่อกระแสหลัก
และการจัดกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานธนาคาร
2. การจัดทำ�โครงการพัฒนาชุมชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา และศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องมายาวนาน
3. การจัดทำ�โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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การประเมินประเด็นสาระสำ�คัญ
ด้านความยั่งยืน
ในปี 2563 ธนาคารได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงประเด็นสาระสำ�คัญ
ด้านความยัง่ ยืน ชุดเดิมซึง่ ใช้มาตัง้ แต่ปี 2561 เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั และในอนาคตอีก 2–3 ปี ข้างหน้า ในการพิจารณา
ทบทวนดังกล่าว ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาทัง้ ประเด็นทีม่ คี วามสำ�คัญต่อธนาคาร และประเด็นสำ�คัญ
ที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อการดำ�เนินงานของธนาคาร เพื่อเน้นย้ำ�ถึง
ความสำ�คัญของการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันระหว่างธนาคารกับผู้มี
ส่วนได้เสีย ธนาคารรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำ�
ข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้พจิ ารณากำ�หนดประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยัง่ ยืนของ
ธนาคาร การประเมินประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืนของธนาคาร
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1:
การระบุประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน

ธนาคารรวบรวมและคัดเลือกประเด็นสำ�คัญด้านความยัง่ ยืนจากประเด็น
ที่ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศ และธนาคารที่มีผลงานด้านความยั่งยืนใน
ระดับโลกให้ความสนใจ พร้อมทั้งนำ�กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
และประเด็นที่อยู่ในการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสากลมาร่วม
พิจารณา เช่น เป้าหมายการพัฒนาความยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
(UN Sustainable Development Goals: UNSDG) การประเมินของดัชนี
ชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
และการประเมินธนาคารตามแนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม
นานาชาติ (Fair Finance Guide International) เป็นต้น หลังจากนั้น
ธนาคารนำ�ประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเบือ้ งต้นไปทำ�การ
สำ�รวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคาร เพือ่ ให้ทราบถึงความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ทีม่ ตี อ่ การดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืนของธนาคาร ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน 15 ประเด็น

1

5

การดูแลความมัน
่ คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูล
ของลูกค้า

2

RISK

การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

4

การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์

6

การให้ความสำ�คัญกับ
เทคโนโลยีดิจท
ิ ัลและนวัตกรรม

3

9

฿

การให้บริการทางการเงิน
อย่างมีความรับผิดชอบ

10

การดึงดูดและพัฒนาบุคลากร

7

การให้ความรูท
้ างการเงิน

11

การกำ�กับดูแลกิจการ

8

จรรยาบรรณธุรกิจ

฿

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

การพัฒนาชุมชนและสังคม

12
การลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ

13
การดูแลสวัสดิการและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

14
การเคารพสิทธิมนุษยชน

15
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

รายงานความยั่งยืนปี 2563 19

การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายในธนาคาร

ธนาคารสำ�รวจความคิดเห็นต่อประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารและพนักงาน
รุน่ ใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ และใช้แบบสอบถามกับพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในสาขา
และสำ�นักธุรกิจทั่วประเทศ พนักงานในสำ�นักงานใหญ่ และพนักงานที่
เป็นกรรมการสหภาพแรงงานของธนาคาร
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคาร

2

ขั้นตอนที่ 2:
การจัดลำ�ดับประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน

คณะทำ�งานด้านความยั่งยืนของธนาคารวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สำ�รวจความคิดเห็นผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกธนาคาร และนำ�
ผลการวิเคราะห์มาจัดเรียงลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นสาระสำ�คัญ
ด้านความยั่งยืนลงใน Materiality Matrix โดยเรียงลำ�ดับตามความสำ�คัญ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร (แกนนอน) และความสำ�คัญต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย (แกนตั้ง)

สูงมาก

ธนาคารสำ�รวจความคิดเห็นต่อประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน
โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และใช้ แ บบสอบถามกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้ประกอบธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน หน่วยงานกำ�กับดูแล และภาคประชาสังคม

1

การดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า
การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ
การให้บริการทางการเงิน
อย่างมีความรับผิดชอบ

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

จรรยาบรรณธุรกิจ

การให้ความรู้ทางการเงิน

การดึงดูดและพัฒนาบุคลากร

การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
การพัฒนาชุมชนและสังคม
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สูง

ความสำคัญต่อธนาคาร
มิติด้านเศรษฐกิจ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

สูงมาก
มิติด้านสังคม

ขั้นตอนที่ 3:
การพิจารณาตรวจสอบประเด็นสาระสำ�คัญ
ด้านความยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 4:
การพิจารณาทบทวนประเด็นสาระสำ�คัญ
ด้านความยั่งยืน

คณะทำ�งานด้านความยัง่ ยืนของธนาคารนำ�เสนอผลการประเมินประเด็น
สาระสำ�คัญด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการจัดการของธนาคารพร้อม
ทัง้ ชีแ้ จงทีม่ าและเหตุผลประกอบการจัดเรียงลำ�ดับ เพือ่ ให้คณะกรรมการ
จัดการพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน
ก่ อ นที่ จ ะนำ � ประเด็ น ดั ง กล่ า วไปกำ � หนดเป็ น แนวทางการดำ � เนิ น งาน
ด้านความยัง่ ยืนของธนาคารต่อไป ทัง้ นี้ ประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยัง่ ยืน
ของธนาคารที่จัดทำ�ขึ้นใหม่ในปี 2563 มีทั้งสิ้น 15 ประเด็น

ธนาคารจัดให้มีแบบสำ�รวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสาระสำ�คัญ
ด้านความยัง่ ยืนและการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้องแนบท้ายรายงานความยัง่ ยืน
ประจำ�ปี ธนาคารจะนำ�ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจดังกล่าวไปใช้ประกอบ
การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน
และการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนารูปแบบการนำ�เสนอ
รายงานความยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีกระบวนการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืนเป็น
ประจำ�ทุก 3 ปี
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การดำ�เนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ธนาคารสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UNSDG) ผ่านการดำ�เนิน
งานด้านความยั่งยืนของธนาคาร ในปี 2563 ธนาคารได้กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนไว้ 5 แนวทาง แบ่งออกเป็นประเด็นสาระสำ�คัญ
15 ประเด็น ซึง่ แต่ละประเด็นได้ถกู หลอมรวมเป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร เพือ่ ตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และ
ร่วมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการดำ�เนินงาน
ด้านความยั่งยืน
การรับมือกับภาวะวิกฤต

การดำ�เนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบ

การให้บริการที่ยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง

ประเด็นสาระสำ�คัญของธนาคาร

การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

GRI 102-11, GRI 102-30, GRI103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

การให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI G4-FS1,
GRI G4-FS2, GRI G4-FS5, GRI G4-FS7, GRI G4-FS8

การเข้าถึงบริการและการให้ความรู้ทางการเงิน

GRI 102-7, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI G4-FS14,
GRI G4-FS16

การพัฒนาชุมชนและสังคม

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

GRI 102-48, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 302-1,
GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-1, GRI 303-2, GRI 303-3,
GRI 303-4, GRI 303-5, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3,
GRI 306-2

การให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2

การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์

GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

การดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครอง
ข้อมูลของลูกค้า

GRI 102-11, GRI 102-12, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3,
GRI 418-1

การดึงดูดและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404-1, GRI 404-2

การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3,
GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 401-3, GRI 404-2, GRI 405-1,
GRI 405-2

การกำ�กับดูแลกิจการ

GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-22,
GRI 102-24, GRI 102-26, GRI 102-28, GRI 102-31,
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

จรรยาบรรณธุรกิจ

GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3,
GRI 205-2, GRI 205-3, GRI 417-3

การเคารพสิทธิมนุษยชน

GRI 102-41, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 412-1

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3,
GRI 308-1, GRI 414-1

การใส่ใจดูแลพนักงาน

การดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม

กรอบ GRI Standards
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ขอบเขตผลกระทบ
ภายในธนาคาร

ภายนอกธนาคาร

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ชุมชนและสังคม

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ชุมชนและสังคม

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทุกหน่วยงาน

พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทุกหน่วยงาน

พนักงาน ลูกค้า

ทุกหน่วยงาน

พนักงาน ลูกค้า

ทุกหน่วยงาน

ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทุกหน่วยงาน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งหมด

ทุกหน่วยงาน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งหมด

ทุกหน่วยงาน

คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน
ของสหประชาชาติ
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สรุปผลการดำ�เนินงาน
ด้านความยั่งยืนปี 2563
฿

1

การรับมือกับ
ภาวะวิกฤต

฿

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารอยู่ที่

สนับสนุนเงินให้สถาบันทางการแพทย์เพือ
่ สู้ภัย
โควิด-19

ร้อยละ

18.34

จำ�นวน

ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด

ล้านบาท

1

การดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ

2

฿

40
2

฿

สนับสนุนสินเชือ
่ พลังงานทดแทน

สนับสนุนสินเชือ
่ เพือ
่ การอนุรก
ั ษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

จำ�นวน

95,688

จำ�นวน

ล้านบาท

ล้านบาท

3

SME
฿

การสนับสนุนสินเชือ
่ แก่เอสเอ็มอีผ่านโครงการสินเชือ
่
ธุรกิจ สินเชือ
่ บัวหลวงเพือ
่ ธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชือ
่
บัวหลวงกรีน และสินเชือ
่ เพือ
่ ผู้ประกอบการสถานีบริการ
น้ำ�มัน และสนับสนุนสินเชือ
่ แก่เกษตรกร

25,000
มากกว่า

ล้านบาท

479.25
4
ธนาคารได้รบ
ั การรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการชดเชยการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนของอาคารสำ�นักงานใหญ่ สีลม เท่ากับ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Carbon
Neutral)

รายงานความยั่งยืนปี 2563 23

1

การให้บริการ
ที่ยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง

2

ผู้ใช้บริการโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ

ปริมาณธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง
จากธนาคารกรุงเทพ

19%

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

3

ความพึงพอใจในการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง
จากธนาคารกรุงเทพเท่ากับ

94.48%

81.80

2.89

คะแนน

2

40.07

ผลตอบแทนการลงทุนในทุนมนุษย์ของธนาคาร
(Human Capital Return on Investment:
HCROI) เท่ากับ

จำ�นวนชัว่ โมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานเท่ากับ

2.89

40.07

1

การดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม

4

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการสาขาของ
ธนาคาร (Voice of Customer)

1

การใส่ใจดูแล
พนักงาน

60%

฿

ไม่พบข้อร้องเรียนเรือ
่ งการทุจริตคอร์รป
ั ชัน การทำ�ผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ และการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะ
ที่ไม่เป็นธรรม ในลักษณะที่เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ
ต่อธนาคาร

3

ESG

คู่ค้าและผู้รบ
ั จ้างรายใหม่ท้ังหมดได้รบ
ั การประเมิน
ความเสี่ยงด้าน ESG

100%

ชัว่ โมงต่อคน

2
ผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุน
้ จากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน
้ โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
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การรับมือกับภาวะวิกฤต

เพื่อให้ธนาคาร ลูกค้า และพนักงานของธนาคารสามารถผ่านพ้น
วิกฤตโควิด-19 ไปได้ดว้ ยดี ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิง่
กั บ การบริ ห ารจั ด การในช่ ว งวิ ก ฤต โดยดู แ ลให้ เ งิ น กองทุ น
ของธนาคารอยู่ ใ นระดั บ ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ ความเสี่ ย ง
ออกมาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า และพนั ก งานที่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ ดูแลลูกค้าให้มค
ี วามปลอดภัยเมือ
่ มาใช้บริการที่ธนาคาร
และสร้า งขวั ญ กำ�ลั ง ใจและดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย ของพนั ก งาน
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การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมุ่งมั่นจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รอบคอบ และครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่สำ�คัญ
เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาชื่อเสียงที่สั่งสมมานาน ให้สมกับการเป็นที่ยอมรับในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”

เป้าหมายประจำ�ปี 2563
!

การดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดและเพียงพอต่อ
การดำ�เนินธุรกิจ

ผลการดำ�เนินงานปี 2563
!

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 18.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 12 สำ�หรับ D-SIBs

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565
!

การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยกำ � หนด และการดำ �รงอั ต ราส่ ว นเงิ น
กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III
และเพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ
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ธนาคารตระหนักดีว่าการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเป็นพื้นฐาน
สำ�คัญของการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน เพราะช่วยป้องกันหรือ
บรรเทาความเสี ย หายจากปั จ จั ย เสี่ ย งต่ า งๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ
การดำ�เนินธุรกิจและผลประกอบการของธนาคาร ตลอดจนช่วยทำ�ให้
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมความท้าทายในภาวะวิกฤต ธนาคาร
กำ�หนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านและจัดทำ�แผนรองรับ
เหตุ ฉุ ก เฉิ น วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย เสี่ ย งสำ � คั ญ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งภายในองค์กร เพื่อให้สามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต
ได้อย่างมีประสิทธิผลและทันท่วงที
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

ธนาคารกำ�หนดให้คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการ
ดูแลความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร และมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนด
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง ธนาคารจัดให้มคี ณะกรรมการ
กำ�กับความเสี่ยงเพื่อทำ�หน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในการ
กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่
กำ�หนดไว้ ผ่านกระบวนการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
ติดตามและควบคุมความเสีย่ งด้านต่างๆ เช่น ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้าน
ปฏิบตั กิ าร ด้านสภาพคล่อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยงมี
การประชุมเป็นประจำ�ทุกเดือน ธนาคารจัดตัง้ คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน เพื่อทำ�หน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ
กำ�กับความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ ทำ�หน้าทีค่ วบคุมดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่องและด้านตลาด และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้าน
ปฏิบัติการ ซึ่งทำ�หน้าที่สนับสนุนและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานของธนาคาร
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง
และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายในขอบเขตและสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมี
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่ประเมิน ติดตามควบคุมความเสี่ยง
ตลอดจนรายงานสถานะความเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารระดับสูง
รับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ
ในส่วนของการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ธนาคารจัดตัง้ คณะทำ�งานภาวะ
วิกฤต (Crisis Management Team) ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาสัง่ การในภาวะวิกฤต
เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารต้องจัดทำ�และทบทวนแผนรองรับการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan) รวมถึงจัดให้มกี ารฝึกซ้อม
การดำ�เนินการตามแผนเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อม
ในการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

แนวป้องกัน 3 ชัน
้

ธนาคารนำ�หลักการแนวป้องกัน 3 ชั้น มาใช้กำ�หนดโครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลความเสี่ยง ดังนี้
1. แนวป้องกันชั้นแรก หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต้องมี
ความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่กำ�หนดและสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
2. แนวป้องกันชัน้ ทีส่ อง สายบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีป่ ระเมิน ติดตาม
และควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ ในขณะที่หน่วยงานกำ�กับดูแล
ทำ � หน้ า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบให้ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของทางการ
3. แนวป้องกันชั้นที่สาม สายตรวจสอบและควบคุมมีหน้าที่สอบทาน
และตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน
สายบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม
กลไกการบริหารความเสี่ยง

หลักการสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงของธนาคารตั้งอยู่บนพื้นฐานที่
ธนาคารสามารถดำ�เนินธุรกิจโดยมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและมี
ความเสี่ยงอยู่ภายในขอบเขตที่กำ�หนด โดยธนาคารได้กำ�หนดกรอบการ
บริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการ
รายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ ให้คณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยงและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ โดยมีการทบทวนความเหมาะสม
ของกรอบการบริหารความเสีย่ งเป็นประจำ� และมีการประเมินความเพียง
พอของเงินกองทุนเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ให้ธนาคารมีระดับของเงินกองทุน
เพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสีย่ งสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต ซึง่ ความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญของธนาคาร ได้แก่ ความเสีย่ งด้าน
กลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบตั กิ าร และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำ�ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
ในปี 2563 ธนาคารได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง
เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
การกันสำ�รองด้อยค่าด้านเครดิต โดยครอบคลุมถึงการกันสำ�รองเผื่อ
ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต (Expected
Credit Loss) เพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว
อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ ธนาคารมีการตั้งผลขาดทุน
ด้ า นเครดิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ กั น เงิ น สำ � รองในการรองรั บ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1

การระบุความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบ
ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

2

การประเมินความเสี่ยงแต่ละประเภท

3

การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4

การรายงานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถ
จัดการความเสี่ยงได้ทันเหตุการณ์

การสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของธนาคาร โดยนำ�หลักการป้องกัน 3 ชั้น
มากำ�หนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม
การบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร นอกจากนี้ ยังได้ก�ำ หนดให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในระดับบริหารด้วย
ธนาคารได้หลอมรวมวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ของธนาคาร อันมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นเสาหลักและเป็น
ตัวอย่างสำ�คัญเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของการกำ�หนดกลยุทธ์และกระบวนการ
ปฏิบัติงานของธนาคารเพื่อหนุนเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาท
ของตนเองในการจัดการความเสีย่ งในกระบวนการทำ�งาน ทีต่ นรับผิดชอบ
และรายงานความเสีย่ งผ่านช่องทางการรายงานทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ เสนอ
แนะแนวทางแก้ไขบรรเทาความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นภารกิจประจำ�ของทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ธนาคารส่งเสริม
ให้หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน สอดคล้องกับหลักการประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของตนเอง รวมถึงมีการรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับประเด็นความเสีย่ งจากพนักงานในระดับต่างๆ ทัง้ นี้
เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และเพื่อให้การบริหารจัดการครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง
อย่างครบถ้วน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่คำ�นึงถึงความเสี่ยง

ในการพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบงาน และกระบวนการปฏิบัติงาน
ธนาคารกำ�หนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคำ�นึงถึงความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดย
ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของสิ่งที่พัฒนาดังกล่าว และ
ประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ตามเกณฑ์ของธนาคาร เช่น ความเสีย่ งและ
การบริหารความเสี่ยง บัญชี ภาษี การกำ�กับดูแล กฎหมาย หลักเกณฑ์
และกฎระเบียบของทางการ เป็นต้น รวมทัง้ จัดให้มมี าตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
การสร้างความตระหนักรูแ
้ ละพัฒนาบุคลากร

ธนาคารจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของธนาคารให้แก่พนักงานและผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมออนไลน์ในแพลตฟอร์ม
BBLearn ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่สำ�คัญ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีการ
อบรมให้ ค วามรู้ ใ นประเด็ น ความเสี่ ย งใหม่ ๆ เช่ น การอบรมหั ว ข้ อ
“Secured Lifestyle in Digital Age” ในปี 2563 เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้
เรื่องการรับมือกับภัยทางไซเบอร์ในในยุคดิจิทัล
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กลไกการจัดการภาวะวิกฤต

ธนาคารบริหารจัดการความเสีย่ งโดยยึดหลักการป้องกันระวังไว้กอ่ น เพือ่
รองรับภาวะวิกฤตทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยธนาคารมีการประเมินความเพียงพอ
ของเงินกองทุน จัดทำ�แผนรองรับเหตุฉกุ เฉินในกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่อง
เพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤตสภาพคล่องหรือลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และจัดทำ�แผนล่วงหน้า
รองรับการเสริมสร้างความมัน่ คงและแก้ไขปัญหา เพือ่ เตรียมความพร้อม
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความเพียงพอของเงินกองทุนและ
สภาพคล่องทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตไว้ลว่ งหน้า นอกจากนี้ ยังมีการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ภายใต้นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และกรอบการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็น
วงกว้างไปทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย ธนาคารยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็น “เพือ่ น
คู่คิด มิตรคู่บ้าน” ซึ่งพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทย ธนาคารได้ดำ�เนิน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตาม
แนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ
หลักการเว้นระยะห่างทางสังคม ดูแลลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างสะดวก
ปลอดภัยและต่อเนื่อง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเพื่อช่วย
ผ่อนคลายความกังวลใจและภาระทางการเงิน ตลอดจนดูแลสวัสดิภาพ
ของพนักงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบให้แก่พนักงานและลูกค้า
ของธนาคาร ตลอดจนช่วยบรรเทาความเสียหายโดยรวมของประเทศ
การบริหารจัดการภาวะวิกฤตโรคโควิด-19

เพือ่ รองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ธนาคารได้ด�ำ เนินการตาม
กรอบการดำ�เนินงานรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกอบด้วยแผน
งานสำ�คัญ ได้แก่ แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน แผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง และแผนบริหารภาวะวิกฤตโดยมีโครงสร้างการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤต ดังนี้
• คณะทำ�งานภาวะวิกฤต ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทำ�หน้าที่
พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจในด้ า นต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การรองรั บ
สถานการณ์โควิด-19
• คณะทำ�งานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่างๆ ประกอบด้วย
ผู้แทนจากสายทรัพยากรบุคคล สายเทคโนโลยี ฝ่ายอาคารสำ�นักงาน

และทรัพย์สิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ทำ�หน้าที่
สนับสนุนการดำ�เนินการเพื่อรองรับการบริหารจัดการสถานการณ์
โควิด-19
ธนาคารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารและความปลอดภัยของพนักงาน
เพื่อกำ�หนดแนวทางเตรียมการและทบทวนความพร้อมของแผนและ
มาตรการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ มีการแจ้งเตือนสถานการณ์ตามระดับ
ความรุนแรงและกำ�หนดมาตรการรองรับที่เหมาะสม
ด้านเงินกองทุน

ในการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ธนาคารได้ดำ�เนินการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (ตราสาร
ทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1) ภายใต้ Global Medium Term
Note Program ของธนาคาร เป็นจำ�นวนเงิน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เสนอขายให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น สถาบั น ในต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น การเตรี ย ม
ความพร้อมด้านเงินกองทุนของธนาคารให้มคี วามมัน่ คงในสถานการณ์ที่
เศรษฐกิจกำ�ลังอยู่ในภาวะหดตัวและธุรกิจต่างๆ กำ�ลังประสบปัญหาจน
อาจกระทบต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกค้าและอาจก่อให้เกิด
หนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้กบั ธนาคาร ตราสารทีธ่ นาคารออกในครัง้ นีช้ ว่ ยเพิม่
ความแข็งแกร่งด้านเงินกองทุนของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีเงินกองทุนตามกฎหมาย จำ�นวน 502,067
ล้านบาท โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำ�นวน 431,381 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ งร้อยละ 18.34 และอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 15.76 ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้แก่นกั ลงทุนและลูกค้าตลอดจนสามารถรองรับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตทีป่ ระเทศไทยกำ�ลังเผชิญอยูไ่ ด้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ด้านอาคารสถานที่

เพือ่ ความปลอดภัยและลดความเสีย่ งของพนักงาน ลูกค้า และสาธารณชน
ธนาคารได้ด�ำ เนินการทำ�ความสะอาดและพ่นน้�ำ ยาฆ่าเชือ้ ในพืน้ ทีอ่ าคาร
และที่ทำ�การสาขาต่างๆ ของธนาคาร ตามแนวทางการป้องกันโรคของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการคัดกรองผูท้ จี่ ะผ่านเข้าอาคาร
และสาขาของธนาคารโดยการตรวจวัดไข้ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนหรือ
ปรอทวัดไข้ก่อนเข้าอาคาร และเพิ่มความถี่ในการทำ�ความสะอาดพื้นที่
ส่วนกลางของอาคารโดยเฉพาะในจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง
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ด้านพนักงาน

ด้วยความห่วงใยต่อพนักงานและครอบครัว ธนาคารได้กำ�หนดมาตรการ
เพือ่ สนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างราบรืน่ ช่วยบรรเทา
ผลกระทบในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนดูแลและสร้างขวัญกำ�ลังใจ
ให้กับพนักงาน ดังนี้
1. การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19
ธนาคารได้จัดทำ�สรุปข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อให้พนักงาน
ทราบข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับโรคและวิธีป้องกันตนเอง โดยจัดให้มีการ
สื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ต โปสเตอร์ติดในลิฟต์ และกระดานสื่อความ
ซึ่งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ภายในอาคาร
2. การกำ�หนดมาตรการ แนวปฏิบตั ิ และสือ่ ความเกีย่ วกับการป้องกัน
โรคโควิด-19
ธนาคารได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ใิ นการป้องกันโรคโควิด-19 สำ�หรับพนักงาน
และที่ปรึกษาภายนอกที่ปฏิบัติงานให้แก่ธนาคาร ดังนี้
2.1 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล
การเดินทางภายในประเทศ
พนักงานที่มีความจำ�เป็นต้องเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ปฏิบัติงานหลักหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
สำ � รองที่ ต นปฏิ บั ติ ง านอยู่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น โรค
ตามมาตรฐานของทางการและของธนาคารอย่างเคร่งครัด
ธนาคารได้กำ�หนดแนวปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนี้
1. การจัดเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของพนักงานในอาคาร
สำ�นักงานใหญ่ให้เหลื่อมกัน เพื่อลดความแออัดของการใช้ลิฟต์ช่วง
พักกลางวันและห้องอาหาร พร้อมทั้งจัดโต๊ะรับประทานอาหารให้เว้น
ระยะห่างและมีฉากกั้น
2. การใช้ลิฟต์โดยสาร ธนาคารขอความร่วมมือพนักงานไม่ยืนใกล้ชิดกัน
และงดการพูดคุยตลอดเวลาที่อยู่ในลิฟต์ รวมทั้งจัดทำ�เส้นแบ่งให้ยืน
ในระยะห่างกัน
3. การประชุมภายในธนาคาร ธนาคารขอความร่วมมือจากพนักงานให้
จัดประชุมแบบไม่เผชิญหน้าโดยใช้ระบบ Tele-Conference, Video
Conference Meeting ผ่านระบบงานภายในของธนาคาร แต่ในกรณีที่
จำ�เป็นต้องประชุมแบบเผชิญหน้า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสแกน
คิวอาร์โค้ด ทีต่ ดิ บริเวณหน้าห้องประชุมก่อนเข้าใช้งานทุกครัง้ ต้องสวม
หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
4. ข้อปฏิบัติทั่วไปสำ�หรับพนักงาน ธนาคารขอให้พนักงานเว้นระยะห่าง
ทางสังคมจากผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยหลีกเลี่ยงการพบปะ พูดคุย
หรือการทักทายกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งให้หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหาร หรื อ การใช้ สำ � รั บ สำ � หรั บ รั บ ประทานอาหารร่ ว มกั น และ
หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ส่วนกลางของหน่วยงานร่วมกัน

การเดินทางไปต่างประเทศ
ธนาคารได้ขอความร่วมมือให้พนักงานงดเดินทางออกนอกประเทศไทย
แต่หากมีความจำ�เป็นต้องเดินทาง พนักงานต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับ
บัญชาระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปก่อน และต้องสแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อกรอกแบบฟอร์มรายงานการเดินทาง นอกจากนี้ ธนาคารได้ขอ
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดติดต่อกับที่ปรึกษาต่างชาติในลักษณะ
เผชิญหน้าและหากมีความจำ�เป็นต้องให้ที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามา
ปฏิบัติงานในธนาคาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกรอกแบบฟอร์ม
รายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของที่ปรึกษาดังกล่าวทุกครั้ง
2.2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานการณ์โควิด-19
ธนาคารได้ประกาศให้ทกุ หน่วยงานจัดแบ่งทีมงานทีส่ ามารถปฏิบตั งิ าน
ทดแทนกันได้ และให้ปฏิบัติงานแยกต่างหากจากกัน เพื่อให้ในกรณี
ทีม่ ผี ปู้ ฏิบตั งิ านในทีมใดทีมหนึง่ ป่วยติดเชือ้ และผูใ้ กล้ชดิ ในทีมถูกกักตัว
เฝ้าระวังอาการทุกหน่วยงานจะยังมีทีมงานที่สามารถปฏิบัติงานได้
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ให้พจิ ารณาใช้กลยุทธ์การปฏิบตั งิ านตามความเหมาะสม
กับระดับความสำ�คัญของประเภทงาน/ธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น
การแยกสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน การสลับผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนผูป้ ฏิบตั งิ าน
หรือการปฏิบัติงานอยู่ภายในที่พักอาศัยของพนักงาน
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หลักการโรค โควิด-19

TIER 1: กลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้เป็นโควิด-19
สิ่งที่ต้องทำสำหรับกลุ่ม
Tier 1
1. หยุดงานทันที
2. SQ และทำงานทีบ
่ า้ น 14 วัน
3. เมือ
่ โรงพยาบาลยืนยันว่าเป็น
โควิค-19 ให้ Tier 1 พบ
แพทย์เพือ
่ ตรวจโควิค-19
4. ถ้า Tier 1 ทำงานทีบ
่ า้ นครบ
14 วันแล้วให้ไปตรวจซํ้า
อีกครัง้ ก่อนกลับมาทำงาน

ผูบ
้ งั คับบัญชา

เพือ
่ นร่วมงาน
ใกล้ในระยะ 2 เมตร

เพือ
่ นร่วมงาน
ทีป
่ ระชุมร่วมกัน

เพือ
่ นทีร่ บ
ั ประทาน
อาหารร่วมกัน

เพือ
่ นทีท
่ ำกิจกกรรม
สันทนาการร่วมกัน

ลูกค้า

เพือ
่ นร่วมงาน
ทีพ
่ บลูกค้าร่วมกัน

TIER 2: กลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้เป็นโควิด-19 แต่ติดต่อกับ TIER 1
สิ่งที่ต้องทำสำหรับกลุ่ม
Tier 2

*SQ = Self Quarantine

TIER 0: ผู้ป่วยโควิด-19
1. ให้หยุดงานทันที
2. ให้รก
ั ษาตัวทีโ่ รงพยาบาลหรือสถานทีอ
่ น
่ื ตามคำแนะนำของแพทย์

1. หยุดงานทันที
2. SQ และทำงานทีบ
่ า้ น 14 วัน
3. ถ้า Tier 1 เป็นโควิค-19
ให้ Tier 2 พบแพทย์เพือ
่
ตรวจโควิค-19
4. ถ้า Tier 1 ไม่เป็นโควิค-19
ให้ Tier 2 ทำงานทีบ
่ า้ น
จนครบ 14 วันแล้วให้
กลับมาทำงานทีธ
่ นาคาร

3. การจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน
ธนาคารได้ดูแลจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยให้กับพนักงาน
ทุกคนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจล
แอลกอฮอล์ ข นาดพกพา และบริ ก ารเจลแอลกอฮอล์ ต ามจุ ด ต่ า งๆ
ทั่วบริเวณธนาคาร
4. การควบคุม ดูแล และติดตาม กรณีพบพนักงานติดเชื้อหรือสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19
ธนาคารได้ จัด ทำ � “คู่ มื อ ปฏิบัติก รณีพนัก งานธนาคารป่ว ยหรือสัมผัส
ใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยโรคโควิด-19” และเมือ่ พบว่าพนักงานป่วยเป็นโรคโควิด-19
จะให้พนักงานหยุดงานและพักรักษาตัวทันที พร้อมทั้งจะระบุตัวบุคคล
เสี่ยงที่เป็น Tier 1 และ Tier 2 เพื่อดำ�เนินมาตรการตามความเหมาะสม
ต่อไป สายทรัพยากรบุคคลจะติดตามอาการของพนักงานที่ถูกกักตัวเฝ้า
ระวั ง อาการ (Self-quarantine) โดยให้ พ นั ก งานรายงานอาการผ่ า น
แบบฟอร์มจากการสแกนคิวอาร์โคด ให้ผบู้ งั คับบัญชารับทราบ นอกจากนี้
ธนาคารยังมีระบบ “BBL Care” ซึ่งใช้ติดตามข้อมูลพนักงานที่ป่วยหรือ
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19
5. การกำ�หนดวิถีการทำ�งานรูปแบบใหม่ (Digital way of working)
การวางแผนกำ�ลังคน
ธนาคารได้จัดทำ�คิวอาร์โค้ด ให้พนักงานสามารถสแกนและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของตน เพื่อให้หัวหน้างานสามารถบริหารกำ�ลังคน
ให้เหมาะสมตามความจำ�เป็นเร่งด่วนและประเภทงาน

ทำงานร่วมกับ
Tier 1

ติดต่อพูดคุย Face to
พบปะทักทาย
Face กับ Tier 1
ใกล้ชด
ิ กับ Tier 1

รับประทานอาหาร
ทำกิจกกรรม
รว่มกัน Tier 1 สันทนาการกับ Tier 1

ประชุมกับ Tier 1

รายงานความยั่งยืนปี 2563 31

แห่งประเทศไทย รวมถึงการให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้มีเงินทุน
และสภาพคล่องที่เพียงพอ เพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือกับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคโควิด-19 และเป็นการแสดงถึงความมุง่ มัน่ ของธนาคาร
ในการเป็น “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น” ทีช่ ว่ ยประคับประคองให้ลกู ค้าสามารถ
ผ่านวิกฤตนี้ไปได้

การพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้พนักงานที่รอปฏิบัติงานที่บ้านได้ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะทั้งที่
เป็ น ด้ า นความรู้ แ ละด้ า นอารมณ์ แ ละสั ง คมให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั ธนาคารจึงกำ�หนดให้
พนักงานที่รอปฏิบัติงานที่บ้านทุกคนต้องเรียนรู้ผ่าน BBLearn ซึ่งเป็น
ช่องทางเรียนรู้แบบออนไลน์ของธนาคาร
6. การช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบของพนักงานและครอบครัว
ธนาคารได้จดั ให้มี “สวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พนักงาน
เนื่องจากบุคคลในครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19” โดยให้เงินกูแ้ ก่พนักงานทีม่ บี คุ คลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา
สามี ภรรยา หรือบุตร ได้รบั สูญเสียรายได้จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย และไม่ต้องมีหลักประกัน
ด้านลูกค้า

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ก่อผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจ
ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการในหลากหลายสาขาธุรกิจ ทำ�ให้
รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�เป็นต้องออกมาตรการต่างๆ เพือ่
บรรเทาผลกระทบดังกล่าวโดยต่อเนื่อง ธนาคารได้ออกมาตรการต่างๆ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า และสนั บ สนุ น นโยบายของภาครั ฐ และธนาคาร

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังคงมีศักยภาพใน
การดำ�เนินธุรกิจหรือสามารถชำ�ระหนี้ได้ในอนาคต ธนาคารได้พิจารณา
ให้ความช่วยเหลือโดยมีแนวทาง ดังนี้
การช่วยเหลือภาระสินเชื่อเดิม
1. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและลูกค้ารายย่อย
จะพิจารณาให้เหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้าแต่ละราย เช่น ขยาย
เวลาชำ�ระหนี้ กำ�หนดระยะเวลาปลอดหนี้ และ/หรือ ปรับเงื่อนไขให้
สอดคล้องกับความสามารถในการชำ�ระหนี้ แปลงหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้
ระยะยาว เป็นต้น
2. การปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าบุคคลให้
สามารถนำ�ภาระหนี้บัตรเครดิต และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกำ�กับมารวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ประโยชน์จาก
หลักประกัน ซึ่งจะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
ให้เหลือไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MRR และขยายระยะเวลาการชำ�ระหนี้
ตามความสามารถในการชำ�ระหนี้ได้อย่างเหมาะสม
3. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกลุ่มไม่เกิน 100 ล้านบาท จะได้รับ
สิทธิชะลอการชำ�ระหนี้ (ทัง้ เงินต้นและดอกเบีย้ ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน
โดยอัตโนมัติ ในส่วนของลูกค้าบุคคล ธนาคารจะพิจารณาผ่อนผันให้
พักชำ�ระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน โดยจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
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โมบายแบงก์กิ้ง
ธนาคารประชาสัมพันธ์การสมัครใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคาร
กรุงเทพ อย่างต่อเนื่องและจัดแคมเปญส่งเสริมการสแกนคิวอาร์โค้ด
จ่ายค่าสินค้าและบริการด้วยโมบายแบงก์กิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
เงินสด ลูกค้าสามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงิน เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก
ออนไลน์ โอนเงิน จ่ายเงิน ลงทุน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งได้ทันทีโดยไม่ต้อง
ไปสาขาธนาคาร

4. การลดอัตราผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ�สินเชื่อบัตรเครดิตจากร้อยละ 10 เป็น
ร้อยละ 5 ในปี 2563–2564 และเปลี่ยนเป็นร้อยละ 8 ในปี 2565
5. การปรับลดเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตจากร้อยละ 18 เป็น
ร้อยละ 16 และสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับ จากร้อยละ 28 เป็น
ร้อยละ 25
6. โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” เพื่อช่วยเหลือ
ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้ธนาคารหลายรายให้สามารถแก้ไขหนี้ได้อย่าง
เบ็ดเสร็จและรวดเร็วขึ้น โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่เจ้าหนี้
ได้ตกลงร่วมกัน เช่น การขยายเวลาชำ�ระหนี้ การลดค่างวด การปรับ
เงื่อนไขการผ่อนชำ�ระหนี้ให้เหมาะสม การพิจารณาให้สินเชื่อใหม่
การสนับสนุนสินเชื่อใหม่ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ� (Soft Loan) เพื่อ
ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อดำ�เนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้าแล้ว ธนาคาร
ยั ง มอบหมายให้ พ นั ก งานดู แ ลและให้ คำ � ปรึ ก ษาแก่ ลู ก ค้ า ในเรื่ อ งการ
ปรับเงื่อนไขการใช้วงเงิน การปรับแผนการผ่อนชำ�ระหนี้ให้สอดคล้องกับ
รายได้ในปัจจุบัน และการจัดโครงสร้างทางการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้า
สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ รวมถึงให้พนักงานเฝ้าระวังสถานการณ์ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของลูกค้าในอนาคตด้วย นอกจากนี้
เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง
ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธนาคารได้พัฒนาช่องทาง
บริการต่างๆ ดังนี้

บริการธนาคารทางโทรศัพท์
ธนาคารได้เพิม่ “เมนูลดั ” ในบริการทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัตขิ องธนาคาร
ได้แก่ ข้อมูลมาตรการช่วยเหลือจากธนาคาร การสมัครและใช้งานธนาคาร
กรุงเทพพร้อมเพย์และบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอฟังตามลำ�ดับรายการ
ทุ ก เมนู และธนาคารได้ พั ฒ นาระบบให้ ลู ก ค้ า สามารถตรวจสอบเงิ น
ช่วยเหลือที่ได้รับจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐได้ด้วยตนเอง โดย
ไม่จำ�เป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า
เว็บไซต์ธนาคาร
ธนาคารได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการของธนาคารในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร เช่น การเปิด-ปิดสาขา หรือปรับ
เวลาการให้บริการที่สาขา บูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึง
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร นอกจากนี้
ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิมาตรการ
ช่วยเหลือด้านสินเชื่อของธนาคารได้ทางเว็บไซต์ https://www.bangkok
bank.com/COVID19-Update ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ติดต่อกลับพร้อมให้
คำ�แนะนำ�และความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาเว็บฟอร์ม ซึ่งช่วยอำ�นวยความสะดวก
แก่ลูกค้าในการติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟนเพื่อขอรับบริการเพิ่มเติม
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ อายัดบัญชีเงินฝาก ถอน
อายัดบัญชีเงินฝาก/เช็ค ขอรายการเดินบัญชี (Statement) ขอหนังสือ
รับรองยอดเงินฝาก ขอหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ขอหนังสือรับรอง
หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ขอหนังสือรับรองดอกเบีย้ เงินกู้ ขอหนังสือรับรองซือ้ -ขาย
กองทุน และบริการอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟนจะช่วยทำ�ธุรกรรม
เหล่านี้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปดำ�เนินการที่สาขาธนาคาร
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ด้านชุมชนและสังคม

ธนาคารได้จัดสรรงบประมาณจำ�นวน 40 ล้านบาท สมทบทุนร่วมสู้
โควิด-19 โดยส่งมอบให้กับ 4 สถาบันการแพทย์ ประกอบด้วย 1) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิ
รามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 2) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 4) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันละ 10 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารร่วมกับ
ธนาคารสมาชิ ก สมาคมธนาคารไทยมอบเงิ น ให้ แ ก่ พลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำ�เนียบรัฐบาล จำ�นวน 50
ล้านบาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคโควิด-19
โดยบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาล
รามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำ�ราศนราดูร และสภากาชาดไทย
ธนาคารได้มีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือสังคมรอบข้างสาขาของธนาคาร
โดยจัดให้มี “ตู้มิตรคู่บ้าน” ตามแนวทาง “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหาร
และสิ่งของจำ�เป็นให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน โดยเริ่มตู้แรกที่หน้าสาขาเชิงทะเล
จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากผู้อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
โรงแรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการปิดจังหวัดภูเก็ตเพราะ

สถานการณ์โควิด-19 จากนั้น ธนาคารได้ทยอยติดตั้ง “ตู้มิตรคู่บ้าน”
เพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ เช่น สาขาพะเยา สาขาแพร่ สาขาน่าน และสาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ สิน้ 39 จุด ซึง่ สาขาของธนาคารจะช่วยกัน
เติมอาหารแห้งและสิ่งของที่จำ�เป็นในตู้เหล่านี้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้
จัดกิจกรรม “เพื่อนเราอิ่มท้อง มิตรพลอยอิ่มใจ” โดยจัดทําอาหารกล่อง
เพือ่ ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงจัดทำ�ถุงยังชีพ
เพื่อนำ�ไปมอบให้ชุมชนต่างๆ
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การดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

ด้ วยตระหนักถึ งหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ธนาคารมีต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม สอดคล้ อ งกั บ เป้า หมายการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น ของ
องค์การสหประชาชาติ ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญกับการให้บริการทางการเงิน
อย่างมีความรับผิดชอบ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง การให้
ความรูเ้ พื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อมและลดโลกร้อน
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การให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ
และคำ�นึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการลงทุน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของความตกลงปารีส

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

การปรั บ ปรุ ง กระบวนการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ให้ มี
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล อย่างเป็นระบบ

฿

การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนและสินเชื่อ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

฿

ผลการดำ�เนินงานปี 2563
฿

จัดทำ�นโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ และ
ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชือ่ ธุรกิจให้มกี ารบริหาร
จัดการความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
อย่างเป็นระบบ
สนับสนุนสินเชือ่ พลังงานทดแทนจำ�นวน 95,688 ล้านบาท
และสินเชือ่ เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมจำ�นวน
479.25 ล้านบาท

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565
ESG
RISK

UN

การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
ให้เป็นระบบและมีความเป็นสากลมากขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการลงทุนเพื่อสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ และเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของความตกลงปารีส

36 ���������������������������

ความท้าทายด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั
เป็ นข้ อจำ� กัด ของการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่ง ยืน ส่งผลให้หลาย
ภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่มีความสมดุล
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน
และเป็นแหล่งเงินทุนสำ�คัญของภาคธุรกิจและครัวเรือน ธนาคารตระหนัก
ว่าการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร อาจนำ�มา
ซึ่งความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social, and Governance: ESG) รวมถึงการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งหากไม่ได้บริหารจัดการอย่างเหมาะสมก็อาจส่งผล
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อชื่อเสียงและผลประกอบการของธนาคาร
ตลอดจนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ธนาคารให้ความ
สำ�คัญกับการพิจารณาสินเชื่อที่คำ�นึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยกำ�หนดนโยบายการให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ ไว้เป็นแนวทางการดำ�เนินการ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังสนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการและกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ส่งเสริมการดำ�เนินงานที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล เพื่อนำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ และเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศของความตกลงปารีส ตลอดจนเพือ่ สร้างผลประกอบการทีด่ ใี น
ระยะยาวของธนาคาร
แนวทางการดำ�เนินงานด้านการให้สินเชือ
่
อย่างมีความรับผิดชอบ

เพือ่ แสดงความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามแนวทางการดำ�เนินกิจการธนาคาร
อย่ า งยั่ ง ยื น ในด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือของสมาคมธนาคารไทย ธนาคารได้ก�ำ หนดนโยบาย
การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ
พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร รวมถึงได้
กำ�หนดรายการทีธ่ นาคารไม่ให้การสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิด
ผลเสียร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และต่อชื่อเสียงของธนาคาร
ติดตามรายละเอียดเพิม
่ เติมที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/Responsible-Lending-Policy

รายการที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนสินเชือ
่
ธุรกิจหรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของประเทศ
ที่ดำ�เนินธุรกิจ

ธุรกิจหรือบุคคลทีถ
่ ก
ู กำ�หนดว่าเกีย
่ วข้องกับการก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มอ
ี านุภาพทำ�ลายล้างสูง ได้แก่
อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอืน
่ ใด
ซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวต
ิ มนุษย์ สัตว์
พืช จำ�นวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำ�นอง
เดียวกับอาวุธดังกล่าว เช่น ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และ
ระเบิดลูกปราย รวมทัง้ ระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรุนแรง โดยไม่มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และไม่มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการหรือกิจกรรมที่บุกรุกทำ�ลายพืน
้ ที่ในเขต
ป่าชายเลน

