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วสัิยทัศน์

มุ่งหมายท่ีจะเป็นธนาคารท่ีให้บริการด้านการเงิน
ท่ีมีคุณภาพ เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
มีความพรอ้มด้วยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยี
และระบบงานท่ีทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล
ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำาแห่งภูมิภาคเอเชีย
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ภารกิจ

ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงนิ 
ด้านการตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 

และด้านศกัยภาพขีดความสามารถ  ดังน้ี

ด้านการเงนิ

ใหผ้ลประกอบการทางการเงนิมี
ความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ

ด้านการตลาดและลกูค้า

เป็นผู้นำาในธุรกิจ
ด้านคุณภาพบรกิารท่ีเป็นเลิศ 

ด้านคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน

มีกระบวนการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธภิาพ และมีวธิกีาร
ในการตรวจสอบคุณภาพ

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
และสามารถนำาข้อมูลจาก
กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้
ในการตัดสินใจส่ังการ

ด้านศักยภาพ 
ขีดความสามารถ

ใหพ้นักงานมีศกัยภาพ
พรอ้มท่ีจะรองรบัแนวทาง
การขยายธุรกิจของธนาคาร
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คุณค่าหลักท่ีมุ่งหวงั

คุณค่าหลักท่ีทำาใหธ้นาคารเป็นธนาคารชัน้นำาของประเทศมาอย่างต่อเน่ือง 
เป็นส่ิงท่ีทุกคนในธนาคารจะต้องรว่มกันรกัษาไว ้โดยจะต้องคำานึงถึงและนำามาใช้

ในทุกกรณี คือ “ใหบ้รกิารทางการเงนิท่ีสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกค้า” 
ตามแนวทาง “เพือ่นคู่คิด มิตรคู่บ้าน” โดยมีปรชัญาการทำางาน ดังน้ี

1

ใหบ้รกิารท่ีเป็นเลิศในทัศนะ
ของลูกค้า

2

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

3

ปฏิบัติงานในลักษณะ
ของผู้มีจรรยาบรรณ 
และเป็นมืออาชพี

4

มุ่งมั่นท่ีจะรว่มมือกันทำางาน
เป็นทีมด้วยความเป็น
น้ำาหน่ึงใจเดียวกัน

5

ใหค้วามสำาคัญ
ในการพฒันาพนักงาน
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สารจากประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบรหิาร  

และกรรมการผู้จดัการใหญ่

จากซา้ยไปขวา 
เดชา ตุลานันท์, ปิติ สิทธอิำานวย, ชาติศริ ิโสภณพนิช

—
กลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาความยัุ�งยืุนของธ์นาคาร  

ท่�นำาไปส่่วิสัยุทัศน์และกลยุุทธ์์หลักใน 5 แนวทาง ได้้แก่  
การรับมือกับภาวะวิกฤต การด้ำาเนินธุ์รกิจ 

อยุ่างม่ความรับผิิด้ชอบ การให้บริการท่�ยึุด้ล่กค้า 
เป็นศ่นย์ุกลาง การใส่ใจด่้แลพันักงาน  
และการด้ำาเนินธุ์รกิจอยุ่างม่จริยุธ์รรม

—
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ในรอบปีที่ผ่านมา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้
ประเทศตา่งๆ ทัว่โลกตกอยูใ่นสภาวะวกิฤต ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การดำารง
ชีวิต และความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน ภายใต้สถานการณ์
ที่กล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตที่ไม่เหมือนวิกฤตในอดีต ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 
(มหาชน) และลูกค้า ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการสู้กับ
มหาวิกฤตครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสของการเรียนรู้ ทำาความ
เข้าใจ ปรับตัว และช่วยเหลือกัน ระหว่าง “ธนาคาร” และ “ลูกค้า” ที่เป็น 
“เพื่อนคู่คิด” ของกันและกันมาโดยตลอด ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาและ
เสริมสร้างรากฐานทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และระบบการดำาเนินงาน
ให้เข้มแข็ง สามารถรองรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
ด้วยการดำาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการในทุกมิติด้วยความรอบคอบ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวคิด “การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึง
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  เพื่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และมีความสมดุล อันเป็นรากฐานที่มั่นคงสำาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว

ธนาคารในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคม ได้ประคับประคองเสถียรภาพของ
ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างทั่วถึง 
เพ่ือชว่ยบรรเทาและเยยีวยาใหส้ามารถกา้วผา่นวกิฤตการณค์รัง้นีร้ว่มกนั
ไปได้อย่างปลอดภัย การต่อสู้กับภัยคุกคามของโรคโควิด-19 ในครั้งน้ี 
แสดงให้เห็นว่ากลไกของการดำาเนินธุรกิจของภาคธุรกิจการเงิน ภายใต้
แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ธนาคารได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งในการประคับประคองธุรกิจของธนาคารให้
ดำาเนินต่อไปได้ โดยไม่ได้ละทิ้งความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ของธนาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัหว่งโซ่
การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร เช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนสังคม
ที่อยู่โดยรอบที่ทำาการ หรือสาขาของธนาคารที่กระจายอยู่ทุกจังหวัด
ท่ัวประเทศ ตลอดจนถงึสำานกังานและสาขาทีต่ัง้อยูใ่นตา่งประเทศทกุแหง่

“รายงานความยัง่ยนื” ฉบบันีซ้ึง่เปน็สว่นหนึง่ของ “รายงานประจำาป”ี ของ
ธนาคาร เป็นโอกาสที่ธนาคารจะได้รายงานผลการดำาเนินงานท้ังในด้าน
กิจกรรมทางธุรกิจ และกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร
ตลอดปีที่ผ่านมาให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ โดยครอบคลุมประเด็น
ทีเ่ปน็สาระสำาคญั และแนวโนม้ทีส่ำาคญัในอนาคตทีธ่นาคารไดค้าดการณ์
ไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความย่ังยืน
ของธนาคาร ธนาคารมคีวามกา้วหนา้ในการดำาเนนิการตามกรอบกลยทุธ์
หลัก ท่ีให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ซึง่ไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการวเิคราะหแ์ละทบทวนประเดน็สาระสำาคญัด้าน
ความย่ังยืนของธนาคาร เพือ่ให้ทนัตอ่สถานการณ์ปจัจบุนั ทีไ่ดด้ำาเนนิการ

แลว้เสรจ็ในปทีีผ่า่นมา และนำาไปสูว่สิยัทศันแ์ละกลยทุธห์ลกัใน 5 แนวทาง 
ได้แก่ การรับมือกับภาวะวิกฤต การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
การให้บริการท่ียึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การใส่ใจดูแลพนักงาน และ
การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ที่ครอบคลุมประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืนสูงสุด 15 ประเด็น ที่ได้นำามาเสนอในรายงานฉบับนี้

ธนาคารได้นำาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่มีความสำาคัญระดับนานาชาติ
และระดบัประเทศ เชน่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อธนาคารเองและสังคม
ส่วนรวม มาเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นสาระสำาคัญและกลยุทธ์ด้าน
ความยัง่ยนืของธนาคาร ธนาคารเชือ่มัน่วา่กรอบกลยทุธด์า้นความยัง่ยนื 
และผลการดำาเนนิงานของกจิกรรมด้านความยัง่ยนืตา่งๆ ทีไ่ดร้เิริม่ขึน้ใหม่
ในระหวา่งป ีและกจิกรรมทีไ่ดด้ำาเนนิตอ่เนือ่งมาจากปทีีผ่่านๆ มา จะเพ่ิม
ความสอดประสานระหว่างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจและ
การพัฒนาความยั่งยืนของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งยังเป็นไปตามแนวทางที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติได้อย่างเหมาะสม

นอกจากการปรับปรงุวสิยัทศันแ์ละกลยทุธก์ารดำาเนนิการดา้นความยัง่ยนื
ของธนาคารแล้ว ธนาคารยังตระหนักถึงทิศทางในอนาคตที่จะมีการ
เปล่ียนแปลงของกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ซ่ึงจะทำาให้ธนาคาร
สามารถดำาเนนิการในเชงิรกุ เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มตอ่ภูมทิศันใ์หมท่ีเ่ปน็
ผลจากการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและมาตรฐานที่สูงขึ้นในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 

ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบของการรายงานข้อมูลตามที่
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
จะปรับเกณฑ์รวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ให้เป็นแบบรายงานเดียว (แบบ 56-1 One 
Report) เพื่อยกระดับการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการ
พฒันาสิง่แวดลอ้ม สงัคมและธรรมาภบิาล และสะทอ้นการประกอบธรุกจิ
ภายใตก้ารกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยจะเริม่ใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กำาหนดใหธ้นาคารในฐานะของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องจัดทำาและเผยแพร่ในปี 2565 
การเตรยีมพฒันารายงานขอ้มลูสภาวการณเ์ปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ซึง่เปน็ประเดน็ทีก่ำาลงัไดร้บัความสนใจในระดบันานาชาตทิีต่อ้งการสรา้ง
มาตรฐานการรายงานให้มีโครงสร้างเดียวกัน ทำาให้สามารถเปรียบเทียบ
ผลลพัธข์องการดำาเนนิกจิกรรมดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของ
ภาคธุรกิจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ตลอดจนถึงการพัฒนาจัดทำา
ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ทั้งของพนักงานของ
ธนาคารเอง และขยายขอบเขตให้ครอบคลมุถึงพนกังานและแรงงานตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร 
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ส่วนในด้านผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารให้ความสนใจ
ต่อการวางแนวทางในการวัด “คุณค่า” ท่ีมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก
การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ตามแนวทางของ World Economic Forum 
เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ท่ีธนาคารมตีอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ท้ังนี ้ธนาคารมเีจตจำานงทีจ่ะพฒันา 
ปรับตัว และเพิ่มศักยภาพของการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามทิศทางของมาตรฐานและ
กฎระเบียบนานาชาติ

ในดา้นกจิกรรมหรอืการดำาเนนิงานทีส่ำาคญัปทีีผ่า่นมา ธนาคารไดพ้ฒันา
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารได้เปิดตัว
บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ “Bangkok Bank Mobile 
Banking” เวอรช์ัน่ใหม ่ทีใ่ชง้านง่ายสำาหรบัลกูค้าทกุกลุม่ และจะมีการเพิม่
ฟีเจอรใ์หม่ๆ  ในบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ ใหล้กูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้บริการชำาระเงินข้ามประเทศด้วยคิวอาร์โค้ดสำาหรับ
ลูกค้าบุคคล เพื่อช่วยสนับสนุนการทำาธุรกรรมทางการเงินให้กับธุรกิจ
ขนาดเล็กจำานวนมากที่ทำาการค้าขายตามชายแดน ให้สามารถได้รับเงิน
ค่าขายสินค้าได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เพื่อการขยาย
ขอบเขตการเข้าถึงบริการด้านการเงินอย่างทั่วถึงที่ธนาคารนำาเสนอต่อ
ประชาชนในวงกว้าง

สำาหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารได้พัฒนาบริการเทรดไฟแนนซ์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีสามารถปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ทางธรุกิจของลกูคา้แตล่ะรายไดอ้ยา่งรวดเรว็และปลอดภยั  รวมถงึบรกิาร
ยืนยันตัวตนด้วยการตรวจสอบใบหน้าประกอบกับฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรของรัฐบาล หรือ National Digital ID ท่ีจะช่วยปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ เป็นส่วนหน่ึงของ
เจตนารมณก์ารดำาเนนิธุรกจิการเงนิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ และการดูแล
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า ซ่ึงเป็น
ประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืนของธนาคาร

ใน “รายงานความยั่งยืนปี 2563” ฉบับนี้ ธนาคารมีความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งต่อพัฒนาการและความก้าวหน้าในด้านวิสัยทัศน์ นโยบาย 
เปา้หมาย และผลการดำาเนนิกจิกรรมดา้นความยัง่ยนื ทีเ่กดิจากความคดิ
รเิริม่ ความรว่มมือรว่มใจ และความเขา้ใจในความสำาคญัของ “ความยัง่ยืน” 
ของผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคารในทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังภาคภูมิใจต่อพัฒนาการที่มีความเป็นสากล อันเป็น
ทีย่อมรบัในทศิทางเดียวกนัจากประชาคมตา่งๆ ทัว่โลก โดยรายละเอยีด
และข้อมูลที่สำาคัญในด้านความย่ังยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารได้
ดำาเนินการตลอดปีที่ผ่านมาจะได้นำาเสนอต่อไป โดยแยกเนื้อหาออก
เป็นหมวดหมู่ตามกลยุทธ์หลักการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคารท้ัง 
5 แนวทาง ซ่ึงครอบคลุมประเด็นสาระสำาคัญด้านความย่ังยืนท้ัง 15 ประเด็น

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมคีวามยนิดีทีจ่ะรายงานถึงความสำาเรจ็ของผลการ
ดำาเนินการในรอบปี 2563 โดย วารสารการเงินธนาคาร ได้ทำาการ
จดัอนัดบัธนาคารแหง่ป ี2563 หรอื Bank of the Year 2020 และประกาศ
ใหธ้นาคารเปน็ธนาคารแหง่ป ี2020 นบัเปน็ครัง้ที ่14 และโดยเฉพาะรอบ 
12 ปีล่าสุด ธนาคารครองรางวัลนี้มากถึง 10 ปี รางวัลนี้ช่วยยืนยันถึง
การดำาเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของธนาคาร ซึ่งเกิดจาก
การบริหาร การขับเคล่ือนนโยบายการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืน และความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอมาโดยตลอด

จากผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารในปี 2563 
ที่ผ่านมาส่งผลให้ธนาคารได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ 
The Sustainability Yearbook 2021 ซึ่งจัดทำาโดย S&P Global

ในอนาคตระยะกลางและระยะยาว ธนาคารจะคงให้ความสำาคัญในด้าน
มิติส่ิงแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขับเคล่ือนงานด้านส่ิงแวดล้อมให้สัมฤทธิผลได้
ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดเตรียมโครงการรณรงค์เพื่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน
ตระหนกัและลงมอืปฏบิตัใินการชว่ยแกไ้ขปญัหาโลกรอ้น และนำาแนวทาง
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ธนาคารจะยังคงให้การสนับสนุนสินเชื่อ
พลงังานทดแทนอยา่งตอ่เนือ่ง โดยกำาหนดเกณฑ์การพจิารณาความเสีย่ง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อ

ธนาคารให้ความสนใจในประเด็นสำาคัญ 3 ด้าน ที่จะดำาเนินการให้ได้ผล 
อย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดผลโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่ง
ไดแ้ก ่การใหค้วามรูท้างการเงนิ  การเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ และการให้
บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ ธนาคารเห็นว่าทั้ง 3 ปัจจัยนี้
จะเป็นพื้นฐานที่จะสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจของธนาคารได้อย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของนานาประเทศทั่วโลก

นอกจากการดำาเนนิกจิกรรมภายในทีธ่นาคารเปน็ผูร้เิริม่ขึน้ ธนาคารยงัได้
ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางความคิดริเริ่มขององค์กรภาครัฐ 
อาท ิสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารจะขยายขอบเขตการดำาเนิน
กิจการด้านความยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของ
ธนาคารที่ได้กำาหนดไว้และจะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป โดยธนาคารจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์กร
ภายนอก ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องคก์รไมแ่สวงหากำาไร 
รวมถงึสถาบนัการศกึษาและมหาวทิยาลยั ทัง้ในสว่นของกจิกรรมทีแ่สดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของการดำาเนิน
ธุรกิจของธนาคารอย่างสม่ำาเสมอ
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ธนาคารตระหนักดีว่าการเพิ่มความเชื่อมั่นและดึงดูดผู้ลงทุนเป็นปัจจัย
สำาคัญท่ีกระตุ้นแนวคิดการลงทุนอย่างย่ังยืน ช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูล
เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน เพื่อนำาไปพิจารณาประกอบ
การตัดสินใจลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนใน
ระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของ ดัชนี Dow Jones Sustainability 
Indices หรือ DJSI (ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์) และ Global Reporting 
Initiative หรือ GRI (กรอบการรายงานสู่มาตรฐานความยั่งยืนสากล) 
รวมถึงองค์กรในประเทศที่กล่าวมาแล้ว จะเป็นแนวทางที่ธนาคารยึดมั่น 
เพื่อนำามาสร้างสรรค์และต่อยอดให้กับกิจกรรมด้านความยั่งยืนของ
ธนาคารได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว

ธนาคารขอยืนยันด้วยความมั่นใจว่า จะให้การสนับสนุนทั้งด้านการให้
ความรู้ และทรัพยากรอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีบริหาร
และพนักงานทุกคน รวมถึงทีมงานด้านความยั่งยืนของธนาคารและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ก้าวเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 
Development Goals หรือ SDG ตามกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืนที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(ปติิ สิทธิอำานวย)
ประธานกรรมการ

(ชาติศิร ิโสภณพนิช)
กรรมการผู้จดัการใหญ่

(เดชา ตุลานันท์)
ประธานกรรมการบรหิาร
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เก่ียวกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
พาณชิย ์กอ่ตัง้ข้ึนเมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2487 ธนาคารเปน็ 1 ใน 16 บรษิทั
จดทะเบียนกลุ่มแรก ทีเ่ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ในป ี2518 ซึง่เปน็ปแีรกท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเปดิดำาเนนิการ

นับตั้งแต่เริ่มกิจการ ธนาคารได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการและรูปแบบวิถีชีวิตของลูกค้าได้อย่างตรงจุด การขยาย
โอกาสและช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม 
การดำาเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่แีละคำานงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม
และส่ิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศผ่านการสนับสนุน
เงินทุนและให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน อันนำามาซึ่ง
ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนๆ ตาม
เจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”

ธนาคารใหบ้รกิารทางการเงนิแบบครบวงจรแกล่กูคา้ธรุกิจและลกูคา้บคุคล 
ผ่านเครือข่ายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุม 14 เขต
เศรษฐกจิทัว่โลก ไดแ้ก ่ฮอ่งกง ญีปุ่น่ สงิคโปร ์สหราชอาณาจกัร มาเลเซยี 
ไต้หวัน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา  เวียดนาม จีน ลาว ฟิลิปปินส์ กัมพูชา 
และเมียนมา รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารตัวแทน
ตา่งประเทศกวา่ 1,000 แหง่ นอกจากนี ้ธนาคารยงัใหบ้รกิารผา่นชอ่งทาง
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ และธนาคารตัวแทน 

ในปี 2563 ธนาคารได้รับอนุมัติการดำาเนินการรวมธนาคารกรุงเทพ 
3 สาขา ในประเทศอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค 
(เพอร์มาตา) ซึ่งเป็นการเสริมรากฐานการดำาเนินธุรกิจในประเทศ
อินโดนีเซียของธนาคารให้มั่นคงยิ่งขึ้น ช่วยให้ธนาคารสามารถสนับสนุน
ลูกค้าให้เข้าถึงโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

แนวทางท่ีมุ่งเน้นของธนาคาร

ธุรกิจในภาคการธนาคารกำาลังเผชิญความท้าทายจากการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมกรรมผู้บริโภค ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ตลอดจนความท้าทายจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบตอ่วถิกีาร
ใช้ชีวิตของคนในวงกว้าง และต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศไทย
และนานาประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ธนาคารสามารถรับมือกับความท้าทาย
ท่ีเกิดขึน้และสรา้งคณุคา่ใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดอ้ยา่งยัง่ยนื ธนาคารไดว้าง
แนวทางการดำาเนนิการเพือ่รบัมอืและแสวงหาโอกาสจากความทา้ทายไว ้
5 ประเด็น ดังนี้

1

ดูแลลูกค้า มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและช่วยให้ลูกค้าก้าวสู่
ความสำาเรจ็ในชว่งเวลาแหง่การเปลีย่นแปลง โดยยดึมัน่ในเจตนารมณข์อง
การเปน็ “เพือ่นคูค่ดิ มิตรคูบ่า้น” ทีพ่รอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืแกล่กูคา้ผา่น
การสนับสนุนทางการเงินและการให้คำาปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญ

2

รกัษาคณุภาพ มุง่เนน้การบรหิารคณุภาพสนิทรพัยค์วบคูก่บัการใหบ้รกิาร
ที่เป็นเลิศ โดยยึดหัวใจในการดำาเนินงาน คือ การบริหารความเสี่ยงด้วย
ความระมัดระวัง เข้าใจฐานะการเงินของลูกค้าเป็นอย่างดี สนับสนุนและ
ให้คำาแนะนำาอย่างรอบคอบและเหมาะสม เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีวินัยใน
การบริหารภาระหนี้และมีสถานะทางการเงินที่ดี

3

มุ่งสู่ยุคดิจิทัล มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลขององค์กร ภายใต้
แนวคดิ “Digital First” โดยนำาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใชใ้นองคก์ร พฒันา
ทกัษะดา้นดจิทิลัในทกุสว่นของการดำาเนนิธรุกจิ และการเสรมิสรา้งความ
แข็งแกร่งด้านธรรมาภิบาลเพื่อคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า

4

เพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาการทำางานอย่างสร้างสรรค์และ
มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร ปรับ
กระบวนการทำางาน และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ทำางานเพื่อช่วยให้บริการมีความรวดเร็วและราบรื่น รวมถึงการบริหาร
ต้นทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5

สร้างการเติบโต มุ่งเน้นการให้ความสำาคัญกับโอกาสทางธุรกิจและ
ภาคเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพการเติบโตสูง โดยการประเมินสถานการณ์
ลว่งหนา้เพือ่ชว่ยใหธ้นาคารพรอ้มเขา้ถงึโอกาสใหม่ๆ ทางธรุกิจ การขยาย
เครือข่ายต่างประเทศเพื่อสนับสนุนลูกค้าท่ีต้องการขยายกิจการและ
การลงทุน รวมไปถึงการให้ความสำาคัญกับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 
การประกันชีวิตผ่านธนาคาร และการวางแผนจัดการสินทรัพย์ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล
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แนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ธนาคารตระหนักถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่อยากให้ธนาคาร
ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแล
ความเสีย่งอยา่งรอบคอบและรอบดา้น สอดคลอ้งกบัสถานการณท์ีโ่ลกมี
ความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA World) ในการ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ธนาคารได้ผนวก
แนวคิดและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของธนาคาร เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
อย่างทันท่วงที และสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะความเสี่ยงระยะยาวซึ่งจำาเป็นต้องจัดการอย่างต่อเนื่อง
ตามสถานการณ์ เช่น การเข้าสู่สังคมอายุยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ธนาคารวางกลยุทธ์ด้าน
ความย่ังยืน โดยนำาประเด็นสาระสำาคัญด้านความย่ังยืนที่ได้จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมถึงผู้บริหารและ
พนักงานธนาคารมาเป็นฐานในการวางกลยุทธ์ ธนาคารเปิดโอกาสให้

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเสนอแผนธรุกจิทีส่อดรบักบักลยทุธด์า้นความยัง่ยนื
และรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารจัดให้มีการติดตามผลการดำาเนินการตาม
แผนกลยทุธท์างธุรกจิ โดยฝา่ยจดัการและมกีารรายงานใหค้ณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาเป็นระยะ

ธนาคารเชื่อมั่นว่าการผนวกแนวคิดและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคารจะช่วยให้ธนาคารสามารถ
มีผลประกอบการท่ีดีและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้
อย่างยั่งยืน

ธนาคารกำาหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้

1

การพัฒนาและดแูลรกัษาทรพัยากรบุคคล
ธนาคารจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใส่ใจดูแล
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน พร้อมท้ังพัฒนาทักษะ
ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง

2

การบรหิารจดัการความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ธนาคารจะดำาเนินธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบ เคารพสิทธมินุษยชน ปฏิบติัตาม
กฎหมายและข้อบังคับของภาครฐัโดยเครง่ครดั และบรหิารจดัการความเส่ียง
และผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ท้ังท่ีเก่ียวข้องกับ
การดำาเนินงานของธนาคารโดยตรงและของคู่ค้าในหว่งโซอ่ปุทานของธนาคาร

3

การสนับสนุนการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิอย่างท่ัวถึง
ธนาคารจะให้ความรูท้างการเงนิและสนับสนุนการเข้าถึงบรกิารทาง การเงนิ
อย่างท่ัวถึง เพื่อเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัสังคมอายุยืน ลดความเหล่ือมล้ำา 
และสรา้งรากฐานท่ีแข็งแกรง่ของระบบเศรษฐกิจ

4

การดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี
ธนาคารจะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และส่ือสาร
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร

฿

ผลิตภัณฑ์และบรกิาร

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารหลกัสำาหรบัลกูคา้ธรุกจิ ไดแ้ก ่บญัชเีงนิฝากเพือ่
ธรุกจิท้ังในสกลุเงินบาทและสกลุเงนิตราตา่งประเทศ ผลติภัณฑบ์ตัรเครดติ
เพื่อธุรกิจ บริการสำาหรับร้านค้ารับบัตรเครดิต บริการรับชำาระเงิน บริการ
เรยีกเกบ็เงนิ บรกิารโอนเงิน บรกิารสนิเชือ่โครงการและสนิเชือ่หมนุเวยีน
เพ่ือธุรกิจ บริการทางการเงินสำาหรับการค้าระหว่างประเทศ บริการ
ธนาคารดจิิทลัสำาหรบัธุรกจิ บรกิารรบัชำาระเงนิดว้ยควิอารโ์คด้ ผา่นโมบาย
แบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบน
แอปพลเิคชัน บริการเพือ่รกัษาสภาพคลอ่ง บรกิารเพ่ือป้องกนัความเสีย่ง
ทางการเงิน และบรกิารใหค้ำาแนะนำาดา้นการลงทนุสำาหรบัผูท้ีส่นใจดำาเนนิ
ธุรกิจในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักสำาหรับลูกค้าบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อ
การออม เช่น บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงิน
ฝากประจำา บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์บัตร
เครดิตและบัตรเดบิตส่วนบุคคล บริการโอนเงินและชำาระเงิน บริการ
ธนาคารดิจิทัล บริการชำาระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง 
จากธนาคารกรุงเทพ บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอัตโนมัติ 
สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนต่างๆ  
เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนระยะยาว ผลิตภัณฑ์เพื่อความ
มั่นคงของครอบครัว เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ 
เป็นต้น
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เจตนารมณ์รว่มเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ
มุ่งมั่นดำาเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และความริเร่ิมด้านความยั่งยืน 
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
และความรเิริม่

หน่วยงาน การดำาเนินงาน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development 
Goals: SDG)

The United Nations ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดำาเนินงาน

Global Reporting Initiative 
Standards (GRI Standards)

The Global Reporting 
Initiative 

ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการรายงานผล
การดำาเนินงานด้าน
ความย่ังยืนต่อสาธารณะ

Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI)

S&P Global ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดำาเนินงาน

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

The United Nations ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดำาเนินงาน

ASEAN CG Scorecard ASEAN Capital Markets 
Forum (ACMF)

ยืดถือเป็นแนวทาง
การดำาเนินงานด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

Sustainable Banking 
Guidelines 

สมาคมธนาคารไทย ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดำาเนินงาน

จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์
และพัฒนาเศรษฐกิจ
สู่ความยั่งยืน

สมาคมธนาคารไทย ยึดถือเป็นแนวทาง
การดำาเนินงาน

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

มาตรการการกำากับดูแลสถาบัน
การเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามมาตรการ

ISO 20022 มาตรฐานข้อความ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ทางการเงิน 

International Standard 
Organization โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยร่วมกับ
สำานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) นำามาตรฐานมาใช้กับ
ระบบการชำาระเงิน

ปฏิบัติตามและได้พัฒนา
บริการตามมาตรฐาน ISO 
20022 

ISO/IEC27001: 2013 
ระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

The International 
Organization for 
Standardization และ 
The International 
Electrotechnical Commission

ผ่านการประเมินตาม
มาตรฐาน ISO/IEC27001: 
2013

307 821
จำนวนสาขาใน
กรุงเทพมหานคร

จำนวนสาขาใน
ต่างจังหวัด

1,128
เครือข่ายสาขาภายในประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

300+
เครือข่ายสาขาในต่างประเทศ

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

14
เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

ครอบคลุม

3
บริษัทย่อยในต่างประเทศ

เครือข่ายสาขาในต่างประเทศ (แห่ง)

ได้แก่

เครือข่ายสาขาในประเทศ (แห่ง)

ขอบข่ายการให้บริการ
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ความรว่มมือกับองค์กรและเครอืข่าย 

ธนาคารดำาเนนิธุรกจิโดยยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรม หลกัธรรมาภบิาลท่ีด ีและ
หลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เพือ่สรา้งสรรคค์ณุคา่แกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 
รวมถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ธนาคารใหค้วามสำาคญักบัการสนบัสนนุและ
มีส่วนร่วมกับองค์กรและเครือข่ายภายนอก เพื่อนำาไปสู่การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ในปี 2563 ธนาคาร
มีบทบาทในการพัฒนาความร่วมมือภายในภาคการธนาคาร และ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ร่วมกับองค์กรและ
ชมรมเครือข่ายต่างๆ ดังนี้

ชือ่องค์กรและหน่วยงาน สถานะ

ชมรมพัฒนาบุคลากร สมาคมธนาคารไทย ประธาน

ชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี สมาคมธนาคารไทย ประธาน

ชมรมนักกฎหมาย สมาคมธนาคารไทย ประธาน

ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด สมาคมธนาคารไทย ประธาน

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สมาชิก

สมาคมธนาคารไทย สมาชิก

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน สมาชิก

ชมรมการกำากับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย สมาชิก

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร สมาคมธนาคารไทย สมาชิก

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาชิก

ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย สมาชิก

ชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ สมาคมธนาคารไทย สมาชิก

ชมรมบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร สมาชิก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาชิกที่ได้รับการรับรอง

ธนาคารสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายจากหลากหลายภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สมาคมต่างๆ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย หรือสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือร่วมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างความร่วมมือดังกล่าวต้ังอยู่

บนพืน้ฐานของการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และการสรา้งประโยชน์
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ในปี 2563 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนแก่
องคก์รและเครอืขา่ยตา่งๆ เปน็จำานวนเงนิทัง้สิน้ 22.55 ลา้นบาท องคก์ร
ที่ได้รับการสนับสนุนสูงสุด 3 อันดับแรก มีดังนี้

16.42
ล้านบาท

1.47
ล้านบาท

2.62
ล้านบาท

สมาคมธนาคารไทย

22.55
ล้านบาท

รวม

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

2.04
ล้านบาท

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

อื่นๆ

72.82%

11.61%

9.03%

6.54%
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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

ธนาคารจัดทำารายงานความยั่งยืนเป็นประจำาทุกปี เพื่อแสดงความมุ่งมั่น
และโปร่งใสในการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อสื่อสารผลการดำาเนินงาน
ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ธนาคารจัดทำารายงานความย่ังยืนฉบับน้ี
ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดับ
ตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับกลุ่มธุรกิจการ
ให้บริการทางการเงิน (Financial Services Sector Disclosures) ฉบับ G4 
ซึ่งครอบคลุมการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาระสำาคัญด้าน
ความยัง่ยนืของธนาคาร รายงานความย่ังยนืฉบบันีเ้ผยแพรต่อ่สาธารณะ
ในเดือนมีนาคม 2564 ครอบคลุมระยะเวลาการดำาเนินงานตั้งแต่วันท่ี 
1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ในการจดัทำารายงานความยัง่ยนื ธนาคารยดึหลกัการดงันี ้1. ความถกูตอ้ง
ของข้อมูล 2. ความสมดุลของเนื้อหา 3. ความชัดเจนของการรายงาน 
4. การนำาเสนอข้อมูลในลักษณะท่ีสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้ 
5. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ 6. การรายงานข้อมูลที่ทันต่อเวลา 
กระบวนการจัดทำารายงานความยั่งยืนเร่ิมต้นจากการรวบรวมข้อมูลโดย
คณะทำางานด้านความย่ังยืนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
ในแต่ละประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน หลังจากนั้น คณะทำางาน
ด้านความย่ังยืนจะจัดทำาร่างรายงานและส่งให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง คณะทำางานด้าน
ความยั่งยืนจะทำาการปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความเรียบร้อยของ
รายงานอีกครั้งก่อนจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบใน
การเผยแพร่รายงานความยั่งยืนต่อสาธารณะ

เพื่อให้รายงานความย่ังยืนของธนาคารมีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารได้กำาหนดขอบเขตของรายงาน
ความยั่งยืน โดยนำาหลักการตาม GRI Standards มาปรับใช้ ได้แก่ การมี
สว่นรว่มและการสนองตอบความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยี การคำานงึถึง
บริบทด้านความย่ังยืน การรายงานประเด็นสาระสำาคัญด้านความย่ังยืน 
และความครบถ้วนของเนื้อหา ผู้ท่ีประสงค์ใหค้วามคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอืขอข้อมูลเพิ่มเติม

เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี สามารถติดต่อได้ท่ี
เลขานุการบรษัิท
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500
บัวหลวงโฟน 1333 หรอื (66) 0-2230-2888 

รายงานความยัง่ยนืฉบบันีค้รอบคลมุประเดน็สาระสำาคญัดา้นความยัง่ยนื
ทีไ่ด้จากกระบวนการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทัง้ภายนอกและ
ภายในธนาคาร ขอบเขตของการรายงานครอบคลุมการดำาเนินงานของ
ธนาคารเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่เนื้อหาของรายงาน
เกีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัยอ่ย กิจการของธนาคารในต่างประเทศ หรอื
ทีน่อกเหนอืจากขอบข่ายในประเทศไทย ธนาคารจะระบไุวเ้ป็นการเฉพาะ
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การมีส่วนรว่มและความคาดหวงั
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การมีสว่นรว่มกบัผู้มีสว่นไดเ้สยีทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร มคีวาม
สำาคัญยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของธนาคาร เพราะจะช่วยให้
ธนาคารทราบถึงความคาดหวัง ความต้องการ และประเด็นปัญหาต่างๆ 
ของผู้มีส่วนได้เสียอันจะนำามาซ่ึงความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทาย
และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนการปอ้งกนับรรเทาความเสีย่งและผลกระทบเชงิลบทีอ่าจเกิดขึน้
จากการดำาเนนิงานของธนาคาร นอกจากนีก้ารสรา้งการมสีว่นรว่มยงัเปิด
โอกาสให้ธนาคารสามารถสรา้งคณุคา่และความสมัพันธท์ีด่รีว่มกบัผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทกุกลุม่ซึง่เป็นรากฐานของการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ธนาคารไดก้ำาหนด

แนวทางปฏบิตัติอ่มผีูม้สีว่นไดเ้สยีไว้อยา่งชดัเจน ดงัรายละเอยีดในเวบ็ไซต์
ของธนาคาร (https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/Corporate-Governance-Policy) ผู้มีส่วน
ไดเ้สยีของธนาคารแบ่งเปน็ 7 กลุม่ ประยกุตจ์ากมาตรฐาน Stakeholders 
Engagement Standard AA 1000SES ได้แก่ 1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
2. ลูกค้า 3. พนักงาน 4. คู่ค้า (ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการภายนอก และ
ผู้รับเหมาจัดจ้าง) 5. เจ้าหนี้ 6. ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และ 7. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (รวมถึงหน่วยงานกำากับดูแล 
ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน)

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Corporate-Governance-Policy
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Corporate-Governance-Policy
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและชอ่งทางการมีส่วนรว่ม ความสนใจและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

1 ผู้ถือหุน้
และนักลงทุน

1.  การจัดประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
2.  การเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) รายงานประจำาปี (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

1.  การให้ผลตอบแทนที่ดี
2.  การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
3.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
4.  การให้ความรู้และการสนับสนุนทางการเงิน
5.  การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี 

และคำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
6.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
7.  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

1.  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

2.  การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างรอบคอบและรอบด้าน และการรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนไว้
ในระดับที่เพียงพอ

3.  การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอ
วาระการประชุม ส่งคำาถามล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และร่วม
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำาคัญ
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

4.  การให้ความรู้และสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าและกลุ่มเปราะบางต่างๆ 
5.  การดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ

การอนุรักษ์พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณอาคาร
6.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตรงความต้องการของลูกค้า 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7.  การดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

2 ลูกค้า

1.  การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้าเป็นระยะตลอดทั้งปี 
3.  การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการเงิน การออม การค้าและการลงทุน และ

ภัยทางไซเบอร์เป็นระยะตลอดทั้งปี 
4.  การเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และอำานวยความสะดวก

ตามความต้องการของลูกค้าเป็นการนัดหมายตลอดทั้งปี
5.  การสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น กลุ่มไลน์ (LINE Group) เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นประจำา
6.  การรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์ 

www.bangkokbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

1.  การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

2.  การให้บริการอย่างเป็นธรรม
3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
4.  การให้คำาแนะนำาและความรู้ทางการเงิน
5.  การทำาธุรกรรมทางการเงินที่มีความสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย

1.  การออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด-19

2.  การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรมของธนาคาร 

3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

4.  การให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบาง 

5.  การปรับปรุงโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น และการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้า

3 พนักงาน

1.  การปฐมนิเทศพนักงานจัดรับใหม่เดือนละ 2 ครั้ง
2.  การประชุมผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายประจำาปี
3.  การประชุมร่วมระหว่างธนาคารกับผู้แทนจากสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาและ

สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพทุกสัปดาห์ 
4.  การเผยแพร่ข่าวสารผ่านวารสารภายใน “ข่าวสารของเรา” จัดพิมพ์เดือนละ 2 ครั้ง
5.  การเผยแพร่ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม ที่น่าสนใจ เพื่อให้พนักงานได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว

และทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางสื่อสารภายใน “BBL CONNECT” เครือข่ายจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน และประกาศเสียงตามสายโดยสม่ำาเสมอ 

6.  การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดในช่วง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 2 ครั้ง

1.  การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
2.  การช่วยเหลือพนักงานสำาหรับครอบครัวพนักงานที่ได้รับ

ผลกระทบจากโรคโควิด-19
3.  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ 
4.  การมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการทำางาน 
5.  การมีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกในการทำางานอย่างเพียงพอ
6.  ความก้าวหน้าบนแผนเส้นทางอาชีพ

1.  การกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่การดำารงชีวิตที่มี
คุณภาพของพนักงานและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน 

2.  การออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวของ
พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

3.  การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้พนักงานสามารถเลือก
หัวข้ออบรมได้ตามความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
พร้อมทั้งมีหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ ทันสมัย และหลากหลาย

4.  การดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการให้บริการสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่พนักงานอย่างเพียงพอ

5.  การจัดหาอุปกรณ์การทำางานที่มีคุณภาพมาตรฐานและดูแลรักษาอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

6.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานและหัวหน้างานเพื่อหาทาง
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดีขึ้น และการวางแผนพัฒนา
ทักษะความรู้ของพนักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับตำาแหน่งงานท่ีสูงข้ึน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและชอ่งทางการมีส่วนรว่ม ความสนใจและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

1 ผู้ถือหุน้
และนักลงทุน

1.  การจัดประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
2.  การเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) รายงานประจำาปี (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

1.  การให้ผลตอบแทนที่ดี
2.  การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
3.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
4.  การให้ความรู้และการสนับสนุนทางการเงิน
5.  การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี 

และคำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
6.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
7.  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

1.  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

2.  การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างรอบคอบและรอบด้าน และการรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนไว้
ในระดับที่เพียงพอ

3.  การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอ
วาระการประชุม ส่งคำาถามล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และร่วม
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำาคัญ
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

4.  การให้ความรู้และสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าและกลุ่มเปราะบางต่างๆ 
5.  การดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ

การอนุรักษ์พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณอาคาร
6.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตรงความต้องการของลูกค้า 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7.  การดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

2 ลูกค้า

1.  การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้าเป็นระยะตลอดทั้งปี 
3.  การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการเงิน การออม การค้าและการลงทุน และ

ภัยทางไซเบอร์เป็นระยะตลอดทั้งปี 
4.  การเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และอำานวยความสะดวก

ตามความต้องการของลูกค้าเป็นการนัดหมายตลอดทั้งปี
5.  การสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น กลุ่มไลน์ (LINE Group) เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นประจำา
6.  การรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์ 

www.bangkokbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

1.  การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

2.  การให้บริการอย่างเป็นธรรม
3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
4.  การให้คำาแนะนำาและความรู้ทางการเงิน
5.  การทำาธุรกรรมทางการเงินที่มีความสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย

1.  การออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด-19

2.  การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรมของธนาคาร 

3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

4.  การให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบาง 

5.  การปรับปรุงโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น และการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้า

3 พนักงาน

1.  การปฐมนิเทศพนักงานจัดรับใหม่เดือนละ 2 ครั้ง
2.  การประชุมผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายประจำาปี
3.  การประชุมร่วมระหว่างธนาคารกับผู้แทนจากสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาและ

สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพทุกสัปดาห์ 
4.  การเผยแพร่ข่าวสารผ่านวารสารภายใน “ข่าวสารของเรา” จัดพิมพ์เดือนละ 2 ครั้ง
5.  การเผยแพร่ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม ที่น่าสนใจ เพื่อให้พนักงานได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว

และทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางสื่อสารภายใน “BBL CONNECT” เครือข่ายจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน และประกาศเสียงตามสายโดยสม่ำาเสมอ 

6.  การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดในช่วง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 2 ครั้ง

1.  การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
2.  การช่วยเหลือพนักงานสำาหรับครอบครัวพนักงานที่ได้รับ

ผลกระทบจากโรคโควิด-19
3.  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ 
4.  การมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการทำางาน 
5.  การมีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกในการทำางานอย่างเพียงพอ
6.  ความก้าวหน้าบนแผนเส้นทางอาชีพ

1.  การกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่การดำารงชีวิตที่มี
คุณภาพของพนักงานและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน 

2.  การออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวของ
พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

3.  การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้พนักงานสามารถเลือก
หัวข้ออบรมได้ตามความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
พร้อมทั้งมีหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ ทันสมัย และหลากหลาย

4.  การดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการให้บริการสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่พนักงานอย่างเพียงพอ

5.  การจัดหาอุปกรณ์การทำางานที่มีคุณภาพมาตรฐานและดูแลรักษาอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

6.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานและหัวหน้างานเพื่อหาทาง
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดีขึ้น และการวางแผนพัฒนา
ทักษะความรู้ของพนักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับตำาแหน่งงานท่ีสูงข้ึน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและชอ่งทางการมีส่วนรว่ม ความสนใจและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

4 คู่ค้า

1.  การชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคารกับคู่ค้ารายใหม่หรือเมื่อมีการทำาสัญญาฉบับใหม่
2.  การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับคู่ค้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของ

ธนาคารอย่างมีนัยสำาคัญ
3.  การออกเยี่ยมเยียนหรือติดต่อทางโทรศัพท์กับคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคู่ค้าเป็นประจำา

1.  การได้รับการปฏิบัติจากธนาคารอย่างโปร่งใส เท่าเทียม 
และเป็นธรรม 

2.  การได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนตามจำานวนและตรงเวลา

1.  การมีหลักเกณฑ์และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส การกำาหนดเงื่อนไข
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

5 เจา้หน้ี

1.  การสื่อสารข้อมูลโดยตรง และการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อโฆษณาต่างๆ ตามแต่
โอกาส

2.  การรับฟังข้อเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียนผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์ 
www.bangkokbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

1.  การปฏิบัติตามสัญญา และการได้รับชำาระดอกเบ้ียและเงินต้น
ตามกำาหนดเวลา

2.  ศักยภาพทางธุรกิจของธนาคาร

1.  การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาบนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการบริหารสภาพคล่อง
ให้พร้อมชำาระหนี้คืนได้ตรงตามกำาหนดเวลา

2.  การมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพทางธุรกิจของธนาคาร

6 ผู้ประกอบ
ธุรกิจใน
อุตสาหกรรม
เดียวกัน

1.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสมาชิกสมาคมธนาคารไทยในการประชุมประจำา
เดือน และการทำางานร่วมกันในชมรมและคณะทำางานด้านต่างๆ ภายใต้สมาคมธนาคาร
ไทย เช่น ชมรม CSR ชมรมบัตรเครดิต คณะทำางานแผน 5 ปีของสมาคมฯ คณะทำางาน 
Sustainable Banking เป็นต้น 

2.  การเข้าร่วมในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

1.  การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 

2.  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทย
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคการเงิน

3.  การร่วมกันแสดงจุดยืนและความคิดเห็นด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

1.  การดำาเนินธุรกิจของธนาคารภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม 
และการกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  การให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในภาคการเงิน

3.  การทำางานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำาเสนอความคิดเห็น
ด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

7 ชุมชน 
สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม

1.  การจัดทำารายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน และรายการ
สื่อสารความรู้ด้านการเงินและการบริหารธุรกิจให้ประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจเป็นประจำา

2.  การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา และ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามโอกาสที่เหมาะสม

3.  การสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ในเรื่องการเงิน การลงทุน 
การออม และการบริหารธุรกิจ ผ่านการจัดอบรมสัมมนาและสื่อต่างๆ เป็นประจำา

4.  การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์ 
www.bangkokbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

1.  การสนับสนุนด้านความรู้ทางการเงิน การลงทุน การตลาด 
และความรู้ด้านอื่นๆ 

2.  การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อความท้าทาย
ต่างๆ 

3.  การช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

1.  การสนับสนุนด้านความรู้ทางการเงิน การลงทุน การตลาด และความรู้
ด้านอื่นๆ จากธนาคารแก่ธุรกิจและบุคคลทั่วไป รวมถึงกลุ่มเปราะบาง
ต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมความรู้ การสื่อสารผ่านดิจิทัลและสื่อกระแสหลัก 
และการจัดกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานธนาคาร

2.  การจัดทำาโครงการพัฒนาชุมชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา และศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องมายาวนาน

3.  การจัดทำาโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

BANK



รายงานความยั่งยืนป ี2563 17

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและชอ่งทางการมีส่วนรว่ม ความสนใจและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

4 คู่ค้า

1.  การชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคารกับคู่ค้ารายใหม่หรือเมื่อมีการทำาสัญญาฉบับใหม่
2.  การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับคู่ค้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของ

ธนาคารอย่างมีนัยสำาคัญ
3.  การออกเยี่ยมเยียนหรือติดต่อทางโทรศัพท์กับคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคู่ค้าเป็นประจำา

1.  การได้รับการปฏิบัติจากธนาคารอย่างโปร่งใส เท่าเทียม 
และเป็นธรรม 

2.  การได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนตามจำานวนและตรงเวลา

1.  การมีหลักเกณฑ์และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส การกำาหนดเงื่อนไข
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

5 เจา้หน้ี

1.  การสื่อสารข้อมูลโดยตรง และการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อโฆษณาต่างๆ ตามแต่
โอกาส

2.  การรับฟังข้อเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียนผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์ 
www.bangkokbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

1.  การปฏิบัติตามสัญญา และการได้รับชำาระดอกเบ้ียและเงินต้น
ตามกำาหนดเวลา

2.  ศักยภาพทางธุรกิจของธนาคาร

1.  การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาบนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการบริหารสภาพคล่อง
ให้พร้อมชำาระหนี้คืนได้ตรงตามกำาหนดเวลา

2.  การมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพทางธุรกิจของธนาคาร

6 ผู้ประกอบ
ธุรกิจใน
อุตสาหกรรม
เดียวกัน

1.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสมาชิกสมาคมธนาคารไทยในการประชุมประจำา
เดือน และการทำางานร่วมกันในชมรมและคณะทำางานด้านต่างๆ ภายใต้สมาคมธนาคาร
ไทย เช่น ชมรม CSR ชมรมบัตรเครดิต คณะทำางานแผน 5 ปีของสมาคมฯ คณะทำางาน 
Sustainable Banking เป็นต้น 