กิจกรรมค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุซ
์ ง่ึ ขัดต่อ
ข้อกำ�หนดในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึง่ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

กิจกรรมที่มีการค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน
หรือใช้แรงงานเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ธนาคารมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับความเสีย่ งและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการให้สนิ เชือ่ ของธนาคาร เพือ่ ให้นโยบายการให้สนิ เชือ่
อย่างมีความรับผิดชอบของธนาคารมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง
ที่มีนัยสำ�คัญต่อทั้งธนาคารและสังคมส่วนรวม นโยบายการให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และ
จะได้รับการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้การบริหารจัดการด้านสินเชื่อมี
ความทันสมัยและเท่าทันต่อความเสี่ยงใหม่ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล
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กรอบกระบวนการพิจารณาสินเชือ
่ ตามแนวทาง
การให้สินเชือ
่ อย่างมีความรับผิดชอบ
สินเชือ
่ ธุรกิจ

ธนาคารมีกรอบการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อโครงการที่ชัดเจน
โปร่งใส และคำ�นึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรอบด้ า น ตลอดจนมี ก ลไกควบคุ ม และติ ด ตามที่
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ทุกคำ�ขอสินเชื่อจะมีการคัดกรองลูกค้า
หรือกิจกรรมที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ ออกจากกระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประวัติเสียหายและข่าว
เชิ ง ลบของผู้ ข อสิ น เชื่ อ ในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล
การตรวจสอบด้านการป้องกันการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการป้องกันการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง ในขั้นตอนการทำ�
ความรู้จักตัวตนของลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลู ก ค้ า ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งใน
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
สำ�หรับคำ�ขอสินเชื่อโครงการ ซึ่งมักเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีโอกาส
ในการก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อ มและสังคมที่สูงกว่าสินเชื่อทั่วไป
ธนาคารจั ด ให้ มี ก ระบวนการพิ จ ารณาความเสี่ ย งและผลกระทบ
โดยละเอียด และมีการกำ�หนดระดับการอนุมัติสินเชื่อที่สูงขึ้นตามระดับ
ความเสี่ยง โครงการที่มีความเสี่ยงในการก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสั ง คมอย่ า งรุ น แรงจะต้ อ งมี ม าตรการป้ อ งกั น แก้ ไขผลกระทบ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ธนาคารมีการแบ่งประเภทโครงการตาม
ระดั บ ของความเสี่ ย งและผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
• Category A หมายถึง โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับสูง
• Category B หมายถึง โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับปานกลาง
• Category C หมายถึง โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่ำ�หรือไม่มีผลกระทบ
คำ�ขอสินเชือ่ โครงการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม
สูง (Category A) และปานกลาง (Category B) จะต้องมีการพิจารณา
ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรอบด้าน เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้
1. ลูกค้าต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมและสังคมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการทีข่ อสินเชือ่ และจัดทำ�
รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม (Environmental
and Social Impact Assessment: ESIA) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม (ESIA) และจากแหล่งอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการ

ระบุและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทีส่ �ำ คัญอย่างรอบด้าน ตลอดจนความเหมาะสมของมาตรการป้องกัน
บรรเทาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านการเงินและด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของโครงการจะถูกนำ�ไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
สิ น เชื่ อ และกำ � หนดเงื่ อ นไขสั ญ ญาที่ เ หมาะสมกั บ การป้ อ งกั น และ
บรรเทาความเสี่ยงที่สำ�คัญต่อไป
ในปี 2563 กระบวนการพิจารณาสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของ
ธนาคารกำ�ลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนารายละเอียดบางอย่าง
ในทางเทคนิคและทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถใช้งานได้
โดยสมบูรณ์แบบในปี 2564
สินเชือ
่ บุคคล

ธนาคารพิจารณาสินเชื่อบุคคลโดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ควบคู่
กับความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจมีเงินเหลือไม่เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ เพื่อ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ลู ก ค้ า มี ภ าระหนี้ สิ น เกิ น ตั ว จนกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ในระยะยาว ธนาคารให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษกับกลุม่ เปราะบาง หรือกลุม่
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยกว่ า 30,000 บาทต่ อ เดื อ น และมี ภ าระหนี้ ต่ อ รายได้
มากกว่าร้อยละ 70 โดยมีการกำ�หนดเพดานลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไม่ให้เกิน
ร้อยละ 10 ของลูกหนี้ท้ังหมดในพอร์ตสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อ
ส่วนบุคคล
ในการทำ�ธุรกรรมด้านสินเชื่อกับลูกค้า เจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแลลูกค้าจะ
ต้องทำ�ความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า และตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ ว
กับลูกค้า โดยการสอบถามข้อมูล ตรวจสอบ และพิจารณาอย่างรอบคอบ
ถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เช่น
วัตถุประสงค์ของคำ�ขอสินเชื่อต้องไม่เป็นไปเพื่อประกอบธุรกิจหรือทำ�
ธุรกรรมผิดกฎหมาย การประเมินระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าจะใช้ธนาคาร
เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทำ�ลายล้างสูง เป็นต้น
ธนาคารกำ�หนดให้มีการติดตามการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างสม่ำ�เสมอ
โดยสินเชือ่ ประเภทหมุนเวียนจะมีการทบทวนวงเงินประจำ�ปี ในส่วนของ
สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารมีระบบการติดตามพฤติกรรมในการใช้จ่าย
และการชำ � ระหนี้ ข องผู้ ถื อ บั ต รแต่ ล ะราย เพื่ อ ใช้ ใ นการทบทวนหรื อ
เปลีย่ นแปลงวงเงินให้เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
นอกจากนี้ ธนาคารมีระบบการเรียกเก็บหนี้ที่สามารถเตือนให้ทราบเมื่อ
ลูกหนีเ้ ริม่ มีปญ
ั หาในการชำ�ระหนี้ หรือไม่สามารถชำ�ระหนีไ้ ด้ตามข้อตกลง
มีการส่งข้อความสั้นติดตาม (SMS) การโทรศัพท์ติดตาม และการออก
หนังสือติดตามหนี้ โดยไม่ขดั กับพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
และประกาศคณะกรรมการกำ�กับการทวงถามหนี้
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การสนับสนุนสินเชือ
่ โครงการภายใต้แนวคิด
การให้สินเชือ
่ อย่างมีความรับผิดชอบ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม

ธนาคารเริม่ ให้สนิ เชือ่ แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
เวียดนามมาตั้งแต่ปี 2561 และยังคงให้การสนับสนุนสินเชื่อในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานสะอาด แต่เนื่องจากมีการใช้พื้นที่เป็นจำ�นวน
มากในการติดตั้งระบบต่างๆ จึงอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
เกิดความขัดแย้งกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้ ธนาคารได้กำ�หนดเงื่อนไขให้
โครงการมีการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและต้องมี
มาตรการจัดการผลกระทบอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะมีการให้สินเชื่อแก่
โครงการ
โรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน

แผนพั ฒ นากำ � ลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย พ.ศ.2561–2580
กำ�หนดให้เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30
ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2580 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มปริมาณ
การซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมจาก 550 เมกะวัตต์
เป็ น 975 เมกะวั ต ต์ ซึ่ ง จะช่ ว ยลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
การฝังกลบขยะและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าว ธนาคารได้มีส่วนร่วมในการให้สินเชื่อกับโครงการกำ�จัดขยะ
มูลฝอยเพือ่ ผลิตไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีพ่ ร้อมดำ�เนินการ
ในระยะแรก กำ�ลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จำ�หน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ น เวลา 20 ปี โครงการดั ง กล่ า วใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับในระดับโลก และมีการติดตั้งระบบต่างๆ เพื่อลดการปล่อย
มลพิษสู่อากาศ ธนาคารได้จัดให้มีที่ปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีดังกล่าวในขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ
โครงการ และได้ติดตามผลการดำ�เนินงานของโรงไฟฟ้าว่าส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือไม่
การสร้างการมีส่วนร่วมในประเด็นความท้าทายและ
โอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการสร้างการมีสว่ นร่วมในประเด็นความท้าทาย
และโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึง
ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนร่วมกัน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมความท้าทายดังกล่าว ในปี 2563
ธนาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของ
ธนาคาร ดังนี้

ผู้บริหารและพนักงาน

ธนาคารได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แก่ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงและด้าน
สินเชื่อ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ�
มาบรรยายให้ความรู้ จำ�นวน 3 ครั้ง ในหัวข้อ 1. Enhancing knowledge
on Climate Change 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ในภาคเกษตรของประเทศไทย และ 3. การวิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคธุรกิจโดยใช้แบบจำ�ลอง นอกจากนี้
ธนาคารได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมหรืองานสัมมนาของ
องค์กรภายนอก อาทิ การอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรายงาน
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำ�หรับบริษทั จดทะเบียน” จัดโดย ชมรมวาณิชธนกิจ
ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) การอบรม
หัวข้อ “Responsible Lending Policies” และ “Bank policies for the
power sector and the mining sector” จัดโดย แนวร่วมการเงินที่เป็น
ธรรมนานาชาติ (Fair Finance International: FFI)
ลูกค้า

ธนาคารจัดสัมมนาให้กับเอสเอ็มอี ในหัวข้อ “การลดต้นทุนธุรกิจใน
ระยะยาว ด้วยพลังงานสะอาด (Solar Rooftop)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เอสเอ็มอีได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำ�งานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมตระหนักถึงความสำ�คัญและประโยชน์ของ
การใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ และสามารถเลือกลงทุนติดตั้ง
แผงโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) ได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ ธนาคาร
ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน) มาร่วมเป็นวิทยากร
ธนาคารมุ่งหวังว่าลูกค้าจะเห็นความสำ�คัญและนำ�พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งนี้ ธนาคารพร้อม
สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนของเอสเอ็มอี ทั้งในด้านความรู้และ
เงินทุน
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก เพือ่ ประชาสัมพันธ์และแลกเปลีย่ นความรูใ้ นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความท้าทายและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ของประเทศ ในปี 2563 ธนาคารได้สนับสนุนงาน “IEEE PES Dinner Talk”
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ข้ อ มู ล รวมทั้ ง แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ด้ า น
นโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าของ
ประเทศไทยแก่ผู้ร่วมงาน และธนาคารได้เข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา
“Thailand ESCO Fair 2020” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำ�หรับผู้ประกอบการด้วยบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) กระทรวงพลังงาน อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาด
การอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ
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การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
สินเชือ
่ เพื่อพลังงานทดแทน

ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของการร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อน และ
พร้อมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานทดแทนด้วยการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพื่อสร้าง
ความมัน่ คงทางด้านพลังงานและบรรเทาปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม โดยการ
นำ � เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลั ง งาน
ทดแทนมาอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2563 ธนาคารได้สนับสนุนสินเชือ่ พลังงาน
ทดแทนกว่า 95,688 ล้านบาท โดยธนาคารมีสัดส่วนการให้สินเชื่อแก่
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด มียอด
สินเชื่อจำ�นวน 54,988 ล้านบาท รองลงมาคือ พลังงานน้ำ� มียอดสินเชื่อ
จำ�นวน 31,695 ล้านบาท
ในปี 2563 ธนาคารได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเงินกู้สีเขียว (Green Loan)
ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จำ�นวน 257 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม จากการลงนามสัญญาเงินกู้
ระหว่างธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
และ บริษัท Phu Yen TTP Joint Stock Company (Phu Yen JSC) มูลค่า
186 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ร่วมจากธนาคารพาณิชย์
5 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคาร
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน และธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์) มูลค่า 148.8 ล้านเหรียญสหรัฐ การสนับสนุนเงินกู้ดังกล่าว
นับเป็นเงินกู้สีเขียวรายแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรอง
โดย Climate Bonds Initiative
สินเชือ
่ เพื่อการอนุรก
ั ษ์พลังงาน

ธนาคารได้ด�ำ เนินโครงการ “เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานโดย
สถาบันการเงิน” มาอย่างต่อเนือ่ งจนสิน้ สุดโครงการในระยะที่ 6 โครงการ
ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงานของภาคธุรกิจผ่านการให้สินเชื่อแก่กิจกรรมต่างๆ ที่
ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

สัดส่วนพอร์ทฟอลิโอสินเชือ
่ ธุรกิจพลังงานทดแทน (ร้อยละ)
โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

2561

2562

2563

• พลังงานแสงอาทิตย์

49.02

52.06

57.47

• พลังงานน้ำ�

33.04

30.49

33.12

• พลังงานลม

5.38

5.46

4.93

• พลังงานชีวมวล

1.14

3.50

4.48

• พลังงานความร้อนใต้พน
ื้ พิภพ

11.42

8.49

0.00
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ ลดการใช้พลังงาน การติดตัง้ แผงโซลาร์
บนหลังคา เป็นต้น ในปี 2563 ธนาคารมียอดสินเชื่อ จำ�นวน 365.25
ล้านบาท การสนับสนุนสินเชือ่ ภายใต้โครงการในระยะที่ 6 (ปี 2558–2563)
มีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 10.98 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
หรือเทียบเท่าการลดปริมาณการใช้น�้ำ มัน 935.81 ตันน้�ำ มันดิบเทียบเท่า
ต่อปี ซึ่งเทียบเท่าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกประมาณ 5,490.15
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
สินเชือ
่ โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยระบบไฟฟ้า

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินหลักในการจัดหาสินเชื่อแก่โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำ�โรง ใน
รูปแบบการปล่อยกู้ร่วม (Syndicate Loan) มูลค่ารวม 63,360 ล้านบาท
ธนาคารให้สนิ เชือ่ วงเงินประมาณ 17,820.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.13
ของวงเงินกูร้ ว่ มของโครงการดังกล่าว โดยในปี 2563 ได้มกี ารเบิกจ่ายเงิน
จำ�นวน 2,350.50 ล้านบาท สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และ
2,596.50 ล้านบาท สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ทั้งนี้โครงการ
รถไฟฟ้าทัง้ สองสายจะช่วยอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางของประชากร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทีป่ ล่อยสูช่ นั้ บรรยากาศ เนือ่ งจากการลดลงของปริมาณการจราจร
บนท้องถนน

สินเชือ
่ บัวหลวงกรีน

ธนาคารสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ “สินเชื่อบัวหลวงกรีน”
ให้แก่เอสเอ็มอี สำ�หรับการลงทุนทางธุรกิจหรือบริหารจัดการพลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคาร
กำ�หนดเงือ่ นไขของการลงทุนทีส่ ามารถขอรับสินเชือ่ บัวหลวงกรีน ไว้ ดังนี้
1. การลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ มลภาวะทาง
อากาศ หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ�
2. การลงทุนด้านการบริหารจัดการของเสียเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ เช่น
การนำ�เศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำ� หรือกลับมาใช้ใหม่
3. การลงทุนด้านการใช้วัสดุชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีที่สร้าง
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เอง
ตามธรรมชาติ และการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ในปี 2563 มีเอสเอ็มอีที่ได้รบ
ั การสนับสนุนสินเชือ
่ บัวหลวงกรีน

฿

จำนวน

วงเงินสินเชื่อรวม

ราย

ล้านบาท

11

114.0

การสนับสนุนสินเชือ
่ ดังกล่าวมีส่วนช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถลดต้นทุน
และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

จำ�นวนการเบิกใช้วงเงินสินเชือ
่ (ล้านบาท)
2561

2562

2563

รวม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

466.83

3,281.00

2,350.50

6,098.33

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง

461.17

2,912.50

2,596.50

5,970.17

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินอืน
่ ๆ เพื่อความยั่งยืน
หุน
้ กู้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาล

ธนาคารมี ส่ ว นในการสนั บ สนุ น การออกและเสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเงินทีม่ สี ว่ นช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและ
เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของความตกลงปารีส
ผ่านการเป็นผู้จัดการการจัดจำ�หน่ายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(Green Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Bond) ของ
ลูกค้า โดยตราสารหนี้ที่ธนาคารจัดจำ�หน่ายในปี 2563 มีดังนี้

หุน้ กูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมของบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี
จำ�กัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2563 มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ระดมทุนไปใช้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า
จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ และโครงการบริ ห ารจั ด การขยะครบวงจร
ภายใต้กรอบการจัดหาเงินทุนเพือ่ โครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ของบริษทั
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการ
บริหารจัดการขยะครบวงจร ธนาคารมีสัดส่วนในการจัดจำ�หน่ายจำ�นวน
2,000 ล้านบาท
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หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน
การชำ�ระคืนเงินทุน และ/หรือการชำ�ระคืนหนีเ้ ดิม ของโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ซึง่ เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์
การระดมทุนเพือ่ โครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของบริษทั ธนาคารมีสดั ส่วน
ในการจัดจำ�หน่ายจำ�นวน 2,500 ล้านบาท
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวม 8,600 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลงทุ น และใช้ ชำ � ระคื น หนี้ ค งค้ า งในโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู แ ละ
สายสีเหลือง อันเป็นโครงการสำ�คัญที่ช่วยส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า การดำ�เนินการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไป
ตามกรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ธนาคารมีสัดส่วนใน
การจัดจำ�หน่ายจำ�นวน 3,225 ล้านบาท
พั น ธบั ต รรั ฐ บาลเพื่ อ ความยั่ ง ยื น รั ฐ บาลไทยได้ อ อกพั น ธบั ต รเพื่ อ
ความยั่งยืนเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อระดมทุนสำ�หรับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสำ�หรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้แผนการบริหาร
หนี้สาธารณะประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามที่ได้มีการปรับปรุง
หรือแก้ไขเพิม่ เติม) รวมถึงการเพิม่ ปริมาณ (Re-open) พันธบัตรเพือ่ ความ
ยั่งยืนดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อระดมทุนสำ�หรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้มเพิ่มเติม ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีมูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ธนาคารมี
สัดส่วนในการจัดจำ�หน่ายจำ�นวน 16,667 ล้านบาท
กองทุนรวม

ธนาคารส่งเสริมการดำ�เนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
รวมถึงส่งเสริมธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี โดยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนในเครือพิจารณาคัดเลือกและนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
กองทุนรวมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานและธุรกิจดังกล่าว ดังนี้
กองทุนรวมคนไทยใจดี (B-KIND) เป็นกองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนในบริษทั
ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม
ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ กองทุนมีนโยบาย
มอบรายได้ในการจัดการกองทุนร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บ
จากกองทุน ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
สังคมไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 กองทุนมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 569.61 ล้านบาท โดยกองทุนได้มอบเงิน
สนับสนุนโครงการเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมไปแล้วทัง้ สิน้ กว่า 53 โครงการ
เป็นจำ�นวนเงินรวมกว่า 40 ล้านบาท

ตัวอย่างโครงการที่กองทุน B-KIND สนับสนุนเงินทุน
• โครงการบัดดี้โฮมแคร์ เพื่อสนับสนุนโอกาสให้แก่เยาวชนจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลให้เข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อทำ�งานร่วมกับบัดดี้โฮมแคร์ในการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน
ครอบครัวที่มีศักยภาพในการจ่ายค่าบริการและต้องการคนดูแลที่บ้าน
พร้อมกับนำ�กำ�ไรที่ได้มาจัดบริการเยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้ โดยมีเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสเป็นอาสาสมัครดูแล
• โครงการทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของสตรี 3 จังหวัดภาคใต้
เพื่ อ สนั บ สนุ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ สตรี ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวน 15 กลุ่ม ให้ได้รับทุนกู้ยืมพัฒนา
กิจการ เพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เกิดการเชื่อมโยง
กลุ่มวิสาหกิจสตรีเข้ากับผู้ให้คำ�ปรึกษามืออาชีพทั้งในและนอกพื้นที่
เพื่อเสริมศักยภาพในการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น
• โครงการนาแลกป่า อันเป็นต้นแบบโครงการคืนพื้นที่ป่า 104 ไร่ ที่ถูก
ชาวบ้านรุกล้�ำ ใน จังหวัดน่าน โดยให้ชาวบ้านทีไ่ ม่มพี นื้ ทีท่ �ำ กินสามารถ
มีอาชีพและรายได้ทมี่ นั่ คง จนเกิดกลไกแรงจูงใจให้เกษตรกรคืนพืน้ ทีป่ า่
เพื่อแลกกับการสนับสนุนการปรับพื้นที่เพื่อทำ�นา
กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) กองทุนเปิด
บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) และ กองทุนเปิดบัวหลวง
สิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF) เป็นกองทุนที่เน้น
ลงทุนในบริษัทที่มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีจะพิจารณาจากการจัดอันดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) ยังมี
การพิจารณาลงทุนในบริษทั ทีไ่ ด้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อีกด้วย
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย
(B-THAICG) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 260.40 ล้านบาท กองทุนเปิด
บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) 3,862.11 ล้านบาท และกองทุน
เปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF) 3,452.62
ล้านบาท
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การเข้าถึงบริการและการให้ความรูท
้ างการเงิน
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมุ่งมั่นส่งเสริมการเข้าถึงบริการและการให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ลูกค้าของธนาคาร ธุรกิจและประชาชนทั่วไป
รวมถึงกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

การขยายการให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

฿

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
การจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินและความรู้อื่นๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเอสเอ็มอี
การสนับสนุนสินเชื่อแก่เอสเอ็มอีและเกษตรกร

฿

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

บัญชีเงินฝากพื้นฐานสำ�หรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจำ�นวนทั้งสิ้น 272,982 บัญชี

ATM

การพัฒนาตู้บัวหลวงเอทีเอ็มเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
เกษตรกรและเอสเอ็มอีกว่า 500 ราย ได้รับความรู้
ทางการเงินและความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

฿

การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ แก่ เ อสเอ็ ม อี ผ่ า นโครงการสิ น เชื่ อ
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ทางธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ บั ว หลวงเพื่ อ
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ สิ น เชื่ อ บั ว หลวงกรี น และสิ น เชื่ อ เพื่ อ
ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำ�มัน และสนับสนุนสินเชื่อแก่
เกษตรกรมากกว่า 25,000 ล้านบาท

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปราะบางต่างๆ รวมถึงเอสเอ็มอี เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงิน
การให้ความรู้ทางการเงินและความรู้อื่นๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรและเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน
การให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป
เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

รายงานความยั่งยืนปี 2563 43

การเข้าถึงบริการและความรู้ทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือนเป็น
หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน การเข้าถึงบริการทางเงินทีจ่ �ำ เป็นจะช่วยสนับสนุนให้ธรุ กิจและ
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่การมีความรู้ทางการเงิน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ จะช่วยสร้างภูมคิ มุ้ กันความเสีย่ งด้านการเงิน
และช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางการเงิ น ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ และครั ว เรื อ น
อย่างไรก็ดี การเข้าถึงบริการและความรู้ทางการเงินในประเทศไทยยังไม่
ทั่ ว ถึ ง ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ บางส่ ว นยั ง ไม่ ส ามารถพั ฒ นาได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ
และบางครัวเรือนยังไม่สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้ดพี อจนนำ�ไปสู่
ปัญหาหนี้สิน ซึ่งหากไม่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมก็อาจส่งผล
ทางลบต่อการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคต จากสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคาร
ตระหนักถึงโอกาสที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและให้ความ
รูท้ างการเงิน 2 ประการ คือ 1. โอกาสในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ภาคธุรกิจกับครัวเรือน และลดความเหลื่อมล้ำ�ด้านโอกาส ซึ่งถือเป็นการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารในรูปแบบหนึง่ และ 2. โอกาส
ในการขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ของธนาคารในระยะยาว
ธนาคารมุง่ มัน่ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการและให้ความรูท้ างการเงินแก่ลกู ค้า
ของธนาคาร ธุรกิจและประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆ เพื่อ
ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ
ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่า การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยัง่ ยืนนัน้
จำ�เป็นต้องทำ�ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมความรูท้ างการเงินและทักษะความรู้
อื่นที่จำ�เป็นด้วย ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญกับการจัดกิจกรรมความรู้
ในด้านต่างๆ เช่น การผลิต การตลาด และการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการ ให้แก่ลูกค้าและคนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) และเกษตรกรซึ่งมีความสำ�คัญต่อการจ้างงานและ
เศรษฐกิจของประเทศ แต่มักได้รับโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อน้อยกว่า
กลุ่มอื่น เมื่อเอสเอ็มอีและเกษตรกรมีขีดความสามารถในด้านต่างๆ
สูงขึ้น รวมทั้งด้านการชำ�ระคืนเงินกู้ ธนาคารก็จะมีความมั่นใจในการ
สนับสนุนสินเชื่อมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ การมีความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ตลอดจนการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
อย่างครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์จะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์และหนุนเสริมให้มีการเข้าถึงมากขึ้น

แนวทางการจัดการ

นอกเหนื อ จากการขยายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารต่ า งๆ ของธนาคาร
โดยเฉพาะที่นำ�เสนอผ่านช่องทางดิจิทัล ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น และการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าและประชนชนทั่วไปผ่าน
การดำ � เนิ น งานของธนาคารเองและความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รต่ า งๆ
จากทัง้ ภาครัฐและเอกชน ธนาคารได้วางกลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อเป็น
แนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ�ไปปฏิบัติตามความเหมาะสมแก่
บทบาทและหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน โดยเน้นการดำ�เนินงานใน 3 ด้าน
ดังนี้
1. การเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การออม
สำ�หรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และการให้ความรู้ทางการเงินและส่งเสริม
วิ นั ย การออมแก่ เ ด็ ก และคนวั ย ทำ � งานเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
หลังเกษียณ
2. การสร้างรากฐานที่เแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจ เช่น การสนับสนุน
สินเชื่อให้แก่เอสเอ็มอีและเกษตรกร การพัฒนาทักษะความรู้ในด้าน
ต่างๆ รวมทัง้ ด้านการเงิน แก่เอสเอ็มอีและเกษตรกร เพือ่ ให้มขี ดี ความ
สามารถสูงขึ้น สามารถเข้าถึงสินเชื่อและชำ�ระหนี้คืนได้อย่างยั่งยืน
3. การสร้างโอกาสทางการเงินแก่กลุม่ เปราะบาง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารที่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ ง านของกลุ่ ม ผู้ พิ ก าร การให้ ค วามรู้
ทางการเงินในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สะดวก
นอกจากนี้ ธนาคารมีการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจน
เนื้ อ หาและรู ป แบบการให้ ค วามรู้ ท างการเงิ น ให้ มี ค วามเหมาะสม
และตรงกับความต้องการของกลุ่มต่างๆ มากขึ้น
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การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินสำ�หรับลูกค้าบุคคล
การพัฒนาช่องทางการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน

บริการตัวแทนธนาคาร
เพื่อเพิ่มช่องทางการทำ�ธุรกรรมทางการเงินอย่างทั่วถึงและสะดวกต่อ
ประชาชนทุกกลุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและในชุมชนนอกเขต
เมือง ในปี 2563 ธนาคารได้แต่งตั้งเทสโก้ โลตัส และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นตัวแทนธนาคาร เพื่อให้บริการทางการเงิน
ขั้นพื้นฐาน (การรับฝากและถอนเงินสด) แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ผ่านจุดบริการซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 14,500 แห่ง ทำ�ให้ลูกค้า
สามารถเลือกทำ�ธุรกรรมได้ในสถานที่และเวลาที่สะดวก โดยไม่ต้องมาที่
สาขาธนาคาร ธนาคารมีแผนทีจ่ ะเพิม่ ประเภทของธุรกรรมทีเ่ หมาะสมกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร รวมถึง
พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนรายใหม่เพิ่มเติมในอนาคต

เอทีเอ็มและบริการธนาคารอัตโนมัติ
• การพัฒนาตูบ้ วั หลวงเอทีเอ็มเพือ่ ผูม้ คี วามบกพร่องทางการมองเห็น
ธนาคารส่งเสริมให้ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินได้อย่างทัดเทียมคนปกติ โดยร่วมกับธนาคารสมาชิก
สมาคมธนาคารไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พัฒนา
ฟังก์ชันพิเศษสำ�หรับการถอนเงินสดที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม ซึ่งเป็น
บริการที่กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นต้องการใช้เป็นประจำ�
ภายใต้มาตรฐานที่กำ�หนดร่วมกันระหว่างธนาคารสมาชิก ซึ่งผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

หน้าจอของฟังก์ชนั่ พิเศษแสดงเป็นสีด�ำ ระบุขอ้ ความ “โหมดทำ�รายการ
สำ�หรับผูพ้ กิ ารทางสายตา” และมีบริการเสียงนำ�ทาง (Voice Guidance)
แจ้งข้อมูลในแต่ละขั้นตอนจากลำ�โพงของเครื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การใช้
บริการมีความสะดวกและปลอดภัย ธนาคารได้เริ่มให้บริการดังกล่าว
บนเครื่ อ งบั ว หลวงเอที เ อ็ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ประมาณ 2,800 เครือ่ ง หรือร้อยละ 28 ของจำ�นวนเครือ่ งทัง้ หมด และ
มีแผนจะขยายไปยังเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มในเขตต่างจังหวัดอีกกว่า
4,600 เครื่อง ในปี 2564
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บัวหลวงโฟน บริการธนาคารอัตโนมัติทางโทรศัพท์
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและลดความเสี่ยงในสถานการณ์
โควิด-19 ธนาคารให้บริการธนาคารอัตโนมัตทิ างโทรศัพท์ตลอด 24 ชัว่ โมง
(บัวหลวงโฟน) ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ โอนเงิน ชำ�ระเงิน
ค่าบริการ เติมเงินมือถือ สัง่ ซือ้ สมุดเช็ค สอบถามยอดและชำ�ระบัตรเครดิต
บริการกองทุน และบริการอืน่ ๆ ได้ดว้ ยตนเอง หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
คอลเซ็นเตอร์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา
ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
• โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
ธนาคารมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง
โดยพัฒนาแอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ ที่มี
ความทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน
ทุกกลุ่ม เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น สามารถจัดการเรื่องเงินได้ครบจบในแอป
เดียว ทั้งเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ โอนเงิน จ่ายเงิน เติมเงิน ถอนเงิน และ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการลงทุน ได้ทุก ที่ทุก เวลา โดยไม่ต้องเดินทาง
ไปสาขา นอกจากนี้ ธนาคารให้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ เพือ่ ให้ลกู ค้า
สามารถบริหารจัดการทางการเงินแบบเป็นส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต ในปี 2563 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการโมบาย
แบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง มากกว่า
9,650,000 ราย

฿

• บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการเงินฝาก ธนาคารให้บริการบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพย์ e-Savings ผ่านโมบายแบงก์กงิ้ จากธนาคารกรุงเทพ ทำ�ให้
ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
เดิ น ทางไปที่ ส าขา บั ญ ชี เ งิ น ฝากดั ง กล่ า วมี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษ คื อ
การไม่ กำ � หนดยอดเงิ น ฝากขั้ น ต่ำ � และยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการทำ �
ธุรกรรมข้ามเขต นอกจากนีธ้ นาคารได้น�ำ ระบบการพิสจู น์และยืนยันตัว
ตนทางดิจิทัลภายใต้โครงการ National Digital ID (NDID) มาใช้เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้า
และยังนำ�เทคโนโลยีการจดจำ�ใบหน้า (Facial Recognition) มาใช้
เพื่อช่วยพิสูจน์และยืนยันตัวตนในกระบวนการทำ� e-KYC เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงจากการถูกปลอมแปลงตัวตน
โดยบุคคลอื่น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงความปลอดภัยในการเปิดบัญชี
ดังกล่าว ในปี 2563 การยืนยันตัวตนด้วย NDID อยู่ระหว่างการ
ให้ บ ริ ก ารภายใต้ โ ครงการ Regulatory Sandbox ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย

จำนวนเครื่องรับฝากเงินสด

จำนวนบัญชีเงินฝากรวมทุกประเภท

1,237 เครื่อง

ATM

18,648,400+ บัญชี

จำนวนผู้ถือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ สมาร์ท

จำนวนเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

9,050 เครื่อง

จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการธนาคารดิจิทัล
โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
และ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

9,650,000+ ราย

DEBIT
CARD

9,819,000+ ใบ
จำนวนผู้ถือบัตรเครดิต

CREDIT
CARD

2,165,500+ ใบ
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บัญชีเงินฝากพืน้ ฐานสำ�หรับผูท้ ถี่ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผูท้ มี่ อี ายุ
65 ปีขึ้นไป
ธนาคารแสดงเจตนารมณ์ในการดำ�เนินธุรกิจธนาคารเพื่อความยั่งยืน
โดยการเปิดให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน แก่ผู้มีรายได้น้อยภายใต้
โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ภายใต้แนวคิด
การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบนั บัญชีเงินฝากดังกล่าวมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ คือ
การไม่กำ�หนดวงเงินขั้นต่ำ�ในการเปิดและคงบัญชีเงินฝาก และยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีของบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตที่ผูกกับ
บัญชี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการเข้าถึงบริการเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มหรือ
บัตรเดบิตของกลุ่มเป้าหมาย ธนาคารมีจำ�นวนบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ทั้งสิ้น 272,982 บัญชี
สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกัน
ธนาคารเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสินเชื่อแก่มนุษย์เงินเดือน โดย
นำ�เสนอสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์สำ�หรับพนักงานประจำ�ที่มีบัญชี
เงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และกิจการของนายจ้างมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคาร วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ตอ่ เดือน หรือสูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล
ค้ำ�ประกัน ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถเลือกรูปแบบสินเชื่อให้
สอดคล้องกับแผนการเงินของตนได้ ดังนี้ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ (สินเชื่อ
เงินกู)้ ซึง่ สามารถผ่อนชำ�ระเท่ากันทุกงวด ระยะเวลาผ่อนชำ�ระสูงสุด 5 ปี
ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินเดือนให้อัตโนมัติเมื่อได้รับอนุมัติ และ
สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ (สินเชื่อหมุนเวียน) ซึ่งเป็นวงเงินสำ�รองไว้ยาม
ฉุกเฉินและช่วยเสริมสภาพคล่องโดยเบิกถอนด้วยบัตรบีเฟิสต์ ผ่อนชำ�ระ
เพียง 5% ของยอดคงค้าง ธนาคารมีลูกค้าสินเชื่อดังกล่าวทั้งสิ้นจำ�นวน
1,327 ราย วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 125 ล้านบาท
โครงการสินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย
ธนาคารให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ รายย่ อ ย โดยการ
ให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องสำ�หรับธุรกิจรายย่อย ผ่านบริการวงเงิน
พร้อมใช้ สินเชือ่ บัวหลวงเพิม่ ทรัพย์ (เงินกู)้ และสินเชือ่ บัวหลวงพูนทรัพย์
(เงินทุนหมุนเวียน)
โครงการสินเชื่อข้าราชการบำ�นาญ
กลุ่มผู้เกษียณอายุเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อค่อนข้างจำ�กัด
ธนาคารตอบสนองนโยบายภาครัฐทีต่ อ้ งการช่วยเหลือข้าราชการบำ�นาญ
ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น โดยให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์แก่
ข้าราชการบำ�นาญและกลุ่มลูกจ้างผู้รับบำ�เหน็จรายเดือนทั่วประเทศใน
อัตราดอกเบีย้ พิเศษ เพือ่ นำ�ไปใช้จา่ ยตามความจำ�เป็นและความประสงค์
เช่น การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว หรือการซื้อสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกต่างๆ โดยมีหลักประกันเป็นบำ�เหน็จตกทอด มีผู้เข้า
ร่วมโครงการจำ�นวน 43,903 ราย วงเงินสินเชือ่ รวมกว่า 23,000 ล้านบาท

การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินสำ�หรับลูกค้า
ธุรกิจและเกษตรกร

การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร
ธนาคารให้การสนับสนุนเกษตรกรและธุรกิจเกษตรอย่างเต็มรูปแบบมา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการทางการเงินต่างๆ รวมทั้งสินเชื่อ ควบคู่กับ
การสนับสนุนความรู้ด้านการผลิต การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
การจัดการพลังงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมผ่านโครงการเกษตรก้าวหน้า
ของธนาคาร มีลกู ค้าทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจนประสบความสำ�เร็จหลายราย
ตัวอย่างเช่น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ธนาคารได้สนับสนุนลูกค้า
เกษตรกรฟาร์ ม เมล่ อ นให้ ป รั บ โมเดลธุ ร กิ จ จากเดิ ม ที่ เ น้ น ขายสิ น ค้ า
ผ่ า นธุ ร กิ จ ขายปลี ก สมั ย ใหม่ (Modern trade) เป็ น ขายผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์มากขึน้ และให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับการพัฒนาฟาร์มเมล่อนในเชิง
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�
(Soft loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ลูกค้าดังกล่าว นอกจากนี้
ธนาคารสนับสนุนเงินลงทุนแก่ลูกค้าเกษตรกรฟาร์มสุกรในการสร้าง
โรงเรือนก๊าซชีวมวลเพื่อจัดการของเสียในฟาร์ม และสนับสนุนเงินลงทุน
สำ � หรั บ ติ ด ตั้ ง ระบบโซล่ า ร์ บ นหลั ง คาแก่ ลู ก ค้ า เกษตรกรฟาร์ ม ไก่
ผ่านโครงการสินเชื่อบัวหลวงกรีน ธนาคารมียอดคงค้างสินเชื่อเกษตร
รวมทั้งสิ้นมากกว่า 25,000 ล้านบาท
โครงการสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี
ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของเอสเอ็มอี เชื่อมั่นในศักยภาพของ
เอสเอ็มอีและพร้อมสนับสนุนให้สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ผ่านการให้
บริการสินเชื่อหลากหลายประเภทที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของ
เอสเอ็มอี เช่น สินเชื่อธุรกิจเพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ สินเชื่อบัวหลวง
เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชื่อบัวหลวงกรีน และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ
สถานีบริการน้�ำ มัน ผูส้ นใจสามารถสมัครใช้บริการได้ทสี่ าขาธนาคาร หรือ
สมัครผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ
โครงการสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง
ธุรกิจในปัจจุบันจำ�เป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง
ระยะที่ 2 ของกระทรวงอุตสาหกรรมตามมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ� สามารถใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนและ/หรือลงทุนเพือ่ ปรับปรุงด้านเทคโนโลยีให้การดำ�เนิน
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการปรับปรุง ปรับเปลีย่ น ต่อเติม
ขยาย หรือลงทุน ในเทคโนโลยีเครือ่ งจักร อุปกรณ์ อาคาร และยานพาหนะ
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในปี 2563 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อ
ภายใต้โครงการดังกล่าวจำ�นวน 174 ราย วงเงินรวม 915.4 ล้านบาท
โครงการสินเชื่อค้ำ�ประกันสำ�หรับผู้ประกอบการรายย่อย (บสย.)
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย
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และลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงมากและมีการ
ติดตามทวงถามหนี้โดยการบังคับขู่เข็ญ ธนาคารได้ร่วมมือกับบรรษัท
ประกันสินเชื่อรายย่อย (บสย.) ในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและลงทุนในกิจการ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
ภายใต้โครงการสินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการรายย่อย (ME) ธนาคารได้ด�ำ เนิน
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงระยะที่ 3 (ME3 ปี 2561-2563)
ซึ่ ง มี จำ � นวนผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยได้ รั บ สิ น เชื่ อ จำ � นวน 2,738 ราย
วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 496 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563)
การเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบลงได้

โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย
ระยะที่ 2 (ME2)

ระยะที่ 3 (ME3)

2559–2561

2561–2563

จำ�นวนผู้ประกอบการ
รายย่อย

1,885 ราย

2,738 ราย

วงเงินสินเชือ
่ อนุมัติ

351 ล้านบาท

496 ล้านบาท

ข้อมูลรายละเอียด

การให้ความรูท
้ างการเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน และ BBL The Trainer
ธนาคารร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกจัดทำ�โครงการ
คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แผนงาน
Financial Literacy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสมาคม
ธนาคารไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการถ่ายทอด
ความรู้ทางการเงินให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ในปี 2561-2563 โครงการสามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้แก่
นักศึกษาจำ�นวนกว่า 7,000 คน จาก 21 มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ธนาคาร
ได้จัดโครงการ BBL The Trainer เพื่ออบรมและคัดเลือกพนักงานของ
ธนาคารให้เป็นวิทยากรอาสาภายใต้โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรือ่ งเงิน
มีพนักงานผ่านคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 200 คน
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โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรมทางการเงินแก่ผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น
ธนาคารจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ได้ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ทั ด เที ย มคนปกติ
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในปี 2563 ธนาคารอยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทำ � คู่ มื อ
การทำ�ธุรกรรมทางการเงินสำ�หรับกลุม่ ผูท้ ม่ี คี วามบกพร่องทางการมองเห็น
ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้คาดว่าจะ
จัดทำ�เสร็จสิ้นและเริ่มทยอยส่งมอบได้ในปี 2564
การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวงและโครงการ 2S
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการสร้างความมั่นคงทางการเงินสามารถเริ่มต้นจาก
หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมอย่างครอบครัว ธนาคารจึงได้ดำ�เนินการเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินของครอบครัว
และปลูกฝังวินัยทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง โดยการเผย
แพร่ความรู้ทางการเงินและบทวิเคราะห์ท่ีน่าสนใจ ผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างสม่ำ�เสมอ เช่น การจัดกิจกรรมสัญจร การเผยแพร่ความรู้และ
บทความผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ อ ย่ า งเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ “การเงิ น มั่ น คงกั บ
ครอบครั ว บั ว หลวง” เป็ น ต้ น ด้ ว ยธนาคารหวั ง ว่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ย
จุ ด ประกายให้ เ กิ ด วิ นั ย ทางการเงิ น ในวงกว้ า ง นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้ส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้น้อย ตระหนักและเข้าใจถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตภายใต้
โครงการ 2S (Save and Service) เพื่อนำ�ไปสู่ “การออมเพื่อความมั่นคง
ของครอบครัว” ธนาคารยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจและสถาบัน
การศึกษา ด้วยการจัดหาวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของธนาคารเข้าไปให้
ความรู้เรื่องการเงินที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานและนักเรียนนักศึกษา
มหกรรมการเงินการธนาคาร
ธนาคารเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) ทีจ่ ดั ขึน้ ทัว่ ทุกภูมภิ าค
ของประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนในพื้นที่และจังหวัด
ใกล้ เ คี ย งได้ รั บ ทราบข้ อ มูลและความรู้เ กี่ย วกับ ผลิตภัณฑ์แ ละบริการ
ทางการเงินที่หลากหลายของธนาคาร ทั้งการออม การลงทุน สินเชื่อ
ตลอดมาตรการช่วยเหลือของธนาคารต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารและบริษัทพันธมิตร
ชั้ น นำ � คอยดู แ ลให้ คำ � แนะนำ � อย่ า งใกล้ ชิ ด ในปี 2563 มี ก ารจั ด งาน
รวมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ระยอง อุดรธานี ชียงใหม่ สงขลา
และกรุงเทพมหานคร (2 ครั้ง) มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 750,000 คน
โครงการคลินิกแก้หนี้
ธนาคารเข้าร่วมโครงการคลินกิ แก้หนี้ ซึง่ ริเริม่ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้บัตร
เครดิต บัตรกดเงินสด และหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันให้มี
โอกาสแก้ไขหนี้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัย
ทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้และประชาชนที่สนใจ ในปี 2563 โครงการ
ดังกล่าวได้ขยายขอบเขตลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งผ่อน
ปรนเงือ่ นไขการปรับโครงสร้างหนี้ เพือ่ เพิม่ จำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการและ

ช่วยให้ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระหนี้ได้ตามความสามารถที่แท้จริง ตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงปัจจุบนั มีลกู หนีข้ องธนาคารเข้าร่วมโครงการแล้วทัง้ สิน้ จำ�นวน 859
ราย หากนับเฉพาะลูกหนีท้ เี่ ข้าร่วมโครงการในปี 2563 มีจ�ำ นวน 673 ราย
AEC CONNECT และหลักสูตร AEC Business Leader
ธนาคารจัดตัง้ AEC CONNECT ขึน้ เพือ่ เป็นศูนย์ให้ค�ำ แนะนำ�ด้านการค้า
และการลงทุนสำ�หรับผู้ที่สนใจดำ�เนินธุรกิจใน AEC รวมถึงจัดอบรมและ
สัมมนาในหัวข้อเกีย่ วกับการค้า การลงทุน และการดำ�เนินธุรกิจในภูมภิ าค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ธนาคารยังเปิดหลักสูตร AEC
Business Leader ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึกให้กับ
ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะเอสเอ็มอีผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการเริ่มต้นธุรกิจในภูมิภาค ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เชิงลึก
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน มุมมองเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ
และทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้บริบทของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน พร้อมกับได้โอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับ
ลูกค้าของธนาคารทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ หลักสูตร
ดังกล่าวยังเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าของธนาคารด้วย ธนาคาร
ได้เปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 183 คน
(โครงการอบรมรุ่นที่ 5 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ธนาคารได้จัดกิจกรรม “AEC Stay Safe
Project” โดยจัดทำ�ของที่ระลึกคือ หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ฆ่า
เชือ้ โรค ส่งถึงสมาชิกโครงการทุกท่านทางไปรษณีย์ และสร้างกลุม่ สนทนา
“AEC Alumni” ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อช่วยให้ลูกค้าต่อยอดธุรกิจ
ซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างกันในช่วงเวลาที่ยากลำ�บาก เมื่อสถานการณ์
โควิ ด 19 ผ่ อ นคลายลง ในช่ ว งกลางเดื อ นธั น วาคม 2563 ธนาคาร
ได้จัดงาน “AEC Business Leader Reunion ปี 2563” เพื่อให้สมาชิกได้
เชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ�ธุรกิจ อีกทั้งยัง
จัดช่วงสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นใน AEC โดย
ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าชั้นนำ�ของไทย และ
ทิศทางเศรษฐกิจไทยและอาเซียน ปี 2564 โดย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
การให้ความรู้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
เพือ่ ให้ประชาชนทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงความรูท้ างการเงินได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว ธนาคารมี ก ารให้ ค วามรู้ ท างการเงิ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ธ นาคาร
ครอบคลุ ม ประเด็ น สำ � คั ญ อย่ า งครบถ้ ว นตั้ ง แต่ การออม การลงทุ น
บัตรเครดิต บัตรเดบิต ดิจิทัลแบงก์กิ้ง การวางแผนเรื่องบ้าน ตลอดจน
การวางแผนเกษียณ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ หัวข้อ “เกร็ดความรู”้
ติดตามรายละเอียดเพิม
่ เติมที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/
Personal/Tips-and-Insights

รายงานความยั่งยืนปี 2563 49

เพื่อนคู่คิด ชีวิตยุคใหม่ เคียงข้างทุกย่างก้าว เข้าใจทุกเป้าหมาย
ในปี 2563 เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ความต้ อ งการและทุ ก เป้ า หมาย
ทางการเงิ น ของคนทุ ก วั ย เป็ น จริ ง ได้ ง่ า ยขึ้ น ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามรู้
ที่ตอบโจทย์ความสนใจและไลฟ์สไตล์ ของผู้คนทุกกลุ่ม โดยรวบรวม
ผลิตภัณฑ์และแนะนำ�เคล็ดลับและเกร็ดความรู้ ทั้งด้านการงาน การเงิน
และไลฟ์สไตล์ ทีส่ ามารถนำ�ไปปรับใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้ รวมถึงรวบรวม
คลิปความรู้ที่มีประโยชน์กับทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเพิ่ง
เริม่ ต้นทำ�งาน เตรียมพร้อมสร้างครอบครัว อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ จนถึง
กลุม่ ทีเ่ ตรียมพร้อมเกษียณ ผูท้ สี่ นใจสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จากเว็บไซต์
ธนาคารกรุงเทพ หัวข้อ “เพื่อนคู่คิด ชีวิตยุคใหม่”

ยอดผู้เข้าใช้งานและผู้ติดตามผ่าน
BangkokbankSME
เว็บไซต์
WWW

1,465,065 ราย

เฟซบุ๊ก

2,038,243 ราย

ยูทูป
ติดตามรายละเอียดเพิม
่ เติมที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/
Persona-LandingPage

14,810 ราย

ทวิตเตอร์

19,800 ราย

Bangkok Bank SME เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
ธนาคารได้สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ผา่ นโครงการ SME Social Planet
ภายใต้ชื่อ “Bangkokbanksme” ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรูใ้ ห้กบั ผูป้ ระกอบการและบุคคลทัว่ ไปบนโลกออนไลน์ ทัง้ เฟซบุก๊
ยูทูป ทวิตเตอร์ และอินสตราแกรม ผ่านการนำ�เสนอบทความทางธุรกิจ

อินสตราแกรม

8,950 ราย
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Facebook Live Bangkokbank SME
หัวข้อ

วันที่

จำ�นวนผู้เข้าชม

17 กรกฎาคม 2563

53,185 คน

ตั้งรับ ปรับเปลี่ยนทันเกม อสังหาริมทรัพย์ ยุค Next Normal

8 ตุลาคม 2563

38,098 คน

วัคซีน Covid-19 กับความหวังเศรษฐกิจไทย
(เศรษฐกิจไทยจะไปทิศทางไหน เอสเอ็มอีควรปรับตัวอย่างไร)

26 พฤศจิกายน 2563

32,599 คน

22 ธันวาคม 2563

116,508 คน

Next Normal รูก
้ ่อน รุกก่อน

Future World กับความท้าทายใหม่ของผู้ประกอบการ

การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ประสบการณ์ของลูกค้าทีป่ ระสบความสำ�เร็จ
และสาระน่ารูต้ า่ งๆ เช่น Digital Marketing, Business Disruption, Smart
Farming, Accounting & Tax ตลอดจนรายการ SME Clinic
ในปี 2563 เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ธนาคารได้
พั ฒ นาการจั ด งานสั ม มนาออนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทาง Facebook Live
Bangkokbank SME โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ แก่
เอสเอ็มอีและผูท้ สี่ นใจ ดำ�เนินรายการโดย คุณสุทธิชยั หยุน่ จำ�นวน 4 ครัง้
มีผใู้ ห้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เป็นจำ�นวนมาก นอกจากนี้
ธนาคารเปิ ด ตั ว ระบบ e-Learning ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ท างธุ ร กิ จ สำ � หรั บ
เอสเอ็มอี (http://elearning.bangkokbanksme.com) เพื่อให้ความรู้และ
ทักษะที่จำ�เป็นในยุคดิจิทัล ครอบคลุมด้านการบริหาร การจัดการ และ
การตลาดสำ�หรับเอสเอ็มอีในยุคดิจิทัล ปัจจุบันมีหลักสูตรที่น่าสนใจ
7 หลักสูตร ได้แก่ Content Marketing, Facebook Marketing, การประยุกต์
ใช้ Digital Marketing สำ�หรับธุรกิจที่ขายสินค้าที่มีหน้าร้าน, การประยุกต์
ใช้ Digital Marketing สำ�หรับธุรกิจบริการที่มีหน้าร้าน, การประยุกต์ใช้
Digital Marketing เพื่อขายสินค้าผ่าน Social Commerce, การโฆษณา
สินค้าผ่าน Facebook Ads, และเทคนิค Live Broadcast บน Facebook
Page มีผู้สนใจเข้าชมทั้งสิ้นกว่า 8,422 ครั้ง
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและ
สนับสนุนเอสเอ็มอีที่ทำ�การค้าระหว่างประเทศ
ธนาคารร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนำ � เข้ า แห่ ง

ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันธนาคารไทย และธนาคารอืน่ ๆ
ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับ
เอสเอ็มอีต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหาร
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุนเอสเอ็มอีที่ทำ�การค้าระหว่าง
ประเทศ” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ทดลองใช้
เครือ่ งมือการประกันค่าเงิน (FX option) พร้อมทัง้ ลดภาระค่าใช้จา่ ยในการ
ทำ�ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ในปี 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ธนาคารจึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทัง้ จากภาครัฐและเอกชน
จัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook (Webinar) และ
e-Learning ให้แก่ลูกค้าเอสเอ็มอีทั้งสิ้น 193 บริษัท พร้อมทั้งให้สิทธิ
รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
และการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการทำ�ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศจากภาครัฐ
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การพัฒนาชุมชนและสังคม
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม โดยร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน พร้อมกับส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

การจั ด ทำ � กลยุท ธ์ก ารดำ�เนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

การดำ�เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามแผนกลยุทธ์ ปี 2563–2565

การจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท

การพัฒนาเยาวชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา

การจัดงานเสวนาเพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า

การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมสามารถแข่งขัน
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

ธนาคารจัดทำ�กลยุทธ์การดำ�เนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแล้วเสร็จ
การส่งมอบอาคารเรียนหลังที่ 31 ให้แก่โรงเรียนบ้านดงกลาง
(ธนาคารกรุงเทพ 31) อำ�เภอเขาสมิง จังหวัดตราด

31

150

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

การเสวนาเพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้าจำ�นวน 4 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 150 ราย
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ธุรกิจและสังคมมีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ธุรกิจมีบทบาท
สำ�คัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ผ่านการจ้างงาน การผลิต
สินค้าและบริการ ตลอดจนการทำ�กิจกรรมทีช่ ว่ ยแก้ไขบรรเทาปัญหาต่างๆ
ในสังคม ในทางกลับกัน สังคมที่เข้มแข็งจะเกื้อหนุนธุรกิจ ซึ่งเป็นหน่วย
ย่อยในสังคม ให้สามารถดำ�เนินกิจการได้อย่างยัง่ ยืน ธนาคารมุง่ มัน่ ในการ
ร่วมพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งผ่านการทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคมทีห่ ลากหลาย ทัง้ ที่
เป็นการดำ�เนินงานของธนาคารและการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
อืน่ ๆ ธนาคารได้ก�ำ หนดกลยุทธ์การดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนาชุมชนและ
สังคม ซึง่ เน้นการตอบโจทย์ความท้าทายสำ�คัญของประเทศ ได้แก่ การเข้า
สูส่ งั คมอายุยนื ความเหลือ่ มล้�ำ ทางเศรษฐกิจและสังคม และความท้าทาย
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำ�เจตนารมณ์ในการร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง
และสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังคงให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรง
คุณค่า และการทำ�นุบ�ำ รุงศาสนา ให้อยูค่ สู่ งั คมไทยไปอย่างยาวนาน กิจกรรม
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่นำ�เสนอในรายงานฉบับนี้ ครอบคลุม
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปและชุมชนที่อยู่
รอบธนาคาร มีทงั้ กิจกรรมทีจ่ ดั เป็นประจำ� และทีร่ เิ ริม่ ขึน้ ใหม่ให้สอดคล้อง
กับบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
แนวทางการบริหารจัดการ

ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำ�หนดทิศทาง
หลักการ และกรอบการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มี
ความชัดเจน อันจะนำ�ไปสูก่ ารสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคม
ธนาคารสนับสนุนบริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารให้
นำ�นโยบายไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัท นโยบาย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนของธนาคาร
มี ค วามตระหนั ก รู้ เข้ า ใจ และยึ ด มั่ น ในคุ ณ ค่ า และความสำ � คั ญ ของ
การพัฒนาชุมชนและสังคม เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ า งๆ และสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรอย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์และลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ
ธนาคารมอบหมายให้ ฝ่ า ยการประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่
รับผิดชอบการวางแผนประจำ�ปีเกีย่ วกับกิจกรรมการพัฒนาสังคม รวมถึง
ทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง แต่ก็เปิดโอกาสให้หน่วยงานธุรกิจ
ของธนาคารสามารถริเริ่มและดำ�เนินกิจกรรมพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ตนรับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลและติดตาม
การดำ�เนินงานให้สำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
ธนาคารได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาสั ง คมและส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ขึ้ น
เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาคัดเลือกโครงการด้านสังคมที่ธนาคารจะให้การ
สนับสนุนนอกเหนือจากกิจกรรมทีก่ �ำ หนดไว้ในแผนงานประจำ�ปี นอกจากนี้
ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานของธนาคารรวมกลุ่มกันดำ�เนินกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ในนาม “กลุ่มบัวหลวงบำ�เพ็ญประโยชน์”
เพื่อสร้างสรรค์เมล็ดพันธุ์ความดี และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้คำ�ขวัญ
“รักส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์”

กลยุทธ์การดำ�เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนือจากกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่
ทรงคุณค่า และการทำ�นุบำ�รุงศาสนา ซึ่งธนาคารให้ความสำ�คัญและ
ได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้กำ�หนดกลยุทธ์การดำ�เนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2563-2565 โดยมุ่งเน้นสนับสนุน
หรือมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับมือกับความท้าทายสำ�คัญ
ที่ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1. การเข้าสู่สังคมอายุยืน
2. ความเหลื่อมล้ำ� และ 3. ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. การเข้าสู่สังคมอายุยืน คนไทยมีอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่
ยังเผชิญกับความท้าทายด้านความมัน่ คงทางการเงินทัง้ ในระดับบุคคล
และครัวเรือน เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกิดหนี้สินเกินตัว การออม
ที่ไม่เพียงพอและขาดการเตรียมพร้อมทางการเงินหลังเกษียณ และ
ความสามารถในการสร้างรายได้ของกลุม่ เปราะบางทีย่ งั มีคอ่ นข้างจำ�กัด
2. ความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจและสังคม ภัยคุกคามใหม่ๆ ที่กำ�ลัง
เกิดขึ้น โดยเฉพาะการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตอกย้ำ�ปัญหาความ
เหลื่ อ มล้ำ � ในหลากหลายมิ ติ เช่ น การเข้ า ถึ ง บริ ก ารและความรู้
ทางก ารเงิ น การเข้ า ถึ ง ทั ก ษะความรู้ ข องเอสเอ็ ม อี แ ละเกษตรกร
และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ความท้าทายด้านสิง่ แวดล้อม ภาวะโลกร้อน การพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ของเมือง และการใช้ทรัพยากรอย่างฟุม่ เฟือยไร้ประสิทธิภาพ กำ�ลังส่ง
ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องชุ ม ชนและขี ด ความสามารถ
ในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของประเทศ ประเด็นท้าทายด้านสิง่ แวดล้อม
ที่สำ�คัญ เช่น ภัยแล้ง ขยะล้นเมือง (รวมถึงขยะพลาสติก) การตัดไม้
ทำ�ลายป่า และมลพิษ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ธนาคารกำ � หนดกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมภายใต้ ก ลยุ ท ธ์
การดำ�เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาถึงเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ ความท้าทายสำ�คัญต่อ
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ป ระเทศไทยกำ � ลั ง เผชิ ญ อยู่ การสร้ า งความ
สัมพันธ์กับลูกค้าและหน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนลักษณะของธุรกิจ
กลยุทธ์ทางธุรกิจความเชีย่ วชาญ ทรัพยากร และภาพลักษณ์ของธนาคาร
เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมทางสังคมที่ธนาคารสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมนั้น
จะนำ�มาซึ่งคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และต่อธนาคารรวมถึง
พนักงานของธนาคารทีเ่ ข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ธนาคารมีการ
สื่อสารและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม
ตามโอกาสที่เหมาะสม ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อร่วมสร้าง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและค้นหาแรงบันดาลใจในการทำ�หน้าที่ของตนให้
ดีที่สุดต่อไป สำ�หรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของธนาคาร
สามารถแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
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1. การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม

• โครงการ “บัวหลวงร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง”
น้ำ � มี ค วามสำ � คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การดำ � รงชี วิ ต แต่ ห ลายพื้ น ที่ ใ น
ประเทศไทยประสบภั ย แล้ ง และน้ำ � ท่ ว มซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่ เรื้ อ รั ง และ
ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชุมชนต่าง ๆ ธนาคารและมูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ�โครงการบริหารจัดการน้ำ�อย่างยั่งยืน
มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ�
ให้แก่ชุมชน ในปี 2563 ธนาคารร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดังกล่าว
ดำ�เนินโครงการ “บัวหลวงร่วมชุมชน แก้ภัยแล้ง” เพื่อให้เป็นต้นแบบ
การบริหารจัดการน้�ำ อย่างยัง่ ยืน และได้ขยายไปสูเ่ ครือข่ายทัว่ ประเทศ
ครอบคลุม 66 ชุมชน รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่
ขอนแก่น พิษณุโลก และสุโขทัย มีประชาชนได้รับประโยชน์ 885
ครัวเรือน หรือ 3,777 คน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรรวม 354 ไร่
สามารถจัดสรรน้ำ�ได้ทั้งหมด 43,328 ลูกบาศก์เมตร ธนาคารดำ�เนิน
โครงการนี้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึง่ อยูภ่ ายใต้โครงการ “ร่วมมือ ร้อยใจ รอดภัยแล้ง” ของมูลนิธอิ ทุ กพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ� ซึ่งเป็น
องค์การมหาชนภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรรม เพือ่ สนับสนุนให้ชมุ ชนเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาเรือ่ งน้�ำ
ได้อย่างตรงจุดด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถเข้าถึงความรู้ด้านการ
บริหารจัดการน้ำ� โดยน้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริของในหลวงรัชกาลที่ 9
มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้�ำ ของชุมชน เริม่ จากการทำ�ความ
เข้าใจสภาพพืน้ ที่ ปริมาณน้�ำ ทีม่ แี ละทีต่ อ้ งการใช้ จนถึงการปรับตัวและ
บริหารจัดการน้ำ�อย่างสมดุล
• กิจกรรมบัวหลวงจิตอาสายกพลทำ�ดี
ธนาคารดำ�เนินโครงการ “ปฏิทนิ เก่าของคุณมีคา่ อย่าทิง้ ” ต่อเนือ่ งเป็น
ปี ที่ 10 โดยนำ � ปฏิ ทิ น ตั้ ง โต๊ ะ เก่ า ที่ ร วบรวมได้ จ ากเพื่ อ นพนั ก งาน
ทัว่ ประเทศ ส่งมอบให้กบั หน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียนสอนคนตาบอด
พระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำ�ไป
จัดทำ�หนังสือเบรลล์และสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้พิการทางสายตา
ปี 2563 ซึ่ ง ครบรอบ 10 ปี ของโครงการ ธนาคารได้ จั ด กิ จ กรรม
“บัวหลวงจิตอาสา สอนน้องตาบอด” เพื่อส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า
ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
และมูลนิธคิ นตาบอดไทย และร่วมจัดทำ�สือ่ การเรียนการสอนเสริมสร้าง
ความรู้สำ�หรับผู้พิการทางสายตา เช่น ไม้บรรทัดสูตรคูณ และโดมิโน
เลขาคณิต มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
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• การจัดหารถเข็น (Wheelchair) ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ
ที่ขาดแคลน
ธนาคารร่วมกับบริษทั แปซิฟคิ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด ผูร้ บั สัมปทานบริหาร
สถานีวิทยุ จส.100 สนับสนุนโครงการเพื่อระดมทุนจัดหารถเข็นให้แก่
ผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุทข่ี าดแคลนอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 2 โดยเชิญชวนให้
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ปัจจุบัน ธนาคารได้
ส่งมอบรถเข็นไปแล้วทัง้ สิน้ 1,769 คัน ครอบคลุม 37 จังหวัดทัว่ ประเทศ
• การสนั บ สนุ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ของมู ล นิ ธิ อ าสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ธนาคารสนับสนุนการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” ภายใต้แนวคิด
25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืนโดยการบริจาคเงินและเป็น
ช่องทางการรับบริจาคเงินผ่านบริการ “BeSureQR ใจบุญ” ระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการจัดและแจกถุงยังชีพพระราชทาน โครงการจัดตั้ง
โรงครัวพระราชทาน โครงการช่วยเหลือด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย (บ้านน็อกดาวน์)
และโครงการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ธนาคาร
ยังได้นำ�พนักงานจิตอาสาร่วมจัดทำ�ถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิฯ
มอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคโควิด-19 ทั้งสิ้นกว่า 10,000 ถุง
• รายการคาราวานสำ�ราญใจ เที่ยวไปในชุมชน ซีซั่น 4
ธนาคารสนับสนุนรายการโทรทัศน์ “คาราวานสำ�ราญใจ เที่ยวไปใน
ชุมชน” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจระดับชุมชน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รายการดังกล่าว
นำ � เสนอเรื่ อ งราวทางวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางธรรมชาติ โบราณสถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนสินค้า
และบริการที่น่าสนใจของชุมชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มาให้คำ�แนะนำ�แก่ชุมชนเพื่อนำ�ไปปรับปรุงและต่อยอด
สินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนให้ดึงดูดใจและตอบโจทย์ลูกค้า
มากขึ้ น รายการออกอากาศทุ ก วั น เสาร์ เวลา 07.15–07.45 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 33 และสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้
ทางช่องยูทูป คาราวานสำ�ราญใจ ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 12,500 คน
นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เฟซบุ๊กแฟนเพจ คาราวานสำ�ราญใจ เที่ยวไปในชุมชน
• การสนับสนุนงานวิ่งเขาใหญ่มาราธอน 2563
ธนาคารร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปลูกจิตสำ�นึกให้
ประชาชนรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่านการสนับสนุนงานวิ่งเขาใหญ่
มาราธอน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกจากจะช่วยปลูก
จิตสำ�นึกให้แก่ประชาชนแล้ว โครงการดังกล่าวยังช่วยหาทุนสนับสนุน
กิจกรรมและทุนการศึกษาของมูลนิธริ ฐั บุรษุ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิรักเมืองไทย
และทุนประกันชีวิตให้กับลูกจ้างผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

2. การสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง
และการพัฒนาทางการแพทย์

• ผลิตภัณฑ์บัตรเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
โครงการ “บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
ธนาคารกรุงเทพ-ยิ่งใช้ ยิ่งได้บุญ”
ธนาคารมอบเงินค่าธรรมเนียมรายปีโดยไม่หักค่าใช้จ่าย และบริจาค
สมทบในอัตรา 0.2% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทเทเนียม
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในแต่ละรอบบัญชี ให้แก่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เพือ่ นำ�ไปสร้างคุณประโยชน์และช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
ยากไร้ ปี 2563 มีจำ�นวนบัตรกว่า 12,000 ใบ และมียอดเงินบริจาค
ไปแล้วกว่า 14.57 ล้านบาท
โครงการบัตรร่วมศิริราช ธนาคารกรุงเทพ
โครงการบัตรร่วมศิริราช ธนาคารกรุงเทพ ให้บริการบัตร 2 ประเภท
ได้แก่ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช “บัตรที่ใช่ ของคนใจดี” และ
บั ต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม แรบบิ ท ศิ ริ ร าช “สุ ข ใจทุ ก ครั้ ง ที่ ใช้
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เป้าหมายประจำ�ปี 2563
(ใบ)

จำ�นวนการเปิดบัตรใหม่
ปี 2563 (ใบ)

จำ�นวนบัตรสะสม
(ใบ)

จำ�นวนยอดเงินบริจาค
รวม (ล้านบาท)

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช

120,000

232,660

1,062,571

263.17

บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช

5,000

976

13,445

2.26

ผลิตภัณฑ์

ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ” ธนาคารมอบเงินบริจาค ในอัตรา 0.2%
จากยอดการใช้จา่ ยผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญชี ให้แก่คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมแลกเป็น
เงินบริจาค (1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท) และธนาคารจะบริจาค
สมทบให้อกี เท่ากับจำ�นวนเงินทีบ่ ริจาค เพือ่ นำ�ไปสร้างคุณประโยชน์แก่
ผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาบริการทางการแพทย์ ในปี 2563 ธนาคาร
เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการผ่อนจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
ศิรริ าช และโรงพยาบาลศิรริ าช ปิยมหาราชการุณย์ และความคุม้ ครอง
จากประกันอุบัติเหตุฟรีสูงสุด 200,000 บาท สำ�หรับลูกค้าผู้ถือบัตร
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำ�เงิน
บริจาคทีไ่ ด้รบั ไปสร้างคุณประโยชน์ทางการแพทย์ในหลากหลายรูปแบบ
รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำ�หรับ อาคารนวมินทรบพิตร 84
พรรษา ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรที่ทันสมัย เพื่อขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพของผู้ป่วย
• การสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อประชาชน
ธนาคารสนับสนุนมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ในการ
ออกหน่วยบริการทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคทั่วไปและให้บริการ
ทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าบริการ มาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ในปี 2563 ธนาคาร ได้สนับสนุนการออกให้

บริการรวม 4 ครัง้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน อุตรดิตถ์ ประจวบคีรขี นั ธ์ และ
กำ�แพงเพชร มีประชาชนเข้ารับบริการจำ�นวน 3,109 คน มีผบู้ ริหารและ
พนักงานสาขาในพืน้ ทีก่ ว่า 40 คน อาสาสมัครช่วยอำ�นวยความสะดวก
แก่ผู้มารับบริการ เพื่อแบ่งเบาภาระของแพทย์และพยาบาล และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับประชาชนในพื้นที่
• การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ธนาคารสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานของศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
สภากาชาดไทย มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
จากพนักงานและผู้บริหารของธนาคาร ทุก 3 เดือน การเดินการกุศล
เพื่อสุขภาพ งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก และร่วมสนับสนุนการจัดสร้าง
อาคารภาคบริการโลหิต เป็นต้น ในปี 2563 ธนาคารจัดกิจกรรม
รั บ บริ จ าคโลหิ ต ณ อาคารสำ �นั ก งานใหญ่ และอาคารพระราม 3
มีพนักงานร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 1,403 คน สามารถส่งมอบโลหิตให้
สภากาชาดไทยรวม 561,200 ยูนิต นอกจากนี้ ธนาคารยังได้บริจาค
เงิ น จำ � นวน 500,000 บาท เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการ Virtual Run
“Run for Blood…วิ่งหาเลือด” และได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมสะสมระยะวิ่งร่วมกันเพื่อพิชิตระยะทาง 5,000 กิโลเมตร
ในนามทีม Be The Hope มีพนักงานเข้าร่วม 94 คน สะสมระยะทางวิง่
ได้รวมกว่า 8,797 กิโลเมตร ทะลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
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• การสนับสนุนโครงการกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบําบัดมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารสนั บ สนุ น โครงการกองทุ น วิ จั ย ภู มิ คุ้ ม กั น บํ า บั ด มะเร็ ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนายาแอนติบอดี้
ต้านมะเร็งและวัคซีนโรคมะเร็งแบบจําเพาะบุคคล มาอย่างต่อเนื่อง
ปี 2563 พนักงานธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งออนไลน์โครงการ
“Chula Cancer Run ก้าว...ทันมะเร็ง” ในนามทีม Be The Hope
สามารถสะสมระยะทางวิ่งได้ 280,739 กิโลเมตร ภายในเวลา 52 วัน
ธนาคารในฐานะผูใ้ ห้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวจึงได้รว่ มบริจาคเงิน
จำ�นวน 2,000,000 บาท สมทบเข้ากองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำ�บัดมะเร็ง
3. การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

• โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท
การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชนบท
ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ธนาคารดำ�เนินการให้แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารดำ�เนินโครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนสามารถเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาและสิ่ ง อำ � นวย
ความสะดวกด้านการศึกษา สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต ปี 2563 ธนาคารส่งมอบอาคารเรียนให้แก่
โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) อำ�เภอเขาสมิง จังหวัดตราด
และต่อเติมปรับปรุงอาคารและส่วนอื่นๆ ภายในโรงเรียน ตลอดระยะ
เวลา 45 ปี ของโครงการ ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณสำ�หรับ
โครงการนีไ้ ปแล้วมากกว่า 40 ล้านบาท ส่งมอบอาคารเรียนไปแล้ว 31 แห่ง
ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างประโยชน์แก่นักเรียนในทุก
โรงเรียนของโครงการได้มากกว่าปีละ 16,000 คน
• ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ
เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้าในอาชีพ ธนาคาร
มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาส
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคภาษาอังกฤษ) จากสถาบันทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยธนาคารมอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงาน
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งมีเป้าหมายในการมอบทุนปีละ 25 ทุน
ในปี 2563 มีผู้รับทุนทั้งหมด 11 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษากว่า 25

ล้านบาท ปัจจุบนั ธนาคารได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 175 ทุน รวม
มูลค่ากว่า 266 ล้านบาท ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด (ร้อยละ 100)
กลับเข้ามาเป็นพนักงานธนาคารทั้งในระดับบริหารและระดับพนักงาน
และมีนักเรียนทุน ร้อยละ 25 เติบโตเป็นผู้บริหารของธนาคาร
• โครงการสมุดวันเด็ก
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังวินัยการออมตั้งแต่วัยเยาว์เป็นหนทาง
ไปสูค่ วามมัน่ คงทางการเงินในอนาคต ในปี 2563 ธนาคารได้จดั กิจกรรม
ปลูกฝังวินัยและจิตสำ�นึกรักการออม และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
อยากการเรียนรู้และฝึกฝนการทำ�บันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยส่งมอบ
กระปุกออมเงินและสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ตลอดจนอุปกรณ์
การเรียนและหนังสือสำ�หรับเยาวชน เป็นของขวัญวันเด็กแก่นกั เรียนใน
โรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนที่ธนาคารบริจาคอาคารเรียนให้ โรงเรียน
ในโครงการสานพลังประชารัฐ (CONNEXT ED) และโรงเรียนทีธ่ นาคาร
ช่วยฟื้นฟูจากน้ำ�ท่วมผ่านโครงการพลังน้ำ�ใจไทย เป็นต้น มีเด็กและ
เยาวชนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 280,000 คน
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• โครงการ “หนังสือเพื่อชีวิต และจินตนาการ”
ธนาคารร่วมกับสำ�นักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ดำ�เนินโครงการมอบหนังสือ
ให้หอ้ งสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษามาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2552
เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทาง
ความคิดของเยาวชนไว้บริการแก่นักเรียน ที่ผ่านมาธนาคารได้มอบ
หนังสือที่ผ่านการเลือกสรรแล้วแก่โรงเรียนในสังกัดสำ�นักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่างทีป่ ระสบอุทกภัยและ
หนังสือในห้องสมุดได้รับความเสียหาย โรงเรียนที่ธนาคารร่วมพัฒนา
การศึกษาภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ โรงเรียนทีธ่ นาคารบริจาค
อาคารเรียน และโรงเรียนอื่นๆ ที่ขาดแคลน ในปี 2563 ธนาคารได้จัด
ทำ�หนังสือชุดส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต ภายใต้โครงการ “หนังสือเพื่อ
ชีวติ และจินตนาการ” และได้มอบให้หอ้ งสมุดโรงเรียนในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการจำ�นวน 400 โรง ในพืน้ ทีท่ ขี่ าดแคลนและห่างไกล หนังสือที่
ได้รับการคัดเลือกมี 3 ชุด ได้แก่ นิทานสองภาษา (ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ) Good Habit Series หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ และ
หนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ ซึ่งทั้ง 3 ชุดดังกล่าวผสมผสานแนวคิด
สมัยใหม่ จินตนาการ และหลักคิดเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์สำ�หรับการ
เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

• โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการมีสว่ นร่วมพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด
เพราะเชือ่ มัน่ ว่าการศึกษาคือรากฐานทีส่ �ำ คัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในปี 2559 ธนาคารเป็นหนึ่งใน 12 องค์กรเอกชนที่ริเริ่มและ
ก่อตั้ง “โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี” ที่จัดตั้งขึ้นจาก
แนวคิดการรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการร่วม
สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศ ผ่านรูป
แบบการพั ฒ นาผู้ นำ � องค์ ก รในบทบาทการเป็ น School Partner
ทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาและสนับสนุนการจัดทำ�แผนพัฒนาโรงเรียน
ในปี 2563 โครงการได้ปรับรูปแบบการดำ�เนินงานเป็น “มูลนิธิสาน
อนาคตการศึ ก ษาคอนเน็ ก ซ์ อี ดี (CONNEXT ED Foundation)”
โดยธนาคารได้สนับสนุนการจัดทำ�แผนพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียน
ประถมนนทรี และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 เพือ่ ส่งเข้า
ร่วมโครงการระดมทุนออนไลน์ (Crowdfunding) ภายใต้มูลนิธิสาน
อนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อดี ี ผ่านทางเว็บไซต์ www.connexted.org
ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมได้โดยทั่วถึง นอกจากนี้
ธนาคารส่งเสริมให้ School Partner ของธนาคาร ทำ�งานร่วมกับผูบ้ ริหาร

โรงเรียนที่อยู่ในการสนับสนุนของธนาคารอย่างต่อเนื่อง (ทั้งหมด 236
โรงเรียน ใน 54 จังหวัด) เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำ�เนินงาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนและชุมชน
• โครงการบัวหลวงก่อการครู
โครงการบั ว หลวงก่ อ การครู เริ่ ม ขึ้ น ในปี 2562 โดยมุ่ ง เน้ น พั ฒ นา
ศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำ�ในด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีผู้เข้า
ร่วมโครงการทัง้ สิน้ 139 คน จาก 47 โรงเรียน ใน 23 จังหวัด ในปี 2563
ธนาคารได้ดำ�เนินโครงการต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพแก่ผู้บริหารโรงเรียน
ในหั ว ข้ อ “หลั ก การสร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความสำ � เร็ จ ” มี ผู้ บ ริ ห ารจาก
12 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด เข้าร่วมการอบรม นอกจากนี้ ธนาคารได้
สนับสนุนการจัดอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ให้แก่
ครูแกนนำ�จำ�นวน 85 คน พร้อมทั้งแนะนำ�ช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์
(e-Learning) เกีย่ วกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพือ่
ให้ครูแกนนำ�สามารถเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และนำ�ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับโรงเรียนของตนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19
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• โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)
ธนาคารเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ภายใต้ความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านบางหมาก จังหวัดตรัง เพื่อร่วม
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในปี 2563 ธนาคาร
ได้รว่ มกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จดั ทำ�กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ร่วมพัฒนา
โรงเรียนทั้งสองแห่ง เช่น ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ประเมินแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและ
กำ�หนดเป้าหมายร่วมกันกับผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู ผูป้ กครอง และชุมชน
สนับสนุนการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาในโรงเรียน
พื้นที่นวัตกรรมศึกษาจังหวัดระยอง จัดอบรมออนไลน์หัวข้อ “การ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Home-based Learning” และสนับสนุน
การเปิดพืน้ ทีจ่ ดั นิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน ซึง่ เกิดจาก
การเรียนรูร้ ว่ มกับชุมชนในงาน “เวทีเครือข่าย แสดงพลัง สือ่ สารสังคม”

• การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา
ในต่างจังหวัด
ธนาคารสนับสนุนให้สายงานธุรกิจต่างๆ ของธนาคารแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา
ในต่างจังหวัด เช่น สายลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวงนำ�ผู้บริหารและ
พนักงานกว่า 400 คน มอบทุนการศึกษาและของใช้จำ�เป็นแก่เด็กและ
เยาวชน ณ โรงเรียนหมูบ่ า้ นเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการปัน
น้ำ�ใจสู่น้อง ผู้จัดการและพนักงานสาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เป็นตัวแทนธนาคารมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างหลังคา
คลุ ม ลานอเนกประสงค์ ที่ ใช้ เ ป็ น สถานที่ จั ด การเรี ย นการสอนและ
ทำ�กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ตำ�บลช่อระกา
อำ�เภอบ้านเหลือ่ ม จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
คุณภาพประจำ�ตำ�บลในโครงการ 1 ตำ�บล 1 โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียน
ดั ง กล่ า วเปิ ด สอนตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2 จนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
มีนักเรียนรวม 204 คน

4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรและเอสเอ็มอี

• โครงการเกษตรก้าวหน้า
ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญของภาคการเกษตรที่มีบทบาทสำ�คัญ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ธนาคารได้ดำ�เนินโครงการเกษตร
ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ภาคเกษตรอย่างจริงจังและเป็นขัน้ เป็นตอน ตัง้ แต่การสนับสนุนความรู้
แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า
การสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเกษตรกรเพื่ อ แบ่ ง ปั น ความรู้ แ ละ
สร้างโอกาสทางการตลาดร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนด้านการตลาด
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา
การศึกษาดูงาน และการจัดงานวันเกษตรก้าวหน้า ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารสำ�นักงานใหญ่เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรโดย
เฉพาะรายเล็กได้นำ�ผลผลิต ที่มีคุณ ภาพมาจำ�หน่ายให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง สำ�หรับปี 2563 ธนาคารงดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์โรค
โควิด-19 แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการซื้อขายออนไลน์ให้
พนักงานสามารถซือ้ สินค้าได้จากเกษตรกรโดยตรง ในปี 2563 ธนาคาร
ได้จัดงานเสวนา “เพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า” จำ�นวน 4 ครั้ง ได้แก่
“โรดแมปส้มโอ อร่อยทั่วไทย”, “Model การเกษตรไทย หลังวิกฤต
Covid-19” “การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพด-ข้าวไทย ให้เป็นที่ 1 ของ
โลก” และ “อนาคตการเกษตรไทย ในมุมมองของเกษตรก้าวหน้า”
ที่ห้องประชุมสำ�นักงานใหญ่ สีลม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและเกษตรกร
ตัวอย่างเข้าร่วมการเสวนาและให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ มีผเู้ ข้าร่วมงาน
รวมแล้วกว่า 150 คน
• ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี
ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีมีการจัดกิจกรรมความรู้ให้แก่สมาชิกอย่าง
สม่ำ�เสมอ เช่น การอบรมสัมมนา เรื่อง “การตลาดธุรกิจเพื่อผู้บริโภค
(Business to Consumer Marketing)”, “โลกทัศน์จีนในปัจจุบันและ
อนาคต : Key Success ของ SME จีน”, ทิศทางการเมืองของสหรัฐ
หลั ง การเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี : ผลกระทบต่ อ ไทย”, “จั บ เข่ า คุ ย
พลิกธุรกิจ SME หลังโควิด-19” และ“การบริหารการเงินและต้นทุน:
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หลักสูตรบัวหลวง” มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 500 คน นอกจากนี้ ยังมี
การจั ด สั ม มนาพิ เ ศษ การศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ในและต่ า งประเทศ และ
กิจกรรมเพือ่ สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจของเอสเอ็มอี โดยล่าสุด
ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ได้นำ�สมาชิกจำ�นวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน
การจัดการเกษตรกรรมอย่างครบวงจรที่คูโบต้าฟาร์ม ของบริษัทสยาม
คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด นิคมอมตะซิตี้ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่
24 กันยายน 2563
• บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์
ธนาคารจัดมหกรรมสินค้า บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ ครั้งที่ 12 บริเวณ
หน้าอาคารสำ�นักงานใหญ่ สีลม เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีนำ�สินค้า
อุปโภคบริโภคคุณภาพดีมาจำ�หน่ายให้ประชาชนทั่วไป ถือเป็นการ
เพิ่มช่องทางการตลาดและต่อยอดธุรกิจให้กับสมาชิกชมรมบัวหลวง
เอสเอ็มอี ในปี 2563 นี้ ธนาคารสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผมู้ าร่วมงานโดย
ดำ�เนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด และจัดช่องทางซือ้ ขายทัง้ ออฟไลน์-ออนไลน์ มีโปรโมชัน่
“สแกนจ่าย ได้เงินคืน” สำ�หรับลูกค้าทีช่ �ำ ระเงินผ่านโมบายแบงก์กงิ้ จาก
ธนาคารกรุงเทพ มีการจัดเตรียมเทคโนโลยีรับชำ�ระเงินผ่านบริการ
BeMerchant เพื่ อ อำ � นวยความสะดวกแก่ เ อสเอ็ ม อี ที่ ม าร่ ว มงาน
และมีการเพิ่มช่องทางการซื้อขายออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก “บัวหลวง
เอสเอ็มอีแฟร์” เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าและเพิ่ม
ความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 ในงานมีเอสเอ็มอีรว่ มออกร้าน
83 ราย และมียอดจำ�หน่ายสินค้ารวม 7.21 ล้านบาท
5. การส่งเสริมและอนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ธนาคารก่อตั้ง ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ขึ้นในปี 2522 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์และการแสดง
พื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ธนาคารได้รับความเชื่อถือจากแวดวง
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะผู้สนับสนุนศิลปะแขนงนี้อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง และสามารถสานสายสัมพันธ์อันดีกับศิลปิน ครูอาจารย์
และนักศึกษา วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยมาโดยตลอด กิจกรรมทีศ่ นู ย์
สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ริเริ่มและดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องมี
หลากหลาย แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จึงทำ�ให้หลาย
กิจกรรมไม่สามารถจัดขึ้นได้ อย่างไรก็ดี ในปี 2563 ยังมีบางกิจกรรม
สำ�คัญที่สามารถจัดขึ้นได้ ดังนี้
• สังคีตสราญรมย์
กิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ทั่วไปได้ชมศิลปะการแสดงของไทยที่นับวันจะหาชมได้ยาก และเปิด
โอกาสให้ศิลปิน คณะนาฏศิลป์ รวมทั้งเยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีเวทีแสดง
ความสามารถสู่สายตาประชาชน ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
ได้จัดการแสดงมาแล้วรวม 217 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2554 มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างแรงบรรดาลใจให้
เยาวชนในชุมชนใกล้เคียงกับสถาบันคึกฤทธิ์ ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั การแสดง
สมัครเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยกับสถาบันคึกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ในปี 2563 ศูนย์สงั คีตศิลป์ ได้เพิม่ ช่องทางการรับชม

การแสดงในแบบออนไลน์ผา่ นเฟซบุก๊ ไลฟ์ ของศูนย์สงั คีตศิลป์ ธนาคาร
กรุงเทพ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากขึ้น
• ศูนย์สังคีตศิลป์สัญจร
ธนาคารจัดกิจกรรม “ศูนย์สงั คีตศิลป์สญ
ั จร” เพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั
เครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆ และเปิดโอกาสให้เยาวชน
รุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา
ปี 2563 ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับสำ�นักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ�การแสดงเข้าร่วมในงาน
“แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” จังหวัดลพบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่
7 ศู น ย์ สั ง คี ต ศิ ล ป์ ธนาคารกรุ ง เทพ มี ห้ อ งสมุ ด ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล
ทางศิลปวัฒนธรรมไว้มากมาย โดยเฉพาะในสาขาศิลปะการแสดง รวม
แล้วมีหนังสือทั้งสิ้นกว่า 15,000 เล่ม และมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึก
การแสดงนาฏดุรยิ างคศิลป์ประเภทต่างๆ ผูส้ นใจสามารถศึกษาค้นคว้า
และสามารถขอรับบันทึกการแสดงได้ทศี่ นู ย์สงั คีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
หรือสาขาของธนาคารที่ผู้รับสะดวก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้
ศูนย์สงั คีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้เพิม่ ช่องทางรับชมบันทึกการแสดง
ผ่านทางยูทปู ศูนย์สงั คีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ซึง่ มีบนั ทึกการแสดงกว่า
1,400 รายการ และมีผู้รับชมกว่า 100,000 คน
6. การทำ�นุบำ�รุงศาสนา

• กิจกรรมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ธ นาคารได้ เ ป็ น สถาบั น
การเงิ น แห่ ง แรกที่ ไ ด้ รั บ สนองพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ให้ อั ญ เชิ ญ
ผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวงทั่วประเทศ
รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 54 ในปี 2563 นี้ ธนาคาร
ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้ า ฯ ให้ อั ญ เชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น
พระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีกลุ่มบัวหลวงบำ�เพ็ญประโยชน์ ชมรมบัวใหญ่ ซึ่ง
เป็นชมรมของพนักงานธนาคารที่เกษียณอายุแล้ว หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประชาชนผูม้ จี ติ ศรัทธา ผูบ้ ริหารและพนักงานของธนาคาร
เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน ผู้มีจิตกุศล
ร่วมทำ�บุญเป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 13,675,306 บาท เพื่อใช้ในการ
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บูรณปฏิสงั ขรณ์พระอุโบสถทัง้ ภายในและภายนอก ปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์
วัฒนธรรมท้องถิน่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างห้องสุขาใหม่ถวายวัด
และมอบเป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน ชมรม
และมูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดด้วย

รูปแบบการสนับสนุน
เงินสด
฿

52.87
ล้านบาท

สิ่งของและบริการ

159.49
ล้านบาท

ค่าดำเนินกิจกรรม
฿

81.69
ล้านบาท

• พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค
ธนาคารจัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อกันเป็นปีที่ 47 เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะหรือการแสดงความ
ชืน่ ชมยินดีแด่พระภิกษุและสามเณรทีม่ คี วามมานะพากเพียรจนสำ�เร็จ
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รคณะสงฆ์ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรเกิดความวิริยะอุตสาหะในการ
ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญของ
พระพุทธศาสนาในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ต่อไป ในปี 2563
มีพระภิกษุและสามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำ�นวน 63 รูป
เป็นพระภิกษุ 50 รูป และสามเณร 13 รูป ซึง่ จะได้รบั พระราชานุเคราะห์
ให้อุปสมบทเป็นนาคหลวงตามโบราณราชประเพณี ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของธนาคารที่ได้มีส่วนอุปถัมภ์บำ�รุงการศึกษาของคณะสงฆ์
• กิจกรรมถวายสักการะ
เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำ�ปี 2563 ธนาคารได้นำ�เครื่อง
สักการะไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ประธานกรรมการ
มหาเถรสมาคม กรรมการมหาเถรสมาคม (ม.ส.) 21 รูป ที่ปรึกษา
มหาเถรสมาคม และพระเถระผู้ใหญ่ 4 รูป ซึ่งจำ�พรรษา ณ 21 พระ
อาราม รวมถึงได้จดั เครือ่ งสักการะให้สาขาในต่างจังหวัดนำ�ไปถวายแด่
เจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่ธนาคารได้เคยมีโอกาสนำ�ผ้าพระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวายในปีที่ผ่านๆ มา การถวายสักการะพระเถระ
ชั้นผู้ใหญ่ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษานั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำ�
ปีของธนาคาร เพื่อธำ�รงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในกิจกรรมของ
พุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรสืบไป

มูลค่าของจำนวนชั่วโมงจิตอาสา

2.9

ล้านบาท
จํานวนชัว่ โมงจิตอาสา 8,819 ชัว่ โมง

ลักษณะการสนับสนุน

การลงทุนเพือ
่ ชุมชน
และสังคม

56%

การบริจาค

18%

การลงทุนเชิงพาณิชย์
เพือ
่ สังคม

26%
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การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความมุ่งมั่น
ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของความตกลงปารีส ธนาคารจึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานภายในธนาคาร

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2566

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายอนุรักษ์พลังงานของ
ธนาคาร

การนำ�ระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมมาใช้อย่างเป็นระบบ
ทั่วทั้งองค์กร

การนำ�ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Management System: EMS) มาใช้อย่างเป็นระบบ

การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร

การพัฒนาและทดลองใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร

การเพิม่ ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการจัดการขยะ

การบรรลุเป้าหมายด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร
(ปี 2561–2563)

การบรรลุเป้าหมายด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร
(ปี 2564–2566)

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้เป็น
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าจะ
แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี 2564

บรรลุ บ างเป้ า หมายด้ า นการใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากร
(ปี 2561–2563) ในกลุ่มอาคารสำ�นักงานใหญ่ 5 อาคาร และ
อยู่ระหว่างการกำ�หนดเป้าหมายใหม่ (ปี 2564–2566)

อยู่ระหว่างทดสอบและเตรียมความพร้อมของระบบบริหาร
จั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Management
System: EMS)
เริ่มทดลองใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการใช้
พลังงานและทรัพยากร (Eco-Efficiency Data Management)
ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์ ก ารมหาชน) ในการชดเชยการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อน
ของอาคารสำ�นักงานใหญ่ สีลม เท่ากับปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Carbon Neutral)

การลดการใชพลังงานไฟฟา
5%

11.03%

การลดการใชนํ้า
15.65%

10%
GHG 1

การลดการปลอย GHG ประเภท 1
5%

GHG 2

5.23%

การลดการปลอย GHG ประเภท 2
5%

เปาหมาย

11.40%

เกินเปาหมาย
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ กำ�ลัง
ส่งผลกระทบต่อชีวติ และความเป็นอยูข่ องมนุษย์ การบรรเทาปัญหาดังกล่าว
ไม่สามารถทำ�ได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ เพียงลำ�พัง แต่จ�ำ เป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ธนาคารเชื่อว่าธุรกิจควรมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากมาตรการ
ป้องกันบรรเทาที่เพียงพอและเหมาะสม และควรส่งเสริมและสนับสนุน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อันจะช่วยบรรเทาภาวะ
โลกร้อนและปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ ทีก่ �ำ ลังเป็นความท้าทายสำ�คัญ
และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงธนาคารและลูกค้าของธนาคาร
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภายใต้ความตกลงปารีส จึงพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้
ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ
และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานของ
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำ�คัญกับการสร้างความตระหนักรู้
และส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สำ�นึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและพลังงาน
พร้อมทัง้ นำ�หลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาปรับใช้ เพือ่ ให้การ
ใช้ทรัพยากรภายในธนาคารมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ในปี 2563 ธนาคารได้ทำ�การพิจารณาทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ประจำ�ปี และเห็นความจำ�เป็นที่จะต้องปรับให้ครอบคลุมการดำ�เนินการ
ด้านสิง่ แวดล้อมมากขึน้ โดยจะถูกพัฒนาให้เป็นนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
และการอนุรักษ์พลังงานต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารได้ทำ�การชดเชย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำ�หรับอาคารสำ�นักงานใหญ่ สีลม ซึ่งได้การ
รับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100% (Carbon Neutral) จากองค์การ
บริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก ในส่ ว นของการกำ � หนดเป้ า หมาย
การดำ � เนิ น งาน หลั ง จากที่ ธ นาคารได้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการลดการใช้
ทรั พ ยากรและลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ไ ด้ ป ระกาศ
เจตนารมณ์ไว้สำ�หรับปี 2561-2563 ไปแล้วนั้น ธนาคารกำ�ลังอยู่ระหว่าง
การยกระดั บ การกำ � หนดเป้ า หมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของ
ความตกลงปารีสมากขึ้น (Science Based Targets) ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ประกาศใช้และเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในปี 2564
แนวทางบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรก
ั ษ์พลังงาน

ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินการอย่างจริงจังในการ
ดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำ�เนินงานของธนาคาร
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดปริมาณการปล่อย

กรอบการบริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
ระบบ EMS ของธนาคาร ถูกออกแบบให้มก
ี ารทํางานเป็นวงจร
P-D-C-A โดยมีขน
ั้ ตอนดังต่อไปนี้
การวางแผน (PLAN)

• การทบทวนการดําเนินงานโดยผู้บริหาร
• การปรับปรุงการดําเนินงาน

• การกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และการอนุรก
ั ษ์พลังงาน
• การกําหนดเป้าหมาย
• บทบาทและความรับผิดชอบ
• การระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
• การปฏิบต
ั ิตามกฏหมายและข้อกําหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม

มต
CK รวสอ
บ
)

อ้างอิง: ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) ตามมาตรฐาน ISO 14001t

การปฏิบัติ (DO)

ฏ
O ิ บ ัติ
)

• การติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงาน
• การตรวจสอบและตรวจประเมิน
ความสอดคล้องข้อกําหนด

า
ิดต E
การต (C H

การติดตามตรวจสอบ (CHECK)

T

กา
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ว
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C

ก้ไข
ุงแ
ปร )

ผน
งแ )

การ
ปร
บั

การปรับปรุงแก้ไข (ACT)

รป
กา (D

• การดําเนินการและการควบคุม
• การสื่อสารกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกธนาคาร
• การฝึกอบรม การสร้างความตระหนัก
และความรูค
้ วามสามารถของพนักงาน
• การเตรียมความพร้อมและ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
• การบริหารจัดการเอกสาร
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ก๊าซเรือนกระจก ธนาคารจัดให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS)
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 14001: 2015 และข้อกำ�หนดของ
ทางการ ระบบ EMS ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การกำ�หนดเป้าหมาย
และแนวทางปฏิบตั ิ การประเมินความเสีย่ งและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของธนาคาร การติดตามผลการดำ�เนินงาน
การกำ�หนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และเครื่องมือจัดการข้อมูลด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร เพื่อใช้
ในการวางแผนและติดตามผล ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การดำ�เนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานของธนาคารมีความเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารคาดว่าจะสามารถนำ�ระบบ EMS
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบได้ในปี 2564

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้การดำ�เนินงาน
เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ตรวจสอบสถานภาพ
การใช้พลังงาน ตรวจสอบผลการดำ�เนินงานและการจัดการพลังงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนจัดการอบรมหรือกิจกรรมความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน คณะทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงานจะต้องรายงานความคืบหน้าและผลการดำ�เนินงาน
ให้ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร ทำ�หน้าที่ตรวจสอบและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เ ป็ น รู ป ธรรม และได้ จั ด ตั้ ง คณะทำ � งานจั ด ทำ � รายงาน
วิเคราะห์การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร ทำ�หน้าที่
จัดเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ั ษ์พลังงาน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรก

เนื่ อ งจากเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มและการใช้ พ ลั ง งานเป็ น เรื่ อ งที่ มี ข อบเขต
กว้างขวางและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและพนักงานจำ�นวนมาก ธนาคาร
จึงกำ�หนดแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานภายใน
องค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และประโยชน์
ต่ อ ธนาคารในด้ า นการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งคุ้ ม ค่ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดจนเป็ น การปลู ก ฝั ง จิ ต สำ � นึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มของผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงาน ธนาคารอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทดแทนคณะทำ�งานเดิมที่มีขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบเน้นหนักไปทางด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน คณะทำ�งานด้าน
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
การใช้พลังงานของอาคารดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทบทวนนโยบาย
สิง่ แวดล้อมและการอนุรกั ษ์พลังงาน กำ�หนดมาตรการและเป้าหมายด้าน
สิง่ แวดล้อมและการอนุรกั ษ์พลังงาน ออกแบบและขับเคลือ่ นโครงการและ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินการ

เพื่อให้การทำ�งานมีความชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ธนาคารมอบหมายให้ ค ณะทำ � งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและการอนุ รั ก ษ์
พลังงานซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งเพื่อทำ�หน้าที่แทนฝ่ายอาคาร สำ�นักงาน
และทรัพย์สิน ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่
กำ�หนดไว้หรือไม่ ธนาคารจัดให้มีการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก
โดยให้องค์กรอิสระภายนอก เข้ามาทำ�การทวนสอบข้อมูลการจัดการ
พลังงานและก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของธนาคาร เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือแก่ข้อมูลผลการดำ�เนินงานสำ�คัญต่างๆ ที่ธนาคาร
เปิดเผยต่อสาธารณะ และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่างๆ ที่ธนาคารนำ�มาใช้
วางแผนและกำ�หนดเป้าหมายมีความถูกต้องตามมาตรฐาน

คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรก
ั ษ์พลังงาน
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ดำเนินการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงาน

ประสานงานกับ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

จัดการอบรม
หรือกิจกรรม

ควบคุมดูแล
รวบรวมข้อมูลและ
ติดตามตรวจสอบ

ประเมินผล
และรายงานผล
การดำเนินงาน

ทบทวนนโยบาย
รวบรวม
ข้อเสนอแนะ

รายงานให้
ผู้บริหารระดับสูง
ได้รับทราบ
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การดำ�เนินงานและกิจกรรมที่สำ�คัญในปี 2563
1. การปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

• โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย
เปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศทีม่ อี ายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ในสาขาของ
ธนาคาร เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี
มักจะทำ�งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถทำ�ความเย็นได้ตามที่
กำ�หนด และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่จะใช้
สารทำ�ความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทนสารเดิมซึ่งส่งผลเสีย
ต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ และสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
สาขาที่ทำ�การเปลี่ยนได้ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี
• โครงการเปลี่ ย นโคมไฟฟ้ า Downlight เป็ น หลอด LED ที่ อ าคาร
สำ�นักงานใหญ่จำ�นวน 1,507 หลอด และโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
ฟลูออเรสเซนต์และโคมไฟฟ้า Downlight เป็นหลอด LED ที่อาคาร 3
และอาคารสาขาพระรามเก้า จำ�นวน 1,431 หลอด การเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้ า ดั ง กล่ า วคาดว่ า จะลดปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ได้ ทั้ ง สิ้ น ประมาณ
106,600 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ทำ�ให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวม
กันประมาณ 548,000 บาทต่อปี ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 73.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และลดการใช้พลังงาน
ได้ประมาณ 387,760 เมกะจูลต่อปี

3. การสร้างความตระหนักรูด
้ ้านการอนุรก
ั ษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

• โครงการบัวหลวงรักษ์พลังงาน ในปี 2563 ธนาคารได้เตรียมจัดทำ�
หลักสูตรเรียนออนไลน์ ชุดความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์พลังงานตามโครงการ
บัวหลวงรักษ์พลังงานผ่านช่องทาง BBLearn เพือ่ สร้างความตระหนักรู้
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแก่เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกระดับ คาด
ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารร่ ว มกั บ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจั ด การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการหลากหลายหัวข้อให้กับผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร

2. การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

• โครงการลดการใช้กระดาษ ธนาคารนำ�ระบบ Office 365 มาใช้ในการ
ทำ�งานของพนักงานทั่วทั้งธนาคาร ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถทำ�งาน
ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูลบนพื้นที่ออนไลน์ ทำ�ให้
พนักงานสามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างกันได้โดยไม่ตอ้ งพิมพ์เอกสาร และ
สามารถเก็บสำ�เนาเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการถ่ายสำ�เนา
ธนาคารมีการรณรงค์ให้พนักงานลดละเลิกการใช้กระดาษในการทำ�งาน
โดยให้ปรับเปลี่ยนการนำ�ส่งหนังสือ รายงาน เอกสารการประชุมหรือ
เอกสารนำ�เสนอต่างๆ ที่พิมพ์เป็นเอกสาร เป็นการส่งผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทัง้ มีการปรับตัง้ ค่าเริม่ ต้น ของเครือ่ งถ่ายเอกสาร
ทุกเครื่องให้เป็นแบบพิมพ์ 2 หน้า และรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานคัดแยก
กระดาษเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่
• การให้บริการรถตูร้ บั -ส่งพนักงาน (Shuttle Van Service) การเดินทาง
เป็นกลุ่มเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากการเดินทางแบบเดี่ยว
สำ�หรับพนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ระหว่าง อาคาร
สำ�นักงานใหญ่ สีลม อาคารพระราม 3 อาคารตรีทพิ ย์ อาคารแสงทองธานี
อาคารพระราม 9 และสโมสรบางนา

ดังนี้ 1.การกลั่นกรองประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคาร โดยเน้นการวิเคราะห์รายละเอียดของแนวทางการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการ
และทรัพยากรที่สำ�คัญในการดำ�เนินงาน 2.การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของธนาคารกับมาตรฐานการ
จัดการระดับสากล และวิเคราะห์ความคาดหวังต่อระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตของธนาคาร และ 3. การกำ�หนดแผนการ
ดำ�เนินงานที่สอดคล้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS)
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทำ�หน้าที่ผู้ดำ�เนินการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร
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• โครงการ Less is More ลดใช้ ได้ เ พิ่ ม เป็ น โครงการที่ ส ร้ า ง
ความตระหนักรูแ้ ละรณรงค์ให้ผบู้ ริหารและพนักงานของธนาคารทุกคน
ร่วมกันลด ละ เลี่ยงการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำ�วัน
รวมถึงการนำ�สิ่งของที่ใช้แล้วไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลด
ประมาณขยะ โครงการนีเ้ ปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รว่ มกันแบ่งปัน
ไอเดียดีๆ ในการ ลด ละ เลีย่ งการใช้พลาสติกแบบครัง้ เดียวทิง้ เพือ่ เป็น
แนวทางแก่เพื่อนพนักงานคนอื่นๆ ได้ลองนำ�ไปใช้
4. การสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรก
ั ษ์พลังงาน

• โครงการ “ตาวิเศษ-บ้านครัว”
ธนาคารให้การสนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทยหรือ ตาวิเศษ มาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 30 ปี สมาคมสร้างสรรค์ไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการกระตุ้นและปลูกฝังเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
หน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความตระหนักรูแ้ ละอยากมีสว่ นร่วมในการดูแล
รั ก ษาและพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม ผ่ า นการจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ แ ละ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้อย่างต่อเนื่อง ปี 2563 สมาคมสร้างสรรค์ไทยได้
เริ่มโครงการ “ตาวิเศษ-บ้านครัว : ชุมชนจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความตระหนักรู้และ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการจั ด การขยะให้ กั บ คนในชุ ม ชนอย่ า งเป็ น
รูปธรรม พนักงานจิตอาสาของธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจทำ�
ชุมชนบ้านครัวให้สะอาด ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ให้แก่คนในชุมชน
และร่วมกันวางระบบการจัดการขยะและสภาพแวดล้อมในชุมชน
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)

ธนาคารประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำ�เนินงาน
ตามมาตรฐานแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเทียบเท่า
มาตรฐาน ISO 14064-1 โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission

Factor) อ้างอิงจากค่ามาตรฐานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate
Change: IPCC, 2006) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

78,947

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ปริมาณต่อ FTE4

การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุ ตพริน
้ ท์ขององค์กร

3.56

ธนาคารได้ทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มอาคาร
สำ�นักงานใหญ่ โดยมีศูนย์วจิ ย
ั และฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ได้ข้น
ึ ทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้ทวนสอบ (Verification Body: VB)
ธนาคารได้รบ
ั การรับรองและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุ ตพริน
้ ท์ขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization) จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นปริมาณทั้งสิ้น 23,129 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

14,039

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,592

ปริมาณต่อ FTE4

0.63

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ปริมาณต่อ FTE4

0.07

GHG ประเภทที่ 11

GHG ประเภทที่ 22

GHG ประเภทที่ 33

หมายเหตุ:
1
 ก๊ า ซเรือ นกระจก ประเภทที่ 1 หมายถึ ง ก๊ า ซเรือ นกระจกที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยตรงที่ ธ นาคารควบคุ ม และติ ด ตามผล
ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) และ
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ซึ่งคำ�นวณจากปริมาณการใช้น้ำ�มันเชือ
้ เพลิงจากเครือ
่ งกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�รอง ระบบ
เครื่องสู บน้ำ �ดั บเพลิ ง และยานพาหนะในการดำ �เนิ นธุรกิ จของธนาคาร ปริมาณการรั่วไหลของสารทำ �ความเย็น
ในระบบปรับอากาศและสารดับเพลิง ซึ่งประมาณการจากปริมาณการสั่งซือ
้ และปริมาณก๊าซมีเทนของระบบบำ�บัด
น้ำ�เสีย (septic tank) ซึง่ ประมาณการจากจำ�นวนพนักงานในแต่ละอาคาร
2
 ก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 2 หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมที่ธนาคารควบคุมและติดตามผล ประกอบ
ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึง่ คำ�นวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธนาคาร อ้างอิงข้อมูลตามมาตรวัดไฟฟ้าของ
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3
 ก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 3 หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมอืน
่ ๆ ที่ธนาคารควบคุมและติดตามผล
ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึง่ คำ�นวณจากปริมาณการใช้น้ำ� อ้างอิงมาตรวัดของการประปานครหลวง
และการประปาส่วนภูมภ
ิ าค ปริมาณการใช้กระดาษของธนาคาร ประเมินจากปริมาณการเบิกใช้ในแต่ละหน่วยงาน และ
การเดินทางโดยเครือ
่ งบินเพือ
่ เหตุผลทางธุรกิจ
4
 FTE (Full Time Employee) คือ จำ�นวนพนักงานของธนาคารเฉลี่ยต่อเดือนในปี 2563

โครงการชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral)
ธนาคารเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction
Program: T-VER) และในปี 2563 ธนาคารได้รบ
ั การรับรองขึน
้ ทะเบียน
คาร์บอนนิวทรัลองค์กร สำ�หรับอาคารสำ�นักงานใหญ่ สีลม และคาร์บอน
นิวทรัลอีเว้นท์จาก 2 กิจกรรม ได้แก่ งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุน
้ ครัง้ ที่
1 /2563 และงานประชุมสามัญผู้ถือหุน
้ ประจำ�ปี 2563 ครัง้ ที่ 27 จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์
เชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า นกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
คณะสิ่ ง แวดล้ อ มมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เป็ น ที่ ป รึก ษาในการ
วิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ธนาคารผ่านการทวนสอบ
การคำ�นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโดยผูท
้ วนสอบ (Verification
Body: VB) เพื่อประเมินความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์ และได้สนับสนุนคาร์บอน
เครดิตของโครงการจาก บริษัท มิตรผล ไบโอ พาวเวอร์ จำ�กัด โดย
ชดเชยคาร์บอนเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด 100%
(Carbon Neutral) หรือคิ ดเป็น 13,100 ตั นคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ำ� (Low Carbon Society)
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การใช้พลังงานและทรัพยากร

ในปี 2563 ธนาคารเริ่มจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร ผ่านระบบการจัดการข้อมูลการดำ�เนินงานด้านการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำ�หรับ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เหมาะสำ�หรับการบันทึกข้อมูลที่

กระจายอยู่ในหลากหลายหน่วยงาน เพราะจะช่วยให้การบันทึกข้อมูลมี
ข้อผิดพลาดลดลง และการตรวจทานข้อมูลสามารถทำ�ได้รวดเร็วขึน้ ข้อมูล
ทีบ่ นั ทึกในระบบดังกล่าว เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้�ำ มัน น้ำ� ขยะ น้�ำ ทิง้
การใช้กระดาษ และการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
การใช้พลังงานในธนาคาร

การใช้พลังงานในธนาคาร

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

158,569 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

1

ปริมาณต่อ FTE3

7.15

DIESEL

ปริมาณนํ้ามันดีเซลสําหรับเครือ
่ งกําเนิดไฟฟ้าสํารอง
และเครือ
่ งสูบนํ้าดับเพลิง

40,329 ลิตร

2

ปริมาณต่อ FTE3

1.82

พลังงานนํ้ามันที่ใช้ในองค์กร

28.19%

พลังงานไฟฟ้าที่ซอ
ื้ มาใช้ในองค์กร

DIESEL

196,675 ลิตร

71.81%

2

ปริมาณต่อ FTE3

พลังงาน

พลังงาน

160,912

กิกะจูล1

ปริมาณนํ้ามันดีเซลสําหรับยานพาหนะ

8.87

409,935

กิกะจูล1

ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด

Gasoline

ปริมาณนํ้ามันเบนซินสําหรับยานพาหนะ

4,850,223 ลิตร

2

พลังงาน

ปริมาณต่อ FTE2

570,847

25.75

กิกะจูล1

หมายเหตุ
1
 การคำ�นวณอ้างอิงตามตารางค่าแปลงหน่วยพลังงานเชือ
้ เพลิง (ค่าความร้อนสุ ทธิ)
ของกรมพลังงานทดแทนและอนุรก
ั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2
FTE (Full Time Employee) คือ จำ�นวนพนักงานของธนาคารเฉลี่ยต่อเดือนในปี 2563

ปริมาณต่อ FTE3

218.80

หมายเหตุ:
1
อ้างอิงข้อมูลตามมาตรวัดของการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2
อ้างอิงข้อมูลตามฐานระบบน้ำ�มันของธนาคาร
3
FTE (Full Time Employee) คือ จำ�นวนพนักงานของธนาคารเฉลี่ยต่อเดือนในปี 2563
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การบริหารจัดการน้ำ�ใช้

น้ำ�เพื่อการอุปโภคในทุกอาคารสำ�นักงานและสาขาของธนาคารมาจาก
การซื้อน้ำ�ประปาจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
ในการจัดการน้ำ�ทิ้งในทุกอาคารสำ�นักงานและสาขาของธนาคาร มีการ
ติดตัง้ ระบบบำ�บัดน้�ำ เสียทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด เพือ่ ให้มน่ั ใจ
ว่าน้ำ�ทิ้งที่ถูกปล่อยออกจากธนาคารจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ธนาคารติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำ�ที่อาคารพระราม 3 โดยนำ�
น้�ำ ทิง้ ทีผ่ า่ นการปรับปรุงคุณภาพน้�ำ จากระบบบำ�บัดน้�ำ เสียแบบตะกอนเร่ง
(Activated Sludge) กลับมาใช้ใหม่ เช่น นำ�มารดน้ำ�ต้นไม้ในบริเวณพื้นที่
สีเขียวรอบอาคาร

ปริมาณนํ้าทิ้งที่นํากลับมาใช้ใหม่ ธนาคารมีการนํานํ้าทิ้งที่ผ่าน
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสียมาใช้ใหม่
รวมทั้งสิ้น

42,399

ลูกบาศก์เมตร

หรือ

7.33%
ของปริมาณการใช้นํ้าทั้งหมดของธนาคาร

ปริมาณการใช้นํ้า

ประหยัดค่าใช้จา่ ยได้

699,500
บาท (โดยประมาณ)

การจัดการขยะ

ธนาคารมีการคัดแยกขยะในกลุ่มอาคารสำ�นักงานใหญ่ 5 อาคาร เพื่อ
ลดปริมาณขยะ ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และช่วยให้การจัดการขยะ
ในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแยกประเภทขยะ ดังนี้

ปริมาณนํ้าบริโภค

115,660

ปริมาณนํ้าทิ้ง

462,640

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณต่อ FTE2

ปริมาณต่อ FTE2

5.22

20.87

ปริมาณนํ้าประปาที่ใช้ท้ังหมด 1
ปริมาณ (ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณต่อ FTE2

578,300

26.09

หมายเหตุ:
1
อ้างอิงตามมาตรวัดของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
2
FTE (Full Time Employee) คือ จำ�นวนพนักงานของธนาคารเฉลี่ยต่อเดือนในปี 2563

• ขยะไม่อันตราย ได้แก่ 1. ขยะทั่วไป เช่น กระดาษชำ�ระ ถุงพลาสติก
หรือบรรจุภัณฑ์อาหารของพนักงานและ 2. ขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋อง
น้ำ�อัดลม แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก และขวดแก้ว จะถูกคัดแยก
ประเภทและรวบรวม เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องมารับไปจัดการ
ต่ออย่างเหมาะสม (ฝังกลบ หรือนำ�เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล)
• ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ธนาคารจะทำ�การคัดแยก
และติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมารับไปจัดการตามวิธีการ
ที่ถูกต้องเหมาะสม
• ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งาน ธนาคารมีการสำ�รวจสภาพการใช้
งานของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสื่อมสภาพโดยที่ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
ธนาคารจะทำ�การคัดแยกและติดต่อบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
นำ�ไปจัดการด้วยวิธีท่ีเหมาะสม (การรีไซเคิลและสกัดแร่ธาตุที่มีคุณค่า
ออกมาใช้ใหม่)
• กระดาษ เช่น กระดาษใช้แล้วในสำ�นักงาน เอกสาร กระดาษเช็ค เป็นต้น
จะถูกคัดแยกและรวบรวมก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของโรงงาน
ต้มเยื่อกระดาษ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร
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ประเภทขยะ

ปริมาณ (เมตริกตัน)

ขยะทั่วไปทั้งหมด1

3,961 / FTE: 0.18

ขยะรีไซเคิล2

12.15

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

32.14

กระดาษที่นำ�มาใช้

1,037 / FTE: 0.05

กระดาษที่ถูกส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิล

554

หมายเหตุ:
1
 ธนาคารขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลปริมาณขยะไปทั่วประเทศ ปริมาณขยะทั่วไปเป็นข้อมูลปริมาณขยะจากกลุ่มอาคารสำ�นักงานใหญ่ 5 อาคาร ที่ส่งกำ�จัดด้วยวิธฝ
ี ังกลบโดยสำ�นักงานเขตบางรักและสำ�นักงานเขตยานนาวาที่รบ
ั ผิดชอบ
จากกลุ่มอาคารสำ�นักงานใหญ่ 5 อาคารของธนาคาร ปริมาณการเกิดขยะนอกกลุ่มอาคารสำ�นักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสาขาทั่วประเทศ ศูนย์สนับสนุนต่างๆ ใช้วธ
ิ ป
ี ระมาณการจากข้อมูลปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำ�นวนพนักงานและวันทำ�งานของพนักงาน
2
 ปริมาณขยะรีไซเคิลครอบคลุมขยะประเภทกระป๋องน้ำ�อัดลม แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก และขวดแก้ว เท่านั้น ธนาคารเริม
่ เก็บข้อมูลขยะรีไซเคิลแยกต่างหากตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยไม่รวมปริมาณกระดาษที่ถูกส่งเข้า
กระบวนการรีไซเคิลและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และปริมาณการกำ�จัดกระดาษใช้แล้ว ประเมินโดยปริมาณกระดาษใช้แล้วที่นำ�ส่งไปยังโรงงานต้มเยื่อกระดาษมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพือ
่ นำ�กระดาษกลับมาใช้ใหม่ ครอบคลุมกระดาษ
ที่ใช้แล้วในสำ�นักงานและกระดาษเช็คของธนาคารทั่วประเทศ

การเดินทางโดยเครือ
่ งบินเพือ
่ เหตุผลทางธุรกิจ
ปริมาณการเดินทางโดยเครือ
่ งบิน
เพือ
่ เหตุผลทางธุรกิจ

829,886

บริการดิจท
ิ ัลแบงค์ก้ิง
2562

2563

ปริมาณกระดาษที่ลดได้

ปริมาณกระดาษที่ลดได้

957.4

1,504.69

GHG

GHG

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้

1,091.44

1,715.34

กิโลเมตร*

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

84.78

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า**

หมายเหตุ:
*  ธนาคารเริม
่ งบินเพือ
่ เหตุผลทางธุรกิจในปี 2561 เป็นปีแรก
่ มีการเก็บข้อมูลปริมาณการเดินทางโดยเครือ
ปี 2562 ปริมาณการเดินทางโดยเครือ
่ งบินเพือ
่ เหตุผลทางธุรกิจเพิม
่ มากขึ้นเนื่องจากธนาคารขยายขอบเขตการ
เก็บข้อมูลทั่วประเทศ และ ปี 2563 ปริมาณการเดินทางลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
** การคำ�นวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)
มาตรฐานจากกระทรวงธุรกิจพลังงานและนโยบายอุตสาหกรรม สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

บริการดิจท
ิ ัลแบงก์ก้ิงกับการมีส่วนช่วยลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก

ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการทำ�ธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล ได้แก่
โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่เพียง
แต่เพือ่ อำ�นวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านัน้
แต่ยงั ช่วยลดการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะกระดาษ จากการทำ�ธุรกรรมผ่าน
ช่องทางเดิม

เมตริกตัน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

เมตริกตัน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

หมายเหตุ:
- บริการดิจท
ิ ัลแบงก์ก้ิงของธนาคารที่ใช้คำ�นวณก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ บริการโอนเงินทุกประเภท การจ่ายบิล
และชำ�ระค่าบริการ ิและการซือ
้ -ขายกองทุนและพันธบัตร
- ธนาคารอ้างอิงค่าสัมประสิทธิก
์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) จากการใช้กระดาษ ซึง่ เป็นค่า
มาตรฐานจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ Intergovernmental Panel on
Climate Change 2006 (IPCC)
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การให้บริการที่ยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง

เพื่อให้ลูกค้าได้รบ
ั ความพึงพอใจสูงสุด ธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
การบริ ก ารโดยยึ ด ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ธนาคารให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการทีต
่ อบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า การรักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
และการดูแลความปลอดภั ยทางไซเบอร์และคุ้มครองข้อมู ลของลู กค้ า
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การให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีดิจท
ิ ัลและนวัตกรรม
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมกับสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในธนาคารและภายนอกธนาคาร เช่น
สตาร์ทอัพกลุ่มเทคโนโลยีการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ธนาคาร

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

การนำ � เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย จากภายในและภายนอก
องค์กร มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจให้กับ
ธนาคาร

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
การพัฒนากระบวนการทำ�งานภายในธนาคารให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดข้อผิดพลาด
ด้วยนวัตกรรมจากทั้งภายในและภายนอกธนาคาร

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

ปรับปรุงและสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทางดิจทิ ลั ปรับเปลีย่ น
กระบวนการภายในให้มีความคล่องตัว (Agility) และสร้าง
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
การเงินในยุคดิจิทัล และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูล
ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางดิจิทัลที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
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การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตและ
การใช้บริการทางการเงินของลูกค้าเป็นอย่างมาก นำ�มาซึ่งโอกาสและ
ความท้าทายต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดขี นึ้ ทำ�ให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวก
สบายมากขึ้น ถือเป็นโอกาสสำ�คัญในการขยายและต่อยอดธุรกิจของ
ธนาคาร แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
นำ�มาซึ่งการแข่งขันที่เข้มข้นและเปิดกว้างมากขึ้นทั้งจากสถาบันการเงิน
ด้วยกันเองและธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ส่งผลให้ธนาคารจำ�เป็น
ต้องปรับตัวเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงและความท้าทายต่างๆ ทัง้ ทีไ่ ด้
เกิดขึ้นแล้วและที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และ
มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้า ธนาคารได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้นำ�เทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ มาใช้ในการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมแก่กลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย รวมถึงการแนะนำ�ผลิตภัณฑ์
ด้านการลงทุนให้ตรงกับความเสี่ยง ไลฟ์สไตล์และความชอบของลูกค้า
นอกจากนี้ ธนาคารนำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ทำ�งานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของธนาคารและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
การเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่พร้อมก้าวไปข้างหน้ากับลูกค้าใน
ทุกสถานการณ์
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจท
ิ ัลและนวัตกรรม

ในภาพรวมแล้ว การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ธนาคารเป็ น การทำ � งานร่ ว มกั น 3 ฝ่ า ย ได้ แ ก่ 1. สายเทคโนโลยี
2. ฝ่ายนวัตกรรม และ 3. หน่วยงานอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานธุรกิจและ
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น สายเทคโนโลยี มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใน
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยต่างๆ ซึ่งถือ
เป็นการวางรากฐานของการดำ�เนินธุรกิจในระยะยาว ฝ่ายนวัตกรรมเป็น
ศู นย์ ความเป็น เลิ ศทางด้ านนวัตกรรมของธนาคาร มีห น้า ที่ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคาร เพือ่ สนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และตรงความต้องการของลูกค้า นอกจากหน่วยงานภายในธนาคารเอง
แล้ว ธนาคารได้จัดตั้งบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำ�กัด (บริษัทเงินร่วม
ลงทุนในเครือธนาคารกรุงเทพ) เพื่อทำ�หน้าที่ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มี
ศักยภาพสูง รวมถึงสตาร์ทอัพ FinTech ซึ่งเปิดโอกาสให้ธนาคารสามารถ
พัฒนาพันธมิตรที่มีความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเงิน
และโอกาสทางธุรกิจกับธนาคารได้

ธนาคารได้น�ำ แนวคิดใหม่และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของระบบงานและกระบวนการทำ�งาน เพือ่ ช่วยให้ธนาคารสามารถปรับตัว
ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนี้
• การปรับปรุงระบบงานหลัก รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
ชุดข้อมูลของธนาคารให้มีความเชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานทั้งองค์กร
นำ � ไปสู่ ก ระบวนการทำ � งานแบบบู ร ณาการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ช่วยลดต้นทุนในการดำ�เนินงาน
• การปรับเปลีย่ นรูปแบบการทำ�งานให้มคี วามคล่องตัว และนำ�พนักงาน
จากหลายสายงานมาทำ�งานร่วมกันในทีม ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
บริการและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
• การนำ�กระบวนการคิดในเชิงออกแบบ มาใช้เพื่อทำ�ความเข้าใจกับ
ปัญหาของลูกค้าหลากหลายกลุม่ ได้อย่างลึกซึง้ และนำ�กระบวนการคิด
ดังกล่าวมาสร้างแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• การสร้ า งแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ใช้ ใ นการรวบรวมผลิ ต ภั ณ ฑ์
บริการ และข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถนำ�มาเชื่อมโยง
บนแพลตฟอร์ ม เดี ย วกั น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การนำ � ไปสู่
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้แก่ธนาคารได้อย่างต่อเนือ่ ง
• การเชือ่ มโยงกับลูกค้าหรือคูค่ า้ ภายนอกบนแพลตฟอร์มดิจทิ ลั เพือ่ สร้าง
ประสบการณ์และเป็นช่องทางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
ให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้า
การทำ�งานแบบบูรณาการ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมของธนาคารเป็นแบบ
ไฮบริดซึ่งผสมผสานระหว่างการรวมศูนย์กลาง และการกระจายออกจาก
ศูนย์กลางอย่างเหมาะสมกับบริบทของธนาคาร ซึง่ มีทงั้ หน่วยธุรกิจขนาด
ใหญ่ที่มีประสบการณ์ ความเข้มแข็ง และศักยภาพในการสร้างสรรค์
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมด้วยตนเอง และในขณะเดียวกัน ก็ยังมี
หน่วยงานและหน่วยธุรกิจใหม่จำ�นวนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจาก
ภายนอกหน่วยงาน ธนาคารได้จดั ตัง้ ฝ่ายนวัตกรรมขึน้ เพือ่ สนับสนุนหน่วย
ธุรกิจในการจัดทำ�โครงการริเริ่มต่างๆ การพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
การจำ�ลองแบบธุรกิจใหม่ๆ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายนวัตกรรม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
• พัฒนานวัตกรรมด้วยทีมภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการนำ�เทคโนโลยี
จากภายนอกเข้ามาใช้เร่งการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
• ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� สนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือในการพัฒนา
นวัตกรรม และประสานงานในการจัดโครงการริเริ่มด้านนวัตกรรมของ
หน่วยงานภายในธนาคาร
• ประสานงานและบริหารโครงการนวัตกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร
• จัดทำ�โครงการเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ
มาใช้ เช่น โครงการ Bangkok Bank InnoHub Accelerator

รายงานความยั่งยืนปี 2563 73

• ศึ ก ษาและติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวด้ า นเทคโนโลยี ร่ ว มมื อ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย
ศูนย์วิจัย และหน่วยงานด้านนวัตกรรมของภาครัฐ ในลักษณะของ
การจัดการนวัตกรรมแบบเปิด
• ติดตามสถานการณ์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ มองหา
โอกาสหรือเฝ้าระวังภัยคุกคามของธนาคารตั้งแต่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
รวมทั้งนำ�ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• พัฒนาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ของการจัดทำ�โครงการด้านนวัตกรรม รวมถึง
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการนวัตกรรมเพือ่ ผลักดันให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่
• เสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการทำ�งาน
ใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งต่อตัวลูกค้าเองหรือบุคคลอื่น ในการนี้ ธนาคารจัดให้มีการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในวงจำ�กัดและเข้าร่วมใน Regulatory Sandbox
กับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงมีการติดตามผลการทดสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารมีความปลอดภัย ใช้งานสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ธนาคารได้น�ำ รูปแบบการทำ�งานทีม่ คี วามคล่องตัว
และการทำ�งานแบบข้ามสายงาน มาใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มลูกค้าตัวอย่าง จากนั้นจึงรวบรวมผล
การทดสอบมาประเมินผล เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงสินค้าและ
บริการนั้นๆ ให้ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจก่อนที่จะขยายการทดสอบออกไป
ในวงทีก่ ว้างขึน้ ด้วยแนวทางนีจ้ ะช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนาสินค้าและ
บริการได้อย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด

ทัง้ นี้ การดำ�เนินงานของฝ่ายนวัตกรรมจะช่วยนำ�ไปสูผ่ ลลัพธ์ทตี่ อบโจทย์
ธุรกิจของธนาคารใน 2 ด้าน ได้แก่

บัวหลวงเวนเจอร์ส

1. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและมอบประสบการณ์
การใช้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
2. การขยายช่องทางการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของ
ธนาคารได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น
ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ทใี่ ช้เทคโนโลยีทนั สมัยอาจยังมีความไม่
สะดวก หรือมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดมาก่อน

ธนาคารได้จัดตั้งบริษัทบัวหลวงเวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทเงินร่วมลงทุนใน
เครือของธนาคารขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลงทุนในธุรกิจเอสเอ็มอี ธุรกิจ
สตาร์ทอัพ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการเติบโตสูง ในสาขาต่างๆ ดังนี้ 1. E-commerce 2. Automation & AI
3. Fintech 4. Healthcare 5. Smart Living เพือ่ รองรับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัย
และ 6. Agritech เพื่ อ รองรั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไป
รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคตลอดจนการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
ทางธุ ร กิ จ ให้ ดี ขึ้ น โดยเน้ น การใช้ ร ะบบดิ จิ ทั ล มากขึ้ น ในปั จ จุ บั น
บัวหลวงเวนเจอร์สได้เข้าร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพไปแล้ว 4 ราย ในสาขา
Automation & AI Agritech และ Healthcare
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การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารได้เปิดตัวบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เวอร์ชั่น
ใหม่ทสี่ วยงามและทันสมัย เน้นการใช้งานทีง่ า่ ย รวดเร็ว และสะดวกสบาย
มากขึ้น
• โอนเงินง่าย ได้ทงั้ จากเมนูลดั ในหน้าแรกหรือหน้าบัญชี และยังสามารถ
คัดลอกและวางเลขที่บัญชีได้ ไม่ต้องคอยจดหรือท่องจำ�อีกต่อไป
• หน้ารายละเอียดบัญชี สามารถเรียกดูเลขทีบ่ ญ
ั ชีตนเองแบบเต็มได้และ
แสดงบัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชีนั้นได้อย่างชัดเจน
• หน้ารายละเอียดบัญชีบัตรเครดิต แสดงรูปหน้าบัตรเครดิต จำ�ง่าย
ไม่สับสนในการดูรายการใช้จ่าย วงเงินคงเหลือ และคะแนนสะสม
• ซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทันที พร้อมแสดงกราฟ NAV
ทำ�ให้เห็นเงินทำ�งานแบบชัดเจน
• จ่ายบิลสะดวกขึน้ ค้นหาผูใ้ ห้บริการได้งา่ ย มีโลโก้ชดั เจน สามารถเลือก
ตามความนิยม / หมวดหมู่ธุรกิจ / ชื่อบริษัท
• รวบรวมรายการโปรดให้ครบอยู่ในที่เดียว สามารถเพิ่มหรือลดบัญชี
บุคคลอื่นและบัญชีผู้รับชำ�ระในรายการโปรดผ่านแอปเพื่อทำ�รายการ
โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล ได้เลย พร้อมเรียงลำ�ดับรายการโปรดได้เอง
ตามต้องการ
• ค้นหาที่ตั้งสาขาและเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
นอกจากนี้ ยั ง มี “ฟี เจอร์ ใ หม่ ” อี ก มากมาย เช่ น ถอนเงิ น ไม่ ใช้ บั ต ร
เปิดบัญชีออนไลน์ (e-saving) ลงทะเบียนจองซื้อหุ้นกู้ ถอนเงินที่ตัวแทน
ของธนาคาร เป็นต้น

• บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในโมบาย
แบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่
หน้าจอเครื่องเอทีเอ็มเพื่อยืนยันการทำ�รายการ ก็สามารถรับเงินสด
จากเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มได้ทันทีอย่างปลอดภัย
• ลูกค้าสามารถทำ�รายการ Online Payment ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น โดยเมื่อซื้อของออนไลน์ สามารถเลือกบริการโมบายแบงก์กิ้ง
จากธนาคารกรุงเทพเป็นช่องทางชำ�ระเงินได้ทันที
• ลูกค้าสามารถใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพสแกน
คิวอาร์โค้ดของร้านค้าในต่างประเทศ เพื่อชำ�ระเงินได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย
• อำ�นวยความสะดวกลูกค้าใหม่ ทีไ่ ม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดๆ กับทางธนาคาร
มาก่อนให้สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ดว้ ยตัวเอง ผ่านช่องทางการยืนยัน
ตัวตนแบบ NDID (National Digital ID)
• ลูกค้าสามารถลงทะเบียนจองซื้อหุ้นกู้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพิ่ม
โอกาสลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
• เพิ่มความ Personalize มอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นที่ตรงกับรูปแบบ
การใช้ชีวิตและความต้องการของลูกค้า
จำนวนผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง
รวมทั้งสิ้น

9.5
ล้าน

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

19%

ปริมาณธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล
จำนวน

670

ล้านรายการ

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

60%

รายงานความยั่งยืนปี 2563 75

BeMerchant NextGen

ธนาคารได้เปิดให้บริการ BeMerchant NextGen ซึง่ เป็นระบบการชำ�ระเงิน
คิวอาร์โค้ด โดยไม่ต้องใช้เงินสด มีแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการการขายให้
แก่ร้านค้าต่างๆ รวมถึงที่ค้าขายในห้องแถว ตลาดสด หรือรถเข็น ให้
สามารถรับชำ�ระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็น
พร้อมเพย์ บัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด ยูเนียนเพย์ ทีพีเอ็น วีแชทเพย์
และอาลีเพย์ ซึง่ สอดรับกับพฤติกรรมการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ และ
ยังช่วยเลี่ยงการสัมผัสเงินสดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19
นอกจากนี้ บริการดังกล่าวยังตอบโจทย์กลุ่มร้านค้าขนาดเล็กได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากร้านค้าสามารถรับเงินเข้าบัญชีได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
ข้ามวัน (สำ�หรับพร้อมเพย์) และมีระบบการแจ้งเตือนให้ทราบยอดเงินที่
เข้ า บั ญ ชี ร้ า นค้ า ตลอดเวลา ในปี 2563 ร้ า นค้ า ที่ รั บ ชำ � ระเงิ น ผ่ า น
BeMerchant NextGen มีจำ�นวน 480,302 ร้าน และมีจำ�นวนธุรกรรม
รวมกว่า 1.76 ล้านธุรกรรม

ชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำ�ระเงินของประเทศในยุคดิจิทัล บริการ
e-Withholding Tax คือ บริการทีเ่ มือ่ มีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ น
ธนาคาร ระบบของธนาคารจะดำ�เนินการหักภาษีและนำ�ส่งข้อมูลภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้อง
จัดทำ�หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ต้องยื่นแบบ และไม่ต้องนำ�
ส่งเงินภาษีด้วยตนเองอีกต่อไป ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจของธนาคารสามารถ
ลดขัน้ ตอนและต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และสามารถจัดการเรือ่ งภาษี
หัก ณ ทีจ่ า่ ย ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย (ผูจ้ า่ ยเงินและผูร้ บั เงินสามารถ
ตรวจสอบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้บนเว็บไซต์กรมสรรพากร)
ในปี 2563 มีลูกค้าธุรกิจของธนาคารสมัครใช้บริการ e-Withholding Tax
แล้วทั้งสิ้น 396 ราย นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

บัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์

ธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัท แรบบิท ไลน์ เพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ
e-Wallet ชัน้ นำ�ของประเทศไทย ออกบัตรเดบิต “บีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท
ไลน์ เพย์” ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่ ตัวบัตรมีลวดลายด้าน
หน้าเป็นตัวการ์ตูนน่ารักจาก LINE Friends พร้อมกับสิทธิประโยชน์
มากมาย เช่น คูปองส่วนลดจากร้านค้ายอดนิยมเมื่อใช้จ่ายผ่าน Rabbit
LINE Pay Wallet โดยใช้บตั รเดบิตเป็นช่องทางในการชำ�ระเงิน บัตรเดบิต
ดังกล่าวมีเทคโนโลยีระบบ Chip & Pin 6 หลักที่สร้างความมั่นใจและ
ความปลอดภัยในทุกธุรกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตร และสามารถใช้เป็น
บัตรแรบบิทในการโดยสารรถไฟฟ้า BTS รถด่วนพิเศษ BRT และเรือด่วน
เจ้าพระยา นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับเครือข่ายมาสเตอร์การ์ด
โดยเพิม่ เทคโนโลยี Contactless หรือเทคโนโลยีการชำ�ระเงินแบบไร้สมั ผัส
บนบัตรเดบิตดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้ชำ�ระค่าสินค้าและบริการได้โดย
การแตะบัตรในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless ทุกแห่งทั่วโลก เป็น
การเพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ลกู ค้า และลดการใช้เงินสดซึง่ ตอบโจทย์
วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
บริการนำ�ส่งเงินภาษีหก
ั ณ ที่จา่ ย และข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

กรมสรรพากรและธนาคารได้มคี วามร่วมมือในการเปิดให้บริการ “บริการ
นำ�ส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากร หรือ e-Withholding Tax” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระบบการ

บัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์

ธนาคารได้ร่วมมือกับ สหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่ และสหกรณ์บวรแท็กซี่
ส่ ง มอบบริ ก าร “บั ว หลวง สมาร์ ท บิ ล เพย์ เ มนท์ ” ซึ่ ง ช่ ว ยอำ � นวย
ความสะดวกในการรับชำ�ระค่าเช่ารถจากสมาชิกสหกรณ์และการรับชำ�ระ
ค่าโดยสารด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านระบบโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร บริการ
ดังกล่าวเป็นตัวช่วยสำ�คัญในการอำ�นวยความสะดวกแก่สหกรณ์และ
สมาชิก ด้วยบริการรับชำ�ระเงินที่ครอบคลุมทุกช่องทาง สามารถรองรับ
ผู้จ่ายที่มีบัญชีของธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่น อีกทั้งยังช่วยลด
ความยุ่งยากและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการบริหารจัดการ
เงินสดได้อีกด้วย ในปี 2563 มีจำ�นวนธุรกรรมของกลุ่มสหกรณ์ดังกล่าว
ที่ทำ�ผ่านบริการ บัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์ กว่า 350,000 รายการ
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คอร์ปอเรท ไอแคช

การให้ บ ริ ก ารทางด้ า นการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ที่ ช่ ว ยอำ � นวย
ความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ธนาคารได้พัฒนาบริการ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับการทำ�ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่
หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ บริการด้านข้อมูลบัญชี เพื่อเรียกดูข้อมูล
รายงานทางบัญชีต่างๆ บริการโอนเงิน เช่น โอนเงินภายในบริษัทให้กับ
คู่ค้า และ/หรือพนักงาน รวมไปถึงการให้บริการทางด้านการรับชำ�ระเงิน
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยทีไ่ ด้มาตรฐาน
ธนาคารให้บริการ คอร์ปอเรท ไอแคช แก่ลกู ค้า 2 กลุม่ คือ กลุม่ คอร์ปอเรท
ในประเทศ และ กลุ่มคอร์ปอเรทที่เน้นการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
(Thai Link) และมีบญ
ั ชีกบั ธนาคารกรุงเทพในสาขาต่างประเทศ ในปี 2563
ธนาคารได้ขยายการให้บริการ คอร์ปอเรท ไอแคช ไปยังประเทศเมียนมา
เพือ่ ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้ลกู ค้าธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกรรม
ทางการเงินกับบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพสาขาย่างกุ้งในประเทศ
เมี ย นมาได้ และในปี 2564 ธนาคารมี แ ผนที่ จ ะขยายการให้ บ ริ ก าร
คอร์ปอเรท ไอแคช ไปยังประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และสิงคโปร์
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาคารร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้มหาวิทยาลัยเป็น Smart University หรือมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ภายใต้
กรอบแนวคิด 3 ประการ ดังนี้
1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น “TU Smart University”
ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำ�เทคโนโลยีมาใช้ใน
มหาวิทยาลัย
2. การสนับสนุนและตอกย้ำ�ภาพลักษณ์การเป็นผู้นำ�ด้านนวัตกรรม ของ
มหาวิทยาลัย
3. การสนับสนุนส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ
ภายใต้กรอบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังกล่าว ธนาคาร
ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพือ่ อำ�นวยความสะดวกและรองรับ
วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลของชาวธรรมศาสตร์

• บัตรนักศึกษาควบคูก่ บั บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพเี อ็น มาสเตอร์การ์ด
ธนาคารจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาควบคู่กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทำ�ธุรกรรมการเงิน
ต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นการ
ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม และการรูดชำ�ระค่าสินค้าและบริการต่างๆ
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ยังมีจุดเด่นที่ดีไซน์ของ
หน้าบัตร ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับ
คะแนนโหวตสูงสุดและได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบ
บัตร รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการขอทำ�บัตรนักศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
TU GREATS App
• ก ารร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล มุ่งเดินหน้าสู่
มหาวิทยาลัยไร้เงินสด
ธนาคารสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มงุ่ เดินหน้าสูส่ งั คมไร้เงินสด
อย่างเต็มรูปแบบ โดยร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์ทางด้านดิจิทัล ซึ่ง
ล่ า สุ ด ได้ ติ ด ตั้ ง ระบบและอุ ป กรณ์ สำ � หรั บ การ ชำ � ระเงิ น ทั้ ง ในพื้ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย และพื้ น ที่ โ ดยรอบ เพื่ อ รองรั บ การใช้ จ่ า ยผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และผ่านคิวอาร์โค้ด

จํานวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ใช้งาน
TU GREATS App
ในปีการศึกษา 2563 มีทั้งสิ้น

37,305

• TU GREATS App
แอปพลิเคชันบนมือถือสำ�หรับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ที่สามารถ ใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ตัว
แอปพลิเคชันถูกเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์
และมหาวิทยาลัย และมีการนำ�เทคโนโลยีการสแกนใบหน้า การสแกน
รอยนิว้ มือ รหัส PIN และ Live Watermark มาใช้เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย
ในการใช้งาน TU GREATS App ช่วยตอบโจทย์วิถีชีวิตและความ
ต้องการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผ่านฟังก์ชั่นการใช้งานที่เป็น
ประโยชน์มากมาย

คน
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TU GREATS App
Online Classroom

รองรับการเรียนการสอนในยุค New Normal สามารถเข้าเรียนออนไลน์
ผ่าน Microsoft Teams ที่เชื่อมกับห้องเรียนของแต่ละวิชาตามตารางเรียน
ในแต่ละวัน

News &
Announcement

ก้าวทันทุกความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยและคณะในที่เดียว

Academic
Calendar

ไม่พลาดทุกชั้นเรียนและการสอบ โดยการแสดงในรูปแบบปฏิทิน

Class
Collaboration

สามารถติดตามการอัพเดตตารางการเรียนการสอนได้ ย้อนดูประวัติการเข้าเรียน
รับข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร และสามารถเปิดห้องพูดคุยเพื่อสื่อสารระหว่างกันได้

Virtual ID Card

ไม่ต้องหยิบบัตรนักศึกษา เพียงแค่เปิด Virtual ID Card ผ่าน TU GREATS App
ก็ใช้สแกนเข้าสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้

Attendance
Checking

อำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในการเช็คชื่อเข้าเรียน

Advisor
Appointment

ติดต่อนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาได้สะดวก และมีรายการแจ้งเตือน

Academic Record

สามารถเรียกดูเกรดในเทอมไหนก็ได้ และสามารถคำนวณเกรดล่วงหน้าได้

Event

สามารถสร้างและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และเรียกดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้

Course Search

เรียกดูข้อมูลรายวิชา จำนวนชั้นเรียนที่เปิด ตารางเรียน
และจำนวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละวิชา

การเชื่อมต่อกับ
ระบบการชำระ
ค่าลงทะเบียนเรียน

สามารถเข้าชำระค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร
ทั้ง Crossbank Bill Payment – BOT QR, Bill Payment (App-to-App)
และ Merchant iPay อีกทั้ง สามารถได้รับ e-Receipt ทันที เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว

การเชื่อมต่อกับโมบาย
แบงก์กิ้งของธนาคาร

สามารถเข้าชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ และค่าทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ
ได้สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมร้านค้าทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

การเชื่อมต่อกับระบบ
การขอทำบัตรนักศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ได้ทุกที่ทุกเวลา
โดยไม่ต้องมาที่สาขาและกรอกเอกสารให้ยุ่งยาก

ตอบสนองวิถีชีวิต
ของนักศึกษารุ่นใหม่

สามารถสร้างและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เช่น ระบบการเดินรถโดยสาร NGV และระบบการให้บริการของสำนักหอสมุด (TU Library)
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เรียลไทม์ด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ Hua Seng
Heng USD Gold Trade ผ่านบัญชี FCD ของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็น
การช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน รวมถึงช่วยอำ�นวย
ความสะดวกในการลงทุนยิ่งขึ้น
กิจกรรมสำ�คัญอืน
่ ๆ

โครงการความร่วมมือกับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส

ธนาคารร่วมมือกับบริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ผูน้ �ำ ด้านการจัดส่งพัสดุดว่ นในประเทศไทย พัฒนาบริการทางการเงินแบบ
ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่นิยม
การทำ�ธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ตลอดจนร่วมผลักดันให้ประเทศไทย
ก้าวสูก่ ารเป็นสังคมไร้เงินสดตามนโยบายของภาครัฐ ธนาคารได้น�ำ ระบบ
ชำ�ระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านพร้อมเพย์ เข้ามาสนับสนุนการทำ�ธุรกรรม
ด้านการชำ�ระเงิน เช่น การชำ�ระค่าส่งพัสดุด่วนที่ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
พาร์เซลชอป และบริการสั่งซื้อสินค้าแบบชำ�ระเงินปลายทาง (Cash on
Delivery – COD) นอกจากนี้ ธนาคารยังอยู่ระหว่างพัฒนา e-Payment
Solution ด้านอื่นๆ ร่วมกับ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ให้บริการทางการเงิน ตลอดจนการขยายสินเชือ่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุม่ อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งได้มากยิง่ ขึน้

ธนาคารร่วมกับฮัว่ เซ่งเฮงเปิดตัวระบบซือ
้ ขายทองด้วยสกุลเงิน
ดอลลาร์ครัง้ แรกในประเทศไทย

จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุญาตให้นักลงทุนที่ซื้อขายทองคำ�กับบริษทั ผูค้ า้ ทองคำ�ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจาก ธปท. สามารถชำ�ระ
ค่าซื้อขายทองคำ�เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) ได้โดยไม่ต้อง
แปลงเป็นเงินบาทก่อน (เดิมการซื้อขายทองคำ�ในประเทศตามปกติต้อง
ชำ�ระเป็นสกุลเงินบาทผ่านการตัดบัญชีบาทเท่านัน้ ) ธนาคารและฮัว่ เซ่งเฮง
ซึง่ เป็นผูน้ �ำ ด้านธุรกิจค้าทองคำ�ของประเทศ ได้รว่ มมือกันเพือ่ เปิดโอกาส
ให้ นั ก ลงทุ น สามารถซื้ อ -ขายทองคำ � ในราคาเดี ย วกั บ ตลาดโลกแบบ

ธนาคารได้น�ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โปรแกรมแชทบอท เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง เทคโนโลยีบล็อกเชน มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ
ปรับปรุงระบบการทำ�งานของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการภายในองค์กรและของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารเปิดรับ
นวัตกรรมและความร่วมมือจากสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารของธนาคารผ่ า นโครงการ Bangkok Bank InnoHub
Accelerator ซึ่งได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากจบโครงการ
ในแต่ละรอบแล้ว สตาร์ทอัพจำ�นวนหนึ่งถูกคัดเลือกให้ทำ�งานร่วมกับ
ฝ่ า ยนวั ต กรรมและหน่ ว ยธุ ร กิ จ ของธนาคารในการคิ ด ค้ น และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ตอ่ ไป ธนาคารพร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพเหล่านี้
อย่างเต็มทีด่ ว้ ยทรัพยากรและเครือข่ายธุรกิจของธนาคาร เพือ่ ให้สตาร์ทอัพ
เหล่านี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศในภาพรวมและภาคธุรกิจการเงินในอนาคต

• ง าน “Thailand Open INNOvation 2020” ภายใต้ โ ครงการ
“INNOvation บ้า-กล้า-คิด”
โครงการ INNOvation-บ้า-กล้า-คิด เริ่มขึ้นในปี 2557 โดยกระทรวง
กิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปทุกระดับ จากหลากหลายแวดวงสาขาอาชีพ ไม่จ�ำ กัด
อายุ เพศ การศึกษา นำ�เสนอความคิดสร้างสรรค์ในแก้ไขปัญหาในชีวติ
ประจำ�วัน ที่น�ำ ไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรม ปี 2563 นี้ เป็นปีแรกที่ประเทศ
ญี่ปุ่นได้ขยายโครงการมายังประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน
กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสือ่ สาร ประเทศญีป่ นุ่ จึงได้รว่ ม
กับสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั จัดพิธปี ระกาศและมอบรางวัลงาน
“Thailand Open INNOvation 2020” เพือ่ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
และการสร้ า งนวั ต กรรมของคนไทย โดยธนาคารได้ รั บ เกี ย รติ ใ น
การเข้าร่วมพิจารณาและคัดเลือกไอเดียที่มีศักยภาพจากผู้เข้าร่วม
ทั่วโลกในสาขา Generation Award
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การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ตามเจตนารมณ์การเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาโดยตลอด

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการในสาขาของ
ธนาคาร (Voice of Customer) เท่ากับร้อยละ 94

ระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารในสาขา
ของธนาคาร (Voice of Customer) ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 95

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ของปี 2562 (81.30 คะแนน)

การยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงการประเมินคุณภาพ
บริ ก ารโดยลู ก ค้ า จำ � ลอง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบ
อัตโนมัติ (IVR) และผ่านเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า (CSR)
เท่ากับ 4.50 คะแนน และ 4.75 คะแนน (คะแนนเต็ม
5 คะแนน)

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการในสาขาของ
ธนาคาร (Voice of Customer) เท่ากับร้อยละ 94.48
คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง
เท่ากับ 81.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 และธนาคารได้เปิดให้บริการโมบาย
แบงก์กิ้งรูปแบบใหม่ในเดือนมิถุนายน
คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบ
อัตโนมัติ (IVR) และผ่านเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า (CSR)
เท่ากับ 4.66 คะแนน และ 4.82 คะแนน (คะแนนเต็ม
5 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง
อยู่ใน 3 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น
การรักษาคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์
ผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) และผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
ลูกค้า (CSR) ไม่นอ้ ยกว่า 4.75 และ 4.90 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน)
การพัฒนาการให้บริการทางโทรศัพท์โดยนำ�เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้ เช่น การพิสจู น์ตวั ตนโดยใช้เทคโนโลยี
Voice Biometric และการเพิม่ ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
เช่น การติดต่อผ่านช่องทาง Web Chat
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การธนาคารในยุคดิจิทัลต้องให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ�
และต้องดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างธนาคารกับลูกค้า จึงจะ
สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจให้แก่ผใู้ ช้บริการได้ นอกจาก
นี้ ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการในปัจจุบนั ยังมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้
ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของบริการ โดยการนำ�เทคโนโลยี
มาปรับใช้เพือ่ สร้างประสบการณ์ทแ่ี ตกต่าง เน้นการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ควบคูไ่ ปกับการรับฟังเสียงลูกค้า เพือ่
ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดและรักษามาตรฐานการบริการ
ที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งมั่นในการรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แ ก่ ฐ านลู ก ค้ า เดิ ม รวมทั้ ง สร้ า งโอกาสในการขยายฐานลู ก ค้ า ใหม่
อย่างต่อเนื่อง อันจะนำ�มาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

มีการทดสอบและตรวจสอบการให้บริการและการนำ�เสนอบริการให้
ลูกค้าในทุกสาขาเป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า
การบริ ก ารของธนาคารเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ กำ � หนดไว้ หากพบ
ข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่สาขาควรปรับปรุง พนักงานทุกคนในสาขาจะได้รับ
การแจ้งเตือนพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้และสื่อสารข้อมูลแก่พนักงานในเรื่องการให้
บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารเป็ น ประจำ � ผ่ า นระบบอิ น ทราเน็ ต และ
ช่องทางการเรียนรูอ้ อนไลน์ “BBLearn” ของธนาคาร รวมถึงได้จดั ทำ�คูม่ อื
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน เพือ่ สนับสนุนการให้บริการอย่างมืออาชีพที่
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

การบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์

ทีมคุณภาพบริการของธนาคารทำ�หน้าที่พัฒนาศักยภาพและประเมิน
คุณภาพการบริการของพนักงานสาขา โดยจัดให้มีการสำ�รวจคุณภาพ
บริ ก ารของสาขาเป็ น ประจำ � ทุ ก ปี เพื่ อ นำ � ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการบริการของพนักงานสาขา ดังนี้

ในการบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารมุง่ เน้นการรักษาฐานลูกค้า
เดิมและขยายโอกาสสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยพัฒนาช่องทางบริการที่สนอง
ตอบการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งรักษามาตรฐาน
การบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนด เพือ่ สร้างความประทับ
ใจให้แก่ลูกค้า และรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ธนาคารมีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและ
พฤติกรรมของลูกค้า โดยอาศัยข้อมูลงานวิจัย การสำ�รวจความคิดเห็น
และความพึ ง พอใจ การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์
ข้อมูลพฤติกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำ�หนดแนวทางปฏิบัติที่ช่วยลด
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของธนาคาร และทำ�
ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการได้ตรงตามความต้องการ
ธนาคารยึดถือแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม และ
หลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบอย่างสม่�ำ เสมอ
ว่าการให้บริการของพนักงานไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงไม่มีการให้บริการในลักษณะที่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า
การนำ�เสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารต้องเป็นไปตามหลัก “4 ไม่”
คือ ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน และไม่เอาเปรียบลูกค้า ธนาคารจัดให้

การประเมินคุณภาพการบริการของสาขา

1. การประเมินคุณภาพการบริการโดยลูกค้าจำ�ลอง คือ การประเมิน
โดยให้ลูกค้าจำ�ลองเข้าสังเกตการณ์การให้บริการของพนักงานใน
ทุกสาขา ปีละ 4 ครั้ง ใน 3 ด้าน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของ
สถานที่ การให้บริการของพนักงานตามมาตรฐานและข้อกำ�หนดต่างๆ
และการให้บริการทางโทรศัพท์ของสาขา ผลการประเมินในปี 2563
เท่ากับ ร้อยละ 83.28
2. การประเมินความรู้พนักงาน คือ การประเมินความรู้และการพัฒนา
ความรู้ของพนักงานในเรื่องกองทุนและประกันภัย โดยจัดประเมิน
ปีละ 2 ครั้งต่อสาขา ในระหว่างการประเมิน หากพบว่ามีพนักงานมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการให้และนำ�เสนอบริการ ทีมงาน
ส่ ว นกลางจะให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งแก่ พ นั ก งานโดยทั น ที
เพื่อให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ผลการประเมิน
ในปี 2563 พบว่า มีสัดส่วนสาขาที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก ร้อยละ 31.67 และระดับดี ร้อยละ 52.79 ของจำ�นวน
สาขาทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน

รายงานความยั่งยืนปี 2563 81

การสำ�รวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า

ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้บริโภค โดยได้สำ�รวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ�ทุกปี และสำ�รวจ
ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารและธนาคารอื่น เพื่อนำ�ความคิดเห็นที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการผ่านสาขา

การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการโมบายแบงก์ก้ิง

ธนาคารจัดให้มีการสำ�รวจความพึงพอใจหลังการใช้บริการที่สาขาของ
ลูกค้า โดยการโทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นของลูกค้าจากทุกสาขา
จำ�นวนทั้งสิ้นไม่ต่ำ�กว่า 75,000 รายต่อปี ซึ่งข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับ
ระหว่างการสำ�รวจจะถูกแจ้งไปยังผู้จัดการสาขาโดยทันที เพื่อให้จัดการ
ตามมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนของธนาคารต่อไป นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการสื่อสารข้อมูลการสำ�รวจไปยังทุกสาขา เพื่อให้ผู้จัดการ
สาขาสามารถนำ�ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงาน
สาขาต่อไป

ธนาคารมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ การใช้ ง านโมบาย
แบงก์กิ้งของธนาคารผ่านการสำ�รวจออนไลน์เป็นประจำ�ทุก 6 เดือน
ผลการสำ�รวจทีไ่ ด้จะถูกนำ�ไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กงิ้
ของธนาคารให้มีฟีเจอร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึง
ปรับปรุงขั้นตอนการเข้าระบบ รูปแบบเมนู และขั้นตอนการใช้งานให้มี
ความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายน 2563 ธนาคารได้เปิดตัว
โมบายแบงก์กิ้งโฉมใหม่ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานและ
มีฟีเจอร์ใหม่ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินและ
ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าได้ดีขึ้น

ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการใช้บริการโมบายแบงก์ก้ิง

ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ที่ใช้บริการผ่านสาขาธนาคาร

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
ผ่านสาขาธนาคาร (ร้อยละ)
94.48
93.29

93.37

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโมบายแบงก์ก้ิง
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
81.77 81.30 81.80

92.67

2560

2561

2562

2563

2561

2562

2563
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การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการบัวหลวงโฟน

บริการบัวหลวงโฟนคือบริการทางโทรศัพท์ของธนาคารผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) และการให้บริการผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า (CSR) เพื่อให้
ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ทันที ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถให้คะแนนความพึงพอใจและฝากเสียงให้คำ�แนะนำ�หรือคำ�ติชม
การให้บริการได้ภายหลังจบการใช้บริการ ธนาคารนำ�ผลสำ�รวจดังกล่าวรวมทั้งข้อมูลและสถิติอื่นๆ เช่น อัตราการทำ�รายการไม่สำ�เร็จ ปัญหาการทำ�งาน
ของระบบ IVR และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ CSR เป็นรายบุคคล ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
ผลการสำ�รวจความพึงพอใจในการใช้บริการบัวหลวงโฟน
ตัวชีว้ ด
ั

2561

2562

2563

4.46

4.58

4.66

86

89

92

4.75

4.78

4.82

สัดส่วนผู้ให้คะแนนเท่ากับ 5 และ 4 คะแนน2 (ร้อยละ)

95

96

96

อัตราการทำ�รายการไม่สำ�เร็จของบริการทางโทรศัพท์ (ร้อยละ)

26

15

8

บริการทางโทรศัพท์ผ่านระบบอัตโนมัติ
(Call Center - Interactive Voice Response: IVR)
คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ1

สัดส่วนผู้ให้คะแนนเท่ากับ 5 และ 4 คะแนน2 (ร้อยละ)
บริการทางโทรศัพท์ผ่านเจ้าหน้าที่ศน
ู ย์บริการลูกค้า
(Call Center - Customer Support Representative: CSR)
คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ1

หมายเหตุ: 1 คะแนนเต็ม 5 คะแนน
2
การให้คะแนนแบ่งออกเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 0–5

การสำ�รวจการแนะนำ�บอกต่อของลูกค้า

ฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลของธนาคารได้ทำ�การติดตามและสำ�รวจ
การแนะนำ�บอกต่อของลูกค้าทางออนไลน์ เป็นประจำ�ทุก 6 เดือน เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันระยะยาวที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร
การสำ � รวจดั ง กล่ า วครอบคลุ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากทั่ ว ประเทศ จำ � นวน
ประมาณ 2,000 คน (ต่ อ การสำ � รวจ 1 ครั้ ง ) นอกจากนี้ ฝ่ า ยวิ จั ย
และวิเคราะห์ข้อมูลของธนาคารยังได้ติดตามความคิดเห็นและวัดผล
ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของธนาคารด้วย
วิธีการที่มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักการวิจัย เพื่อนำ�ไปใช้ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
และในปี 2563 ธนาคารได้เริม่ ติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและผูบ้ ริโภค
ที่มีต่อธนาคารและธนาคารอื่นผ่านช่องทางการสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะ
ดำ�เนินการต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกไตรมาส

ผลการสํารวจการแนะนําบอกต่อของลูกค้า
คะแนนการแนะนําให้ใช้บริการของธนาคารโดยภาพรวม
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
73.70

74.70

72.20 72.10

2560

2561

2562

2563
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คะแนนการแนะนําให้ใช้บริการสาขาของธนาคาร
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

คะแนนการแนะนําให้ใช้บริการช่องทางโมบายแบงก์ก้ิง
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
81.30

78.80
77.40

2560

80.40

80.00

78.70

77.60

2561

79.70

2562

2563

2560

2561

2562

2563

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

ธนาคารจัดให้มชี อ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียนจากลูกค้าทีห่ ลากหลาย เช่น
เว็บไซต์ธนาคาร บัวหลวงโฟน และสาขาธนาคาร เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแต่ละ
ช่องทางจะรับเรือ่ งร้องเรียนไว้กอ่ น แล้วจึงป้อนข้อมูลเข้าสูร่ ะบบงานเพือ่
ส่งต่อไปยังหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาของ
ลูกค้าอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาการให้บริการทีก่ �ำ หนดไว้
ธนาคารมีการใช้เครือ่ งมือ Social Listening Tool เพือ่ รับฟังเสียงของลูกค้า
ในประเด็นที่กล่าวถึงธนาคารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งข้อคำ�ถาม

ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และมีกลไกจัดการเหตุการณ์ เพื่อสามารถให้
ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ตัง้ ทีมงาน
เพื่อทำ�หน้าที่ติดตามความคิดเห็นของลูกค้าใน App Store และ Google
Play เพื่อตอบสนองคำ�ขอของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ไม่ว่าจะ
เป็นการตอบข้อสงสัย ให้คำ�แนะนำ� หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ผลการจัดการข้อร้องเรียนในปี 2563

การจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ในการให้บริการที่กําหนด (Service Level Agreement: SLA)

ลูกค้าพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของผู้จด
ั การสาขา

ร้อยละ

ร้อยละ

สัดส่วนข้อร้องเรียนที่ธนาคารได้รบ
ั แบ่งตามช่องทางการร้องเรียน (ร้อยละ)

สัดส่วนข้อร้องเรียนที่ธนาคารได้รบ
ั แบ่งตามผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ)

100

75
บริการอิเล็กทรอนิกส์

เฟซบุ๊ก

66.6

0.1
เว็บไซต์

บริการด้านบัตรเครดิต/เดบิต

0.1

29.2

ไปรษณีย์

0.2

฿

ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก

3.6

อีเมล

0.5
สำนักงานใหญ่และสาขา

18.2
โทรศัพท์

80.9

฿

ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ

0.5
อื่น ๆ

0.1

84 ���������������������������

เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ใช้บริการสาขาธนาคารเป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ธนาคารได้ว างแนวปฏิบัติให้ผู้จัด การภาคหรือ
ผู้จัดการสาขาต้องได้รับการแจ้งเตือนถึงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องโดยทันที
และต้องติดต่อลูกค้ากลับภายใน 2 วันทำ�การ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือลูกค้า
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และผู้จัดการสาขาจะต้องนำ�ข้อร้องเรียนไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพบริการและปรับปรุงการดำ�เนินงานในสาขาเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ� ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติที่ลูกค้าพึงพอใจได้
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นนั้ น จะถู ก นำ � เสนอขึ้ น สู่ ผู้ บ ริ ก ารระดั บ สู ง เพื่ อ พิ จ ารณา
ดำ�เนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ
โมบายแบงก์กิ้งรูปแบบใหม่

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโมบายแบงก์ก้ิง
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

81.10

88.60

กรณีตัวอย่างของการนำ�ความคิดเห็นของลูกค้า
มาพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพบริการ

ธนาคารให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ทุ ก ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า โดยได้ นำ � ผล
การสำ�รวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงการ
บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น ในเดือนมิถุนายน
2563 ธนาคารได้เปิดตัวบริการโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมี
การพัฒนาฟีเจอร์ให้หลากหลาย ใช้งานง่ายขึ้นกว่ารูปแบบเดิม และสร้าง
ประสบการณ์ทดี่ ใี นการใช้งานของลูกค้า การทีโ่ มบายแบงก์กงิ้ รูปแบบใหม่
ประสบความสำ�เร็จได้นน้ั ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการนำ�ผลสำ�รวจความคิด
เห็นของลูกค้าที่มีต่อการใช้งานบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้ง (โมบายแบงก์กิ้ง
รูปแบบเดิม) มาใช้วางแนวทางการพัฒนาโมบายแบงก์กิ้งรูปแบบใหม่
กล่าวคือ ผลสำ�รวจพบว่าบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งยังมีหลายประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง เช่น ความง่ายในการโอนเงิน/ชำ�ระค่าสินค้าและบริการ ความ
รวดเร็วในการทำ�รายการธุรกรรม ความเสถียรของระบบ เป็นต้น ซึ่ง
ธนาคารได้ท�ำ การปรับปรุงประเด็นต่างๆ เหล่านีใ้ ห้ดขี นึ้ กว่าเดิมในโมบาย
แบงก์กิ้งรูปแบบใหม่
หลังการเปิดให้บริการโมบายแบงก์กิ้งรูปแบบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน
ธนาคารได้ท�ำ การสำ�รวจความความคิดเห็นของลูกค้าทีม่ ตี อ่ บริการโมบาย
แบงก์กงิ้ รูปแบบใหม่ ซึง่ ผลการสำ�รวจพบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวม
ในการใช้บริการโมบายแบงก์กงิ้ ของลูกค้าเพิม่ ขึน้ โดยธนาคารยังคงมุง่ มัน่

ครึง่ ปีแรก ปี 2563
(ก่อนเปิดให้บริการโมบายแบงก์ก้ิงรูปแบบใหม่)
ไตรมาส 3 ปี 2563
(หลังเปิดให้บริการโมบายแบงก์ก้ิงรูปแบบใหม่)

ที่ จ ะนำ � ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า มาพั ฒ นาบริ ก ารและฟี เจอร์ ใ หม่ บ น
แพลตฟอร์ ม โมบายแบงก์ กิ้ ง ของธนาคารต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ
ประโยชน์สูงสุด
ธนาคารได้ นำ � ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากลู ก ค้ า มาใช้ พั ฒ นา
ช่องทางบริการอืน่ ๆ ด้วย อาทิ การขยายช่องทางการให้บริการผ่านบริการ
ตั ว แทนธนาคาร การพั ฒ นาบริ ก ารใหม่ ผ่ า นเครื่ อ งบั ว หลวงเอที เ อ็ ม
การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารให้ทันสมัยสวยงาม ใช้งานง่าย
มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน “ตรวจสอบสถานะการสมัครบัตรเครดิต” เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกแก่ลกู ค้าในการติดตามผลการสมัครบัตรเครดิตได้ดว้ ยตนเอง
รวมทั้งปรับปรุงเว็บฟอร์ม “ติดต่อธนาคารผ่านอีเมล” เพื่อให้การบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน ข้อคำ�ถาม และข้อติชมของลูกค้ามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ลูกค้าจะได้รับการตอบกลับและรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารอย่างรวดเร็วมากขึ้น
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การดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมุ่งมั่นดูแลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นทุกกลุ่ม

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการดูแลรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ใ ห้ แ ก่
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง พนั ก งาน และลู ก ค้ า และการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจจั บ ภั ย คุ ก คามไซเบอร์ ที่ มี
ความซับซ้อนมากขึน้ เพือ่ หาแนวทางรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
รวมถึงสื่อสารความรู้เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่ลูกค้า
ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
การอบรมทางเทคนิคและให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซแบอร์ และการเข้าร่วมแข่งขัน
Cyber Combat เพือ่ ทบทวนและพัฒนาทักษะของพนักงาน
การซักซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

การยกระดับขีดความสามารถของการดูแลคุม้ ครองข้อมูล
โดยการพัฒนาทักษะความรูแ้ ละประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ ให้แก่พนักงาน
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ข้อมูลมีความสำ�คัญเป็นอย่างมากต่อการดำ�เนินธุรกิจธนาคารในยุคดิจทิ ลั
ซึง่ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจำ�นวนมหาศาลสามารถทำ�ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้ธนาคาร
เข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้นและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความ
สามารถทางการแข่งขันของธนาคารให้สูงขึ้นด้วย แม้การใช้ข้อมูลจะมี
คุณประโยชน์อนันต์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ก็อาจมีโทษมหันต์เช่นกัน
หากถูกนำ�ไปใช้ในทางมิชอบ ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการปกป้องข้อมูล
ให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัยจากการถูกนำ�ไปใช้ในทางทีไ่ ม่เหมาะสมเพือ่ ไม่ให้
เกิดผลกระทบเชิงลบต่อทั้งธนาคารและเจ้าของข้อมูล โดยบริหารจัดการ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล
ผ่ า นการกำ � หนดมาตรการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และ
รับมือกับภัยทางไซเบอร์ พร้อมทั้งกำ�หนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กฎหมายและมาตรฐานสากล ตลอดจนเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูล
และดูแลคุ้มครองไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำ�ไปใช้แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ
การบริหารจัดการด้านความความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์

ธนาคารมีกรอบการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และได้นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจจับสถานการณ์หรือเหตุผดิ ปกติทอี่ าจสร้าง
ความเสียหายต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศของธนาคาร ธนาคารมีการ
กำ � หนดมาตรฐานด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก าร
ของธนาคารทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการให้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
และมีการตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอทั้งก่อนและ
หลังการให้บริการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบดังกล่าวจะได้รบั การป้องกันแก้ไข
อย่างทันท่วงทีเมือ่ พบช่องโหว่ นอกจากนี้ ธนาคารยังกำ�หนดให้พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรับมือภัยทางไซเบอร์ต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการป้องกันและรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่เสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ ในปี 2563
ธนาคารไม่พบเหตุการณ์การรั่วไหล การโจรกรรม และการสูญหายของ
ข้อมูลลูกค้า เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
โครงสร้างการกำ�กับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์

ธนาคารกำ � หนดขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
อย่างชัดเจนทัว่ ทัง้ องค์กร คณะกรรมการธนาคารมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและติดตามการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศและความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ให้มคี วามเหมาะสมและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกับการปฏิบัติการทางธุรกิจ คณะกรรมการกำ�กับ

ความเสีย่ งทำ�หน้าทีด่ แู ลและติดตามความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หน่วยงานการจัดการ
ความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยสนั บ สนุ น
การทำ�งานของ CISO (Chief Information Security Officer) มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการกำ�หนด พัฒนา และทบทวนโครงสร้าง นโยบาย
มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม่�ำ เสมอ ประเมิน
ความมั่ น คงปลอดภั ย และตรวจสอบสถานะการควบคุ ม ความมั่ น คง
ปลอดภัยผ่านการบริหารจัดการช่องโหว่และภัยคุกคาม ตลอดจนตรวจสอบ
เหตุการณ์ผิดปกติด้านความมั่นคงปลอดภัยของธนาคาร นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่เสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กรด้านการคำ�นึงถึง
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ผ่านการจัดโครงการอบรมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่
พนักงานและผู้บริหารของธนาคาร
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ธนาคารได้จัดทำ�นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความ
มั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล ISO/IEC
27001:2013 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่
ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและ
รูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในปี 2563 ธนาคารได้มีการปรับปรุง
นโยบายดั ง กล่ า ว โดยเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ใ หม่
ในหัวข้อแนวโน้มและภัยด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เติบโตขึ้น ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย
ไบโอเมตริกซ์ และความมัน่ คงปลอดภัยบล็อกเชน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคาร
มีการดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างครอบคลุมและ
เพียงพอโดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการบริหารจัดการด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารได้ก�ำ หนด
กรอบการดำ�เนินงานและบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับ
สู ง และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ธนาคารได้ ร่ ว มมื อ กั บ
ผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสากลในการจัดทำ�กรอบการบริหารจัดการและกำ�กับดูแล
ด้ า นการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเสาหลั ก ได้ แ ก่
1. การกำ�กับดูแลโครงสร้างองค์กร 2. นโยบาย การรายงาน และการฝึก
อบรม 3. กระบวนการทำ�งานและการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ
4. การบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจน
จัดให้มรี ะบบงานทีเ่ หมาะสมรองรับการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน นอกจากนี้ ธนาคารได้ผนวกความเสี่ยง

รายงานความยั่งยืนปี 2563 87

ด้านข้อมูลส่วนบุคคลเข้าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำ�คัญของธนาคาร โดยมี
การขยายขอบเขต Risk Taxonomy ของธนาคารให้ครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล และกำ�หนดให้หน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารอย่ า งเหมาะสม รวมถึ ง มี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนผ่านการสร้างความตระหนัก
และให้ความรูเ้ พือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ขิ อง
ธนาคารได้อย่างถูกต้อง
โครงสร้างการกำ�กับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

ธนาคารจัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้สังกัดของ
หน่วยงานกำ�กับดูแล ให้ทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตรวจสอบ นำ�เสนอการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบริหารจัดการให้ธนาคารมีการ
บริหารความเสีย่ งด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทำ�หน้าที่กำ�กับและควบคุม
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ทั้งในด้านการกำ�หนด
นโยบาย กระบวนการทำ�งาน และการควบคุม การบริหารความเสี่ยง
การฝึ ก อบรม และการรายงาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของธนาคาร
สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและกฎเกณฑ์ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจั ด ทำ � นโยบายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และหนั ง สื อ แจ้ ง
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแบบฟอร์มการขอ/ให้ความยินยอม
ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมายโดยครบถ้วน นอกจากนี้
ธนาคารได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญ
ระดับสากลในการจัดทำ�แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันสำ�หรับภาคธุรกิจ
ธนาคารในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ในกรณีที่พบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจะดำ�เนินการตาม
แนวทางปฏิบัติที่วางไว้เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ� ทั้งนี้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะทำ�การ
ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม หากพบว่ามีความผิด
ธนาคารจะดำ�เนินการกับพนักงานผูก้ ระทำ�ผิดตามบทลงโทษ และเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม ในปี 2563 ธนาคารได้รับข้อร้องเรียน
จากลูกค้าเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ของธนาคารจำ�นวน 5 กรณี ซึ่งธนาคารได้ดำ�เนินการตรวจสอบและยุติ
ข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วจำ�นวน 2 กรณี
การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การสร้างความตระหนักถึงความเสีย่ งด้านความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน
วัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร ธนาคารได้ดำ�เนินการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่พนักงานและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการนำ�
ข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด การถูกโจรกรรม การรั่วไหล หรือการสูญหายของ
ข้อมูล ผ่านวิธีการหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ในสถานการณ์จำ�ลอง
การซักซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ การสือ่ สารและการจัดอบรม
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและการรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี้ ธนาคารกำ�หนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการดูแลความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลทีต่ นเกีย่ วข้อง
การสร้างความตระหนักรูเ้ รือ
่ งความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารมีการสือ่ สารข้อมูลและจัดกิจกรรมความรูแ้ ก่พนักงานและผูบ้ ริหาร
ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารภายในของธนาคารเป็นระยะ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น
บทความสั้น อินโฟกราฟฟิก วิดีทัศน์ และการจัดอบรม เนื่องจากความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานสำ�คัญของการดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ที่ธนาคารเป็นผู้เก็บ รวมรวม ใช้ และ
เปิดเผย นอกจากนี้ ธนาคารยังสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่เจ้าของข้อมูลอีกด้วย ในปี 2563 ธนาคารได้จดั กิจกรรมความรู้
ดังนี้
1. กจิ กรรมสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
ประกอบด้วย การจัดอบรมในหัวข้อ “Secured Lifestyle in Digital Age”
ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทาง
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ไซเบอร์ในยุคดิจทิ ลั และการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบ
ต่างๆ การเพิ่มหัวข้อการเรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ BBLearn ได้แก่ “Phishing
ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ” และ “Cloud Computing and Threat
When Using Cloud” นอกจากนี้ ธนาคารได้เริ่มกระบวนการประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำ�มาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลของ
แพลตฟอร์ม Microsoft Office O365 ซึง่ จะมีการสือ่ สารข้อมูลดังกล่าว
แก่พนักงานและผู้บริหารต่อไป
2. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารกำ�หนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมเรือ่ ง “พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ผ่าน BBLearn และธนาคารได้จัดทำ�
โครงการ “PDPA Awareness Campaign” เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการเผยแพร่ความรู้
ผ่านบทความและวิดีทัศน์สัมภาษณ์ผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดอบรมหัวข้อ
“การปฏิบัติงานของสาขาตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562” ผ่านระบบ Microsoft Teams

3. กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ กั บ ลู ก ค้ า ธนาคารได้ สื่ อ สารข้ อ มู ล ความรู้ แ ละ
แจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง ในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่
เว็บไซต์ LINE Official เฟซบุก๊ และยูทปู เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความตระหนัก
และรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

การอบรมเรือ
่ ง
“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
จํานวนผู้เข้าเรียนคิดเป็นสัดส่วน

100%
ของพนักงานทั้งหมด

การทดสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและซักซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

หน่วยงานจัดการความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั ให้
มีการทดสอบหรือซักซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นประจำ�
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็นการซักซ้อมภายในของ
ธนาคาร และการซักซ้อมร่วมกับธนาคารอืน่ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ศนู ย์ประสานงาน
ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศภาคการธนาคาร
(TB-CERT) ซึ่งผลที่ได้จากการซักซ้อมนั้น ธนาคารจะนำ�ไปปรับปรุง
กระบวนการรับมือภัยทางไซเบอร์ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี 2563 ธนาคารได้จดั กิจกรรมซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภายใต้
สถานการณ์สมมติ “Malware attack BBL network infrastructure”
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ผ่านการดำ�เนินการตามภาพรวมของกระบวนการการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ทางไซเบอร์ 4 ขั้นตอนได้แก่

1

การเตรียมการ

2

การตรวจสอบและวิเคราะห์

3

การจํากัดความเสียหายและการกู้คืน

4

ขัน
้ ตอนหลังเกิดเหตุ

การซ้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในครั้งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ผิดปกติจากการโจมตีทางไซเบอร์ได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารจัดการทดสอบการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านการสร้าง
สถานการณ์จ�ำ ลองในรูปแบบการจัดส่ง Phishing Mail ให้แก่พนักงาน โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายของภัยทางไซเบอร์ใน
รูปแบบ Phishing และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงจุดสังเกตสำ�คัญของ
Phishing Mail ซึง่ เป็นเทคนิคทีผ่ คู้ กุ คามนำ�มาใช้อย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2563
ธนาคารได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง “Phishing ภัย
คุกคามทางไซเบอร์” ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของธนาคาร
ก่อนเริม่ กระบวนการทดสอบ อย่างไรก็ดี ผลการทดสอบพบกรณีพนักงาน
ถู ก ลวงข้ อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5 เมื่ อ เที ย บกั บ การทดสอบในปี 2562
เนื่องจากการทดสอบครั้งนี้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเพื่อ
ขอรับประกันภัยโรคโควิด-19 ซึง่ อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่พนักงานใน
ช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังการทดสอบธนาคารได้มกี าร
สื่อสารและอธิบายรายละเอียดพร้อมจุดสังเกตสำ�คัญของ Phishing Mail
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานอีกครั้ง รวมถึงนำ�ผลลัพธ์ที่ได้
จากการทดสอบไปใช้วางแผนรับมือกับ Phishing หรือข่าวปลอมทีเ่ กิดขึน้
ภายในธนาคาร และธนาคารยังมีแผนที่จะเพิ่มการรับรู้ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ของพนักงาน โดยพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของสื่อความรู้ให้
เข้าใจง่ายขึน้ และจัดทำ� Phishing Test ให้มคี วามถีแ่ ละหลากหลายมากขึน้

การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นเรื่องสำ�คัญของสถาบัน
การเงินในยุคดิจิทัล ซึ่งจำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การเงินในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นส่วนสำ�คัญ
ของศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการธนาคาร (TB-CERT) เพื่อสร้างความร่วมมือภายในภาคการ
ธนาคารของประเทศไทย ตลอดจนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับภาคส่วนและหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) และศูนย์บริการ
การเงิน การแบ่งปัน และวิเคราะห์ข้อมูล (FS-ISAC)
ในปี 2563 ธนาคารสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “TB-CERT Cyber
Combat 2020” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
อบรมปฏิบัติการจำ�ลองทางเทคนิคผ่านการแข่งขัน Cyber Combat เพื่อ
ให้สมาชิกของ TB-CERT เข้าใจถึงวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ทั้ ง ในเชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ และช่ ว ยให้ ส มาชิ ก คุ้ น เคยกั บ
สถานการณ์การต่อสู้กับภัยทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะ
ได้รบั การฝึกฝนและพัฒนาทักษะความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ของตน
และมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ในภาคการธนาคารของประเทศไทย การแข่งขันในครั้งนี้เป็น
ครั้งแรกที่จัดผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Tournament) มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน
39 ทีม จากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคการธนาคาร การสือ่ สารโทรคมนาคม
พลังงาน หน่วยความมัน่ คง และหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารได้สง่ พนักงาน
เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล ซึ่งผลการ
แข่งขันปรากฏว่า ธนาคารได้รับรางวัลลำ�ดับที่ 1 และ 2 ทั้งการแข่งขัน
ประเภททีมและประเภทบุคคล
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การใส่ใจดูแลพนักงาน

ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นหัวใจของการดำ�เนินธุรกิจที่ยั่งยืน ธนาคาร
จึงให้ความสำ�คัญกับการดึงดูดคนรุน
่ ใหม่ที่มค
ี วามสามารถให้เข้ามาร่วมงาน
กับธนาคาร การพัฒนาบค
ุ ลากรของธนาคารให้มท
ี ก
ั ษะความรู ้ สามารถปรับตัว
เข้ากับการเปลีย
่ นแปลง และรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้ ธนาคารใส่ใจดูแล
ให้พนักงานมีคุณภาพชีวต
ิ ที่ดีและได้รบ
ั สวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม
เพือ
่ ให้สามารถสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าร่วมกับธนาคารได้อย่างต่อเนือ
่ งและยาวนาน
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การดึงดูดและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็น “ธนาคารแห่งยุคดิจิทัล (Digital Bank)” โดยพัฒนาช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่พนักงานทุกระดับ ช่วยให้ประสบความสำ�เร็จ
ในหน้าที่การงานและเติบโตไปพร้อมกับธนาคารได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

3.0

40

ผลตอบแทนการลงทุนในทุนมนุษย์ของธนาคาร (Human
Capital Return on Investment: HCROI) เท่ากับหรือ
มากกว่า 3.0 เท่า
จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานเท่ากับ
40 ชั่วโมงต่อคน

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

2.89

ผลตอบแทนการลงทุนในทุนมนุษย์ของธนาคาร (Human
Capital Return on Investment: HCROI) เท่ากับ 2.89

40.07

จำ�นวนชัว่ โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ ต่อพนักงานเท่ากับ 40.07
ชั่วโมงต่อคน

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

4.0

ผลตอบแทนการลงทุนในทุนมนุษย์ของธนาคาร (Human
Capital Return on Investment: HCROI) มากกว่า 4.0 เท่า

50

จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานเท่ากับ
50 ชั่วโมงต่อคน
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ด้วยตระหนักดีว่า “พนักงานทุกคน” เป็นหัวใจสำ�คัญของการขับเคลื่อน
ธุรกิจไปสูค่ วามสำ�เร็จท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงและท้าทายในยุคดิจทิ ลั
ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และการเข้าสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการ
รับมือกับความท้าทายดังกล่าว พนักงานจำ�เป็นต้องมีกรอบความคิดที่
ยืดหยุ่นไม่ยึดติด มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมและทักษะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
ธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ของธนาคารที่
ทันสมัย หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกทีท่ กุ เวลา
เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่พนักงานทุกระดับ และสร้างคุณค่าเพิม่
ให้กับตัวของพนักงาน ลูกค้า และสังคมส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการขับเคลื่อนธนาคารไปสู่การเป็นธนาคารแห่งยุคดิจิทัล
ได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำ�คัญกับการดึงดูดผูม้ คี วามรู้
ความสามารถให้มาร่วมงานกับธนาคาร ควบคูก่ บั การดูแลพนักงานอย่างดี
เพือ่ รักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถไว้ โดยจัดสวัสดิการทีค่ รอบคลุมและ
เพียงพอ สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลสภาพแวดล้อมการทำ�งาน ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำ�งานให้มคี วามยืดหยุน่ มากขึน้ ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทน
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและการบรรลุเป้าหมายและ
ตัวชีว้ ดั โดยรวมของธนาคาร อย่างเป็นธรรม ไม่มกี ารแบ่งแยกเพศ เชือ้ ชาติ
หรือศาสนาของพนักงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยจูงใจให้พนักงานอยากทำ�งาน
ให้ กั บ ธนาคารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยาวนาน และช่ ว ยดึ ง ดู ด ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร

การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน

เพื่ อ ยกระดั บ ศั ก ยภาพของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ธนาคารได้ ร่ ว มมื อ กั บ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกธนาคารเพื่อวางแผนและกำ�หนด
แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะ (Upskilling) และเสริมสร้างทักษะ
ใหม่ (Reskilling) ผ่านการพัฒนาช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และหลากหลาย เช่น การเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ การฝึกอบรม
สัมมนาในรูปแบบห้องเรียนเสมือน การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การวางแผน
เส้นทางอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การมีส่วนร่วมในโครงการ
พิเศษต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่พนักงานสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น Data Citizen, Future Ready Leader,
Solution Provider, Fast Track English และ Sharing Forum ธนาคาร
พิจารณาหลักสูตรสำ�หรับแต่ละสายงาน (Mandatory Courses) โดยคำ�นึง
ถึงความจำ�เป็นและเหมาะสมต่อลักษณะงาน ก่อนที่จะออกแบบ สร้าง
เนื้อหา และพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำ�การวัดผลหลังการเรียนรู้ เพื่อให้
มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจเนื้อหาและสามารถนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
ธนาคารได้กำ�หนดกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเตรียม
พร้อมสำ�หรับการขับเคลื่อนธนาคารไปสู่การเป็นธนาคารแห่งยุคดิจิทัล
ดังตารางในหน้าถัดไป
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4

4 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนธนาคารสู่การเป็นธนาคารแห่งยุคดิจท
ิ ัล
กลุ่มพนักงานในสายงานที่ชว่ ย
ขับเคลื่อนการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน

• Upskilling: การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับธุรกิจธนาคารในระดับพืน้ ฐาน ระดับ
กลาง และระดับสูง ในรูปแบบห้องเรียนเสมือน และบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยเน้นให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ฝนการวิเคราะห์จากตัวอย่างธุรกิจจริง จาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการแบ่งปันความรู้กับหน่วยงานต่างๆ
• Reskilling: การพัฒนาทักษะใหม่ เช่น การเสริมสร้างทักษะความรู้ในเรื่องดิจิทัล
แนวคิดและความรูใ้ หม่เกีย่ วกับธุรกิจ ความรูด้ า้ นภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจี น เพื่ อ ช่ ว ยให้ พ นั ก งานรู้ เ ท่ า ทั น โลกธุ ร กิ จ ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของ
เทคโนโลยีและทดลองนำ�มาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน รวมถึงเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่จากทั่วโลก

กลุ่มพนักงานในสายงานที่ชว่ ย
ขับเคลื่อนการดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือ
ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร

• การพัฒนาทักษะด้านข้อมูล (Data Influencer) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่
Lead with Data, Smart Goal and Dashboard Design, Stakeholder Influencing,
Persistent Mindset
• การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นความคิ ด (Mindset and Agility) ประกอบด้ ว ยหลั ก สู ต ร
Accountability, Think Out of the Box, Learn How to Learn, Cross Collaboration
• การพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงลึก (Thinking and Insight and Influencing) ประกอบ
ด้วยหลักสูตร Strategic Thinking, Critical Thinking and Problem Solving, Analytical
Thinking, Becoming a Strategist, Influencing Skill
• การพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ� (Leadership) ประกอบด้วยหลักสูตร Excellent
Mentor, Next-Gen Supervisor, Coaching, People Management

การสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานที่มุ่งเน้น
การร่วมมือกัน การมีความรับผิดชอบในหน้าที่
และความสามารถในการจัดการโครงการ

• ธนาคารคัดเลือกพนักงานจากสายงานด้านธุรกิจให้เรียนรู้หลักสูตร Design Thinking
Workshop และ GoGoBoard for Innovative Minds โดยกำ�หนดหัวข้อการเรียนรู้ที่
เน้นเรือ่ ง “Connection Before Solution” เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างพนักงาน
และช่วยให้พนักงานสามารถวางเป้าหมายและทำ�งานร่วมกันได้ ภายใต้กรอบแนวคิด
ของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง

การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ
้ บบ
การเรียนรูต
้ ลอดชีวต
ิ

ธนาคารส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ภายใต้แนวคิด “Year of Passionate
Learning and Practicing” ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้ตามความสนใจ ดังนี้
• หลักสูตร Data Citizen เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำ�คัญของการใช้ข้อมูล
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัล และฝึกใช้เครื่องมือเบื้องต้นในการจัดการข้อมูล
• หลักสูตร Future Leader เพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็น
ในการสร้างผู้นำ�ที่มีศักยภาพ สามารถคิด สื่อสาร ปรับตัว และพัฒนาทีมงานได้
อย่างมีคุณภาพ
• หลักสูตร Fast Track English Academy เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเชิง
ธุรกิจขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงาน
• หลักสูตร Chinese Language ถูกออกแบบสำ�หรับการเรียนแบบ Micro Learning โดย
เฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการใช้เสียงสี่โทนในภาษาจีน จดจำ�คำ�ศัพท์ เรียนรู้วิธีนับเลข
และเรียนรูค้ �ำ ศัพท์ทใี่ ช้ในบทสนทนาทัว่ ไป รวมถึงมีการสอดแทรกไวยกรณ์ขนั้ พืน้ ฐาน
วิธีการใช้พินอิน และการฝึกเขียนตัวอักษรจีน
• หลักสูตร Chinese Banking เพื่อให้พนักงานนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้า ประกอบด้วยคำ�ศัพท์ บทสนทนาเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การฝาก-ถอน
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และสินเชื่อ
• หลักสูตร Business Agent เพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจ และเศรษฐกิจในประเทศไทย
และต่างประเทศ
• Tips for Quality Work Life and Well-being เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำ�งานและชีวิตส่วนตัว

94 ���������������������������

จำ�นวนครัง้ ของพนักงานที่เข้าอบรมในปี 2563

1. กลุ่มพนักงานในสายงานที่ช่วยขับเคลื่อนการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน
การพัฒนาความรูแ
้ ละทักษะ (Upskilling)

$

3. การสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานที่มุ่งเน้นการร่วมมือกัน การมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความสามารถในการจัดการโครงการ

หลักสูตร

จำ�นวนครัง้

หลักสูตร

จำ�นวนครัง้

Strengthen Credit Skills

12,414

Design Thinking Workshop

25

Selling & Product Knowledge

43,249

GoGoBoard for Innovative Minds

110

Sharing Session

1,379

4. การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
!

Compliance & Risk Awareness

8,071

การเสริมสร้างทักษะใหม่ (Reskilling)

DATA
CITIZEN

หลักสูตร

จำ�นวนครัง้

Digital Innovation &
Technology

81,613
ABC

Business and Industry
AZ

13,337

2. กลุ่มพนักงานในสายงานที่ช่วยขับเคลื่อนการดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ หรือช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร

IC
฿

หลักสูตร

จำ�นวนครัง้

Data Citizen

7,337

Future Leader

7,953

Fast Track English Academy

6,399

Chinese Language & Chinese
Banking

715

Business Agent

7,662

IC & Mutual Funds

990

Tips for Work Life and Wellbeing (5-Min Brain Booster)

2,067

25,161
中文

Language Plus

หลักสูตร

จำ�นวนครัง้

Data Influencer

129

Mindset & Agility

7,036

Thinking & Insight &
Influencing

6,479

Leadership

2,858

หมายเหตุ: ข้อมูลจำ�นวนครั้งของพนักงานที่เข้าอบรมเก็บข้อมูลเป็นรายหลักสูตร
ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะมีหลักสูตรย่อย

ธนาคารจัดให้มกี ารวัดผลการเรียนรูข้ องพนักงานผ่านการทำ�แบบทดสอบ
หลังการอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจเนื้อหาและสามารถนำ�ไป
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง อีกทัง้ มีการสำ�รวจความพึงพอใจและความคิด
เห็นจากผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อนำ�ไปใช้ในการทบทวนเนื้อหา
ให้มีประโยชน์ตรงความต้องการมากขึ้น และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

รายงานความยั่งยืนปี 2563 95

การบริหารจัดการพนักงานความสามารถสูง

ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการรักษาและดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูง
ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร โดยได้รวบรวมและสร้างศูนย์
รวมคนเก่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอด ตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการพนักงานความสามารถสูงเริม่ ตัง้ แต่การพิจารณา
คัดเลือกโดยสายงานของพนักงาน และพิจารณาอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการ
ของธนาคาร ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานความสามารถสูงของ
ธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านผลการปฏิบัติงาน และ
ด้านศักยภาพ รวมถึงการมีคุณลักษณะที่เด่นชัดทั้งในด้านความชื่นชอบ
ในงานที่ทำ� พลังที่ทุ่มเทให้แก่การทำ�งานและความยึดมั่นในงาน และมี
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับคุณค่าหลักของธนาคาร ได้แก่ การมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่การทำ�งานที่มุ่งเน้นการร่วมมือกันและความสามารถ
ในการจัดการโครงการ นอกจากนี้ ในปี 2563 ธนาคารได้ปรับหลักเกณฑ์
การพิจารณาพนักงานความสามารถสูง โดยเพิม่ เติม 5 คุณลักษณะสำ�คัญ
(5 DNA) ได้แก่ Future Leadership, Digital Acumen, Thinking Agility,
Change Agility และ Language Proficiency เพือ่ เตรียมผูบ้ ริหารในอนาคต
ให้มีศักยภาพและความพร้อมสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล
ธนาคารจั ด เตรี ย มแผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพที่ เ หมาะสมกั บ พนั ก งาน
ความสามารถสูงแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
และพร้อมขึ้นเป็นผู้บริหารภายในระยะเวลาอันสั้น ธนาคารมีหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพทีห่ ลากหลาย เพือ่ รองรับความสนใจและการนำ�ไปใช้
ประโยชน์ของพนักงานความสามารถสูง เช่น หลักสูตร Leadership
หลักสูตร Design Thinking หลักสูตร Strategic Thinking, Business
Strategy และ People Strategy และการเรียนรู้ผ่านแบบจำ�ลองทางธุรกิจ
ในการดูแลรักษาพนักงานความสามารถสูงให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับ
ธนาคารในระยะยาว ธนาคารดูแลในเรือ่ งของผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ความก้าวหน้าในสายงาน การสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ภายในสายงานและ
ข้ามสายงาน และการมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการที่สำ�คัญต่างๆ ของ
ธนาคาร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้มากขึ้น พร้อมสำ�หรับการขึ้น
ทดแทนในตำ�แหน่งทีส่ �ำ คัญมากขึน้ ต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดเก็บ
รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ

เพื่อใช้ในการจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง แผนดังกล่าวมุ่งเน้นการเตรียม
ความพร้อมของพนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถก้าวขึ้นมารับตำ�แหน่ง
ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ของธนาคาร โดยมี ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงานในตำ�แหน่งนั้นๆ ตลอดจนมี
ภาวะผูน้ �ำ สามารถรองรับความท้าทายในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ทีม่ าจากปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายในขององค์กรในอนาคตได้

BBLearn

หน่วยงานบริหารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของธนาคาร ซึ่งมีหน้าที่
พัฒนาบุคลากรและจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรม ได้น�ำ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาช่วย
ขยายช่องทางการเรียนรู้สำ�หรับพนักงานและส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “BBLearn” ทีส่ ามารถเรียนผ่านมือถือ
โน้ตบุค๊ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ได้อย่างสะดวก ทุกทีท่ กุ เวลา BBLearn
เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล รวมไปถึงสามารถ
ตอบรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานในช่วงปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ
รอปฏิบัติงานที่บ้านได้เป็นอย่างดี ธนาคารได้พัฒนาหลักสูตรทั้งในส่วน
ของเนื้อหาและกิจกรรมรวมกว่า 100 หลักสูตร และออกหลักสูตรใหม่
ทุกเดือนเพื่อตอบรับความต้องการทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับอนาคต
ในปี 2563 ธนาคารได้รเิ ริม่ โครงการ BBLearn Learning Journey ซึง่ เป็น
เส้นทางการเรียนรู้ที่พนักงานสามารถเลือกได้ตามความสนใจ เพื่อเพิ่ม
ทักษะใหม่และพัฒนาตนเอง ในแต่ละเส้นทางการเรียนรู้ พนักงานจะได้
เรียนรู้ทั้งหลักสูตรที่จำ�เป็น และหลักสูตรทางเลือกตามความสนใจของ
แต่ละบุคคล พร้อมทัง้ มีการสร้างกลุม่ การเรียนรูข้ นึ้ เพือ่ ถามตอบข้อสงสัย
แลกเปลี่ยนความรู้ และทำ�กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
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การเรียนรูผ้ า่ นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นภายในองค์กร โครงการดังกล่าว
เปิดโอกาสให้พนักงานเป็นผูเ้ รียนเชิงรุกอย่างเต็มตัว สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวติ และกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และทักษะใหม่ๆ ในการ
ทำ�งาน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อขับเคลื่อน

องค์กรไปสูค่ วามสำ�เร็จ โครงการดังกล่าวมีเส้นทางการเรียนรูใ้ ห้พนักงาน
เข้าร่วมได้ 6 เส้นทาง ได้แก่ Data Citizen Journey, Future Ready Leader,
Fast Track English Academy, Chinese Language, Business Agent
และ Solution Provider มีพนักงานเข้าร่วมจำ�นวน 1,194 คน

กระบวนการเรียนรูผ
้ ่านโครงการ BBLearn Learning Journey มีเส้นทาง ดังนี้

1

2

Design & Plan

Learn & Test

พนักงานสามารถเลือกหรือออกแบบ
และวางแผนจัดการเสนทางการเรียนรู
ตามความสนใจของตนเอง

เรียนรูและทําแบบทดสอบ
และสามารถกลับมาทบทวนความรูไดโดยไมจํากัด

4

3
Practice

Share

นําสิ่งที่เรียนรูไปใชประโยชนจริง
เพื่อใหเกิดเปนทักษะของพนักงาน

นําความรูและทักษะที่ไดไปทดลองใช
และนําไปแบงปน หรือเผยแพรใหสมาชิกอื่น
ในกลุมการเรียนรู เพื่อใหเขาใจองคความรูนั้นอยางลึกซึ้ง

5

6

Experiential Learning

Community

จัดกิจกรรมเพื่อตอยอดความรูในรูปแบบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝกอบรมสัมมนา
ในรูปแบบหองเรียนเสมือน และการจัดงานพูดคุย
ในรูปแบบหองเรียนเสมือน

สรางชุมชนแหงการเรียนรู โดยสรางกลุมผานกลุมไลน
เพื่อรวบรวมพนักงานที่มีความสนใจเรียนรูในแตละเสนทาง
ไดทํากิจกรรมการเรียนรูร ว มกัน นําเสนอความคิดเห็น
ผานการสนทนา แลกเปลีย่ น แบงปนความรูที่เปนประโยชน
จากมุมมองของผูเรียนดวยกัน และสรางความรูใหม
เพื่อนําไปพัฒนาตนเองและธนาคาร
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การฝึกอบรมที่สำ�คัญ

1. Data Influencer Program

ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้ขอ้ มูลเพือ่ สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานภายในองค์กร จึงได้
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร Data Influencer Program ทีเ่ น้นการสนทนา
ภายในกลุ่ม และการเรียนรู้ผ่านตัวอย่างจริงทางธุรกิจ ในการฝึกอบรม
ดังกล่าว ผู้เข้าอบรมจะต้องทำ�โครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำ�ข้อมูลมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานในธนาคาร และนำ�เสนอโครงการ
ดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการ การฝึ ก อบรมดั ง กล่ า วมี หั ว หน้ า งานและ
พนักงานเข้าร่วมจาก 10 สายงาน และได้นำ�เสนอโครงการรวม 15
โครงการ โครงการที่นำ�ไปทดลองใช้จริงภายในสายงาน คือ การสร้าง
Dashboard เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านภายในทีม ทำ�ให้ทมี งานสามารถ
ทราบสถานการณ์การทำ�งานภายในทีม เกิดการวางแผนและสนับสนุนซึง่
กันและกันภายในทีมงาน ส่งผลให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
สามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถลดระยะ
เวลาการทำ�งานลงจาก 13.25 วัน ตามที่กำ�หนดไว้ในระยะเวลาการให้
บริการทางการเงิน เหลือ 10.11 วัน การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมที่เป็น
ระดับหัวหน้างาน จำ�นวน 40 คน และระดับพนักงาน จำ�นวน 30 คน
2. โครงการพัฒนา New Capability, Digital Innovation,
and Technology

ในปี 2563 ธนาคารได้จัดโครงการพัฒนา New Capability, Digital
Innovation, and Technology ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ทักษะและความสามารถของพนักงานในด้านดิจิทัลและนวัตกรรม และ
เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ดิจทิ ลั โครงการดังกล่าวเน้นการให้ผเู้ ข้าอบรมเรียนรูผ้ า่ นการลงมือปฏิบตั ิ
และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำ�ให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำ�ให้เกิดวิถีการทำ�งานแบบใหม่ เช่น การลดขั้นตอนในการทำ�งาน การ
บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ การปรับวิธกี ารทำ�งานให้เป็น

แบบอไจล์และสกรัม เป็นต้น หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย IT and
Cyber Security Forum: Secured Lifestyle in Digital Age, Project
Management, SQL for Data Auditing, Leading with Data และ Smart
Goal and Dashboard มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 1,100 คน

3. โครงการผู้บริหารทดแทน RM Management Trainee
และ ARM/SRO Management Trainee สำ�หรับสายลูกค้า
ธุรกิจรายกลางและรายปลีก

โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและเตรียมเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพให้มี
ความพร้อมสำ�หรับการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ผู้ช่วย
ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ และเจ้าหน้าทีธ่ รุ กิจสัมพันธ์อาวุโส ทีส่ ามารถบริหาร
งานและบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน
ได้แก่ ภาวะผู้นำ� ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ และสินเชื่อ ก่อนเริ่มโครงการ
ผู้เข้าร่วมจะถูกประเมินความสามารถเพื่อระบุทักษะที่ต้องได้รับการ
พัฒนาเพิ่ม และเมื่อเริ่มโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาทักษะ
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ผ่านการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการทำ�งานจริง การให้คำ�แนะนำ�และ
แบ่ ง ปั น ความรู้ และการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ง จบโครงการจะมี
การประเมินผลการพัฒนาทักษะอีกครั้ง เพื่อให้สายงานใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 มีผู้เข้า
ร่วมโครงการ จำ�นวน 69 คน
4. โครงการ GoGoBoard for Innovative Minds

ธนาคารร่ ว มกั บ โรงเรี ย นดรุณสิก ขาลัย จัดโครงการ GoGoBoard for
Innovative Minds ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
กระบวนการความคิดเชิงบวกในการทำ�งานฝึกกระบวนการสร้างองค์ความรู้
ทีเ่ กิดจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ของตนเอง และเน้นย้�ำ ถึงวัฒนธรรม
และทักษะการทำ�งานเพือ่ ตอบสนองความคาดหวังของธนาคาร ได้แก่ การ
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ การทำ�งานที่มุ่งเน้นการร่วมมือกัน ความ
สามารถในการจัดการโครงการ การคิดอย่างเป็นระบบ และการนำ�ความรู้
ไปสร้างวิธหี รือแนวทางการทำ�งานใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งาน
ขององค์กร โครงการดังกล่าวมีการสรุปผล จุดแข็ง จุดที่พัฒนาได้ และ
รูปแบบการทำ�งาน เป็นรายบุคคล เพื่อส่งมอบให้หัวหน้างานนำ�ไปใช้
พัฒนาต่อยอดทักษะต่างๆ ของพนักงานได้อย่างตรงจุด มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำ�นวน 110 คน

5. โครงการ Prevention of NPL

ธนาคารได้จัดอบรมเชิงทฤษฎีผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่ผู้จัดการธุรกิจ
สัมพันธ์ และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ในสายงานลูกค้าธุรกิจ เพือ่ สร้าง
ความตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำ�คัญของการควบคุมคุณภาพสินเชื่อ
การป้องกันหนี้ที่ก่อให้เกิดปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากหนี้ที่มีปัญหา
พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจมากขึ้น
มีผู้เข้าอบรม จำ�นวน 37 ราย ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำ�ความรู้ที่ได้
ไปใช้ประเมินสภาพธุรกิจของลูกหนี้ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสม ทำ�ให้ช่วยลด
การเกิดหนี้เสียและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของธุรกิจ

6. โครงการ RAR Credit Sharing

การรวบรวมองค์ความรูท้ กี่ ระจัดกระจายในองค์กรให้อยูร่ วมกันอย่างเป็น
ระบบ จะทำ�ให้พนักงานสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานบริหารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรได้ร่วมกับฝ่ายสอบทาน
สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพัฒนาเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์
อย่างเป็นระบบในโครงการ RAR Credit Sharing เพื่อให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น งานมีคุณภาพมากขึ้นและลดข้อ
ผิดพลาดที่พบบ่อยลง โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าอบรม จำ�นวน 579 คน
ซึง่ ร้อยละ 68 ของผูเ้ ข้าอบรมเห็นว่าความรูท้ ไี่ ด้รบั สามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้กับการปฏิบัติงานได้ในระดับมากที่สุด
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การให้ความรูแ
้ ละเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานเกษียณอายุ

นอกเหนือจากการอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานปัจจุบนั แล้ว ธนาคารยังให้
ความสำ�คัญกับการให้ความรูแ้ ก่พนักงานทีใ่ กล้เกษียณอายุในฐานะเพือ่ น
ร่วมงานที่ได้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างความสำ�เร็จให้กับธนาคารมา
อย่างยาวนาน และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าพนักงานทีใ่ กล้เกษียณจะมีความมัน่ คง
และความสุขในชีวติ หลังเกษียณ ธนาคารได้จดั งานปัจฉิมนิเทศสำ�หรับผูท้ ี่
เกษียณอายุในปี 2563 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงาน ธนาคาร

ได้เชิญวิทยากรจากภายในธนาคารและหน่วยงานภายนอกมาบรรยายให้
ความรู้และข้อแนะนำ�เกี่ยวกับการจัดการชีวิตหลังเกษียณ เพื่อให้ใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุข เช่น การจัดการความกังวล อาชีพทางเลือกหลังเกษียณ
การดูแลสุขภาพ สวัสดิการของรัฐ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีธ่ นาคาร
จัดให้สำ�หรับพนักงานเกษียณอายุ เป็นต้น ในงานดังกล่าวมีพนักงานที่
ใกล้เกษียณเข้าร่วม จำ�นวน 307 คน
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การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานให้มีความมั่นคงในชีวิต มีความสุขในการทำ�งาน และมีความผูกพันและอยากเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

ไม่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การเลื อ กปฏิ บั ติ แ ละการใช้
ความรุนแรงต่อพนักงาน รวมถึงไม่มีข้อร้องเรียนที่เข้าสู่
กระบวนการในชั้นศาล

ไม่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การเลื อ กปฏิ บั ติ แ ละการใช้
ความรุนแรงต่อพนักงานที่เข้าสู่กระบวนการศาล
จำ � นวนพนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จากการทำ � งานลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2562
5

ขยายขอบเขตของการสำ�รวจความผูกพันของพนักงานให้
ครบทุกหน่วยงานของธนาคาร และผลสำ�รวจระดับความ
ผูกพันของพนักงานธนาคารไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 80

อัตราการขาดงานของพนักงานโดยเฉลีย่ ไม่เกิน 5 วันต่อปี

จำ�นวนพนักงานทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากการทำ�งานลดลง และ
ไม่มีพนักงานเสียชีวิตจากการทำ�งานเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้
ความรุนแรงต่อพนักงานที่เข้าสู่กระบวนการศาล
จำ�นวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำ�งานลดลง
ร้อยละ 50
3.34

อัตราการขาดงานของพนักงานโดยเฉลี่ยเท่ากับ
3.34 วันต่อปี

5

อัตราการขาดงานของพนักงานโดยเฉลีย่ ไม่เกิน 5 วันต่อปี
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พนั ก งานทุ ก คนมี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ธนาคาร ในฐานะที่ มี บ ทบาทใน
กระบวนการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าให้แก่ลกู ค้า นักลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
และขับเคลือ่ นธนาคารไปสูค่ วามสำ�เร็จ ความมัน่ คงในชีวติ และการทำ�งาน
อย่างมีความสุขเป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลให้พนักงานทุม่ เทปฏิบตั งิ านอย่าง
เต็มกำ�ลังความสามารถ อันจะทำ�ให้ธนาคารสามารถแข่งขันและเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืน ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ทั้งในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม
และเรื่ อ งอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในการทำ � งาน เพื่ อ สร้ า ง
ความมัน่ คงให้แก่พนักงานและสร้างความผูกพันอันดีระหว่างพนักงานกับ
ธนาคาร นำ�ไปสู่การมีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนาธนาคารให้เจริญ
ก้าวหน้าต่อไป ข้อมูลด้านการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงานทีป่ รากฏในรายงานความยัง่ ยืนฉบับนีค้ รอบคลุมทัง้ พนักงานและ
ลูกจ้างของธนาคาร ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

เงินช่วยเหลือ

ธนาคารให้สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานเพิ่มเติมจากสวัสดิการพื้นฐาน
ตามกฎหมาย พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีการ
ประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ เช่น การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร
ของพนักงาน เดือนละ 800 บาท สำ�หรับบุตร 3 คนแรก ตั้งแต่แรกเกิด
จนบรรลุนติ ภิ าวะหรือสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การจ่ายเงินบำ�รุง
ขวัญแก่พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยชายแดนภาคใต้ การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือแก่พนักงานที่ทำ�งานอยู่ในสาขาที่เปิดทำ�การ 6 หรือ 7 วัน
การจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
จากเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอัตรา 15 เท่าของเงินเดือน
การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่พนักงานที่เสียชีวิตหรือพ้นจากตำ�แหน่งหน้าที่
เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำ�งานในอัตรา 30 เท่าของ
เงินเดือน โดยทีบ่ ตุ รจะยังได้รบั เงินสงเคราะห์บตุ รตามระเบียบ เสมือนว่า
พนักงานที่เสียชีวิตหรือพ้นจากตำ�แหน่งดังกล่าวยังคงสภาพความเป็น
พนักงานอยู่ เป็นต้น
สินเชือ
่ สำ�หรับพนักงาน

ธนาคารมีนโยบายกำ�หนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์แก่
พนักงาน อย่างชัดเจน เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยไม่มกี ารแบ่งแยกเพศ
เชื้ อ ชาติ หรื อ ศาสนา การกำ�หนดค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ของ
พนั ก งานจะพิ จ ารณาตามความเหมาะสมจากผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนั ก งานและผลประกอบการของธนาคาร แม้ว่า ธนาคารจะกำ�หนด
ค่าตอบแทนการทำ�งานขั้นต่ำ�ของพนักงานไว้สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ�ตาม
กฎหมายอยู่แล้ว แต่ธนาคารยังมีความต้องการให้ค่าตอบแทนที่ธนาคาร
ให้แก่พนักงานอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งในภาคธุรกิจเดียวกัน
ได้ โดยได้เข้าร่วมในการจัดทำ�รายงานเปรียบเทียบผลตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานธนาคารกับตลาดแรงงานในภาคธุรกิจธนาคาร
เป็นประจำ�ทุกปี และนำ�ข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของธนาคารให้สามารถแข่งขันได้และเหมาะสม
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษาและ
ดึงดูดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
ธนาคารจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสมและให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่
พนักงานทุกคน ภายใต้หลักความเท่าเทียมและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น
สวัสดิการด้านสุขภาพ เงินกู้ยืม หรือความมั่นคงหลังเกษียณอายุ เพื่อ
เป็นการแบ่งเบาภาระและคลายความกังวลในด้านต่างๆ ของพนักงานและ
ครอบครัว และในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธนาคาร
ได้ จั ด สรรสวั ส ดิ ก ารสิ น เชื่ อ เงิ น กู้ โ ดยไม่ คิ ด ดอกเบี้ ย ให้ แ ก่ พ นั ก งานที่
ได้รบั ผลกระทบ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กบั พนักงานและครอบครัว
อย่างเร่งด่วน

ธนาคารจัดสวัสดิการสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษตามความต้องการและ
ความจำ�เป็นในการดำ�รงชีพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี ต ลอดการทำ � งานกั บ ธนาคาร สิ น เชื่ อ ดั ง กล่ า วครอบคลุ ม การซื้ อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย การซือ้ รถยนต์ การใช้จา่ ยเพือ่ การศึกษาบุตร การใช้จา่ ยในการ
รักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว การชำ�ระหนี้ที่กู้ยืมจากภายนอก
ธนาคาร การซื้อเครื่องใช้ที่จำ�เป็นสำ�หรับการครองชีพ การกู้ยืมเพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ในปี 2563 ธนาคารได้เพิ่มสวัสดิการเงินกู้ใน
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่พนักงาน ในกรณีที่
บุคคลในครอบครัวของพนักงานได้รบั ผลกระทบ ไม่วา่ จะเป็นการถูกเลิกจ้าง
การถูกปรับลดอัตราค่าจ้าง หรือการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพและ
การประกอบธุรกิจ โดยมีวงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ธนาคารส่งเสริมการออมของพนักงาน โดยได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
ขึ้นตั้งแต่ปี 2532 เพื่อให้พนักงานธนาคารมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ พนักงานสามารถสะสมเงินเข้ากองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3–15 ของเงินเดือน และธนาคารสมทบ
เงินกองทุนให้ในอัตราร้อยละ 6.75–8.75 ของเงินเดือน ขึน้ อยูก่ บั อายุงาน
ของพนักงาน สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนทีส่ อดคล้อง
กับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
สามารถเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาที่กำ�หนดไว้
ปัจจุบนั มีพนักงานเข้าร่วมกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพร้อยละ 95 ของพนักงาน
ทั้งหมด
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บริการด้านสุขภาพ

ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน เพราะ
จะช่วยให้พนักงานมีสขุ ภาพแข็งแรง สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึน้ ธนาคารจัดให้มบี ริการด้านสุขภาพแก่พนักงาน ดังนี้
หน่วยบริการสุขภาพ

ธนาคารจัดให้มแี พทย์ทวั่ ไป แพทย์เฉพาะทาง และพยาบาล มาให้บริการ
ตรวจรักษาและให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานในวันทำ�การ ตั้งแต่
เวลา 8.30 -17.00 น. ทีห่ น่วยบริการสุขภาพ ชัน้ 4 อาคารสำ�นักงานใหญ่
สีลม และชั้น 2 อาคารพระราม 3
บริการตรวจสุขภาพประจำ�ปีของพนักงาน
การส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานและ
ครอบครัว

ในกรณีลาป่วย ธนาคารจ่ายค่าจ้างเต็มให้แก่พนักงานที่ลาป่วยได้สูงสุด
90 วัน ซึง่ มากกว่าจำ�นวนวันทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้ (สูงสุด 30 วัน) นอกจากนี้
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตที่ดีภายในครอบครัวของ
พนักงาน ธนาคารได้จดั สวัสดิการไว้เกินกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้ ในกรณี
ลาคลอด ธนาคารให้สิทธิพนักงานหญิงลาคลอดโดยได้รับค่าจ้างเต็ม ใน
ช่วงก่อนและหลังคลอดรวมกันสูงสุด 98 วัน ส่วนพนักงานชายสามารถ
ลาเพื่อไปดูแลภรรยาและบุตรโดยได้รับค่าจ้างเต็มได้สูงสุด 5 วัน ภายใน
ช่วง 15 วันแรกหลังการคลอด
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

ธนาคารจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปีให้กับพนักงาน เพื่อประเมิน
สุ ข ภาวะโดยทั่ ว ไปและค้ น หาปั ญ หาสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น เพื่ อ นำ � ไปสู่
การวินจิ ฉัยและรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที การตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปีครอบคลุมการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ระดับน้ำ�ตาลและ
ไขมัน การทำ�งานของตับและไต ปัสสาวะ และการเอกซเรย์ปอด และ
ยังให้พนักงานสามารถตรวจหาภูมคิ มุ้ กันไวรัสตับอักเสบบีได้ทกุ 3 ปี ด้วย
นอกจากนี้ พนักงานชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป สามารถรับการตรวจเลือด
เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อภาวะมะเร็งต่อมลูกหมาก ส่วนพนักงานหญิง
ทุ ก คนจะได้ รั บ สิ ท ธิ ก ารตรวจคั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก และได้ รั บ
การประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ได้รับการตรวจวัดความเสี่ยงต่อ
โรคมะเร็งเต้านม (Mammogram) หรือภาวะกระดูกพรุน โดยสามารถ
เบิกค่าตรวจได้ตามอัตราที่ธนาคารกำ�หนด
บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และเอกซเรย์ปอดประจำ�ปี

ธนาคารจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้เพื่อนพนักงานมีโอกาส
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กบั ครอบครัวของพนักงานทีเ่ สียชีวติ
ธนาคารจะหักเงินเดือนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการคนละ 10 บาท ต่อ
เดือนต่อผู้เสียชีวิต 1 ราย เพื่อนำ�ไปมอบให้แก่ทายาทของผู้ร่วมโครงการ
ที่ถึงแก่กรรม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารกรุงเทพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของธนาคารถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้พนักงานธนาคารมีโอกาสสงเคราะห์ซงึ่ กันและกันในการจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรม เมือ่ มีสมาชิกถึงแก่กรรม
ผูร้ บั เงินสงเคราะห์ทถ่ี กู ระบุไว้ลว่ งหน้าจะได้รบั เงินสงเคราะห์จากสมาชิกอืน่ ๆ

ธนาคารจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ที่มี
การแพร่ระบาดตามฤดูกาลให้กับพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี ในปี 2563
มีพนักงานเข้ารับบริการฉีดวัคซีนทีอ่ าคารสำ�นักงานใหญ่ สีลม และอาคาร
พระราม 3 จำ�นวน 5,180 คน พนักงานสาขานครหลวงและสาขาต่าง
จังหวัดสามารถเบิกค่าฉีดวัคซีนได้ตามอัตราที่ธนาคารกำ�หนด ธนาคาร
เชือ่ มัน่ ว่าการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ โรคไข้หวัดใหญ่ จะเกิดประโยชน์
ทั้งต่อพนักงานเองและสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีบริการ
รถเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ โดยสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะในทรวงอก เช่น
ปอด หัวใจ และกระดูกซี่โครง ในปี 2563 มีพนักงานเข้ารับบริการตรวจ
เอกซเรย์ที่อาคารสำ�นักงานใหญ่ สีลม และอาคารพระราม 3 จำ�นวน
2,477 คน
การจัดอบรมการใช้เครือ
่ งกระตุกหัวใจ (AED)

ธนาคารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิต ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึง
การช่วยเหลือผูป้ ว่ ยยามฉุกเฉิน ครอบคลุมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวติ
ขั้นพื้นฐาน การฝึกปฏิบัติการกับหุ่นสาธิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ
หรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ (CPR) และการฝึกใช้เครื่องกระตุก
หัวใจ (AED) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดเต้น
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การจัดการความเครียดและปัญหาสุขภาพจิต

ธนาคารจัดให้มีจิตแพทย์ออกตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในหน่วยบริการ
สุขภาพ เพื่อให้คำ�ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด
ของพนักงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษา
พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตจากสถานพยาบาลภายนอกได้
เช่น ค่าธรรมเนียมในการปรึกษาจิตแพทย์ ยารักษาภาวะเครียด ซึมเศร้า
และภาวะทางจิตอื่นๆ
การเผยแพร่ความรูผ
้ ่านบทความ

ธนาคารเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ การใช้ยา
และการดูแลสุขภาพ ให้แก่พนักงาน ในรูปแบบของบทความผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ภายใน เช่น โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ปัญหาผิวหนังอักเสบกับการใช้หน้ากากอนามัย ท่ายืดกล้ามเนื้อระหว่าง
ทำ�งานในสำ�นักงาน ดวงตากับการทำ�งาน เป็นต้น
การส่งเสริมประสิทธิภาพการทำ�งาน
การทำ�งานที่ยืดหยุ่น
การปรับตัวสู่การทำ�งานรูปแบบใหม่

ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานปรับตัวสูก่ ารทำ�งานแบบดิจทิ ลั มากขึน้ เพือ่
ให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยนำ�
Office 365 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำ�งานมาเป็นเครื่องมือช่วย
ให้การทำ�งานสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
การใช้ One Drive พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแทน Drive U การใช้ Teams ในการ
ติดต่อสื่อสารภายในทีมงานและองค์กร และการใช้ Yammer ในการ
ติดตามข่าวสารของธนาคาร เป็นต้น แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยเพิ่มความ
สะดวกให้พนักงานสามารถทำ�งานจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะจากภายในหรือ
ภายนอกธนาคาร และสามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค มือถือ หรือแท็บเล็ต

จากสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตและ
การทำ�งานของคนทั่วไปรวมทั้งพนักงานธนาคารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
การทำ�งานที่มีความยืดหยุ่นทั้งในแง่ของช่วงเวลาและสถานที่มีความ
จำ�เป็นมากขึ้น ธนาคารได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อ
ส่งเสริมให้สามารถบริหารจัดการเวลาทำ�งานได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบ
การใช้ชีวิตของตน ธนาคารอนุญาตให้มีการทำ�งานจากที่บ้าน และการ
เข้าออกงานในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันได้หากได้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
ตรง นอกจากนี้ ธนาคารอนุญาตให้พนักงานสามารถแต่งกายในชุดลำ�ลอง
ได้ในวันศุกร์เพื่อสร้างบรรยากาศการทำ�งานที่มีความผ่อนคลายมากขึ้น
บริการ “ห้องคุณแม่” และสถานที่ออกกำ�ลังกาย

“ห้องคุณแม่” คือ พืน้ ทีท่ ธ่ี นาคารจัดไว้เป็นสัดส่วนสำ�หรับการปฏิบตั ภิ ารกิจ
เพื่อลูกน้อยแรกเกิด ช่วยให้พนักงานที่เป็นคุณแม่สามารถปฏิบัติภารกิจ
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รายการ

฿

฿

฿

฿

฿
฿

฿

พนักงานประจำ�

ลูกจ้างตามสัญญารายปี

การรักษาพยาบาล

✓

✓

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

✓

-

ประกันสังคม

✓

✓

ความคุ้มครองกรณีพก
ิ ารหรือทุพพลภาพ

✓

✓

เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
หรือเสียชีวต
ิ

✓

✓

เงินเกษียณอายุ

✓

-

สิทธิลาคลอดบุตร

✓

✓

เงินสงเคราะห์บุตร

✓

-

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

✓

✓

ประกันชีวต
ิ กลุ่ม

✓

✓

การตรวจสุ ขภาพประจำ�ปี

✓

✓

สวัสดิการเงินกู้

✓

-

เงินช่วยเหลือ

✓

-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

✓

✓

การทำ�งานที่ยืดหยุ่น

✓

-

ห้องคุณแม่

✓

✓

สถานที่ออกกำ�ลังกาย

✓

✓
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ได้อย่างสะดวกในที่ทำ�งาน ภายในห้องมีการจัดแบ่งโซนด้วยการกั้นม่าน
สามารถปรับแสงสว่างได้ตามความต้องการ มีอ่างล้างมือและอุปกรณ์
อำ�นวยความสะดวกต่างๆ พร้อมด้วยตูแ้ ช่น�ำ้ นมแม่ระหว่างวัน ซึง่ มีแม่บา้ น
คอยดูแลทำ�ความสะอาดตูแ้ ช่ทกุ สุดสัปดาห์ ประตูเข้าห้องเป็นระบบแบบ
ใช้รหัสเฉพาะบุคคล เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
บริการ นอกจากนี้ ธนาคารส่งเสริมการออกกำ�ลังกายของพนักงาน เพื่อ
ให้มสี ขุ ภาพแข็งแรงและสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดย
จัดให้มสี ถานทีอ่ อกกำ�ลังกายทีอ่ าคารสำ�นักงานใหญ่ สีลม อาคารพระราม 3
และสมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

เจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัยจากการทำ�งาน และ
ต้องจัดประชุมเรือ่ งความปลอดภัยในสาขาหรืออาคารอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำ�รายงานการประชุมและติดตามผล นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการจัดตัง้ คปอ. ประจำ�สาขาหรืออาคารทีม่ จี �ำ นวนพนักงาน
รวมกันตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 35 อาคาร แต่ละ คปอ. มีสมาชิก
5 คน ประกอบด้วยพนักงานทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ
ยกเว้น คปอ. อาคารสำ�นักงานใหญ่ สีลม และอาคารพระราม 3 ซึ่งมี
สมาชิก 11 คน กรรมการมีวาระปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี

การดูแลพนักงานเกษียณอายุ

ธนาคารจัดจ้างผู้รับเหมาและผู้ตรวจสอบที่มีความชำ�นาญเฉพาะทาง ให้
ทำ�การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำ�งานเป็นประจำ�ทุกปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคาร
ระบบไฟฟ้า ระดับเสียง และคุณ ภาพอากาศในพื้นที่ทำ�งาน เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ทั้งระดับชาติและสากล เช่น
Singapore Standard SS 544:2009 Code of Practice for Indoor Air
Quality for Air-Conditioned Buildings

ธนาคารให้ความสำ�คัญกับพนักงานทีเ่ กษียณอายุเนือ่ งจากพนักงานเหล่านี้
ได้สร้างคุณประโยชน์และร่วมฝ่าฟันอุปสรรคเคียงข้างกับธนาคารมาอย่าง
ยาวนาน ธนาคารจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีประกาศเกียรติคุณ
พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานธนาคารที่เกษียณอายุในแต่ละปี
และให้เงินช่วยเหลือเฉพาะกาลแก่พนักงานเกษียณอายุที่ได้ทำ�งานกับ
ธนาคารมานานกว่า 30 ปี เป็นจำ�นวนเงิน 200,000 บาท เพื่อใช้ใน
การดำ�รงชีพหลังเกษียณ
ธนาคารให้การสนับสนุนชมรมบัวใหญ่ ซึ่งเป็นชมรมที่พนักงานเกษียณ
ของธนาคารได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สมาชิก
ได้มาพบปะสังสรรค์ และร่วมช่วยเหลือสมาชิกอื่นและครอบครัวตาม
ความเหมาะสม สมาชิกชมรมบัวใหญ่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก
ธนาคาร เช่น การรับบริการสุขภาพของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน
ค่ายาและกายภาพบำ�บัด และเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ จำ�นวน 5,000
บาท เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนชาตรี โสภณพนิช
เพื่อให้ความช่วยเหลืออดีตพนักงานที่เดือดร้อนด้านการเงินหลังเกษียณ
เช่น เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงและถึงแก่กรรม ทุนการศึกษาบุตร
เป็นต้น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน

ธนาคารมีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการทำ � งาน และให้ มั่ น ใจได้ ว่ า พนั ก งานมี
อาชีวอนามัยที่ดี
คณะกรรมการความปลอดภัย

ในการขับเคลื่อนการจัดการด้านความปลอดภัย ธนาคารจัดให้มีคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
(คปอ.) เพื่อทำ�หน้าที่ประเมินความเสี่ยงและติดตามประเด็นด้านความ
ปลอดภัยภายในอาคารของธนาคาร รวมถึงสำ�รวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อ
ประเมินสิ่งชี้บ่งอันตราย กำ�หนดมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามผล
การแก้ไข คปอ. ต้องรายงานต่อธนาคารหากมีพนักงานประสบอันตราย

การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำ�งาน

ในพื้นที่ที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน ธนาคาร
ได้ด�ำ เนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบโดยใช้วธิ ตี า่ งๆ เช่น การทำ�ความ
สะอาดพืน้ ทีท่ �ำ งาน การปรับเปลีย่ นอุปกรณ์เครือ่ งใช้ทเี่ ป็นต้นเหตุ เป็นต้น
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ธนาคารได้
ปรับปรุงท่อน้ำ�ดับเพลิงและสายฉีดน้ำ�ดับเพลิง (Fire Hose) ของอาคาร
สำ�นักงานใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพร้อมใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ธนาคารได้ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำ�ดื่มภายใน
ธนาคาร เพื่อให้พนักงานและลูกค้ามั่นใจว่าน้ำ�ดื่มที่ธนาคารให้บริการมี
ความสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกเหนือ
จากการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำ�งานแล้ว ธนาคารยังจัดให้มี
การซ้อมอพยพหนีไฟและอบรมซ้อมดับเพลิงให้แก่พนักงานเป็นประจำ�
ทุกปี เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีสติ และป้องกัน
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
การสำ�รวจระดับความผูกพันขององค์กร

ธนาคารได้ ทำ � การสำ � รวจระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน
สายทรัพยากรบุคคล จำ�นวน 291 ราย เพื่อวัดระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ าน สภาพแวดล้อมการทำ�งาน การมีสว่ นร่วม ความมุง่ มัน่ และ
ความทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อองค์กร ผลที่ได้จากการสำ�รวจจะถูกนำ�ไป
วิเคราะห์เพื่อกำ�หนดแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการบริการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของธนาคารได้อย่างตรงจุด รวมถึงเป็นการช่วยสร้างและ
รักษาความผูกพันของพนักงานให้อยู่ในระดับที่สูง และสร้างผลกระทบ
เชิ ง บวกให้ แ ก่ ธ นาคาร เช่ น ลดอั ต ราการลาออกของพนั ก งาน เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของธนาคาร ในปี 2563 ผลการสำ�รวจระดับความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวมของพนักงานสายทรัพยากรบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 75
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การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ธนาคารยึ ด มั่ น ในการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก จริย ธรรมและธรรมาภิ บ าลที่ ดี
อันจะนำ�มาซึง่ ความไว้เนือ
้ เชือ่ ใจของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียตลอดจนสังคมส่วนรวม ธนาคาร
ปฏิ บัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคั บของทางการอย่างเคร่งครัด เคารพ
สิทธิมนุษยชน ให้บริการแก่ลก
ู ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ยอมรับการทจุ ริตคอร์รป
ั ชัน
ในทุกรูปแบบ และสนับสนุนให้พนักงานและคูค
่ า้ ของธนาคารปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวปฏิบต
ั ิ
ทีด
่ ด
ี า้ นสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเพือ
่ ร่วมกันสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าแก่สงั คม
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การกำ�กับดูแลกิจการ
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน
อันนำ�มาซึ่งความเชื่อมั่นของลูกค้าและนักลงทุน ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

ได้รับผลการประเมินจากโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแล
กิจการ บริษทั จดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีมาก”

ได้รับผลการประเมินจากโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแล
กิจการ บริษทั จดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ

ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยสมาคม
ส่ ง เสริ ม ผู้ ล งทุ น ไทยร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ”

รักษาผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทยร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และสมาคมบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการจากโครงการสำ�รวจ
การกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ “ดีมาก”
ผลการประเมินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ จากโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ ล งทุ น ไทยร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และสมาคมบริ ษั ท
จดทะเบียนไทยอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
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ธนาคารเชื่ อ มั่ น ว่ า การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ น พื้ น ฐานสำ � คั ญ ของ
การสร้างคุณค่าให้กับกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
เช่น ลูกค้า นักลงทุน และพนักงานของธนาคารได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
ในยุคปัจจุบันที่ผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อการดำ�เนินงาน
ของธนาคารทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความเสีย่ ง เพือ่ แสดงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
เพือ่ ให้ธนาคารสามารถปรับตัวได้ดภี ายใต้การเปลีย่ นแปลง สามารถแข่งขัน
ได้และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

ธนาคารมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต าม
มาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของทางการ
ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จการที่ดี เพื่อ ให้เ กิดความชัดเจนแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการให้เป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายกำ�กับดูแลกิจการของธนาคารประกอบด้วย
องค์ประกอบสำ�คัญ 5 ประการ ได้แก่ 1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย 2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 3. ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ 4. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และ
5. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณา
ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้นโยบาย
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนกฎเกณฑ์ของทางการ

ติดตามรายละเอียดเพิม
่ เติมที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/Corporate-Governance-Policy

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเป็นผูบ้ ริหารสูงสุด มีหน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบาย
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจน
พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนประจำ�ปีของธนาคาร รวมถึง
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์

ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคาร
สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน สามารถสร้างผลประกอบการทีด่ ี
และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ ทำ�
หน้าที่กลั่นกรอง เสนอความเห็น ติดตาม และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน
ของธนาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้ง
รายงานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ คณะกรรมการธนาคารอย่ า งสม่ำ � เสมอ
โดยคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงพิจารณาอนุมตั ิ การให้สนิ เชือ่ การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ การลงทุน ตลอดจนการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของธนาคาร
และพิ จ ารณาเรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ห รื อ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมาย
หรือข้อบังคับของธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณา
คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร พิจารณา
เสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาเสนอชือ่ บุคคลต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคาร และพิ จ ารณากำ � หนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำ�หรับกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยง มีหน้าที่กำ�กับดูแลในเรื่องการบริหาร
ความเสีย่ งของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล และเป็ น ไปตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายบริ ห าร
ความเสีย่ งโดยรวม รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งให้มคี วามเหมาะสม
และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีช่ ว่ ยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการ
ธนาคารเกีย่ วกับการสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน รวมทัง้ พิจารณาคัดเลือกและประสานงานกับผูส้ อบ
บัญชีของธนาคาร
คณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาหลั ก การด้ า น
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยั่งยืน พิจารณาแผนยุทธศาสตร์
ด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ให้ความคิด
เห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและ
โอกาสด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนดูแลให้หลักการ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยั่งยืนมีผลในทางปฏิบัติ
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โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งด้านการเงินการธนาคาร
ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ในการสรรหากรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติมาดำ�รงตำ�แหน่ง โดยพิจารณาจากกลยุทธ์
การดำ�เนินงานของธนาคารและทักษะที่จำ�เป็นตาม Board Skill Matrix
รวมถึงข้อกำ�หนดของทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการจะคำ�นึงถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ และขนาดของ
คณะกรรมการธนาคารที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ ความรู้

ทักษะความชำ�นาญ ประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของ
ธนาคาร โดยไม่มีข้อจำ�กัดด้านเชื้อชาติและศาสนา
ธนาคารได้กำ�หนดให้โครงสร้างกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนคณะกรรมการธนาคารทั้งหมด
ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 คณะกรรมการ
ธนาคารมีจำ�นวนทั้งสิ้น 18 คน1 เป็นกรรมการอิสระ 8 คน กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 9 คน

ข้อมูลสัดส่วนคณะกรรมการธนาคาร

เพศ

ผู้หญิง

5.6%

ผู้ชาย

94.4%

<=

อายุ

โครงสร้าง
คณะกรรมการ

จำนวนปี
ที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ

1

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี

>

มากกว่า 65 ปี

22.2%

77.8%

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

5.6%

44.4%
<

5-9

5-9 ปี

11.1%

น้อยกว่า 5 ปี

27.8%

พลเรือเอกประเจตน์ ศิรเิ ดช ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

50.0%
>

มากกว่า 9 ปี

61.6%
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ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
การประชุม

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเป็นประจำ�ทุกเดือน โดยได้รับแจ้ง
กำ�หนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการในรอบปีเป็นการล่วงหน้า
ธนาคารกำ � หนดให้ ค ณะกรรมการแต่ ล ะท่ า นต้ อ งเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการธนาคารที่จัดขึ้น
ทั้งหมดในรอบปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำ�เป็นอันสมควร ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2563 กรรมการทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมเกินร้อยละ 75 ของจำ�นวนการประชุม โดยมีค่าเฉลี่ย
ของสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเท่ากับร้อยละ 95.14 ของ
จำ�นวนการประชุม
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการธนาคารแล้ว เลขานุการบริษัท
ได้จัดให้กรรมการอิสระได้มีการประชุมในระหว่างกันเองเป็นครั้งคราว
เพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการภายในธนาคารและประเด็นสำ�คัญอื่นๆ เลขานุการ
บริษัทจะจัดทำ�รายงานให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับทราบถึงประเด็น
และข้อคิดเห็นจากการประชุมดังกล่าว
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ธนาคารจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และนำ�ผลการประเมินทีไ่ ด้รบั มาใช้ปรับปรุงและพัฒนา เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั หิ น้าที่ วิธกี ารประเมินผล
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลตนเอง เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
• หั ว ข้ อ หลั ก ในแบบประเมิ น ตนเองแบบรายคณะ ประกอบด้ ว ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ 2. บทบาทหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำ�หน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
• หั ว ข้ อ หลั ก ในแบบประเมิ น ตนเองแบบรายบุ ค คล ประกอบด้ ว ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะ
กรรมการ และ 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
2) การประเมินแบบไขว้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ท่านอื่น
• หัวข้อหลักในการประเมินประกอบด้วย 1. ความสม่ำ�เสมอในการ
เข้าร่วมประชุม 2. การเตรียมตัวเข้าประชุม 3. การแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุม 4. การให้ความร่วมมือ และ 5. การเป็นตัวแทนใน
การแสดงภาพลักษณ์ของธนาคารต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการธนาคารกำ�หนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำ�การ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้คณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ท�ำ การทบทวนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเอง
ในรอบปีที่ผ่านมาตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และนำ�ผล
การประเมินไปเป็นแนวทางนำ�ไปปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองต่อไป
การพัฒนากรรมการ

ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาความรู้ให้แก่คณะกรรมการและ
ผู้บริหารอย่างสม่ำ�เสมอ ผ่านการจัดกิจกรรมการอบรมและการสัมมนา
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองและหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารกำ�หนดให้กรรมการเข้าใหม่ต้อง
ทำ�การศึกษาข้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
รวมถึงข้อบังคับ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามข้อบังคับ
และกฎเกณฑ์ของธนาคารและหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ธนาคารมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะ
กรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และแบ่งแยกตำ�แหน่งและ
อำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยทั้งสามตำ�แหน่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
เพือ่ ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการกำ�กับดูแลและการดำ�เนินงาน
ภายในธนาคาร ฝ่ายจัดการทำ�หน้าที่บริหารงานและขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการธนาคาร
รวมถึงพิจารณากำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานและแผนปฏิบตั กิ าร ระบบ
งาน กระบวนการทำ�งาน การบริหารทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ
ที่เหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน
้ และโครงสร้างผู้ถือหุน
้

ธนาคารให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การเคารพสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย
อย่างเสมอภาค โดยให้สิทธิอย่างเท่าเทียมแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการของธนาคาร อาทิ การเสนอวาระการประชุม การ
ส่งคำ�ถามล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าการสรรหาเป็นกรรมการ
การร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และการกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำ�ปี ธนาคารเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไว้ในรายงานประจำ�ปีของธนาคาร ผู้ถือหุ้นของธนาคารประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ธนาคาร
กำ � หนดให้ ห น่ ว ยงาน นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ข องธนาคารทำ � หน้ า ที่ ติ ด ต่ อ
ประสานงาน ตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลที่สำ�คัญแก่นักลงทุนและ
ผูถ้ อื หุน้ และธนาคารได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารสำ�คัญและสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของธนาคาร
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จรรยาบรรณธุรกิจ
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลที่ดี และให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

฿

การสนั บ สนุ น ให้ ภ าคธุ ร กิ จ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ การต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รัปชัน และการคงสถานะสมาชิกโครงการ
แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า น
การทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption:
CAC)

ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน การทำ�ผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ และการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะ
ที่ไม่เป็นธรรม ในลักษณะที่เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ
ต่อธนาคาร

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

฿

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน การทำ�ผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ และการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะ
ที่ไม่เป็นธรรม ในลักษณะที่เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ
ต่อธนาคาร

฿

ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน การทำ�ผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ และการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะ
ทีไ่ ม่เป็นธรรม ในลักษณะทีเ่ ป็นความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อ
ธนาคาร
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จริยธรรมทางธุรกิจเป็นประเด็นที่มีความสำ�คัญและได้รับความสนใจ
จากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ขั ด ต่ อ
หลั ก จริ ย ธรรมอาจนำ � มาซึ่ง ความเสี่ย งต่ อ ธุ ร กิ จ และผลกระทบต่ อ ผู้มี
ส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ธนาคารตระหนักถึงความเสีย่ งและผลกระทบดังกล่าว
ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม มาตรฐาน
จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ และกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ
พร้อมทั้งกำ�หนดแนวปฏิบัติสำ�หรับพนักงานและมีการสื่อสารภายใน
ธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของธนาคารสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การจัดการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ของธนาคาร และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ลกู ค้าและนักลงทุนในระยะยาว
การทุจริตคอร์รปั ชัน การฟอกเงิน การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูงเป็นภัยคุกคามต่อสังคมส่วนรวม และยังเป็น
ความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารได้ออกนโยบายและ
แนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน การป้องกันการฟอกเงิน และ
การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ด้านกฎระเบียบและกฎหมายของธนาคาร ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างความเชือ่ มัน่
ของผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของธนาคาร
แนวทางการดำ�เนินงาน
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก จริ ย ธรรม
จึงส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ลู ก จ้ า ง และที่ ป รึ ก ษาของธนาคาร มี ค วามเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้รับการทบทวนอย่าง
สม่ำ � เสมอให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ ข องทางการหรื อ มาตรฐานที่
เปลีย่ นแปลงไป ธนาคารส่งเสริมการสือ่ สารและการอบรมเพือ่ สร้างความ
เข้าใจแก่พนักงานของธนาคาร โดยกำ�หนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ธนาคารยังจัดให้
มีนโยบาย ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการแจ้งเบาะแสเมือ่ มีการปฏิบตั ิ
ทีข่ ดั กับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ มีการติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคาร
สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ลู ก ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคารนำ �
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละบริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน

ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของ
ธนาคาร ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานของธนาคารอย่าง
เคร่งครัด โดยมีการแนะนำ�และชีแ้ จงเกีย่ วกับจรรยาบรรณในวันปฐมนิเทศ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ธนาคารจัดทำ�คู่มือ
พนักงาน และหลักสูตรออนไลน์บนแพลตฟอร์ม BBLearn เพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจถึง
ความสำ�คัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานและกฎระเบียบ
ต่างๆ ของธนาคาร
ติดตามรายละเอียดเพิม
่ เติมที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/Code-of-Conduct-and-BusinessEthics-Practices

นอกจากนี้ เพื่อกำ�กับดูแลให้พนักงานของธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของทางการได้อย่างถูกต้อง ธนาคารได้ดำ�เนินการดังนี้
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการ
และสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ซึ่งจะส่งผลทางลบต่อการดำ�เนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของ
ธนาคาร ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวพนักงานที่เกี่ยวข้อง
2. จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานที่ ทำ � หน้ า ที่ กำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ ข องทางการ ซึ่ ง สามารถทำ � หน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ
จากหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึงมีการจัดสรรบุคลากรและ
ทรัพยากรต่างๆ ให้กบั หน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
3. จดั ให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการ
ตลอดจนนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคารอย่างสม่ำ�เสมอ
4. จั ด ให้ มี ก ารดำ � เนิ น การทางวิ นั ย กั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของทางการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และเหมาะสมกับ
ผลกระทบและลักษณะของการกระทำ�ความผิด
5. จดั ให้มชี อ่ งทางแจ้งเบาะแสหรือรายงานข้อสงสัยเกีย่ วกับการทุจริตและ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ด้วยตระหนักว่าสิทธิในการได้รบั บริการอย่างเป็นธรรมเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของลูกค้า ธนาคารจึงได้จดั ทำ�นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ดังนี้
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1. ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการอย่างเสมอภาค จริงใจ
ไม่เอาเปรียบ และไม่บงั คับ โดยมีบริการและผลิตภัณฑ์ขนั้ พืน้ ฐานเพือ่
ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง
2. ลกู ค้าได้รบั ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการทีต่ รงกับความต้องการ ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการขาย อีกทัง้ ยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูล
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารได้อย่างสะดวก
3. ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
ตรงกับความประสงค์และความสามารถของลูกค้า และเป็นไปตาม
ความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงข้อมูลและสินทรัพย์ของลูกค้าได้รับ
การดูแลไม่ให้นำ�ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
4. ลูกค้าสามารถดำ�เนินการต่างๆ ภายหลังการขายได้อย่างสะดวกและ
ได้รับการบริการที่เหมาะสม เช่น การเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์และ
บริการ การเปลี่ยนผู้ให้บริการ การแจ้งปัญหา การยื่นเรื่องร้องเรียน
และการชดเชยเยียวยา เป็นต้น
5. ลูกค้ามีความเข้าใจในสิทธิของตนที่เกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน
โดยธนาคารมีส่วนสำ�คัญในการช่วยส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มรี ะบบการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักการสำ�คัญ 9 ด้าน ดังนี้
1. วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมีหน้าที่ผลักดันการให้
บริการอย่างเป็นธรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการให้บริการ และการจัดกลุ่มลูกค้า
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร ที่ เ หมาะสมกั บ
ความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถในการ
ทำ�ความเข้าใจของลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุม่ เหมาะสมกับความสามารถ
ในการขายของพนักงาน และเหมาะสมกับระบบงาน รวมถึงความสามารถ
ในการควบคุมดูแลคุณภาพการขาย
3. การจ่ายค่าตอบแทน
การกำ�หนดค่าตอบแทนและมาตรการลงโทษทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมสำ�หรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
แก่ลูกค้าและผู้บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล รวมถึงการกำ�หนด KPI
อย่างเหมาะสมเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการเสนอขายหรือให้ค�ำ แนะนำ�ทีข่ าด
คุณภาพและขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า (Mis-selling)
4. กระบวนการขาย
การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าโดยไม่รบกวนความเป็น
ส่วนตัว มีการให้ขอ้ มูลสำ�คัญครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บดิ เบือน เพือ่ ให้ลกู ค้า

ได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ หมาะกับความประสงค์ มีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพการขาย เช่น การโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
และการสุ่มตรวจสอบโดยลูกค้าจำ�ลอง
นอกจากนี้ การเสนอขายและให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบางต้องมีวิธี
ปฏิบัติที่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยให้ความสำ�คัญกับการนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า และการทำ�ความรู้จัก
ลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และ
ความสามารถในการทำ�ความเข้าใจของลูกค้า เพื่อนำ�ไปสู่การให้ข้อมูล
และคำ�เตือนที่เพียงพอ
5. การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน
ธนาคารสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการขายโดยใช้ภาษาที่ลูกค้าสามารถ
เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้พนักงานขายสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. การดูแลข้อมูลของลูกค้า
ธนาคารมีการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ธนาคารได้ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงาน
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของ
พนักงานที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใต้แนวทางป้องกัน
3 ชั้น
7. การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน
ธนาคารกำ�หนดกระบวนการแก้ไขปัญหา การจัดการเรื่องร้องเรียน และ
การชดเชยเยียวยา ให้มีความชัดเจน รวดเร็ว เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ
และยุติธรรม
8. การควบคุม กำ�กับ และตรวจสอบ
ธนาคารจัดให้มีกระบวนการควบคุม กำ�กับ และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม พร้อมทัง้ มีกระบวนการ
ตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติ และมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ภายหลังการขายและการให้บริการ เพื่อควบคุมให้การขายและการให้
บริการสอดคล้องกับกระบวนการที่ธนาคารกำ�หนด
9. การปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีระบบปฏิบตั งิ าน และแผนรองรับการปฏิบตั งิ านทัง้ กรณีปกติและ
กรณี ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให้ เชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า ความประสงค์ ข องลู ก ค้ า จะได้ รั บ
การดำ�เนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา นอกจากนี้ ธนาคารได้
จัดทำ�คู่มือและรายการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และจัดอบรมการปฏิบัติ
ตามคู่มือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
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การป้องกันการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำ�ลายล้างสูง (AML/CTPF)

ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุ ภ าพทำ � ลายล้ า งสู ง ) เพื่ อ เป็ น กรอบการดำ � เนิ น การของธนาคาร
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ธนาคารมีระบบ
จัดการความเสีย่ ง มีการกำ�กับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการป้องกัน 3 ชั้น เพื่อให้ความ
มั่นใจว่าการดำ�เนินงานของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของทางการ
ติดตามรายละเอียดเพิม
่ เติมที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/Anti-Money-Laundering-Policy

การต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รป
ั ชัน

ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารมีความ
ตระหนักรู้และปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายจะได้รับการลงโทษตามที่
กำ�หนดไว้ นโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันครอบคลุม
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้ จั ด ทำ � คู่ มื อ การต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ให้ พ นั ก งานยึ ด ถื อ เป็ น
แนวปฏิบตั ิ มีการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายเป็นประจำ�ทุกปี
(Compliance Assessment Checklist) และมีการสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ผ่านการอบรมและ
การสื่อสารภายในองค์กร

การจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รป
ั ชัน

เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร ธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการ
จัดการความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบท
ของการดำ�เนินธุรกิจ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การระบุประเด็นความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่ธนาคารอาจเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องผ่านการดำ�เนินงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร
2. การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและความรุนแรงของผลกระทบ
3. การกำ�หนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่
เฉพาะเจาะจงกับประเด็นความเสีย่ ง และเหมาะสมกับสภาพการณ์และ
บริบททางธุรกิจของหน่วยงาน ผูบ้ ริหารหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีร่ ะดับ
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเด็นความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันจะ
เป็นผูด้ �ำ เนินการทัง้ 3 ขัน้ ตอน โดยข้อมูลทัง้ หมดจะถูกจัดเก็บรวบรวม
ไว้ในฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ
อ้างอิงต่อไป โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ
4. การติดตาม ดูแล และตรวจสอบภายใต้หลักการป้องกัน 3 ชั้น โดย
ในชัน้ แรก ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงานธุรกิจ และ เจ้าหน้าทีก่ �ำ กับดูแลประจำ�
หน่วยงานจะติดตาม ดูแล และตรวจสอบหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ
ในชั้นที่สอง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานกำ�กับดูแล
จะทำ�หน้าที่ดูแลและติดตามการจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
ในชั้นสุดท้าย หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมทำ�หน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านและรายงานให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา
การจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รป
ั ชัน

1

การระบุประเด็นความเสี่ยง
ด้านคอร์รัปชัน

!

2
RISK

ติดตามรายละเอียดเพิม
่ เติมที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/Anti-Corruption-Policy

ธนาคารได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในฐานะเป็นสถาบัน
การเงินที่มีส่วนสำ�คัญในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุ
การรับรองในปี 2561

3

4

!

การประเมินความเสี่ยง
และความรุนแรงของผลกระทบ

การกำหนดมาตรการป้องกัน
และควบคุมความเสี่ยง

การติดตาม ดูแล
และตรวจสอบ

รายงานความยั่งยืนปี 2563 115

การจัดการข้อร้องเรียนหรือเบาะแส

ธนาคารกำ�หนดให้หน่วยงานข้อร้องเรียนลูกค้าและคดีทุจริตทำ�หน้าที่
จัดการข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และได้ออกระเบียบปฏิบัติในการดำ�เนิน
การต่อการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน และการให้ความคุ้มครอง
สิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือ
ไม่ถูกกลั่นแกล้ง
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ผา่ นช่องทางต่างๆ ตามทีธ่ นาคาร
กำ�หนดไว้ พนักงานของธนาคารสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อ
ผู้บริหารที่ตนสังกัดหรือผู้รับผิดชอบด้านการกำ�กับดูแล
ช่องทางในการแจ้งข้อมูล เบาะแสหรือข้อร้องเรียน
• เลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานข้อร้องเรียนลูกค้า
และคดีทุจริต (กำ�กับดูแล)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
• เว็บไซต์ของธนาคาร https://www.bangkokbank.com/
th-TH/Contact-Us
• บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2230-2888
• อีเมล info@bangkokbank.com

• การรับแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง
ธนาคารเปิดรับแจ้งเบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย
มีระยะเวลาการสอบสวนที่เหมาะสม มีการรักษาความลับของผู้แจ้ง
เบาะแส และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถูกลงโทษ รวมถึงคุม้ ครองไม่ให้เกิดผลทางลบต่อพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส
โดยสุจริต
• การดำ�เนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
หน่วยงานข้อร้องเรียนลูกค้าและคดีทุจริต ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับ
แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส ทำ�การพิจารณาข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
อย่ า งรั ด กุ ม และเหมาะสมแก่ ก รณี โดยมี ก ารรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง
กลัน่ กรองและประมวลผลข้อมูล หากเป็นกรณีรา้ ยแรงหรือมีความซับซ้อน
อาจนำ�เสนอต่อสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบ
และสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรืออาจตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หน่วยงานข้อร้องเรียนลูกค้าและคดีทุจริตสามารถ
นำ�เรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม

• มาตรการแก้ไขป้องกันและการรายงานผล
ในกรณีทพี่ บว่าข้อร้องเรียนหรือเบาะแสมีขอ้ เท็จจริง หน่วยงานข้อร้อง
เรียนลูกค้าและคดีทุจริตจะนำ�เรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและ
กลัน่ กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ ประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหา ธนาคารจะ
แจ้งผลคืบหน้าต่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสภายใน 15 วันทำ�การ
นับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และจะเยียวยาผู้เสียหาย
อย่างยุตธิ รรม ทัง้ นีห้ ากเรือ่ งร้องเรียนยังไม่มขี อ้ ยุตภิ ายในเวลาดังกล่าว
ธนาคารจะรายงานความคื บ หน้ า ต่ อ เป็ น ระยะจนกว่ า จะได้ ข้ อ ยุ ติ
ในกรณีของเหตุทเี่ กีย่ วข้องกับพนักงานของธนาคาร หากตรวจสอบแล้ว
พบว่าพนักงานมีความผิดจริง ธนาคารมีบทลงโทษตัง้ แต่ลหุโทษไปจนถึง
ไล่ออกพร้อมดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
ผลการดำ�เนินงานและกิจกรรมที่สำ�คัญ

ในปี 2563 ธนาคารได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 208 กรณี ได้พิจารณา
แล้วเสร็จ 190 กรณี แบ่งเป็นกรณีการปฏิบตั งิ านบกพร่อง 17 กรณี ระบบ
บกพร่อง 9 กรณี การไม่ปฏิบัติตามหลักการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม 2 กรณี ส่วนที่เหลืออีก 162 กรณี เกิดจากลูกค้าเข้าใจการ
ปฏิบัติงานของธนาคารคลาดเคลื่อนและสาเหตุอื่นๆ เช่น ถูกหลอกลวง
จากบุคคลที่สาม ไม่พบกรณีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคาร ไม่พบกรณีการปฏิบัติที่ขัดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ทุกกรณีที่เกิดขึ้นไม่ถือเป็นความเสี่ยงที่มี
นัยสำ�คัญต่อธนาคาร และธนาคารได้ชี้แจงและยุติข้อร้องเรียนกับลูกค้า
ไปแล้วทุกกรณี
การอบรมให้ความรูแ
้ ก่ผู้บริหารและพนักงาน

ธนาคารจัดให้มีหลักสูต รอบรมที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและ
ธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร โดยได้พัฒนาหลักสูตร
ต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของธนาคาร (BBLearn) เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
มากขึ้น ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
หลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร

เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ช่วยให้พนักงานตระหนักรู้และเข้าใจความสำ�คัญ
ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเน้นหลักการ 3 ด้าน ได้แก่
1. ความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นรากฐานสำ�คัญของการทำ�ธุรกิจธนาคาร
2. ความเป็นธรรม การดำ�เนินธุรกิจด้วยด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ และ 3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมไปถึง
การดู แ ลสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย การป้ อ งกั น และเยี ย วยา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร และการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
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หลักสูตรการใส่ใจในการบริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

เป็นหลักสูตรที่สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในความสำ�คัญของ
การบริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม พร้อมทัง้ นำ�เสนอแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ
ที่มีคุณภาพและตรงตามความประสงค์
หลักสูตรการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง
(AML/CTPF)

เป็นหลักสูตรทีช่ ว่ ยสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องใน
ด้านการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง หลักสูตรนี้มีการ

ประเมิ น ผลการอบรมเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมจะมี ค วามรู้
ความเข้าใจในระดับทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของทางการ ธนาคารกำ�หนดให้พนักงานใหม่ทกุ คนต้อง
เข้าอบรมหลักสูตรนี้ และพนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมทบทวนความรู้
อย่างน้อยทุก 2 ปี
หลักสูตรการต่อต้านคอร์รป
ั ชัน

เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาครอบคลุมนโยบายด้านการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตคอร์รปั ชันของธนาคาร แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของพนั ก งาน ตลอดจนการติ ด ต่ อ แจ้ ง ข้ อ มู ล และเบาะแส มาตรการ
สนับสนุน และบทลงโทษ

จำ�นวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม ในปี 2563 (คน)

หลักสูตร
รวม

พนักงานระดับบริหาร

พนักงานระดับปฏิบัติการ

จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร

5,487

252

5,235

การใส่ใจในการบริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

8,628

269

8,359

การป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง
(AML/CTPF)

9,909

721

9,188

การต่อต้านคอร์รป
ั ชัน

5,692

274

5,418
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
ความมุ่งมั่น
ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศและมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ของธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
ให้แก่พนักงาน

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
ให้แก่พนักงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในธนาคาร

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

การพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน
ให้แก่พนักงาน
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ในการระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ธนาคารได้คำ�นึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม
ซึ่งรวมถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงานหญิง แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว
ชนกลุ่มน้อย ผู้พิการ ลูกจ้างรายวัน เป็นต้น ธนาคารประเมินความเสี่ยง
ทีย่ งั เหลืออยู่ โดยพิจารณาจาก 2 มิติ คือ ขนาดความรุนแรงของผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงที่ประเมินได้จะ
ถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สูง กลาง และต่ำ� สำ�หรับประเด็นที่ถูกประเมิน
ว่ามีความเสีย่ งระดับสูง คือ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมและแรงงานทีเ่ กิดจากโครงการขนาดใหญ่ทธี่ นาคารให้การ
สนับสนุนสินเชื่อ ซึ่งธนาคารได้กำ�หนดมาตรการจัดการและบรรเทา

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

กา
จั ด ก
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ผ ้า น
ด

ติดตามรายละเอีนดเพิม
่ เติมที่
นโยบายสิทธิมนุษยชน: https://www.bangkokbank.com/
th-TH/About-Us/Corporate-Governance/
Human-Rights-Policy
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน:
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/-/media/047c1b5038e7
4044b54116cb53d31e94.ashx

ความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารกำ�หนดให้มี
การติดตามและทบทวนมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจำ� และได้จดั
ให้มีช่องทางร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยสามารถร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานกำ�กับดูแล
บัวหลวงโฟน เว็บไซต์และอีเมลของธนาคาร

กา

ในปัจจุบัน สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นและกำ�ลังเป็นที่จับตามองของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาค
รัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ นักลงทุน ตลอดจนภายใน
ภาคธุรกิจด้วยกันเอง ทำ�ให้ธนาคารตระหนักว่าการดำ�เนินธุรกิจของ
ธนาคารอาจเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่วา่ จะทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม อันเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ด้านเครดิต ด้านความสัมพันธ์กบั ลูกค้า พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยจัดทำ�นโยบายสิทธิมนุษยชนทีส่ อดคล้องกับหลักกฎหมาย
ในประเทศและมาตรฐานระดับสากลด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)
อนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(The International Labour Organization (ILO) Conventions) เป็นต้น
เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ของธนาคารในการเคารพสิทธิมนุษยชน สร้างความ
ชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคาร
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้นำ�หลักการ
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มี
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อระบุและ
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารและคูค่ า้ ตลอดจนหามาตรการป้องกันและ
เยียวยาผลกระทบที่เหมาะสม

การปฏิบัติด้านแรงงาน

การจ้างงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
โดยไม่แบ่งแยกเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา การศึกษา หรือสีผวิ เป็นสิง่ ทีธ่ นาคาร
ให้ความสำ�คัญมาโดยตลอด ธนาคารคำ�นึงถึงประเด็นอ่อนไหวทางเพศ
ไม่ ย อมรั บ การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเพศทุ ก รู ป แบบทั้ ง ในการจ้ า งงานและ
การทำ�งาน และไม่ยอมรับการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ
อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายทางจิ ต วิ ท ยา นอกจากนี้ ธนาคาร
เคารพสิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก สิทธิสตรี และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ธนาคาร
มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งเลิ ก จ้ า งพนั ก งานโดยมี ส าเหตุ น อกเหนื อ จากการ
กระทำ�ความผิดหรือการเกษียณอายุ ธนาคารจะปฏิบตั ติ ามระเบียบคำ�สัง่
เกีย่ วกับการเลิกจ้าง และจะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามแต่กรณีและ
จ่ายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำ�หนด
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พนักงานของธนาคารมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองหรือ
ดำ�เนินกิจกรรมด้านสิทธิแรงงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ธนาคารเปิด
โอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของ
ธนาคาร ซึ่งมีทั้งหมด 2 สหภาพ ได้แก่ สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ
และสหภาพแรงงานผูบ้ งั คับบัญชาธนาคารกรุงเทพ ทัง้ สองสหภาพทำ�การ
เจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพเองตลอดจนพนักงาน
อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิก ในปี 2563 ทัง้ สองสหภาพมีสมาชิกรวมกันทัง้ สิน้
10,373 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07 ของพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้
ธนาคารยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนเจรจาของสหภาพแรงงานสามารถนำ�
ประเด็นปัญหาทีส่ �ำ คัญหารือกับธนาคาร เพือ่ ป้องกันปัญหาแรงงานสมั พันธ์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆ
ของสหภาพได้รับการตอบสนองจากฝ่ายจัดการเป็นอย่างดี

การสนับสนุนผู้ทุพพลภาพ

ธนาคารส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในสังคม ในปี
2563 ธนาคารให้การสนับสนุนด้านอาชีพแก่ผู้ทุพพลภาพทั่วประเทศ
จำ�นวน 238 ราย รวมเป็นงบประมาณกว่า 26 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิและ
สมาคมต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ รวมไปถึงการสร้างอาชีพ
ให้แก่ผู้ทุพพลภาพ
การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

เรือ่ งสิทธิมนุษยชนกับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารถือเป็นประเด็นสำ�คัญ
ทีย่ งั ต้องสร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจให้แก่พนักงานของธนาคาร
อย่างต่อเนือ่ ง ธนาคารจึงได้จดั ทำ�บทความเรือ่ ง “ธนาคารกับสิทธิมนุษยชน”
เผยแพร่ผา่ น “ข่าวสารของเรา” ซึง่ เป็นช่องทางการสือ่ สารภายในธนาคาร
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงความสำ�คัญของการเคารพสิทธิ
มนุ ษ ยชน และตระหนั ก ว่ า การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของทุกคน อันเป็นรากฐานที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคารต่อไป
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ความมุ่งมั่น
ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายประจำ�ปี 2563

การจัดทำ�จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร

การจัดทำ�จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร

คู่ค้าและผู้รับจ้างรายใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ 100)
ได้รบั การประเมินด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การสื่อสารให้คู่ค้าของธนาคารทุกรายรับทราบและเข้าใจ
จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนให้ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณคู่ค้า

คู่ค้าทั้งหมดที่มีนัยสำ�คัญต่อธนาคาร (ร้อยละ 100)
ได้รับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

ธนาคารอยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการจัดทำ�จรรยาบรรณคูค่ า้

ESG
ESG

เป้าหมายระยะยาวปี 2563–2565

การปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน ESG
ในห่วงโซ่อุปทาน
คู่ค้าและผู้รับจ้างรายใหม่ทั้งหมดได้รับการประเมินความ
เสี่ยงด้าน ESG (ร้อยละ 100)
คูค่ า้ ทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อธนาคารได้รบั การประเมินความเสีย่ ง
ด้าน ESG (ร้อยละ 100)
ธนาคารจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจากคูค่ า้
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

ESG

การปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบ
ด้าน ESG ในห่วงโซ่อุปทาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร
อย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าของธนาคารทุกรายอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรมตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร และ
สนับสนุนให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกกลุ่มและสังคม
ส่วนรวม ธนาคารตระหนักว่าการดำ�เนินงานของคู่ค้าอาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้
สามารถลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารกำ�ลังจัดทำ�จรรยาบรรณของ
คู่ค้าเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคาร
และแสดงถึ ง ความคาดหวั ง ที่ ธ นาคารมี ต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของคู่ ค้ า
ในด้าน ESG ธนาคารพร้อมสนับสนุนคู่ค้าทุกรายให้ดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และยึดถือหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และมี
คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คู่ค้า (ผู้ส่ง
มอบวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยผ่านส่วนจัดซือ้ ของธนาคาร)
ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการงานซ่อมแซม ปรับปรุง และดูแลรักษาอุปกรณ์และ
อาคารสำ�นักงานต่างๆ ของธนาคาร) และ ผู้ให้บริการภายนอก (ผู้ดำ�เนิน
การแทนธนาคารในงานเฉพาะด้านบางประเภท) ในรายงานความยั่งยืน
ฉบับนี้ ธนาคารเรียกทั้งสามกลุ่มรวมกันว่า “คู่ค้า” ยกเว้นกรณีที่ต้องการ
กล่าวถึงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ธนาคารปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า ตามหลั ก จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
และแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของธนาคาร
อีกทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่เพียงพอ
และเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ โดยเริ่ ม จากการคั ด เลื อ กคู่ ค้ า
ที่นอกจากจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการผลิตสินค้า
หรือให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการของธนาคารแล้ว ยังต้อง
มีแนวคิดในการดำ�เนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการด้านความยั่งยืน
ของธนาคารด้วย คู่ค้ารายใหม่ทุกรายจะต้องผ่านการประเมินตนเอง
ที่ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG และความมั่นคงและน่าเชื่อถือของธุรกิจ
คู่ค้าเสียก่อน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนคู่ค้าของธนาคารและทำ�สัญญา
จัดซื้อจัดจ้างกับธนาคารได้ ธนาคารมีการดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำ�เนินงานของคูค่ า้ เป็นประจำ� เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคูค่ า้ สามารถ
ดำ � เนิ น การตามสั ญ ญาจ้ า งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น นอกจากนี้
ธนาคารยั ง จั ด ให้ มี ก ารกระบวนการระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งและ
ผลกระทบด้าน ESG อันอาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานของคู่ค้าที่มี
นัยสำ�คัญต่อธนาคาร เพือ่ หามาตรการป้องกันและบรรเทาทีเ่ หมาะสมต่อไป

การบริหารจัดการด้านการใช้บริการจากบุคคลภายนอก

ธนาคารได้ก�ำ หนดนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอกด้านงานทัว่ ไป
เพื่อเป็นแนวทางในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก พร้อมทั้งได้กำ�หนด
ระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
แนวนโยบาย การใช้บริการจากบุคคลภายนอกด้านงานทั่วไปมีเนื้อหา
ครอบคลุมขอบเขตของงานที่ธนาคารอาจใช้บริการจากบุคคลภายนอก
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้บริการ การบริหารความเสีย่ ง การควบคุม
ภายใน การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลของ
ธนาคารและลูกค้าธนาคาร ธนาคารกำ�หนดให้มกี ารทบทวนนโยบายดังกล่าว
เป็นประจำ�ทุกปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำ�คัญอันจำ�เป็นต้องทบทวน
ธนาคารได้จดั ตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ พิ จ ารณาความเหมาะสมของการใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คล
ภายนอกและผู้ให้บริการภายนอก กำ�กับดูแลการใช้บริการจากบุคคล
ภายนอกให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของธนาคาร รวมทัง้ พิจารณา
ทบทวนนโยบายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อนำ�เสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานที่มีความจำ�เป็นต้องใช้
บริการจากบุคคลภายนอกมีหน้าทีพ่ จิ ารณานำ�เสนองานทีต่ อ้ งการใช้บริการ
และผู้ให้บริการที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ กำ�หนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการรักษาความลับของข้อมูล
ของธนาคารและลูกค้าธนาคาร ดูแลให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตาม
สัญญาจ้าง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้บริการและผูใ้ ห้บริการ
นอกจากนี้ หน่วยงานกำ�กับดูแลทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของทางการ และระเบียบ
ของธนาคาร ส่วนหน่วยงานตรวจสอบทำ�หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการป้องกัน 3 ระดับ
การคัดเลือกคู่ค้า

ธนาคารจัดให้มกี ารคัดกรองคูค่ า้ รายใหม่อย่างเป็นระบบ เริม่ จากการเชิญ
คู่ค้าที่มีศักยภาพมาพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ของธนาคาร และเปิดโอกาสให้คคู่ า้ แนะนำ�สินค้าและบริการ
รวมถึงสอบถามข้อมูลต่างๆ ธนาคารกำ�หนดให้คู่ค้าและผู้รับจ้างรายใหม่
ทุกรายต้องทำ�แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและบริการ
ความมั่นคงของธุรกิจ และแนวทางการจัดการด้าน ESG เช่น การบริหาร
จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ
และมาตรฐานสากล การเคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในทีท่ �ำ งานตามอนุสญ
ั ญา
หลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International
Labour Organization (ILO) Conventions) การป้องกันและคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น คู่ค้าที่จะได้รับ
การขึ้นทะเบียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ธนาคารกำ�หนดและ
จะต้องนำ�ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปเยี่ยมชมกิจการก่อนจะนำ�เสนอขออนุมัติ
ขึ้นทะเบียนคู่ค้าต่อไป ในส่วนของผู้ให้บริการภายนอก คณะกรรมการ
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การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