2.  การเข้าร่วมในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

1.  การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 

2.  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทย
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคการเงิน

3.  การร่วมกันแสดงจุดยืนและความคิดเห็นด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

1.  การดำาเนินธุรกิจของธนาคารภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม 
และการกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  การให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในภาคการเงิน

3.  การทำางานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำาเสนอความคิดเห็น
ด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

7 ชุมชน 
สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม

1.  การจัดทำารายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน และรายการ
สื่อสารความรู้ด้านการเงินและการบริหารธุรกิจให้ประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจเป็นประจำา

2.  การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา และ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามโอกาสที่เหมาะสม

3.  การสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ในเรื่องการเงิน การลงทุน 
การออม และการบริหารธุรกิจ ผ่านการจัดอบรมสัมมนาและสื่อต่างๆ เป็นประจำา

4.  การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรือทางเว็บไซต์ 
www.bangkokbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

1.  การสนับสนุนด้านความรู้ทางการเงิน การลงทุน การตลาด 
และความรู้ด้านอื่นๆ 

2.  การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อความท้าทาย
ต่างๆ 

3.  การช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

1.  การสนับสนุนด้านความรู้ทางการเงิน การลงทุน การตลาด และความรู้
ด้านอื่นๆ จากธนาคารแก่ธุรกิจและบุคคลทั่วไป รวมถึงกลุ่มเปราะบาง
ต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมความรู้ การสื่อสารผ่านดิจิทัลและสื่อกระแสหลัก 
และการจัดกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานธนาคาร

2.  การจัดทำาโครงการพัฒนาชุมชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา และศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องมายาวนาน

3.  การจัดทำาโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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การประเมินประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน

ในปี 2563 ธนาคารได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยัง่ยนื ชดุเดมิซึง่ใชม้าตัง้แตป่ ี2561 เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกบั
สถานการณใ์นปจัจบุนัและในอนาคตอกี 2–3 ป ีขา้งหนา้ ในการพจิารณา
ทบทวนดังกล่าว ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วม
ในการพจิารณาทัง้ประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัตอ่ธนาคาร และประเดน็สำาคญั
ที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อการดำาเนินงานของธนาคาร เพื่อเน้นย้ำาถึง
ความสำาคัญของการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันระหว่างธนาคารกับผู้มี
ส่วนได้เสีย ธนาคารรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำา
ขอ้มลูทีไ่ด้มาใชพ้จิารณากำาหนดประเดน็สาระสำาคญัดา้นความยัง่ยืนของ
ธนาคาร การประเมินประเด็นสาระสำาคัญด้านความย่ังยืนของธนาคาร
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1:  
การระบุประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน

ธนาคารรวบรวมและคดัเลอืกประเดน็สำาคญัด้านความย่ังยนืจากประเดน็
ท่ีผู้มีส่วนได้เสียในประเทศ และธนาคารท่ีมีผลงานด้านความยั่งยืนใน
ระดับโลกให้ความสนใจ พร้อมทั้งนำากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
และประเด็นท่ีอยู่ในการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสากลมาร่วม
พจิารณา เชน่ เปา้หมายการพฒันาความยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ
(UN Sustainable Development Goals: UNSDG) การประเมินของดัชนี
ช้ีวัดความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 
และการประเมินธนาคารตามแนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรม
นานาชาติ (Fair Finance Guide International) เป็นต้น หลังจากนั้น 
ธนาคารนำาประเดน็ดา้นความยัง่ยนืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเบือ้งตน้ไปทำาการ
สำารวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคาร เพือ่ใหท้ราบถงึความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุม่
ทีม่ตีอ่การดำาเนนิงานดา้นความยัง่ยนืของธนาคาร ตลอดจนขอ้เสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน 15 ประเด็น

1

การดแูลความมัน่คงปลอดภัย
ทางไซเบอรแ์ละค�้มครองข้อมูล

ของลูกค้า

5

การจดัการด้านลูกค้าสัม�ันธ์

9

จรรยาบรรณธ�รกิจ

13

การดแูลสวสัดิการและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของ�นักงาน

2

การใหค้วามส�าคัญกับ
เทคโนโลยีดิจทัิลและนวตักรรม

6

การดึงดดูและ�ัฒนาบ�คลากร

10

การใหค้วามรูท้างการเงนิ

14

การเคาร�สิทธมิน�ษย�น

3

การจดัการความเส่ียงและภาวะวกิฤต

7

การก�ากับดแูลกิจการ

11

การ�ัฒนา��ม�นและสังคม

15

การบรหิารจดัการหว่งโซอ่�ปทาน 

4

การใหบ้รกิารทางการเงนิ
อย่างมคีวามรบัผิด�อบ

8

การเข้าถึงบรกิารทางการเงนิ

12

การลดผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อมและ 

การเปล่ียนแปลงสภา�ภูมอิากาศ

RISK
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ขั้นตอนท่ี 2:  
การจดัลำาดับประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน

คณะทำางานด้านความยั่งยืนของธนาคารวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สำารวจความคดิเหน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร และนำา
ผลการวิเคราะห์มาจัดเรียงลำาดับความสำาคัญของประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืนลงใน Materiality Matrix โดยเรียงลำาดับตามความสำาคัญ
ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร (แกนนอน) และความสำาคัญต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย (แกนตั้ง)

1 2

ขั้นตอนท่ี 3:  
การพิจารณาตรวจสอบประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน

คณะทำางานดา้นความยัง่ยนืของธนาคารนำาเสนอผลการประเมนิประเดน็
สาระสำาคัญด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการจัดการของธนาคารพร้อม
ทัง้ชีแ้จงท่ีมาและเหตผุลประกอบการจัดเรยีงลำาดบั เพือ่ให้คณะกรรมการ
จัดการพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน 
ก่อนที่จะนำาประเด็นดังกล่าวไปกำาหนดเป็นแนวทางการดำาเนินงาน
ด้านความย่ังยืนของธนาคารต่อไป ท้ังน้ี ประเด็นสาระสำาคัญด้านความย่ังยืน
ของธนาคารที่จัดทำาขึ้นใหม่ในปี 2563 มีทั้งสิ้น 15 ประเด็น

ขั้นตอนท่ี 4: 
การพิจารณาทบทวนประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน

ธนาคารจัดให้มีแบบสำารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความย่ังยืนและการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องแนบท้ายรายงานความย่ังยืน
ประจำาปี ธนาคารจะนำาข้อมูลที่ได้จากการสำารวจดังกล่าวไปใช้ประกอบ
การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน
และการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพัฒนารูปแบบการนำาเสนอ
รายงานความยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีกระบวนการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืนเป็น
ประจำาทุก 3 ปี

การมีส่วนรว่มจากผู้มีส่วนได้เสียภายในธนาคาร
ธนาคารสำารวจความคิดเห็นต่อประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารและพนักงาน
รุน่ใหมท่ีม่ศีกัยภาพ และใชแ้บบสอบถามกบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานในสาขา
และสำานักธุรกิจทั่วประเทศ พนักงานในสำานักงานใหญ่ และพนักงานที่
เป็นกรรมการสหภาพแรงงานของธนาคาร

การมีส่วนรว่มจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคาร
ธนาคารสำารวจความคิดเห็นต่อประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้แบบสอบถามกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้ประกอบธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน หน่วยงานกำากับดูแล และภาคประชาสังคม

ความสำคัญต่อธนาคาร

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน การดึงดูดและพัฒนาบุคลากร

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การให้ความรู้ทางการเงิน จรรยาบรรณธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการ

การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์

การพัฒนาชุมชนและสังคม

การเข้าถึงบริการทางการเงิน การให้บริการทางการเงิน
อย่างมีความรับผิดชอบ

การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

การดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า

สูง

คว
าม

สำ
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

สูง
มา

ก

สูงมาก

มิติด้านสิ่งแวดล้อมมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม
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การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเปา้หมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน

แนวทางการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

ประเด็นสาระสำาคัญของธนาคาร กรอบ GRI Standards
ขอบเขตผลกระทบ เปา้หมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ของสหประชาชาติ
ภายในธนาคาร ภายนอกธนาคาร

การรบัมือกับภาวะวกิฤต การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต GRI 102-11, GRI 102-30, GRI103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ชุมชนและสังคม

การดำาเนินธุรกิจอย่าง
มีความรบัผิดชอบ

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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ชุมชนและสังคม

การพัฒนาชุมชนและสังคม GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1 ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

ทุกหน่วยงาน พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การใหบ้รกิารท่ียึดลูกค้า
เป็นศนูย์กลาง

การให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2 ทุกหน่วยงาน
ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ทุกหน่วยงาน ลูกค้า

การดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครอง
ข้อมูลของลูกค้า

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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

การใส่ใจดูแลพนักงาน

การดึงดูดและพัฒนาทรัพยากรบุคคล GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404-1, GRI 404-2 ทุกหน่วยงาน พนักงาน ลูกค้า

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

ทุกหน่วยงาน พนักงาน ลูกค้า

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีจรยิธรรม

การกำากับดูแลกิจการ
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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

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

ทุกหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งหมด

การเคารพสิทธิมนุษยชน GRI 102-41, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 412-1 ทุกหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งหมด

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

ทุกหน่วยงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ธนาคารสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UNSDG) ผ่านการดำาเนิน
งานด้านความยั่งยืนของธนาคาร ในปี 2563 ธนาคารได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนไว้ 5 แนวทาง แบ่งออกเป็นประเด็นสาระสำาคัญ 
15 ประเดน็ ซ่ึงแตล่ะประเดน็ไดถ้กูหลอมรวมเปน็สว่นหนึง่ของกลยทุธ์ทางธรุกจิของธนาคาร เพือ่ตอบสนองความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ และ
ร่วมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
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แนวทางการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

ประเด็นสาระสำาคัญของธนาคาร กรอบ GRI Standards
ขอบเขตผลกระทบ เปา้หมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ของสหประชาชาติ
ภายในธนาคาร ภายนอกธนาคาร

การรบัมือกับภาวะวกิฤต การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต GRI 102-11, GRI 102-30, GRI103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ชุมชนและสังคม

การดำาเนินธุรกิจอย่าง
มีความรบัผิดชอบ

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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ชุมชนและสังคม

การพัฒนาชุมชนและสังคม GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1 ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

ทุกหน่วยงาน พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การใหบ้รกิารท่ียึดลูกค้า
เป็นศนูย์กลาง

การให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2 ทุกหน่วยงาน
ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ทุกหน่วยงาน ลูกค้า

การดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครอง
ข้อมูลของลูกค้า

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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

การใส่ใจดูแลพนักงาน

การดึงดูดและพัฒนาทรัพยากรบุคคล GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404-1, GRI 404-2 ทุกหน่วยงาน พนักงาน ลูกค้า

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

ทุกหน่วยงาน พนักงาน ลูกค้า

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีจรยิธรรม

การกำากับดูแลกิจการ
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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

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

ทุกหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งหมด

การเคารพสิทธิมนุษยชน GRI 102-41, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 412-1 ทุกหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งหมด

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

ทุกหน่วยงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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สรุปผลการดำาเนินงาน 
ด้านความยั่งยืนป ี2563

การรบัมือกับ
ภาวะวกิฤต

1

อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรพัย์เส่ียงในระดับกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิของธนาคารอยู่ท่ี

2

สนับสนุนเงนิใหส้ถาบันทางการแพทย์เพือ่สู้ภัย
โควดิ-19

รอ้ยละ  

18.34 
ซึง่สูงกวา่เกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก�าหนด

จ�านวน 

40 
ล้านบาท

การดำาเนิน
ธุรกิจอย่างมี
ความรบัผิดชอบ

1

สนับสนุนสินเชือ่พลังงานทดแทน

2

สนับสนุนสินเชือ่เพือ่การอนุรกัษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม

จ�านวน  

95,688 
ล้านบาท

จ�านวน  

479.25 
ล้านบาท

3

การสนับสนุนสินเชือ่แก่เอสเอม็อผ่ีานโครงการสินเชือ่
ธุรกิจ สินเชือ่บัวหลวงเพือ่ธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชือ่
บัวหลวงกรนี และสินเชือ่เพือ่ผู้ประกอบการสถานีบรกิาร
น้ำามัน และสนับสนุนสินเชือ่แก่เกษตรกร

4

ธนาคารได้รบัการรบัรองจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ในการชดเชยการปล่อย
ก๊าซคารบ์อนของอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม เท่ากับ
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท้ังหมด (Carbon 
Neutral)

มากกวา่  

25,000 
ล้านบาท

฿

฿

฿ ฿

฿

SME
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การใหบ้รกิาร
ท่ียึดลูกค้าเปน็
ศนูย์กลาง

1

ผู้ใชบ้รกิารโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ

2

ปรมิาณธุรกรรมทางการเงนิผ่านโมบายแบงก์ก้ิง 
จากธนาคารกรุงเทพ

เ�่ิมขึ้นจากปก่ีอน  

19%
เ�่ิมขึ้นจากปก่ีอน  

60%
3

ระดับความพงึพอใจของลูกค้าท่ีใชบ้รกิารสาขาของ
ธนาคาร (Voice of Customer)

4

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโมบายแบงก์ก้ิง 
จากธนาคารกรุงเทพเท่ากับ

94.48% 81.80 
คะแนน

การใส่ใจดแูล
พนักงาน

1

ผลตอบแทนการลงทุนในทุนมนุษย์ของธนาคาร 
(Human Capital Return on Investment: 
HCROI) เท่ากับ

2

จำานวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อพนักงานเท่ากับ  

2.89 40.07 
�ัว่โมงต่อคน

การดำาเนิน
ธุรกิจอย่างมี
จรยิธรรม

1

ไม่พบข้อรอ้งเรยีนเรือ่งการทุจรติคอรร์ปัชนั การทำาผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ และการใหบ้รกิารแก่ลูกค้าในลักษณะ
ท่ีไม่เป็นธรรม ในลักษณะท่ีเป็นความเส่ียงท่ีมีนัยสำาคัญ
ต่อธนาคาร

2

ผลการประเมินการจดัประชมุผู้ถือหุน้จากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัประชมุสามัญผู้ถือหุน้ โดย
สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทยรว่มกับสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ
สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

3

คู่ค้าและผู้รบัจา้งรายใหม่ท้ังหมดได้รบัการประเมิน
ความเส่ียงด้าน ESG

100%

2.89 40.07

฿

ESG
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การรบัมือกับภาวะวกิฤต

เ�่ือใหธ้นาคาร ลูกค้า และ�นักงานของธนาคารสามารถผ่าน�้น
วกิฤตโควดิ-19 ไปได้ด้วยดี ธนาคารจงึใหค้วามส�าคัญเปน็อยา่งยิง่
กับการบริหารจัดการใน�่วงวิกฤต โดยดูแลให้เงินกองท�น
ของธนาคารอยู่ในระดับท่ีเ�ียง�อและเหมาะสมกับความเส่ียง 
ออกมาตรการต่าง ๆ  เ�่ือ�่วยเหลือลูกค้าและ�นักงานท่ีได้รับ
ผล กระทบ ดแูลลูกค้าใหม้คีวามปลอดภัยเมือ่มาใ�บ้รกิารท่ีธนาคาร 
และสร้างขวัญก�าลังใจและดูแลส�ขภา�อนามัยของ�นักงาน



การจดัการความเส่ียงและภาวะวกิฤต
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมุ่งมั่นจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รอบคอบ และครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่สำาคัญ 
เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาชื่อเสียงที่สั่งสมมานาน ให้สมกับการเป็นที่ยอมรับในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน”
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เปา้หมายประจำาป ี2563

การดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดและเพียงพอต่อ
การดำาเนินธุรกิจ

ผลการดำาเนินงานป ี2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ 
ธนาคาร อยู่ที่ร้อยละ 18.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้ที่ร้อยละ 12 สำาหรับ D-SIBs

!

!

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำาหนด และการดำารงอัตราส่วนเงิน
กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III 
และเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ

!
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ธนาคารตระหนักดีว่าการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเป็นพ้ืนฐาน
สำาคัญของการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน เพราะช่วยป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การดำาเนินธุรกิจและผลประกอบการของธนาคาร ตลอดจนช่วยทำาให้
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมความท้าทายในภาวะวิกฤต ธนาคาร
กำาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านและจัดทำาแผนรองรับ
เหตุฉุกเฉิน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงท่ีแข็ง แกร่งภายในองค์กร เพื่อให้สามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต
ได้อย่างมีประสิทธิผลและทันท่วงที

โครงสรา้งการบรหิารจดัการความเส่ียงและภาวะวกิฤต

ธนาคารกำาหนดให้คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการ
ดูแลความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร และมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด
นโยบายและกลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่ง ธนาคารจดัใหม้คีณะกรรมการ
กำากับความเสี่ยงเพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในการ
กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ี
กำาหนดไว้ ผ่านกระบวนการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
ตดิตามและควบคมุความเสีย่งดา้นตา่งๆ เช่น ดา้นเครดติ ด้านตลาด ดา้น
ปฏบัิตกิาร ดา้นสภาพคลอ่ง และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้อยูใ่นระดับ
ที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลระบบการบริหารจัดการความเส่ียงให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการกำากับความเส่ียงมี
การประชมุเปน็ประจำาทุกเดอืน ธนาคารจดัตัง้คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบ
การบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ
กำากับความเส่ียงในการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ ได้แก่ คณะกรรมการ
บรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ ซึง่ทำาหนา้ทีค่วบคมุดแูลการบรหิารความเสีย่ง
ดา้นสภาพคลอ่งและดา้นตลาด และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้น
ปฏิบัติการ ซึ่งทำาหน้าที่สนับสนุนและควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียง
ด้านปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร นอกจากน้ี ทุกหน่วยงานของธนาคาร
มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง 
และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายในขอบเขตและสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมี
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่ประเมิน ติดตามควบคุมความเสี่ยง 
ตลอดจนรายงานสถานะความเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารระดับสูง
รับทราบอย่างสม่ำาเสมอ

ในสว่นของการบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ธนาคารจดัตัง้คณะทำางานภาวะ
วกิฤต (Crisis Management Team) ทำาหนา้ทีพ่จิารณาสัง่การในภาวะวกิฤต 
เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง 
หนว่ยงานตา่งๆ ของธนาคารตอ้งจดัทำาและทบทวนแผนรองรบัการดำาเนนิ
ธรุกิจอยา่งตอ่เนือ่ง (Business Continuity Plan) รวมถงึจดัใหม้กีารฝกึซอ้ม
การดำาเนินการตามแผนเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อม
ในการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

แนวปอ้งกัน 3 ชัน้

ธนาคารนำาหลักการแนวป้องกัน 3 ช้ัน มาใช้กำาหนดโครงสร้าง บทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบในการกำากับดูแลความเสี่ยง ดังนี้

1.  แนวป้องกันชั้นแรก หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต้องมี
ความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดการความเส่ียงให้อยู่ในขอบเขตที่กำาหนดและสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

2.  แนวปอ้งกนัชัน้ทีส่อง สายบรหิารความเสีย่งมหีนา้ท่ีประเมนิ ตดิตาม 
และควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ ในขณะท่ีหน่วยงานกำากับดูแล
ทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของทางการ

3.  แนวป้องกันชั้นที่สาม สายตรวจสอบและควบคุมมีหน้าที่สอบทาน
และตรวจสอบการปฏบิตังิานของหนว่ยงานธรุกจิ หนว่ยงานสนบัสนนุ 
สายบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม

กลไกการบรหิารความเส่ียง

หลักการสำาคัญของการบริหารความเส่ียงของธนาคารตั้งอยู่บนพื้นฐานที่
ธนาคารสามารถดำาเนินธุรกิจโดยมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและมี
ความเส่ียงอยู่ภายในขอบเขตท่ีกำาหนด โดยธนาคารได้กำาหนดกรอบการ
บริหารความเส่ียงประกอบด้วย ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ นโยบาย
การบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียง รวมไปถึงการ
รายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ ให้คณะกรรมการกำากับความเสี่ยงและ
ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ โดยมีการทบทวนความเหมาะสม
ของกรอบการบรหิารความเสีย่งเปน็ประจำา และมกีารประเมนิความเพยีง
พอของเงนิกองทนุเปน็ประจำาทุกป ีเพือ่ใหธ้นาคารมรีะดบัของเงนิกองทนุ
เพยีงพอทีจ่ะรองรบัความเสีย่งสำาคัญในการดำาเนินธรุกิจภายใตภ้าวะปกติ
และภาวะวกิฤต ซึง่ความเสีย่งทีส่ำาคญัของธนาคาร ไดแ้ก ่ความเสีย่งดา้น
กลยทุธ ์ด้านเครดติ ด้านตลาด ดา้นสภาพคลอ่ง ดา้นปฏบิตักิาร และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2563 ธนาคารไดน้ำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง
เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
การกันสำารองด้อยค่าด้านเครดิต โดยครอบคลุมถึงการกันสำารองเผื่อ
ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต (Expected 
Credit Loss) เพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว
อันเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท้ังน้ี ธนาคารมีการต้ังผลขาดทุน
ด้านเครดิตเพิ่มขึ้นเป็นพิ เศษ เพื่อ กันเงินสำารองในการรองรับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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การสรา้งและสนับสนุนวฒันธรรมการบรหิารความเส่ียง

ธนาคารปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหน่ึงของ
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของธนาคาร โดยนำาหลักการป้องกัน 3 ช้ัน 
มากำาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม
การบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร นอกจากนี ้ยงัไดก้ำาหนดใหก้ารบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในระดับบริหารด้วย

ธนาคารไดห้ลอมรวมวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก ่การยดึลกูคา้เปน็ศนูยก์ลาง 
ความซือ่สตัย์สจุรติ และการประสานความร่วมมอืระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ 
ของธนาคาร อันมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นเสาหลักและเป็น
ตัวอย่างสำาคัญเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการกำาหนดกลยุทธ์และกระบวนการ
ปฏิบัติงานของธนาคารเพื่อหนุนเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

การมีส่วนรว่มของพนักงานในการบรหิารความเส่ียง
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาท
ของตนเองในการจัดการความเสีย่งในกระบวนการทำางาน ท่ีตนรบัผดิชอบ 
และรายงานความเสีย่งผา่นชอ่งทางการรายงานทีเ่หมาะสม รวมทัง้เสนอ
แนะแนวทางแก้ไขบรรเทาความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้การบริหารความเส่ียง
เป็นภารกิจประจำาของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี ธนาคารส่งเสริม
ให้หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารมีการพิจารณาประเด็นความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน สอดคล้องกับหลักการประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของตนเอง รวมถึงมีการรับฟังข้อคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็ความเสีย่งจากพนกังานในระดับตา่งๆ ทัง้นี ้
เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง และเพื่อให้การบริหารจัดการครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง
อย่างครบถ้วน

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีคำานึงถึงความเส่ียง
ในการพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบงาน และกระบวนการปฏิบัติงาน 
ธนาคารกำาหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องคำานึงถึงความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดย
ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของส่ิงท่ีพัฒนาดังกล่าว และ
ประเมนิผลกระทบด้านตา่งๆ ตามเกณฑข์องธนาคาร เช่น ความเสีย่งและ
การบริหารความเสี่ยง บัญชี  ภาษี  การกำากับดูแล  กฎหมาย หลักเกณฑ์
และกฎระเบยีบของทางการ เป็นตน้ รวมทัง้จดัใหม้มีาตรการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม 

การสรา้งความตระหนักรูแ้ละพัฒนาบุคลากร
ธนาคารจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เก่ียวกับประเด็นความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคารให้แก่พนักงานและผู้บริหาร
อย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมออนไลน์ในแพลตฟอร์ม 
BBLearn ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่สำาคัญ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้ในประเด็นความเสี่ยงใหม่ๆ เช่น การอบรมหัวข้อ 
“Secured Lifestyle in Digital Age” ในปี 2563 เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้
เรื่องการรับมือกับภัยทางไซเบอร์ในในยุคดิจิทัล

กระบวนการบรหิารความเส่ียงของธนาคาร
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

การระบุความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบ
ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร 

การประเมินความเสี่ยงแต่ละประเภท

การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การรายงานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถ
จัดการความเสี่ยงได้ทันเหตุการณ์

1

2

3

4



28 ธนาคารกร�งเท� จ�ากัด �มหา�น�

กลไกการจดัการภาวะวกิฤต

ธนาคารบรหิารจดัการความเสีย่งโดยยดึหลกัการปอ้งกนัระวังไวก้อ่น เพือ่
รองรบัภาวะวกิฤตทีอ่าจเกดิขึน้ โดยธนาคารมกีารประเมนิความเพยีงพอ
ของเงนิกองทนุ จดัทำาแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิในกรณเีกิดวิกฤตสภาพคลอ่ง 
เพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤตสภาพคล่องหรือลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และจัดทำาแผนล่วงหน้า
รองรบัการเสรมิสรา้งความมัน่คงและแกไ้ขปญัหา เพือ่เตรียมความพรอ้ม
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความเพียงพอของเงินกองทุนและ     
สภาพคลอ่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตไวล้ว่งหนา้ นอกจากนี ้ยงัมกีารบรหิาร
จัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ภายใต้นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และกรอบการดำาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง

การบรหิารจดัการในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคโควดิ-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19  ซึ่งส่งผลกระทบเป็น
วงกวา้งไปทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย ธนาคารยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็ “เพือ่น
คู่คิด มิตรคู่บ้าน” ซึ่งพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทย ธนาคารได้ดำาเนิน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตาม
แนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ
หลักการเว้นระยะห่างทางสังคม ดูแลลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างสะดวก
ปลอดภัยและต่อเนื่อง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเพื่อช่วย
ผ่อนคลายความกังวลใจและภาระทางการเงิน ตลอดจนดูแลสวัสดิภาพ
ของพนักงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบให้แก่พนักงานและลูกค้า
ของธนาคาร ตลอดจนช่วยบรรเทาความเสียหายโดยรวมของประเทศ

การบรหิารจดัการภาวะวกิฤตโรคโควดิ-19
เพ่ือรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ธนาคารไดด้ำาเนินการตาม
กรอบการดำาเนินงานรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกอบด้วยแผน
งานสำาคัญ ได้แก่ แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน แผนรองรับการดำาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง และแผนบริหารภาวะวิกฤตโดยมีโครงสร้างการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤต ดังนี้

• คณะทำางานภาวะวิกฤต ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทำาหน้าที่
พิจารณาตัดสินใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการรองรับ
สถานการณ์โควิด-19

• คณะทำางานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่างๆ ประกอบด้วย
ผู้แทนจากสายทรัพยากรบุคคล สายเทคโนโลยี ฝ่ายอาคารสำานักงาน

และทรัพย์สิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ทำาหน้าที่
สนับสนุนการดำาเนินการเพื่อรองรับการบริหารจัดการสถานการณ์
โควิด-19

ธนาคารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคารและความปลอดภัยของพนักงาน 
เพื่อกำาหนดแนวทางเตรียมการและทบทวนความพร้อมของแผนและ
มาตรการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มท้ังมกีารแจง้เตอืนสถานการณต์ามระดบั
ความรุนแรงและกำาหนดมาตรการรองรับที่เหมาะสม

ด้านเงนิกองทุน
ในการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ธนาคารได้ดำาเนินการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (ตราสาร
ทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1) ภายใต้ Global Medium Term 
Note Program ของธนาคาร เป็นจำานวนเงิน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพรอ้มดา้นเงนิกองทนุของธนาคารใหม้คีวามมัน่คงในสถานการณท์ี่
เศรษฐกิจกำาลังอยู่ในภาวะหดตัวและธุรกิจต่างๆ กำาลังประสบปัญหาจน
อาจกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกค้าและอาจก่อให้เกิด
หนีไ้มก่อ่ใหเ้กดิรายไดก้บัธนาคาร ตราสารทีธ่นาคารออกในครัง้นีช้ว่ยเพิม่
ความแข็งแกร่งด้านเงินกองทุนของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมเีงนิกองทนุตามกฎหมาย จำานวน 502,067 
ล้านบาท โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำานวน 431,381 ล้านบาท คิดเป็น
อตัราสว่นเงนิกองทนุทัง้สิน้ตอ่สนิทรัพยเ์สีย่งรอ้ยละ 18.34 และอตัราสว่น
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียงร้อยละ 15.76 ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเชือ่มัน่ใหแ้กน่กัลงทนุและลกูคา้ตลอดจนสามารถรองรบัผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตท่ีประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ด้านอาคารสถานท่ี
เพือ่ความปลอดภยัและลดความเสีย่งของพนกังาน ลกูคา้ และสาธารณชน 
ธนาคารไดด้ำาเนนิการทำาความสะอาดและพน่น้ำายาฆ่าเชือ้ในพืน้ทีอ่าคาร
และที่ทำาการสาขาต่างๆ ของธนาคาร ตามแนวทางการป้องกันโรคของ
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ มกีารคดักรองผูท้ีจ่ะผา่นเขา้อาคาร
และสาขาของธนาคารโดยการตรวจวัดไข้ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนหรือ
ปรอทวัดไข้ก่อนเข้าอาคาร และเพิ่มความถ่ีในการทำาความสะอาดพื้นที่
ส่วนกลางของอาคารโดยเฉพาะในจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง
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ธนาคารได้กำาหนดแนวปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนี้

1.  การจัดเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของพนักงานในอาคาร
สำานักงานใหญ่ให้เหลื่อมกัน เพื่อลดความแออัดของการใช้ลิฟต์ช่วง
พักกลางวันและห้องอาหาร พร้อมทั้งจัดโต๊ะรับประทานอาหารให้เว้น
ระยะห่างและมีฉากกั้น 

2.  การใช้ลิฟต์โดยสาร ธนาคารขอความร่วมมือพนักงานไม่ยืนใกล้ชิดกัน 
และงดการพูดคุยตลอดเวลาที่อยู่ในลิฟต์ รวมทั้งจัดทำาเส้นแบ่งให้ยืน
ในระยะห่างกัน

3.  การประชุมภายในธนาคาร ธนาคารขอความร่วมมือจากพนักงานให้
จัดประชุมแบบไม่เผชิญหน้าโดยใช้ระบบ Tele-Conference, Video 
Conference Meeting ผ่านระบบงานภายในของธนาคาร แต่ในกรณีที่
จำาเป็นต้องประชุมแบบเผชิญหน้า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสแกน
ควิอารโ์คด้ ท่ีตดิบรเิวณหนา้หอ้งประชมุกอ่นเขา้ใช้งานทกุครัง้ ตอ้งสวม
หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

4.  ข้อปฏิบัติทั่วไปสำาหรับพนักงาน ธนาคารขอให้พนักงานเว้นระยะห่าง
ทางสังคมจากผู้ท่ีปฏิบัติงานร่วมกัน โดยหลีกเลี่ยงการพบปะ พูดคุย 
หรือการทักทายกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งให้หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหาร หรือการใช้สำารับสำาหรับรับประทานอาหารร่วมกัน และ
หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ส่วนกลางของหน่วยงานร่วมกัน

ด้านพนักงาน
ด้วยความห่วงใยต่อพนักงานและครอบครัว ธนาคารได้กำาหนดมาตรการ
เพือ่สนบัสนนุใหพ้นกังานสามารถปฏบัิตงิานไดอ้ยา่งราบรืน่ ชว่ยบรรเทา
ผลกระทบในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนดูแลและสร้างขวัญกำาลังใจ
ให้กับพนักงาน ดังนี้

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19
ธนาคารได้จัดทำาสรุปข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อให้พนักงาน
ทราบข้อมูลสำาคัญเก่ียวกับโรคและวิธีป้องกันตนเอง โดยจัดให้มีการ
สื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ต โปสเตอร์ติดในลิฟต์ และกระดานสื่อความ
ซึ่งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ภายในอาคาร 