นํ้าหนักของประเด็นที่ใช้ประเมินคู่ค้ารายใหม่
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ด้านคุณภาพสินค้า
และบริการ

20%

20%

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

ด้านธรรมาภิบาล
ในการดำเนินธุรกิจ

20%

20%

ด้านสังคม

20%

กลั่นกรองการใช้บริการจากคนภายนอกจะเป็นผู้พิจารณาตามแนวทาง
การคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก โดยครอบคลุมประเด็นด้านความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา ความมั่นคง
ทางสถานะทางการเงิน ความเสี่ยงเชิงธุรกิจ และนโยบายของบริษัทที่
สอดคล้องเหมาะสมกับธนาคาร
ธนาคารได้ใช้วธิ กี ารประมูลออนไลน์ เพือ่ สนับสนุนให้คคู่ า้ สามารถแข่งขัน
กันอย่างเสรี โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้เข้าร่วมการประมูลทุกราย
สามารถทราบสถานะและความคืบหน้าของการประมูลได้อย่างเท่าเทียม
ธนาคารได้สอื่ สารและจัดทำ�คูม่ อื ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประมูลออนไลน์ เพือ่
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสีย่ งและผลกระทบด้าน ESG ของคูค่ า้
ในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร โดยมีการระบุประเด็นและประเมินความ
เสี่ยงด้าน ESG ของคู่ค้าที่มีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
(Critical Supplier) ได้แก่ คู่ค้าที่ธนาคารซื้อสินค้าและบริการเป็นมูลค่าสูง
(High Spending) คู่ค้าที่ผลิตสินค้าและบริการที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงาน
ของธนาคาร (Critical Component) และคู่ค้าที่ผลิตสินค้าและบริการที่ไม่
สามารถหาจากแหล่งอื่นมาใช้ทดแทนได้โดยง่าย (Non Substitutable)
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของคู่ค้าที่มีนัยสำ�คัญของธนาคาร การประเมิน
ดังกล่าวมีผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่ ว ยงานผู้ใช้ บ ริ ก ารสิ น ค้ า และบริ ก ารจากคู่ค้า ตลอดจนหน่ ว ยงาน
กำ�กับดูแลเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือเพื่อกำ�หนด
มาตรการรองรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ในขัน้ ตอนการระบุประเด็นความเสีย่ งด้าน ESG ของคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน
ธนาคารได้ระบุประเด็นความเสี่ยงที่มีความสำ�คัญสูงสุด 3 ลำ�ดับแรก
ของแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม: 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. การจั ด การด้ า นพลั ง งาน และ 3. การจั ด การของเสี ย และวั ต ถุ
อันตราย ด้านสังคม: 1. สิทธิมนุษยชน 2. การปฏิบัติต่อพนักงานและ
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน ด้านธรรมาภิบาล:
1. การคอร์รัปชัน 2. การปกป้องความเป็นส่วนบุคคล และ 3. การฉ้อโกง
ในการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคูค่ า้ ทีม่ นี ยั สำ�คัญ
แต่ละราย ธนาคารพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของ
ผลกระทบ เพื่ อ ระบุ คู่ ค้ า สำ � คั ญ ที่ มี ค วามเสี่ ย งด้ า น ESG สู ง และ
หามาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม ผลการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจะถูกนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ�
จรรยาบรรณคู่ค้าและการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อมูลสถิติค่ค
ู ้าของธนาคาร

รวม

คู่ค้า

ผู้รบ
ั จ้าง

ผู้ให้บริการภายนอก

บริษัทที่อยู่ในทะเบียนคู่ค้าของธนาคาร (ราย)

3,640

1,585

1,222

833

• บริษัทในประเทศ

3,351

1,585

1,222

544

• บริษัทต่างประเทศ

289

0

0

289

คู่ค้ารายใหม่ทั้งหมด (ราย)

44

12

11

21

• บริษัทในประเทศ

38

12

11

15

• บริษัทต่างประเทศ

6

0

0

6

1,204

167

283

754

• บริษัทในประเทศ

915

167

283

465

• บริษัทต่างประเทศ

289

0

0

289

การทำ�สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าในปี 2563 (ราย)
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร

฿
คู่ค้า

฿

กระบวนการ
คัดกรอง

จัดทำใบสั่งซื้อ
และ/หรือ ใบสัญญา

สอบราคา
ต่อรองราคาและ
จัดจ้าง พิจารณาค่าบริการ
และทำการต่อรองราคา
โดยผ่านคณะกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับจ้าง

ส่งมอบ
สิ่งของ/งาน

ขึ้นทะเบียน
กับธนาคาร

OK
คัดเลือกคู่ค้า
หรือผู้รับจ้าง

นำเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง

ติดตามและ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

฿
ชำระเงิน

ผู้ให้บริการภายนอก

การติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของคู่ค้า

ธนาคารกำ�หนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าเป็น
ผู้ดำ�เนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงานด้าน ESG
ของคูค่ า้ รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารทีแ่ สดงถึงการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สอดคล้อง
กับกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ดีด้าน ESG ธนาคารจะนำ�ข้อมูลต่างๆ
ที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินผล และข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมา
ใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนทะเบียนคู่ค้าในรอบปีถัดไปหรือเมื่อ
ครบสัญญาจ้าง เพื่อให้ม่ันใจว่าคู่ค้าของธนาคารมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม และสามารถดำ�เนินงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ในการทบทวนทะเบียนคู่ค้า ธนาคารจะให้
ความสำ�คัญกับความมุง่ มัน่ และความสามารถในการปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ิ
ทีด่ ดี า้ น ESG ควบคูไ่ ปกับปัจจัยสำ�คัญอืน่ ๆ เช่น ความน่าเชือ่ ถือ คุณภาพ
และขีดความสามารถในการผลิตสินค้าหรือให้บริการของคู่ค้า
กลไกการรับเรือ
่ งร้องเรียน

ธนาคารจัดให้มชี อ่ งทางรับเรือ่ งร้องเรียนในกรณีทงี่ านหรือกิจกรรมทีค่ คู่ า้
ของธนาคารได้ด�ำ เนินการภายใต้สญ
ั ญาจัดซือ้ จัดจ้างกับธนาคารได้น�ำ มา
ซึ่งผลกระทบทางลบต่อผู้เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ

หลั ก ฐานข้ อ เท็ จ จริ ง และเยี ย วยาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเหมาะสม
โดยผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม สามารถแจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นช่ อ งทางการ
ร้องเรียนต่างๆ ของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
และมาตรการจัดการกับคูค่ า้ ทีท่ �ำ ผิดเงือ่ นไขสัญญา โดยระบุไว้อย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซือ
้ จัดจ้างที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ธนาคารมีแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้าที่ผลิตหรือ
จำ�หน่ายสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เช่น ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ญ
ั ลักษณ์ฉลากเขียว กระดาษถ่ายเอกสารทีม่ สี ว่ นผสม
ของกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษที่ใช้เยื่อบริสุทธิ์ กระดาษที่ใช้เส้นใย
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ผงหมึกพิมพ์ทมี่ ใี บรับรองว่าผ่านมาตรฐานด้าน
สิง่ แวดล้อมระดับสากล ถ่านอัลคาไลน์ทป่ี ราศจากสารปรอทและแคดเมีย่ ม
และเครื่องดับเพลิงแบบละอองน้ำ�ชนิดปลอดสาร CFC เป็นต้น
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รางวัลและความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ
ด้านความยั่งยืน
ปี 2563

การได้รบ
ั คัดเลือกให้เป็นสมาชิกในรายงาน
The Sustainability Yearbook 2021
จัดทำ�โดย S&P Global

การได้รบ
ั การจัดอันดับเป็นที่ 3
ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ประจำ�ปี 2563
จากการประเมินตามแนวปฏิบัติของ
แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ
(Fair Finance Guide International)

การได้รบ
ั ผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุน
้
ในระดับ “ดีเลิศ” ประจำ�ปี 2563
จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุน
้ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การได้รบ
ั ผลการประเมินการกำ�กับดูแล
กิจการในระดับ “ดีมาก” ประจำ�ปี 2563
จากโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การได้รบ
ั คัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียน
ที่อยู่ในรายชือ
่ “หุน
้ ยั่งยืน” Thailand Sustainability
Investment หรือ THSI ประจำ�ปี 2563
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การได้รบ
ั โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถาบันการเงิน
ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน “Excellent
ESCO Financial Supporting Awards 2020”
จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน

การได้รบ
ั คัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ
ดัชนี SETTHSI ประจำ�ปี 2563
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความยั่งยืนปี 2563 125

ข้อมูลการดำ�เนินงาน
ด้านความอย่างยั่งยืน
ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลงบการเงินที่สำ�คัญ (งบการเงินรวม)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ

2560

2561

2562

2563

สินทรัพย์

3,076,310

3,116,750

3,216,743

3,822,960

เงินให้สินเชื่อ1

2,003,989

2,083,160

2,061,309

2,368,238

เงินรับฝาก

2,310,743

2,326,470

2,370,792

2,810,863

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

66,625

71,376

71,071

77,047

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

45,843

50,025

62,675

41,682

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน

48,948

55,165

54,963

65,974

ภาษีเงินได้

7,832

8,554

10,219

4,013

กำ�ไรสุทธิ2

33,009

35,330

35,816

17,181

หมายเหตุ:
1
หักรายได้รอตัดบัญชี
2
ส่วนที่เป็นของธนาคาร

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
ข้อมูลพนักงาน

รายละเอียด

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด (คน)
สัดส่วนของพนักงานทั้งหมด (ร้อยละ)

2560
ชาย

หญิง

2561
รวม

7,941 15,861 23,802

ชาย

หญิง

2562
รวม

7,674 15,380 23,054

ชาย

หญิง

2563
รวม

7,536 15,261 22,797

ชาย

หญิง

รวม

7,220 14,828 22,048

33.4

66.6

100.0

33.3

66.7

100.0

33.1

66.9

100

32.7

67.3

100

สำ�นักงานใหญ่

3,618

5,038

8,656

3,580

5,051

8,631

3,848

6,076

9,924

3,606

5,726

9,332

นครหลวง

1,407

5,067

6,474

1,336

4,812

6,148

1,028

3,732

4,760

1,119

3,769

4,888

ต่างจังหวัด

2,916

5,756

8,672

2,758

5,517

8,275

2,660

5,453

8,113

2,495

5,333

7,828

ข้อมูลพนักงานแยกตามพื้นที่ทำ�งาน

ข้อมูลพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง

พนักงาน
ลูกจ้าง

7,871 15,799 23,670
70

62

132

7,583 15,315 22,898
91

65

156

7,452 15,190 22,642
84

71

155

7,115 14,677 21,792
105

151

256
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รายละเอียด

2560
ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

2563
รวม

ชาย

หญิง

รวม

ข้อมูลพนักงานแยกตามสัญชาติ

ไทย

23,747

23,000

22,740

21,995

อื่นๆ

55

54

57

53

ข้อมูลพนักงานแยกตามระดับและอายุ

ผู้บริหารทั้งหมด

730

775

1,505

717

756

1,473

726

784

1,510

733

819

1,552

สัดส่วนของผู้บริหารทั้งหมด (ร้อยละ)

48.5

51.5

100

48.7

51.3

100

48.1

51.9

100

47.2

52.8

100

อายุ 50 ปีขึ้นไป

348

268

616

360

300

660

365

313

678

373

344

717

อายุระหว่าง 30–50 ปี

379

507

886

356

456

812

356

471

827

358

475

833

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

3

0

3

1

0

1

5

0

5

2

0

2

ผู้บริหารระดับสูง

42

22

64

43

21

64

42

22

64

44

23

67

65.6

34.4

100

67.2

32.8

100

65.6

34.4

100

65.7

34.3

100

35

17

52

38

18

56

39

20

59

40

21

61

อายุระหว่าง 30–50 ปี

7

5

12

5

3

8

3

2

5

4

2

6

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ผู้บริหารระดับกลาง

264

231

495

257

227

484

267

234

501

269

250

519

สัดส่วนของผู้บริหารระดับกลางทั้งหมด (ร้อยละ)

53.3

46.7

100

53.1

46.9

100

53.3

46.7

100

51.8

48.2

100

อายุ 50 ปีขึ้นไป

148

107

255

146

118

264

155

123

278

159

139

298

อายุระหว่าง 30–50 ปี

116

124

240

111

109

220

112

111

223

110

111

221

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ผู้บริหารระดับต้น

424

522

946

417

508

925

417

528

945

420

546

966

สัดส่วนของผู้บริหารระดับต้นทั้งหมด (ร้อยละ)

44.8

55.2

100

45.1

54.9

100

44.1

55.9

100

43.5

56.5

100

อายุ 50 ปีขึ้นไป

165

144

309

176

164

340

171

170

341

174

184

358

อายุระหว่าง 30–50 ปี

256

378

634

240

344

584

241

358

599

244

362

606

3

0

3

1

0

1

5

0

5

2

0

2

สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด (ร้อยละ)
อายุ 50 ปีขึ้นไป

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี
พนักงาน

7,141 15,024 22,165

6,866 14,559 21,425

6,726 14,406 21,132

6,382 13,858 20,240

อายุ 50 ปีขึ้นไป

2,252

2,010

4,262

2,303

2,140

4,443

2,314

2,202

4,516

2,303

2,267

อายุระหว่าง 30–50 ปี

3,261

6,544

9,805

3,094

6,929 10,023

3,057

7,590 10,647

2,984

8,004 10,988

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

1,628

6,470

8,098

1,469

5,490

6,959

1,355

4,614

5,969

1,095

3,587

4,682

ลูกจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร

37

15

52

39

15

54

37

15

52

38

14

52

อายุ 50 ปีขึ้นไป

31

14

45

34

14

48

32

13

45

34

13

47

อายุระหว่าง 30–50 ปี

6

1

7

5

1

6

5

2

7

4

1

5

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,570
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รายละเอียด

2560

2561

2562

2563

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ลูกจ้างพนักงาน

33

47

80

52

50

102

47

56

103

67

137

204

อายุ 50 ปีขึ้นไป

7

2

9

8

3

11

9

5

14

12

11

23

อายุระหว่าง 30–50 ปี

14

4

18

15

10

25

14

11

25

18

15

33

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

12

41

53

29

37

66

24

40

64

37

111

148

หมายเหตุ: ข้อมูลพนักงานที่รายงานเป็นข้อมูลเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมพนักงานต่างชาติและพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างประเทศ
* พนักงาน หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะธนาคาร) ที่อยู่ภายใต้ประเภทสัญญาจ้างแบบไม่มีกำ�หนดเวลา (Permanent Contract)
** ลูกจ้าง หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะธนาคาร) ที่อยู่ภายใต้ประเภทสัญญาจ้างแบบมีกำ�หนดระยะเวลา (Temporary Contract)
ข้อมูลพนักงานใหม่

รายละเอียด

พนักงานใหม่ทั้งหมด

2560

2561

2562

2563

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

434

1,088

1,522

546

968

1,514

612

1,319

1,931

340

733

1,073

พนักงานใหม่

1,364

1,316

1,753

788

ลูกจ้างใหม่

158

198

178

285

สัดส่วนของพนักงานใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ)

6.4

6.6

8.5

4.9

15,140

19,565

14,705

7,350

ค่าใช้จ่ายในการจัดรับพนักงานใหม่ต่อคน
(บาท)
ข้อมูลพนักงานใหม่แยกตามพื้นที่ทำ�งาน

สำ�นักงานใหญ่

356

731

1,087

415

654

1,069

434

908

1,342

264

503

767

นครหลวง

60

310

370

98

245

343

165

350

515

61

185

246

ต่างจังหวัด

18

47

65

33

69

102

13

61

74

15

45

60

ข้อมูลพนักงานใหม่แยกตามสัญชาติ

ไทย

1,056

อื่นๆ

17

ข้อมูลพนักงานใหม่แยกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง

2

1

3

ผู้บริหารระดับกลาง

7

7

14

ผู้บริหารระดับต้น

11

4

15

218

540

758

ลูกจ้างผู้บริหาร

25

15

40

ลูกจ้างพนักงาน

77

166

243

พนักงาน
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รายละเอียด

2560

2561

2562

2563

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

อายุ 50 ปีขึ้นไป

36

16

52

35

22

57

38

27

65

39

31

70

อายุระหว่าง 30–50 ปี

83

117

200

102

146

248

108

167

275

75

117

192

315

955

1,270

409

800

1,209

466

1,125

1,591

226

585

811

0

0

0

48

80

128

0

0

0

ข้อมูลพนักงานใหม่แยกตามอายุ

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี
จำ�นวนพนักงานใหม่ที่ทุพพลภาพ
ข้อมูลพนักงานใหม่ที่โอนย้ายภายใน

พนักงานใหม่
ลูกจ้างใหม่
อัตราส่วนของการจัดรัับภายในต่อตำ�แหน่งงาน
ว่างทั้งหมด (ร้อยละ)

10.6

อัตราส่วนของการจัดรัับภายในต่อตำ�แหน่งงาน
ว่างที่เปิดรับบุคคลภายใน (ร้อยละ)

78.1

ข้อมูลการพ้นสภาพของพนักงาน

รายละเอียด

2560
ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

2563
รวม

ชาย

หญิง

รวม

พนักงานพ้นสภาพ

2,378

2,228

2,174

1,796

พนักงาน

2,263

2,058

1,993

1,613

ลูกจ้าง

115

170

181

183

อัตราการพ้นสภาพทั้งหมดของพนักงาน (ร้อยละ)

10.0

9.7

9.5

8.1

พนักงานที่พ้นสภาพโดยสมัครใจ

447

1,380

1,827

508

1,160

1,168

415

1,144

1,559

314

860

1,174

พนักงาน

441

1,357

1,798

500

1,115

1,615

396

1,116

1,512

296

828

1,124

6

23

29

8

45

53

19

28

47

18

32

50

1.9

5.8

7.7

2.2

5.0

7.2

1.8

5.0

6.8

1.4

3.9

5.3

0

0

0

ลูกจ้าง
อัตราการพ้นสภาพโดยสมัครใจ (ร้อยละ)
พนักงานพ้นสภาพที่ทุพพลภาพ
ข้อมูลพนักงานพ้นสภาพแยกตามพื้นที่ทำ�งาน

สำ�นักงานใหญ่

213

464

677

261

405

666

222

471

693

373

471

844

นครหลวง

115

533

648

139

407

546

119

379

498

105

357

462

ต่างจังหวัด

119

383

502

108

348

456

74

294

368

167

323

490
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รายละเอียด

2560
ชาย

หญิง

2561
รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

2563
รวม

ชาย

หญิง

รวม

ข้อมูลพนักงานพ้นสภาพแยกตามสัญชาติ

ไทย

1,776

อื่นๆ

20

ข้อมูลพนักงานพ้นสภาพแยกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง

2

0

2

ผู้บริหารระดับกลาง

15

12

27

ผู้บริหารระดับต้น

37

14

51

509

1,024

1,533

ลูกจ้างผู้บริหาร

24

16

40

ลูกจ้างพนักงาน

58

85

143

พนักงาน

ข้อมูลพนักงานพ้นสภาพแยกตามอายุ

อายุ 50 ปีขึ้นไป

59

196

255

31

25

56

21

23

44

293

247

540

อายุระหว่าง 30–50 ปี

111

255

366

169

360

529

120

347

467

127

315

442

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

277

929

1,206

308

775

1,083

274

774

1,048

225

589

814

หมายเหตุ: พนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน หมายถึง พนักงานที่เกษียณอายุ พนักงานที่เกษียณอายุก่อนกำ�หนด ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ์ ไม่มาเริ่มงาน
สิ้นสุดสัญญาจ้าง พนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจและการเลิกจ้างทุกกรณี
ข้อมูลพนักงานที่ลาคลอดหรือลาเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตร

รายละเอียด

พนักงานทั้งหมดทีมีม่ สี ิทธิธในการลาคลอด/ลาเพื่อ
ดูแลภรรยาคลอดบุตร

2560
ชาย

หญิง

2561
รวม

7,941 15,861 23,802

ชาย

หญิง

2562
รวม

7,674 15,380 23,054

ชาย

หญิง

2563
รวม

7,536 15,261 22,797

ชาย

หญิง

รวม

7,220 14,828 22,048

พนักงานที่ใช้สิทธิในการลาคลอด/ลาเพื่อดูแล
ภรรยาคลอดบุตร

98

524

622

73

547

620

103

604

707

73

355

428

พนักงานทีกลั
ก่ ลับมาปฏิ
มา บัติงานหลังจากใช้สิทธิใน
การลาคลอด/ลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตร

93

499

592

73

541

614

101

580

681

73

355

428

พนักงานทีกลั
ก่ ลับมาปฏิ
มา บัติงานหลังจากใช้สิทธิใน
การลาคลอด/ลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตรโดย
ยังคงได้รับการจ้างต่ออีก 12 เดือน

93

499

592

72

516

588

101

580

681

73

355

428

อัตราการกลั
กลับมาทำ
มา �งานของพนักงานที่ใช้สิทธิ
ลาคลอด/ลาเพือ่ ดูแลภรรยาคลอดบุตร (ร้อยละ)

94.9

95.2

95.2

98.6

94.3

94.8

98.1

96.0

96.3

100

100

100

อัตราการคงอยู
คงอยูข่ องพนักงานที่ใช้สิทธิการลา
คลอด/ลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตร (ร้อยละ)

94.9

95.2

95.2

100.0

98.9

99.0

98.1

96.0

96.3

100

100

100
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ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของพนักงาน
2560

รายละเอียด

พนักงานที่ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

2561

2562

2563

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

7,871

15,799

23,670

7,583

15,315

22,898

7,327

14,581

21,908

7,003

14,509

21,512

สัดส่วนของพนักงานที่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ร้อยละ)

100.0

100.0

100

100

ระดับบริหาร (ร้อยละ)

100.0

100.0

100

100

ระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ)

100.0

100.0

100

100

การประเมินผลการปฏิบัติงานแยกตามระดับ

ข้อมูลอัตราส่วนเงินเดือนระหว่างพนักงานชายต่อพนักงานหญิง

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

1 : 0.63

1 : 0.65

1 : 0.68

1 : 0.69

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง

1 : 0.91

1 : 0.91

1 : 0.90

1 : 0.90

กลุ่มพนักงานและหัวหน้างาน

1 : 0.82

1 : 0.82

1 : 0.84

1 : 0.84

สัดส่วนของผู้บริหารหญิง
ในหน่วยงานที่สร้างรายได้
แก่องค์กร (ร้อยละของผู้บริหาร
ทั้งหมดในหน่วยงาน
ที่สร้างรายได้แก่องค์กร)

48.50

48.10

49.60

52.46

หมายเหตุ: การประเมินผลการปฏิบัติงานจะประเมินเฉพาะพนักงานทุกระดับเท่านั้น ไม่รวมลูกจ้างทุกประเภท
ข้อมูลการอบรมของพนักงาน

รายละเอียด

พนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด

2560
ชาย

7,759

หญิง

2561
รวม

9,006 16,765

ชาย

หญิง

2562
รวม

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

5,933 14,018

19,951

6,953

15,308

22,261

796

1,471

685

809

1,494

5,506 13,619 19,125

5,258 13,222

18,480

6,268

14,499

20,767

2,770

4,483

7,253

2,882

4,931

7,813

3,386

5,824

9,210

1,085

4,488

5,573

1,139

4,491

5,630

1,155

4,009

5,164

2,283

5,372

7,655

1,912

4,596

6,508

5,475

2,412

7,887

6,138 14,343 20,481

ชาย

2563

ข้อมูลพนักงานที่ได้รบ
ั การฝึกอบรมแยกตามระดับ

ระดับบริหาร
ระดับปฏิบัติการ

467
7,292

522

989

8,484 15,776

632

724

1,356

675

ข้อมูลพนักงานที่ได้รบ
ั การฝึกอบรมแยกตามพื้นที่

สำ�นักงานใหญ่
นครหลวง
ต่างจังหวัด

2,525

5,234

7,759

1,224

3,502

4,726
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รายละเอียด

2560
ชาย

2561

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

2562
รวม

ชาย

หญิง

2563
รวม

ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหารระดับสูง

31

20

51

อายุ 50 ปีขึ้นไป

28

19

47

อายุระหว่าง 30–50 ปี

3

1

4

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

0

0

0

ผู้บริหารระดับกลาง

261

242

503

อายุ 50 ปีขึ้นไป

160

136

296

อายุระหว่าง 30–50 ปี

101

106

207

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

0

0

0

ผู้บริหารระดับต้น

393

547

940

อายุ 50 ปีขึ้นไป

168

195

363

อายุระหว่าง 30–50 ปี

225

352

577

0

0

0

พนักงาน

6,268

14,499

20,767

อายุ 50 ปีขึ้นไป

2,102

2,350

4,452

อายุระหว่าง 30–50 ปี

2,954

8,233

11,187

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

1,212

3,916

5,128

32.16

42.88

39.37

44,486.50 115,593.00

160,080

ข้อมูลพนักงานที่ได้รบ
ั การฝึกอบรมแยกตามระดับและอายุ

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

ข้อมูลชัว่ โมงการฝึกอบรม

จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งหมด
โดยเฉลี่ย

26.0

22.0

35.0

30.5

42.9

61.9

55.6

จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรม
หลักสูตรบังคับรวมทั้งหมด (ชั่วโมง)
จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรม
หลักสูตรบังคับรวมทั้งหมดโดยเฉลี่ย

6.16

จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรม
หลักสูตรเพิ่มเติมรวมทั้งหมด (ชั่วโมง)
จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรม
หลักสูตรเพิ่มเติมรวมทั้งหมดโดยเฉลี่ย

7.80

7.26

187,698.00 520,223.75

707,922

26.00

35.08

32.11

ข้อมูลค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานต่อคน (บาท)

7,821

4,136

6,783

2,344

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรบังคับต่อคน (บาท)

679

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรเพิ่มเติมต่อคน (บาท)

1623
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ข้อมูลการเจ็บป่วยของพนักงาน

รายละเอียด

2560

2561

2562

2563

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

จำ�นวนการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำ�งาน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำ�งาน
ต่อชั่วโมง*

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

2

3

3

3

6

0

0

0

0

1

1

0.02

0.05

0.07

0.07

0.07

0.14

0.00

0.0

0.00

0

0.03

0.03

1

2

3

3

3

6

1

1

2

0

1

1

0.02

0.05

0.07

0.07

0.07

0.14

0.0

0.0

0.05

0

0.03

0.03

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

จำ�นวนการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ที่ต้องมีการหยุดงาน
อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ที่ต้องมีการหยุดงานต่อชั่วโมง*
จำ�นวนการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ที่มีการบันทึกไว้
อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ที่มีการบันทึกไว้ต่อชั่วโมง*
จำ�นวนการเสียชีวิตเนื่องจากการทำ�งาน
สัดส่วนของการเสียชีวิต
เนื่องจากการทำ�งาน (ร้อยละ)
จำ�นวนวันลาของพนักงานโดยเฉลี่ย (วัน)

หมายเหตุ: *จำ�นวนคนต่อชั่วโมงการทำ�งาน 1,000,000 ชั่วโมง

6.44 วัน

6.06 วัน

4.95 วัน

3.34 วัน

รายงานความยั่งยืนปี 2563 133

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภท

หน่วย

2560

2561

2562

2563

เมกะวัตต์ชั่วโมง

33,925

116,978

115,840

158,569

ลิตร

27,755

24,965

27,174

40,329

ปริมาณการใช้พลังงาน1

การใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้น้ำ�มันดีเซลสำ�หรับเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�รองและ
เครื่องสูบน้ำ�ดับเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำ�มันเชือ
้ เพลิงสำ�หรับยานพาหนะทุกประเภทในการปฏิบัติงานของธนาคาร2

น้ำ�มันดีเซล

ลิตร

136,921

126,598

178,252

196,675

น้ำ�มันเบนซิน

ลิตร

1,042,587

4,328,083

4,333,773

4,850,223

พลังงานทั้งหมดที่ใช้

กิกะจูล

160,964

562,889

560,931

570,847

ปริมาณการใช้พลังงานต่อ FTE

กิกะจูล

N/A

24.42

24.61

25.75

กิโลเมตร

N/A

313,214

6,461,483

829,886

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

N/A

22.74

680.51

84.78

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 1

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

4,039

12,189

12,312

14,039

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

19,748

68,093

67,430

78,947

ก๊าซเรือนกระจกประเภท 3

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

517

1,473

2,152

1,592

ล้านลูกบาศก์เมตร

0.37

0.64

0.62

0.58

ลูกบาศก์เมตร

46,880

45,207

50,109

42,399

ขยะไม่อันตรายที่นำ�ไปกำ�จัดโดยวิธีการฝังกลบ
(ขยะทั่วไป)

เมตริกตัน

263.25

263.25

3,267

3,961

ขยะไม่อันตรายที่นำ�ไปกำ�จัดโดยนำ�ไปผ่านกระบวนการ
เพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ (ขยะรีไซเคิล)

เมตริกตัน

N/A

N/A

N/A

12.15

ขยะอันตรายที่นำ�ไปกำ�จัดโดยนำ�ไปผ่านกระบวนการเพื่อ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ (ขยะอิเล็กทรอนิกส์)

เมตริกตัน

70.06

98.13

34.59

32.14

กระดาษที่นำ�มาใช้

เมตริกตัน

N/A

880.12

1,012

1,037

กระดาษที่ถูกส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิล

เมตริกตัน

506

510

540

554

ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด3

ปริมาณการเดินทางโดยเครือ
่ งบินเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ4

การเดินทางโดยเครื่องบิน (ระยะทางทั้งหมด)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง
โดยเครื่องบิน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก5

ปริมาณการใช้น้ำ�ประปา6

น้ำ�ประปา
ปริมาณการนำ�น้ำ�ทิ้งมาใช้7

การนำ�น้ำ�ทิ้งกลับมาใช้ใหม่
ปริมาณขยะที่ถก
ู กำ�จัด8
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หมายเหตุ:
1. ข้อมูลคำ�นวณตามมาตรวัดของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ข้อมูลมาจากปริมาณการใช้น้ำ�มันจากฐานข้อมูลระบบน้ำ�มันของธนาคาร
3. การคำ�นวณอ้างอิงตารางค่าการแปลงหน่วยพลังงานเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ)
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดย
รวมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น�้ำ มันดีเซลสำ�หรับเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�รอง
และเครื่องสูบน้ำ�ดับเพลิง และปริมาณการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงสำ�หรับยานพาหนะ
ทุกประเภทในการปฏิบัติงานของธนาคาร
4. ธนาคารเริ่มมีการเก็บข้อมูลปริมาณการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ
ในปี 2561 เป็นปีแรก ในปี 2562 ปริมาณการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อเหตุผล
ทางธุรกิจเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากธนาคารขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลทัว่ ประเทศ และ
ปี 2563 ปริมาณการเดินทางลดลง เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด-19 ทัง้ นี้ การคำ�นวณ
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission
Factor) มาตรฐานจากกระทรวงธุ ร กิ จ พลั ง งานและนโยบายอุ ต สาหกรรม
สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
5. ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
• ก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 ได้แก่ ปริมาณการใช้น�้ำ มันเชือ้ เพลิงจากเครือ่ งกำ�เนิด
ไฟฟ้าสำ�รอง ระบบเครื่องสูบน้ำ�ดับเพลิง และการใช้ยานพาหนะในการดำ�เนิน
ธุรกิจของธนาคาร ปริมาณการรั่วไหลของสารทำ�ความเย็นในระบบปรับอากาศ
และสารดับเพลิงซึ่งอ้างอิงจากปริมาณการสั่งซื้อ รวมถึงปริมาณก๊าซมีเทนของ
ระบบน้ำ�เสีย (septic tank) อ้างอิงจากจำ�นวนพนักงานในแต่ละอาคาร
• ก๊าซเรือนกระจกประเภท 2 ได้แก่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธนาคาร อ้างอิงมาตรวัด
ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ก๊าซเรือนกระจกประเภท 3 ได้แก่ ปริมาณการใช้น�้ำ อ้างอิงมาตรวัดของการประปา
นครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค การใช้กระดาษของธนาคารอ้างอิงจาก
ปริมาณการเบิกใช้ในของแต่ละหน่วยงาน และการเดินทางโดยเครื่องบินด้วย
เหตุ ผ ลทางธุ ร กิ จ อ้ า งอิ ง ค่ า การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก (Emission Factor)
มาตรฐานจากกระทรวงธุรกิจพลังงานและนโยบายอุตสาหกรรม สหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2562
6. ข้อมูลคำ�นวณตามมาตรวัดของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
7. ข้อมูลคำ�นวณจากปริมาณการนำ�น้ำ�จากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่มีการปรับคุณภาพน้ำ�
โดยระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่ง (activated sludge) กลับมาใช้รดต้นไม้และ
สนามหญ้ารอบอาคาร โดยปริมาณน้�ำ นีค้ �ำ นวณจากปริมาณน้�ำ ใช้ทงั้ หมดของอาคาร
พระราม 3 หักลบด้วยปริมาณน้�ำ ทีใ่ ช้ในระบบระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ
ปริมาณน้�ำ ทิง้ ทีน่ �ำ กลับมาใช้นคี้ ดิ เป็นร้อยละ 7.33 ของปริมาณน้�ำ ใช้ของธนาคารทัง้
ประเทศ

8. ข้อมูลปริมาณขยะที่ถูกกำ�จัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) และกระดาษที่ใช้แล้ว ในปี 2562–2563
ธนาคารขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลปริมาณขยะไปทั่วประเทศ ปริมาณขยะทั่วไป
เป็นข้อมูลปริมาณขยะจากกลุม่ อาคารสำ�นักงานใหญ่ 5 อาคาร ทีส่ ง่ กำ�จัดด้วยวิธฝี งั
กลบโดยสำ�นักงานเขตบางรักและสำ�นักงานเขตยานนาวาที่รับผิดชอบกลุ่มอาคาร
สำ�นักงานใหญ่ 5 อาคารของธนาคาร ปริมาณการเกิดขยะนอกกลุม่ อาคารสำ�นักงาน
ใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสาขาทั่วประเทศ ศูนย์สนับสนุนต่างๆ ใช้วิธีประมาณ
การจากข้อมูลปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเฉลีย่ ต่อคนของกรมโยธาธิการและผังเมือง
จำ�นวนพนักงานและวันทำ�งานของพนักงาน ส่วนปริมาณขยะรีไซเคิลครอบคลุมขยะ
ประเภทกระป๋องน้�ำ อัดลม แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก และขวดแก้ว เท่านัน้ ธนาคาร
เริ่มเก็บข้อมูลขยะรีไซเคิลแยกต่างหากตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยไม่รวม
ปริมาณกระดาษทีถ่ กู ส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และปริมาณ
การกำ�จัดกระดาษใช้แล้ว ประเมินโดยปริมาณกระดาษใช้แล้วที่นำ�ส่งไปยังโรงงาน
ต้ ม เยื่ อ กระดาษเพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการรี ไซเคิ ล และนำ � กระดาษกลั บ มาใช้ ใ หม่
ครอบคลุมกระดาษที่ใช้แล้วในสำ�นักงานและกระดาษเช็คของธนาคารทั่วประเทศ
ขอบเขตการรายงานข้อมูล
• ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปริมาณ
การใช้น�้ำ ประปา ปี 2559–2560 ขยายการรายงานข้อมูลของกลุม่ อาคารสำ�นักงาน
ใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสำ�นักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3
อาคาร 3 และอาคารแสงทองธานี ตัง้ แต่ปี 2561 เป็นต้นมา ขยายการรายงานข้อมูล
เป็นกลุม่ อาคารสำ�นักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทัว่ ประเทศ (ข้อมูลปริมาณการ
ใช้พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่รวมสาขาที่เป็นพื้นที่เช่าใน
อาคาร)
• ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงสำ�หรับยานพาหนะทุกประเภทในการ
ปฏิบัติงานของธนาคาร ปี 2558–2560 รายงานข้อมูลของกลุ่มอาคารสำ�นักงาน
ใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสำ�นักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3
อาคาร 3 และอาคารแสงทองธานี ตัง้ แต่ปี 2561 เป็นต้นมา ขยายการรายงานข้อมูล
เป็นกลุ่มอาคารสำ�นักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ข้อมูลปริมาณขยะ ปี 2560–2561 รายงานข้อมูลของกลุ่มอาคารสำ�นักงานใหญ่
5 อาคาร ได้แก่ อาคารสำ�นักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคาร 3
และอาคารแสงทองธานี ตั้ ง แต่ ปี 2562 เป็ น ต้ น มา ขยายการรายงานข้ อ มู ล
เป็นกลุ่มอาคารสำ�นักงานใหญ่ อาคารสาขาทั่วประเทศ และศูนย์สนับสนุนต่างๆ
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบ GRI
Page
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Annual Report

GRI 101 Foundation 2016

GRI 101

Reporting Principles

GRI 101

Using the GRI Standards for sustainability reporting

GRI 101

Making claims related to the use of the GRI
Standards

12–19, 22–23
12
135–141

GRI 102 General Disclosures 2016

Organizational profile
GRI 102-1

Name of the organization

8

GRI 102-2

Activities, brands, products and services

8–9

GRI 102-3

Location of headquarters

12

GRI 102-4

Location of operations

10

GRI 102-5

Ownership and legal form

8

GRI 102-6

Markets served

GRI 102-7

Scale of the organization

45, 125

GRI 102-8

Information on employees and other workers

125–128

GRI 102-9

Supply chain

GRI 102-10

Significant changes to the organization and its
supply chain

8, 122

GRI 102-11

Precautionary principle or approach

28, 86

GRI 102-12

External initiatives

10, 87

GRI 102-13

Membership of associations

11

GRI 102-14

Statement from senior decision maker

4–7

GRI 102-15

Key impacts, risks and opportunities

8–9

8–10

123

Strategy

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, 112–114
112–116

26–27

(Omission / Comment)
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Governance
GRI 102-18

Governance structure

108

85

GRI 102-19

Delegating authority

108

70–71

GRI 102-20

Executive-level responsibility for economic,
environmental and social topics

108

GRI 102-21

Consulting stakeholders on economic,
environmental and social topics

GRI 102-22

Composition of the highest governance body and
its committees

109

70

GRI 102-24

Nominating and selecting the highest governance
body

109

75

GRI 102-26

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

108

GRI 102-27

Collective knowledge of highest governance body

110

77

GRI 102-28

Evaluating the highest governance body’s
performance

110

76–77

GRI 102-30

Effectiveness of risk management process

26

GRI 102-31

Review of economic, environmental and social
topics

110

GRI 102-32

Highest governance body’s roles in sustainability
reporting

GRI 102-38

Annual total compensation ratio

9, 18–19

12, 18–19
130

Stakeholder engagement
GRI 102-40

List of stakeholder groups

13–17

GRI 102-41

Collective bargaining agreements

118

GRI 102-42

Identifying and selecting stakeholders

13

GRI 102-43

Approach to stakeholder engagement

13–17, 81–83

GRI 102-44

Key topics and concerns raised

14–17, 84

Reporting practice
GRI 102-45

Entities included in the consolidated financial
statements

125

GRI 102-46

Defining report content and topic boundaries

12, 18–19

GRI 102-47

List of material topics

GRI 102-48

Restatements of information

GRI 102-49

Changes in reporting

18–19
133–134
18–19

128

(Omission / Comment)
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GRI 102-50

Reporting period

12

GRI 102-51

Date of most recent report

12

GRI 102-52

Reporting cycle

12

GRI 102-53

Contact point for questions regarding the report

12

GRI 102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI
Standards

12

GRI 102-55

GRI content index

GRI 102-56

Information unavailable: this report has
not been verified by external assurance.
BBL plans to complete this information
by the time we publish our 2021
Sustainability Report.

Material topics

GRI 203: Indirect Economic Impact 2016
Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 203-1

Infrastructure investments and services supported

GRI 203-2

Significant indirect economic impacts

51–60, 71–78

53–60, 71–78
71–78

GRI 205: Anti-Corruption 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 205-2

Communication and training about anti-corruption
policies and procedures

GRI 205-3

Confirmed incidents of corruption and actions
taken

(Omission / Comment)

135–141

External assurance

GRI 103-1

Annual Report

111–116

115–116
115

GRI 302: Energy 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 302-1

Energy consumption within the organization

67, 133–134

GRI 302-3

Energy Intensity Ratio (Energy/FTE)

66, 133–134

GRI 302-4

Reduction of energy consumption

64

61–69
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GRI 303: Water and Effluents 2018
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 303-1

Interactions with water as a shared resource

68

GRI 303-2

Management of water discharge-related impacts

68

GRI 303-3

Total water withdrawal

GRI 303-4

Total water discharge

GRI 303-5

Total water consumption

61–69

68
133–134
68
133–134
68
133–134

GRI 305: Emissions 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

66, 133–134

GRI 305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

66, 133–134

GRI 305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

66, 133–134

GRI 305-4

GHG Emission Intensity Ratio

66, 133–134

61–69

GRI 306: Effluents and Waste 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 306-2

Waste by type and disposal method

61–69

68–68, 133–134

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 308-1

New suppliers that were screened using
environmental criteria

120–123

121–122

Annual Report

(Omission / Comment)
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GRI 401: Employment 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 401-1

New employee hires and employee turnover

127–129

GRI 401-2

Benefits provided to full-time employees that are
not provided to temporary or part-time employees

101–105

GRI 401-3

Parental leave

102, 129

100–105

GRI 404: Training and Education 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 404-1

Average hours of training per year per employee

91, 131

GRI 404-2

Programs for upgrading employee skills and
transition assistance programs

93–98

91–99

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 405-1

Diversity of governance bodies and employees

126

GRI 405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women
to men

130

100–105

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 412-1

Operations that have been subject to human rights
reviews or impact assessments

117–119

118

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

120–123

Annual Report

(Omission / Comment)
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GRI 414-1
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New suppliers that were screened using social
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121–122

GRI 417: Marketing and Labeling 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 417-3

Incidents of non-compliance concerning marketing
communications

111–116

115

GRI 418: Customer Privacy 2016
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 418-1

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

85–89

86–87

Specific standard disclosures for the financial services sector

GRI G4: Product Portfolio
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

FS1

Policies with specific environmental and social
components applied to business lines

36

FS2

Procedures for assessing and screening
environmental and social risks in business lines

37

FS5

Interactions with clients/investees/business partners
regarding environmental and social risks and
opportunities

38

FS7

Monetary value of products and services designed
to deliver a specific social benefit for each business
line broken down by purpose

40–41

FS8

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

38–41

35–41

Annual Report

(Omission / Comment)
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GRI G4: Local Communities
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

FS14

Initiatives to improve access to financial services for
disadvantaged people

42–50

44–46

GRI G4: Product and Service Labeling
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

FS15

Policies for the fair design and sale of financial
products and services

80

FS16

Initiatives to enhance financial literacy by type of
beneficiary

47–50

42–50, 79–84

Annual Report

(Omission / Comment)
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แบบสำ�รวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนปี 2563
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

ขอความร่วมมือจากท่านร่วมตอบแบบสำ�รวจความคิดเห็นโดยสแกน
คิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือส่งแบบสำ�รวจนี้กลับมายัง ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ตามที่อยู่ที่ปรากฏท้ายเล่มรายงานความยั่งยืนปี 2563

1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด
 พนักงานของธนาคาร
 เจ้าหนี้ของธนาคาร
 หน่วยงานภาครัฐ
 ประชาชนทั่วไป

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
คู่ค้าของธนาคาร
 องค์กรอิสระ
 อื่นๆ (โปรดระบุ ..................................)

ลูกค้าของธนาคาร
สถาบันการเงิน
 สื่อมวลชน









2. ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) จากช่องทางใด
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 เว็บไซต์ของธนาคาร
 งานสัมมนาของธนาคาร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ ...................................)



พนักงานของธนาคาร

3. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) เพื่อ
 ให้ทราบผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร
 หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
 การศึกษาวิจัย
 อื่น ๆ (โปรดระบุ .............................)
4. ท่านสนใจประเด็นด้านความยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ประเด็นใดบ้าง
 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
 การให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ
 การเข้าถึงบริการทางการเงิน
 การให้ความรู้ทางการเงิน
 การพัฒนาชุมชนและสังคม
 การให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
 การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์
 การดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า
 การดึงดูดและพัฒนาบุคลากร
 การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
 การกำ�กับดูแลกิจการ
 จรรยาบรรณธุรกิจ
 การเคารพสิทธิมนุษยชน
 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. ความพึงพอใจต่อรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
รูปแบบการนำ�เสนอ
ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา
ความน่าสนใจของเนื้อหา
การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง









































6. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ขอขอบคุณสำ�หรับความร่วมมือของท่าน ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและ
ปรับปรุงรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