2. การกำาหนดมาตรการ แนวปฏบิตั ิและสือ่ความเกีย่วกบัการปอ้งกนั
โรคโควิด-19
ธนาคารไดก้ำาหนดแนวปฏบิตัใินการปอ้งกนัโรคโควดิ-19 สำาหรบัพนกังาน
และที่ปรึกษาภายนอกที่ปฏิบัติงานให้แก่ธนาคาร ดังนี้

2.1 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล
การเดินทางภายในประเทศ
พนักงานที่มีความจำาเป็นต้องเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีปฏิบัติงานหลักหรือสถานท่ีปฏิบัติงาน
สำารองที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามมาตรฐานของทางการและของธนาคารอย่างเคร่งครัด

การเดินทางไปต่างประเทศ
ธนาคารไดข้อความรว่มมอืใหพ้นักงานงดเดินทางออกนอกประเทศไทย 
แตห่ากมคีวามจำาเปน็ตอ้งเดนิทาง พนักงานตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากผูบ้งัคบั
บัญชาระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปก่อน และต้องสแกนคิวอาร์โค้ด 
เพื่อกรอกแบบฟอร์มรายงานการเดินทาง นอกจากนี้ ธนาคารได้ขอ
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดติดต่อกับท่ีปรึกษาต่างชาติในลักษณะ 
เผชิญหน้าและหากมีความจำาเป็นต้องให้ท่ีปรึกษาจากภายนอกเข้ามา
ปฏิบัติงานในธนาคาร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องกรอกแบบฟอร์ม
รายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของที่ปรึกษาดังกล่าวทุกครั้ง

2.2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานการณ์โควิด-19
ธนาคารไดป้ระกาศใหท้กุหนว่ยงานจดัแบง่ทมีงานทีส่ามารถปฏบิตังิาน
ทดแทนกันได้ และให้ปฏิบัติงานแยกต่างหากจากกัน เพื่อให้ในกรณี
ทีม่ผีูป้ฏบิตังิานในทมีใดทมีหน่ึงปว่ยตดิเชือ้ และผูใ้กลช้ดิในทีมถกูกกัตวั
เฝ้าระวังอาการทุกหน่วยงานจะยังมีทีมงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได้
ต่อเน่ือง รวมท้ังให้พิจารณาใช้กลยุทธ์การปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
กับระดับความสำาคัญของประเภทงาน/ธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น 
การแยกสถานทีป่ฏบิตังิาน การสลบัผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนผูป้ฏบิตังิาน 
หรือการปฏิบัติงานอยู่ภายในที่พักอาศัยของพนักงาน
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3. การจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน
ธนาคารได้ดูแลจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยให้กับพนักงาน
ทุกคนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจล
แอลกอฮอล์ขนาดพกพา และบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ 
ทั่วบริเวณธนาคาร

4. การควบคุม ดูแล และติดตาม กรณีพบพนักงานติดเชื้อหรือสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 
ธนาคารได้จัดทำา “คู่มือปฏิบัติกรณีพนักงานธนาคารป่วยหรือสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19” และเม่ือพบว่าพนักงานป่วยเป็นโรคโควิด-19 
จะให้พนักงานหยุดงานและพักรักษาตัวทันที พร้อมทั้งจะระบุตัวบุคคล
เสี่ยงที่เป็น Tier 1 และ Tier 2 เพื่อดำาเนินมาตรการตามความเหมาะสม
ต่อไป สายทรัพยากรบุคคลจะติดตามอาการของพนักงานที่ถูกกักตัวเฝ้า
ระวังอาการ (Self-quarantine) โดยให้พนักงานรายงานอาการผ่าน
แบบฟอร์มจากการสแกนคิวอาร์โคด ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ นอกจากน้ี 
ธนาคารยังมีระบบ “BBL Care” ซ่ึงใช้ติดตามข้อมูลพนักงานที่ป่วยหรือ
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19

5. การกำาหนดวิถีการทำางานรูปแบบใหม่ (Digital way of working)

การวางแผนกำาลังคน
ธนาคารได้จัดทำาคิวอาร์โค้ด ให้พนักงานสามารถสแกนและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของตน เพื่อให้หัวหน้างานสามารถบริหารกำาลังคน 
ให้เหมาะสมตามความจำาเป็นเร่งด่วนและประเภทงาน

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน
ใกล้ในระยะ 2 เมตร

เพ่ือนร่วมงาน
ท่ีประชุมร่วมกัน

เพ่ือนร่วมงาน
ท่ีพบลูกค้าร่วมกัน

เพ่ือนท่ีรับประทาน
อาหารร่วมกัน

เพ่ือนท่ีทำกิจกกรรม
สันทนาการร่วมกัน

ลูกค้า

TIER 1: กลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้เป็นโควิด-19

สิ่งที่ต้องทำสำหรับกลุ่ม
Tier 1

1. หยุดงานทันที
2. SQ และทำงานท่ีบ้าน 14 วัน
3. เม่ือโรงพยาบาลยืนยันว่าเป็น
 โควิค-19 ให้ Tier 1 พบ 
 แพทย์เพ่ือตรวจโควิค-19
4. ถ้า Tier 1 ทำงานท่ีบ้านครบ
 14 วันแล้วให้ไปตรวจซ�า
 อีกคร้ังก่อนกลับมาทำงาน

TIER 2: กลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้เป็นโควิด-19 แต่ติดต่อกับ TIER 1

สิ่งที่ต้องทำสำหรับกลุ่ม
Tier 2

1. หยุดงานทันที
2. SQ และทำงานท่ีบ้าน 14 วัน
3. ถ้า Tier 1 เป็นโควิค-19
 ให้ Tier 2 พบแพทย์เพ่ือ   
 ตรวจโควิค-19
4. ถ้า Tier 1 ไม่เป็นโควิค-19
 ให้ Tier 2 ทำงานท่ีบ้าน
 จนครบ 14 วันแล้วให้
 กลับมาทำงานท่ีธนาคาร

ทำงานร่วมกับ
Tier 1

ติดต่อพูดคุย Face to
Face กับ Tier 1

พบปะทักทาย
ใกล้ชิดกับ Tier 1

ประชุมกับ Tier 1

รับประทานอาหาร
รว่มกัน Tier 1

ทำกิจกกรรม
สันทนาการกับ Tier 1

หลักการโรค โควิด-19

TIER 0: ผู้ป่วยโควิด-19

1. ให้หยุดงานทันที
2. ให้รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลหรือสถานท่ีอ่ืนตามคำแนะนำของแพทย์

*SQ = Self Quarantine
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การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้พนักงานท่ีรอปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ทบทวนและเพ่ิมพูนทักษะท้ังท่ี
เป็นด้านความรู้และด้านอารมณ์และสังคมให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ธนาคารจึงกำาหนดให้
พนักงานที่รอปฏิบัติงานที่บ้านทุกคนต้องเรียนรู้ผ่าน BBLearn ซึ่งเป็น
ช่องทางเรียนรู้แบบออนไลน์ของธนาคาร

6. การช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบของพนักงานและครอบครัว
ธนาคารได้จัดให้มี “สวัสดิการเงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พนักงาน 
เนื่องจากบุคคลในครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19” โดยให้เงินกู้แก่พนักงานท่ีมีบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา 
สามี ภรรยา หรอืบตุร ไดร้บัสญูเสยีรายไดจ้ากการแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19 
ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย และไม่ต้องมีหลักประกัน

ด้านลูกค้า
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ก่อผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจ
ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการในหลากหลายสาขาธุรกิจ ทำาให้
รฐับาลและธนาคารแหง่ประเทศไทย จำาเปน็ตอ้งออกมาตรการตา่งๆ เพือ่
บรรเทาผลกระทบดังกล่าวโดยต่อเนื่อง ธนาคารได้ออกมาตรการต่างๆ 
เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐและธนาคาร

แห่งประเทศไทย รวมถึงการให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้มีเงินทุน
และสภาพคล่องที่เพียงพอ เพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือกับผลกระทบ
จากสถานการณโ์รคโควดิ-19 และเปน็การแสดงถงึความมุ่งมัน่ของธนาคาร
ในการเปน็ “เพือ่นคูค่ดิ มติรคูบ่า้น” ท่ีชว่ยประคบัประคองใหล้กูคา้สามารถ
ผ่านวิกฤตนี้ไปได้

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังคงมีศักยภาพใน
การดำาเนินธุรกิจหรือสามารถชำาระหนี้ได้ในอนาคต ธนาคารได้พิจารณา
ให้ความช่วยเหลือโดยมีแนวทาง ดังนี้

การช่วยเหลือภาระสินเชื่อเดิม
1.  การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท้ังลูกค้าสินเช่ือธุรกิจและลูกค้ารายย่อย

จะพิจารณาให้เหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้าแต่ละราย เช่น ขยาย
เวลาชำาระหนี้ กำาหนดระยะเวลาปลอดหนี้ และ/หรือ ปรับเงื่อนไขให้
สอดคล้องกับความสามารถในการชำาระหนี้ แปลงหนี้ระยะส้ันเป็นหนี้
ระยะยาว เป็นต้น 

2.  การปรับโครงสร้างหน้ีด้วยการรวมหน้ีเพื่อช่วยเหลือลูกค้าบุคคลให้
สามารถนำาภาระหน้ีบัตรเครดิต และ/หรือ สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้
การกำากับมารวมหนี้กับสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
หลักประกัน ซึ่งจะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อท่ีไม่มีหลักประกัน
ให้เหลือไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MRR และขยายระยะเวลาการชำาระหนี้
ตามความสามารถในการชำาระหนี้ได้อย่างเหมาะสม

3.  ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกลุ่มไม่เกิน 100 ล้านบาท จะได้รับ
สทิธชิะลอการชำาระหนี ้(ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้) เปน็ระยะเวลา 6 เดอืน 
โดยอัตโนมัติ ในส่วนของลูกค้าบุคคล ธนาคารจะพิจารณาผ่อนผันให้
พักชำาระเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน โดยจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
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โมบายแบงก์กิ้ง 
ธนาคารประชาสัมพันธ์การสมัครใช้งานโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคาร
กรุงเทพ อย่างต่อเน่ืองและจัดแคมเปญส่งเสริมการสแกนคิวอาร์โค้ด 
จ่ายค่าสินค้าและบริการด้วยโมบายแบงก์ก้ิงเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
เงินสด ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมทางการเงิน เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก
ออนไลน์ โอนเงิน จ่ายเงิน ลงทุน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งได้ทันทีโดยไม่ต้อง
ไปสาขาธนาคาร

บริการธนาคารทางโทรศัพท์
ธนาคารได้เพ่ิม “เมนูลัด” ในบริการทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติของธนาคาร 
ไดแ้ก ่ขอ้มลูมาตรการชว่ยเหลอืจากธนาคาร การสมคัรและใชง้านธนาคาร
กรุงเทพพร้อมเพย์และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอฟังตามลำาดับรายการ
ทุกเมนู และธนาคารได้พัฒนาระบบให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงิน
ช่วยเหลือท่ีได้รับจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐได้ด้วยตนเอง โดย
ไม่จำาเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า 

เว็บไซต์ธนาคาร
ธนาคารไดป้ระชาสมัพนัธก์ารใหบ้รกิารของธนาคารในชว่งการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร เช่น การเปิด-ปิดสาขา หรือปรับ
เวลาการให้บริการท่ีสาขา บูธแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รวมถึง
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร นอกจากนี้ 
ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิมาตรการ
ช่วยเหลือด้านสินเชื่อของธนาคารได้ทางเว็บไซต์ https://www.bangkok 
bank.com/COVID19-Update ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานกับเจ้าหน้าท่ีของธนาคารให้ติดต่อกลับพร้อมให้
คำาแนะนำาและความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

นอกจากน้ี ธนาคารได้พัฒนาเว็บฟอร์ม ซ่ึงช่วยอำานวยความสะดวก
แก่ลูกค้าในการติดต่อเจ้าหน้าท่ีบัวหลวงโฟนเพื่อขอรับบริการเพิ่มเติม
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ อายัดบัญชีเงินฝาก ถอน
อายัดบัญชีเงินฝาก/เช็ค ขอรายการเดินบัญชี (Statement) ขอหนังสือ
รับรองยอดเงินฝาก ขอหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ขอหนังสือรับรอง
หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ขอหนังสือรับรองดอกเบ้ียเงินกู้ ขอหนังสือรับรองซ้ือ-ขาย
กองทุน และบริการอ่ืนๆ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีบัวหลวงโฟนจะช่วยทำาธุรกรรม
เหล่านี้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปดำาเนินการที่สาขาธนาคาร

4.  การลดอัตราผ่อนชำาระขั้นต่ำาสินเชื่อบัตรเครดิตจากร้อยละ 10 เป็น
ร้อยละ 5 ในปี 2563–2564 และเปลี่ยนเป็นร้อยละ 8 ในปี 2565

5.  การปรับลดเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตจากร้อยละ 18 เป็น
รอ้ยละ 16 และสินเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารกำากบั จากรอ้ยละ 28 เปน็
ร้อยละ 25

6.  โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” เพื่อช่วยเหลือ
ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้ธนาคารหลายรายให้สามารถแก้ไขหนี้ได้อย่าง
เบ็ดเสร็จและรวดเร็วขึ้น โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่เจ้าหนี้
ได้ตกลงร่วมกัน เช่น การขยายเวลาชำาระหนี้ การลดค่างวด การปรับ
เงื่อนไขการผ่อนชำาระหนี้ให้เหมาะสม การพิจารณาให้สินเชื่อใหม่

การสนับสนุนสินเชื่อใหม่ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา (Soft Loan) เพื่อ
ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อดำาเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้าแล้ว ธนาคาร
ยังมอบหมายให้พนักงานดูแลและให้คำาปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่องการ
ปรับเงื่อนไขการใช้วงเงิน การปรับแผนการผ่อนชำาระหนี้ให้สอดคล้องกับ
รายได้ในปัจจุบัน และการจัดโครงสร้างทางการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้า
สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ รวมถึงให้พนักงานเฝ้าระวังสถานการณ์ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของลูกค้าในอนาคตด้วย นอกจากนี้ 
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง
ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธนาคารได้พัฒนาช่องทาง
บริการต่างๆ ดังนี้

https://www.bangkokbank.com/COVID19-Update
https://www.bangkokbank.com/COVID19-Update
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ด้านชมุชนและสังคม
ธนาคารได้จัดสรรงบประมาณจำานวน 40 ล้านบาท สมทบทุนร่วมสู้
โควิด-19 โดยส่งมอบให้กับ 4 สถาบันการแพทย์ ประกอบด้วย 1) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิ
รามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี 2) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 4) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันละ 10 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารร่วมกับ
ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยมอบเงินให้แก่ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล จำานวน 50 
ล้านบาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคโควิด-19 
โดยบรจิาคใหแ้ก ่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์โรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาล
รามาธบิดี โรงพยาบาลราชวิถ ีสถาบันบำาราศนราดูร และสภากาชาดไทย

ธนาคารได้มีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือสังคมรอบข้างสาขาของธนาคาร 
โดยจัดให้มี “ตู้มิตรคู่บ้าน” ตามแนวทาง “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหาร
และสิ่งของจำาเป็นให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน โดยเร่ิมตู้แรกที่หน้าสาขาเชิงทะเล 
จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากผู้อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
โรงแรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการปิดจังหวัดภูเก็ตเพราะ

สถานการณ์โควิด-19 จากน้ัน ธนาคารได้ทยอยติดต้ัง “ตู้มิตรคู่บ้าน” 
เพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ เช่น สาขาพะเยา สาขาแพร่ สาขาน่าน และสาขา
ในเขตกรงุเทพมหานคร รวมทัง้สิน้ 39 จดุ ซึง่สาขาของธนาคารจะชว่ยกัน
เติมอาหารแห้งและสิ่งของที่จำาเป็นในตู้เหล่านี้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้
จัดกิจกรรม “เพื่อนเราอิ่มท้อง มิตรพลอยอิ่มใจ” โดยจัดทำาอาหารกล่อง
เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงจัดทำาถุงยังชีพ 
เพื่อนำาไปมอบให้ชุมชนต่างๆ
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การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีความรบัผิดชอบ

ด้วยตระหนักถึงหน้าท่ีและความรบัผิด�อบท่ีธนาคารมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
สังคม และส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการ�ัฒนาท่ียั่งยืนของ
องค์การสหประ�า�าติ ธนาคารจงึใหค้วามส�าคัญกับการใหบ้รกิารทางการเงนิ
อย่างมีความรบัผิด�อบ การส่งเสรมิการเข้าถึงบรกิารอย่างท่ัวถึง การให้
ความรูเ้�่ือสรา้งภูมิค�้มกันทางการเงนิ การมีส่วนรว่มในการ�ัฒนา��ม�น
และสังคม ตลอดจนการมีส่วนรว่มดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อมและลดโลกรอ้น



การใหบ้รกิารทางการเงนิอย่างมีความรบัผิดชอบ
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ
และคำานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการลงทุน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของความตกลงปารีส
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เปา้หมายประจำาป ี2563

การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจให้มี
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล อย่างเป็นระบบ

การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนและสินเชื่อ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงานป ี2563

จัดทำานโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ และ
ปรบัปรงุกระบวนการพิจารณาสนิเชือ่ธรุกจิใหม้กีารบรหิาร
จดัการความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล 
อย่างเป็นระบบ

สนบัสนนุสินเชือ่พลงังานทดแทนจำานวน 95,688 ลา้นบาท 
และสินเช่ือเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมจำานวน 
479.25 ล้านบาท

฿

฿

฿

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

การพัฒนาการบริหารจัดการความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ 
ให้เป็นระบบและมีความเป็นสากลมากขึ้น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการลงทุนเพ่ือสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ และเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของความตกลงปารีส

RISK
ESG

UN
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ความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาลทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั
เป็นข้อจำากัดของการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ส่งผลให้หลาย
ภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาท่ีมีความสมดุล
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน
และเป็นแหลง่เงนิทนุสำาคญัของภาคธรุกจิและครวัเรอืน ธนาคารตระหนกั
ว่าการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร อาจนำามา
ซ่ึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social, and Governance: ESG) รวมถงึการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งหากไม่ได้บริหารจัดการอย่างเหมาะสมก็อาจส่งผล
ท้ังโดยตรงและโดยอ้อมต่อชื่อเสียงและผลประกอบการของธนาคาร 
ตลอดจนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ธนาคารให้ความ
สำาคัญกับการพิจารณาสินเชื่อที่คำานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยกำาหนดนโยบายการให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ ไว้เป็นแนวทางการดำาเนินการ นอกจากน้ี ธนาคาร
ยังสนับสนุนสินเช่ือให้แก่โครงการและกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ส่งเสริมการดำาเนินงานที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล เพื่อนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ และเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศของความตกลงปารสี ตลอดจนเพือ่สรา้งผลประกอบการทีด่ใีน
ระยะยาวของธนาคาร

แนวทางการดำาเนินงานด้านการใหสิ้นเชือ่
อย่างมีความรบัผิดชอบ

เพือ่แสดงความมุ่งม่ันในการปฏบิตัติามแนวทางการดำาเนนิกจิการธนาคาร
อย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบตามบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือของสมาคมธนาคารไทย ธนาคารไดก้ำาหนดนโยบาย
การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ
พนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร รวมถึงได้
กำาหนดรายการทีธ่นาคารไมใ่หก้ารสนบัสนนุสนิเชือ่ เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิ
ผลเสียร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และต่อชื่อเสียงของธนาคาร

ติดตามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ี 
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/Responsible-Lending-Policy

รายการท่ีธนาคารไม่ใหก้ารสนับสนุนสินเชือ่

ธุรกิจหรอืธุรกรรมท่ีผิดกฎหมายของประเทศ
ท่ีดำาเนินธุรกิจ

ธรุกิจหรอืบุคคลท่ีถกูกำาหนดวา่เก่ียวขอ้งกับการก่อการรา้ย
หรอืการแพรข่ยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง ได้แก่ 
อาวุธนิวเคลียร ์อาวุธชวีภาพ อาวุธเคมี หรอือาวุธอืน่ใด 
ซึ่งมีอานุภาพท่ีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติมนุษย์ สัตว ์
พชื จำานวนมากหรอืต่อส่ิงแวดล้อมอย่างรา้ยแรงทำานอง
เดียวกับอาวุธดังกล่าว เชน่ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และ
ระเบิดลกูปราย รวมท้ังระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรอื
อปุกรณ์ของอาวุธน้ันด้วย

โครงการหรอืกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างรุนแรง โดยไม่มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และไม่มีการรบัฟงั
ความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการหรอืกิจกรรมท่ีบุกรุกทำาลายพืน้ท่ีในเขต
ป่าชายเลน

กิจกรรมค้าสัตวป์่าและพชืป่าท่ีใกล้สูญพนัธุซ์ึง่ขัดต่อ
ข้อกำาหนดในอนุสัญญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศ
ซึง่ชนิดสัตวป์่าและพชืป่าท่ีใกล้สูญพนัธุ ์(CITES)

กิจกรรมท่ีมีการค้ามนุษย์ บังคับใชแ้รงงาน 
หรอืใชแ้รงงานเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ธนาคารมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เกีย่วกบัความเสีย่งและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากการใหส้นิเชือ่ของธนาคาร เพือ่ใหน้โยบายการใหส้นิเช่ือ
อย่างมีความรับผิดชอบของธนาคารมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง
ท่ีมีนัยสำาคัญต่อท้ังธนาคารและสังคมส่วนรวม นโยบายการให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และ
จะได้รับการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้การบริหารจัดการด้านสินเชื่อมี
ความทันสมัยและเท่าทันต่อความเส่ียงใหม่ๆ ในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Responsible-Lending-Policy
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Responsible-Lending-Policy
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กรอบกระบวนการพิจารณาสินเชือ่ตามแนวทาง
การใหสิ้นเชือ่อย่างมีความรบัผิดชอบ

สินเชือ่ธุรกิจ
ธนาคารมีกรอบการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อโครงการที่ชัดเจน 
โปร่งใส และคำานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ตลอดจนมีกลไกควบคุมและติดตามที่
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ทุกคำาขอสินเชื่อจะมีการคัดกรองลูกค้า
หรือกิจกรรมที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ ออกจากกระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประวัติเสียหายและข่าว
เชิงลบของผู้ขอสินเชื่อในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
การตรวจสอบด้านการป้องกันการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการป้องกันการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง ในขั้นตอนการทำา 
ความรู้จักตัวตนของลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้า ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

สำาหรับคำาขอสินเชื่อโครงการ ซึ่งมักเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีโอกาส
ในการก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สูงกว่าสินเช่ือท่ัวไป 
ธนาคารจัดให้มีกระบวนการพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบ
โดยละเอียด และมีการกำาหนดระดับการอนุมัติสินเชื่อที่สูงขึ้นตามระดับ
ความเสี่ยง โครงการที่มีความเสี่ยงในการก่อผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
และสังคมอย่างรุนแรงจะต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ธนาคารมีการแบ่งประเภทโครงการตาม
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม 
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

• Category A หมายถึง โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับสูง

• Category B หมายถึง โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับปานกลาง

• Category C หมายถึง โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่ำาหรือไม่มีผลกระทบ 

คำาขอสนิเชือ่โครงการทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม
สูง (Category A) และปานกลาง (Category B) จะต้องมีการพิจารณา
ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรอบด้าน เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้

1.  ลูกค้าต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มและสงัคมทีอ่าจเกดิข้ึนจากโครงการท่ีขอสนิเชือ่ และจดัทำา
รายงานการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม (Environmental 
and Social Impact Assessment: ESIA) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

2.  เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม (ESIA) และจากแหลง่อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ในการ

ระบุและประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม
ทีส่ำาคญัอยา่งรอบดา้น ตลอดจนความเหมาะสมของมาตรการปอ้งกนั
บรรเทาท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลต่างๆ ท้ังด้านการเงินและด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมของโครงการจะถูกนำาไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อและกำาหนดเงื่อนไขสัญญาท่ีเหมาะสมกับการป้องกันและ
บรรเทาความเสี่ยงที่สำาคัญต่อไป 

ในปี 2563 กระบวนการพิจารณาสินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบของ
ธนาคารกำาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนารายละเอียดบางอย่าง
ในทางเทคนิคและทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถใช้งานได้
โดยสมบูรณ์แบบในปี 2564

สินเชือ่บุคคล
ธนาคารพิจารณาสินเชื่อบุคคลโดยคำานึงถึงความเส่ียงด้านเครดิต ควบคู่
กับความเส่ียงท่ีลูกค้าอาจมีเงินเหลือไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ลูกค้ามีภาระหนี้สินเกินตัวจนกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ในระยะยาว ธนาคารใหค้วามสำาคญัเปน็พเิศษกบักลุม่เปราะบาง หรอืกลุม่
ผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และมีภาระหนี้ต่อรายได้ 
มากกว่าร้อยละ 70 โดยมีการกำาหนดเพดานลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไม่ให้เกิน
ร้อยละ 10 ของลูกหน้ีท้ังหมดในพอร์ตสินเช่ือบัตรเครดิตและสินเชื่อ
ส่วนบุคคล

ในการทำาธุรกรรมด้านสินเช่ือกับลูกค้า เจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแลลูกค้าจะ
ตอ้งทำาความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่ว
กบัลกูคา้ โดยการสอบถามขอ้มลู ตรวจสอบ และพจิารณาอยา่งรอบคอบ
ถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เช่น 
วัตถุประสงค์ของคำาขอสินเช่ือต้องไม่เป็นไปเพื่อประกอบธุรกิจหรือทำา
ธุรกรรมผิดกฎหมาย การประเมินระดับความเส่ียงที่ลูกค้าจะใช้ธนาคาร
เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่
การกอ่การรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุทีม่อีานภุาพทำาลายลา้งสงู เปน็ต้น 

ธนาคารกำาหนดให้มีการติดตามการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างสม่ำาเสมอ 
โดยสนิเชือ่ประเภทหมนุเวยีนจะมกีารทบทวนวงเงินประจำาป ีในสว่นของ
สินเช่ือบัตรเครดิต ธนาคารมีระบบการติดตามพฤติกรรมในการใช้จ่าย
และการชำาระหนี้ของผู้ถือบัตรแต่ละราย เพื่อใช้ในการทบทวนหรือ
เปลีย่นแปลงวงเงนิให้เหมาะสมกบัเหตกุารณห์รอืปจัจยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
นอกจากน้ี ธนาคารมีระบบการเรียกเก็บหนี้ที่สามารถเตือนให้ทราบเม่ือ
ลกูหนีเ้ริม่มปีญัหาในการชำาระหนี ้หรอืไมส่ามารถชำาระหนีไ้ดต้ามขอ้ตกลง 
มีการส่งข้อความส้ันติดตาม (SMS) การโทรศัพท์ติดตาม และการออก
หนงัสอืตดิตามหนี ้โดยไมข่ดักบัพระราชบญัญตักิารทวงถามหนี ้พ.ศ. 2558 
และประกาศคณะกรรมการกำากับการทวงถามหนี้
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การสนับสนุนสินเชือ่โครงการภายใต้แนวคิด
การใหสิ้นเชือ่อย่างมีความรบัผิดชอบ

โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวยีดนาม
ธนาคารเริม่ใหส้นิเชือ่แกโ่ครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ
เวียดนามมาตั้งแต่ปี 2561 และยังคงให้การสนับสนุนสินเชื่อในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานสะอาด แต่เนื่องจากมีการใช้พื้นที่เป็นจำานวน
มากในการติดตั้งระบบต่างๆ จึงอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
เกิดความขัดแย้งกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้ ธนาคารได้กำาหนดเงื่อนไขให้
โครงการมีการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและต้องมี
มาตรการจัดการผลกระทบอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะมีการให้สินเชื่อแก่
โครงการ 

โรงไฟฟา้จากขยะชมุชน
แผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561–2580 
กำาหนดให้เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 
ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2580 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มปริมาณ
การซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมจาก 550 เมกะวัตต์ 
เป็น 975 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การฝังกลบขยะและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าว ธนาคารได้มีส่วนร่วมในการให้สินเชื่อกับโครงการกำาจัดขยะ
มูลฝอยเพือ่ผลติไฟฟา้ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทีพ่รอ้มดำาเนนิการ
ในระยะแรก กำาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จำาหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเป็นเวลา 20 ปี โครงการดังกล่าวใช้เทคโนโลยีที่ได้รับ
การยอมรับในระดับโลก และมีการติดต้ังระบบต่างๆ เพื่อลดการปล่อย
มลพิษสู่อากาศ ธนาคารได้จัดให้มีที่ปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีดังกล่าวในขั้นตอนการพิจารณาสินเช่ือ
โครงการ และได้ติดตามผลการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าว่าส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือไม่

การสรา้งการมีส่วนรว่มในประเด็นความท้าทายและ
โอกาสด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

ธนาคารใหค้วามสำาคญักับการสรา้งการมีสว่นรว่มในประเด็นความทา้ทาย
และโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลกับผู้มีส่วนได้เสีย
ท้ังภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึง
ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนร่วมกัน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมความท้าทายดังกล่าว ในปี 2563 
ธนาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของ
ธนาคาร ดังนี้ 

ผู้บรหิารและพนักงาน
ธนาคารได้จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แก่ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงและด้าน
สินเช่ือ โดยเชิญผู้เช่ียวชาญและอาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำา
มาบรรยายให้ความรู้ จำานวน 3 ครั้ง ในหัวข้อ 1. Enhancing knowledge 
on Climate Change 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ในภาคเกษตรของประเทศไทย และ 3. การวิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคธุรกิจโดยใช้แบบจำาลอง นอกจากนี้ 
ธนาคารได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมหรืองานสัมมนาของ
องค์กรภายนอก อาทิ การอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรายงาน
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำาหรับบริษัทจดทะเบียน” จัดโดย ชมรมวาณิชธนกิจ
ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(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
ให้เอสเอ็มอีได้รับความรู้เก่ียวกับการทำางานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมตระหนักถึงความสำาคัญและประโยชน์ของ
การใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ และสามารถเลือกลงทุนติดตั้ง
แผงโซลารบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัธรุกจิ ธนาคาร
ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) มาร่วมเป็นวิทยากร 
ธนาคารมุ่งหวังว่าลูกค้าจะเห็นความสำาคัญและนำาพลังงานท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ธนาคารพร้อม
สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนของเอสเอ็มอี ทั้งในด้านความรู้และ
เงินทุน

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นความรูใ้นประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับความท้าทายและโอกาสด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ของประเทศ ในป ี2563 ธนาคารไดส้นบัสนนุงาน “IEEE PES Dinner Talk” 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูล รวมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้าน
นโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าของ
ประเทศไทยแก่ผู้ร่วมงาน และธนาคารได้เข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา 
“Thailand ESCO Fair 2020” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำาหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาด
การอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ
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การสนับสนุนทางการเงนิแก่ธุรกิจท่ีเปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

สินเชือ่เพื่อพลังงานทดแทน
ธนาคารตระหนกัถึงความสำาคญัของการรว่มมอืกนัลดภาวะโลกร้อน และ
พร้อมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานทดแทนด้วยการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพื่อสร้าง
ความมัน่คงทางดา้นพลงังานและบรรเทาปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยการ 
นำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทนมาอยา่งตอ่เน่ือง ในป ี2563 ธนาคารไดส้นบัสนนุสนิเชือ่พลงังาน
ทดแทนกว่า 95,688 ล้านบาท โดยธนาคารมีสัดส่วนการให้สินเช่ือแก่ 
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์มากท่ีสุด มียอด
สินเชื่อจำานวน 54,988 ล้านบาท รองลงมาคือ พลังงานน้ำา มียอดสินเชื่อ
จำานวน 31,695 ล้านบาท

ในปี 2563 ธนาคารได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเงินกู้สีเขียว (Green Loan) 
ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จำานวน 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 แหง่ (ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารเกยีรตนิาคนิ ธนาคาร
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน และธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์) มูลค่า 148.8 ล้านเหรียญสหรัฐ การสนับสนุนเงินกู้ดังกล่าว
นับเป็นเงินกู้สีเขียวรายแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรอง
โดย Climate Bonds Initiative

สินเชือ่เพื่อการอนุรกัษ์พลังงาน
ธนาคารไดด้ำาเนนิโครงการ “เงนิทนุหมนุเวียนเพือ่การอนรุกัษพ์ลงังานโดย
สถาบนัการเงนิ” มาอย่างตอ่เนือ่งจนสิน้สดุโครงการในระยะที ่6 โครงการ
ดงักลา่วเปน็ความรว่มมอืระหวา่งธนาคารกบักรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานของภาคธุรกิจผ่านการให้สินเชื่อแก่กิจกรรมต่างๆ ที่
ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การปรับปรุงอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 

สัดส่วนพอรท์ฟอลิโอสินเชือ่ธุรกิจพลังงานทดแทน (รอ้ยละ)

โรงไฟฟา้จากพลังงานทดแทน 2561 2562 2563

• พลังงานแสงอาทิตย์ 49.02 52.06 57.47

• พลังงานน้ำา 33.04 30.49 33.12

• พลังงานลม 5.38 5.46 4.93

• พลังงานชวีมวล 1.14 3.50 4.48

• พลังงานความรอ้นใต้พืน้พภิพ 11.42 8.49 0.00
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การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงนิอืน่ ๆ  เพื่อความยั่งยืน

หุน้กู้ภาคเอกชนและพันธบัตรรฐับาล
ธนาคารมีส่วนในการสนับสนุนการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงนิทีม่สีว่นชว่ยในการบรรลเุปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืและ
เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของความตกลงปารีส 
ผ่านการเป็นผู้จัดการการจัดจำาหน่ายตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Green Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Bond) ของ
ลูกค้า โดยตราสารหนี้ที่ธนาคารจัดจำาหน่ายในปี 2563 มีดังนี้

หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2563 มลูคา่รวม 5,000 ลา้นบาท มวีตัถปุระสงค์
เพือ่ระดมทุนไปใชใ้นโครงการพลงังานหมนุเวยีน ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟา้
จากพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร 
ภายใตก้รอบการจดัหาเงนิทนุเพือ่โครงการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม ของบรษิทั 
ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยท่ีมีการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการ
บริหารจัดการขยะครบวงจร ธนาคารมีสัดส่วนในการจัดจำาหน่ายจำานวน 
2,000 ล้านบาท

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดการใช้พลังงาน การติดต้ังแผงโซลาร์
บนหลังคา เป็นต้น ในปี 2563 ธนาคารมียอดสินเชื่อ จำานวน 365.25 
ลา้นบาท การสนับสนนุสินเชือ่ภายใตโ้ครงการในระยะที ่6 (ป ี2558–2563) 
มีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 10.98 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี 
หรอืเทียบเทา่การลดปรมิาณการใช้น้ำามนั 935.81 ตนัน้ำามนัดบิเทยีบเทา่
ต่อปี ซ่ึงเทียบเท่าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกประมาณ 5,490.15 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สินเชือ่โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยระบบไฟฟา้
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินหลักในการจัดหาสินเชื่อแก่โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำาโรง ใน
รูปแบบการปล่อยกู้ร่วม (Syndicate Loan) มูลค่ารวม 63,360 ล้านบาท 
ธนาคารใหส้นิเช่ือวงเงินประมาณ 17,820.67 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 28.13 
ของวงเงนิกูร้ว่มของโครงการดงักลา่ว โดยในป ี2563 ไดม้กีารเบกิจา่ยเงนิ 
จำานวน 2,350.50 ล้านบาท สำาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และ 
2,596.50 ล้านบาท สำาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ทั้งนี้โครงการ
รถไฟฟ้าท้ังสองสายจะช่วยอำานวยความสะดวกในการเดินทางของประชากร
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทีป่ลอ่ยสูช้ั่นบรรยากาศ เนือ่งจากการลดลงของปรมิาณการจราจร
บนท้องถนน

สินเชือ่บัวหลวงกรนี
ธนาคารสนับสนุนสินเช่ืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ “สินเช่ือบัวหลวงกรีน” 
ให้แก่เอสเอ็มอี สำาหรับการลงทุนทางธุรกิจหรือบริหารจัดการพลังงาน
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมหรือมีส่วนช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ธนาคาร
กำาหนดเงือ่นไขของการลงทนุทีส่ามารถขอรบัสนิเชือ่บวัหลวงกรนี ไว ้ดงันี้

1.  การลงทุนด้านพลังงานทดแทนท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ มลภาวะทาง
อากาศ หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำา 

2.  การลงทุนด้านการบริหารจัดการของเสียเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ เช่น 
การนำาเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำา หรือกลับมาใช้ใหม่ 

3.  การลงทุนด้านการใช้วัสดุชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีที่สร้าง
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถย่อยสลายได้เอง
ตามธรรมชาติ และการผลิตพลาสติกชีวภาพ

ในป ี2563 มเีอสเอม็อท่ีีได้รบัการสนับสนุนสินเชือ่บัวหลวงกรนี

วงเงินสินเชื่อรวม

114.0
ล้านบาท

จำนวน

11
ราย

การสนับสนุนสินเชือ่ดังกล่าวมส่ีวนชว่ยใหเ้อสเอม็อสีามารถลดต้นทนุ
และสรา้งโอกาสใหมท่างธุรกิจ

฿

จำานวนการเบิกใชว้งเงนิสินเชือ่ (ล้านบาท)

2561 2562 2563 รวม

โครงการรถไฟฟา้สายสีชมพู ชว่งแคราย - มีนบุรี 466.83 3,281.00 2,350.50 6,098.33

โครงการรถไฟฟา้สายสีเหลือง ชว่งลาดพรา้ว - สำาโรง 461.17 2,912.50 2,596.50 5,970.17
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หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน 
การชำาระคนืเงินทนุ และ/หรอืการชำาระคนืหนีเ้ดมิ ของโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ซ่ึงเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์
การระดมทุนเพ่ือโครงการอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้มของบรษัิท ธนาคารมสีดัสว่น
ในการจัดจำาหน่ายจำานวน 2,500 ล้านบาท

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวม 8,600 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลงทุนและใช้ชำาระคืนหนี้คงค้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ
สายสีเหลือง อันเป็นโครงการสำาคัญที่ช่วยส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า การดำาเนินการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไป
ตามกรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ธนาคารมีสัดส่วนใน
การจัดจำาหน่ายจำานวน 3,225 ล้านบาท

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน รัฐบาลไทยได้ออกพันธบัตรเพ่ือ
ความย่ังยืนเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2563 เพ่ือระดมทุนสำาหรับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสำาหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้แผนการบริหาร
หนี้สาธารณะประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามท่ีได้มีการปรับปรุง
หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถึงการเพิม่ปรมิาณ (Re-open) พนัธบตัรเพือ่ความ
ยั่งยืนดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อระดมทุนสำาหรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้มเพิ่มเติม ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีมูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ธนาคารมี
สัดส่วนในการจัดจำาหน่ายจำานวน 16,667 ล้านบาท

กองทุนรวม
ธนาคารส่งเสริมการดำาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
รวมถึงส่งเสริมธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี โดยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุในเครือพจิารณาคดัเลอืกและนำาเสนอผลติภณัฑใ์นรปูแบบ
กองทุนรวมเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานและธุรกิจดังกล่าว ดังนี้

กองทนุรวมคนไทยใจด ี(B-KIND) เปน็กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุในบรษิทั
ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม 
ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ กองทุนมีนโยบาย
มอบรายไดใ้นการจดัการกองทนุรอ้ยละ 40 ของคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็
จากกองทุน ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
สังคมไทย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 กองทุนมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 569.61 ล้านบาท โดยกองทุนได้มอบเงิน
สนบัสนนุโครงการเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มไปแลว้ทัง้สิน้กว่า 53 โครงการ 
เป็นจำานวนเงินรวมกว่า 40 ล้านบาท 

ตัวอย่างโครงการที่กองทุน B-KIND สนับสนุนเงินทุน

• โครงการบัดด้ีโฮมแคร์ เพื่อสนับสนุนโอกาสให้แก่เยาวชนจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลให้เข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
เพื่อทำางานร่วมกับบัดดี้โฮมแคร์ในการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน
ครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการจ่ายค่าบริการและต้องการคนดูแลที่บ้าน 
พร้อมกับนำากำาไรท่ีได้มาจัดบริการเยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้ โดยมีเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสเป็นอาสาสมัครดูแล

• โครงการทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของสตรี 3 จังหวัดภาคใต ้
เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจสตรีท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 15 กลุ่ม ให้ได้รับทุนกู้ยืมพัฒนา
กิจการ เพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เกิดการเช่ือมโยง
กลุ่มวิสาหกิจสตรีเข้ากับผู้ให้คำาปรึกษามืออาชีพทั้งในและนอกพื้นที่ 
เพื่อเสริมศักยภาพในการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น

• โครงการนาแลกป่า อันเป็นต้นแบบโครงการคืนพื้นที่ป่า 104 ไร่ ที่ถูก
ชาวบา้นรกุล้ำาใน จงัหวดันา่น โดยใหช้าวบา้นทีไ่มม่พีืน้ทีท่ำากนิสามารถ
มอีาชพีและรายไดท้ีม่ัน่คง จนเกดิกลไกแรงจงูใจใหเ้กษตรกรคนืพืน้ทีป่า่
เพื่อแลกกับการสนับสนุนการปรับพื้นที่เพื่อทำานา

กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) กองทุนเปิด
บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) และ กองทุนเปิดบัวหลวง
สิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF) เป็นกองทุนที่เน้น
ลงทุนในบริษัทที่มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีจะพิจารณาจากการจัดอันดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย หรอืหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
นอกจากนี้ กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) ยังมี
การพจิารณาลงทนุในบรษิทัทีไ่ดร้บัการรับรองเปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อีกด้วย 
ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2563 กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย 
(B-THAICG) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 260.40 ล้านบาท กองทุนเปิด
บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) 3,862.11 ล้านบาท และกองทุน
เปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพ่ือการเล้ียงชีพ (BSIRIRMF) 3,452.62 
ล้านบาท 



การเข้าถึงบรกิารและการใหค้วามรูท้างการเงนิ
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมุ่งมั่นส่งเสริมการเข้าถึงบริการและการให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ลูกค้าของธนาคาร ธุรกิจและประชาชนทั่วไป 
รวมถึงกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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เปา้หมายประจำาป ี2563

การขยายการให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทาง การมองเห็นสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

การจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินและความรู้อื่นๆ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเอสเอ็มอี

การสนับสนุนสินเชื่อแก่เอสเอ็มอีและเกษตรกร

ผลการดำาเนินงานป ี2563

บัญชีเงินฝากพื้นฐานสำาหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจำานวนทั้งสิ้น 272,982 บัญชี

การพัฒนาตู้บัวหลวงเอทีเอ็มเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

เกษตรกรและเอสเอ็มอีกว่า 500 ราย ได้รับความรู้
ทาง การเงินและความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

การสนับสนุนสินเชื่อแก่เอสเอ็มอีผ่านโครงการสินเชื่อ
ธุรกิจเพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ สินเชื่อบัวหลวงเพื่อ
ธุรกิจแฟรนไชส์ สินเช่ือบัวหลวงกรีน และสินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามัน และสนับสนุนสินเชื่อแก่
เกษตรกรมากกว่า 25,000 ล้านบาท

฿

฿

ATM

฿

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปราะบางต่างๆ รวมถึงเอสเอ็มอี เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงิน 

การให้ความรู้ทางการเงินและความรู้อื่นๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรและเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน

การให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าและประชาชนท่ัวไป
เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
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การเข้าถึงบริการและความรู้ทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือนเป็น
หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน การเขา้ถงึบรกิารทางเงนิทีจ่ำาเปน็จะชว่ยสนบัสนนุใหธ้รุกจิและ
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่การมีความรู้ทางการเงิน รวมถึงความรู้เก่ียวกับ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆ จะชว่ยสรา้งภมูคิุม้กนัความเสีย่งด้านการเงนิ 
และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ธุรกิจและครัวเรือน 
อย่างไรก็ดี การเข้าถึงบริการและความรู้ทางการเงินในประเทศไทยยังไม่
ท่ัวถึง ส่งผลให้ธุรกิจบางส่วนยังไม่สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
และบางครัวเรือนยังไม่สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้ดีพอจนนำาไปสู่
ปัญหาหนี้สิน ซึ่งหากไม่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมก็อาจส่งผล
ทางลบต่อการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคต จากสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคาร
ตระหนักถึงโอกาสที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและให้ความ
รูท้างการเงนิ 2 ประการ คอื 1. โอกาสในการรว่มสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่
ภาคธุรกิจกับครัวเรือน และลดความเหลื่อมล้ำาด้านโอกาส ซึ่งถือเป็นการ
แสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของธนาคารในรปูแบบหนึง่ และ 2. โอกาส
ในการขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ของธนาคารในระยะยาว 

ธนาคารมุง่มัน่สง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารและใหค้วามรูท้างการเงนิแกล่กูคา้
ของธนาคาร ธุรกิจและประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆ เพื่อ
ใหม้คีณุภาพชีวติทีด่ขีึน้และสามารถแขง่ขนัทางธรุกจิไดอ้ยา่งเตม็ศักยภาพ 
ธนาคารเชือ่มัน่วา่ การสง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารทางการเงินอยา่งยัง่ยืนนัน้
จำาเป็นต้องทำาควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและทักษะความรู้
อื่นท่ีจำาเป็นด้วย ธนาคารจึงให้ความสำาคัญกับการจัดกิจกรรมความรู้
ในด้านต่างๆ เช่น การผลิต การตลาด และการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการ ให้แก่ลูกค้าและคนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) และเกษตรกรซ่ึงมีความสำาคัญต่อการจ้างงานและ
เศรษฐกิจของประเทศ แต่มักได้รับโอกาสในการเข้าถึงสินเช่ือน้อยกว่า
กลุ่มอื่น เมื่อเอสเอ็มอีและเกษตรกรมีขีดความสามารถในด้านต่างๆ 
สูงขึ้น รวมทั้งด้านการชำาระคืนเงินกู้ ธนาคารก็จะมีความมั่นใจในการ
สนับสนุนสินเชื่อมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ การมีความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์จะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์และหนุนเสริมให้มีการเข้าถึงมากขึ้น

แนวทางการจดัการ

นอกเหนือจากการขยายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร 
โดยเฉพาะที่นำาเสนอผ่านช่องทางดิจิทัล ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น และการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าและประชนชนท่ัวไปผ่าน
การดำาเนินงานของธนาคารเองและความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ 
จากท้ังภาครัฐและเอกชน ธนาคารได้วางกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงินอย่างท่ัวถึงและการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อเป็น
แนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนำาไปปฏิบัติตามความเหมาะสมแก่
บทบาทและหนา้ทีข่องแตล่ะหนว่ยงาน โดยเนน้การดำาเนนิงานใน 3 ดา้น 
ดังนี้ 

1.  การเตรยีมพรอ้มรบัมอืสงัคมสงูวยั เชน่ การพฒันาผลติภัณฑก์ารออม
สำาหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และการให้ความรู้ทางการเงินและส่งเสริม
วินัยการออมแก่เด็กและคนวัยทำางานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
หลังเกษียณ

2.  การสร้างรากฐานท่ีเแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจ เช่น การสนับสนุน
สินเชื่อให้แก่เอสเอ็มอีและเกษตรกร การพัฒนาทักษะความรู้ในด้าน
ตา่งๆ รวมทัง้ดา้นการเงนิ แกเ่อสเอม็อแีละเกษตรกร เพือ่ใหมี้ขดีความ
สามารถสูงขึ้น สามารถเข้าถึงสินเชื่อและชำาระหนี้คืนได้อย่างยั่งยืน

3.  การสร้างโอกาสทางการเงินแก่กลุ่มเปราะบาง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการท่ีเอื้อต่อการใช้งานของกลุ่มผู้พิการ การให้ความรู้
ทาง การเงินในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สะดวก

นอกจากนี้ ธนาคารมีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจน
เนื้อหาและรูปแบบการให้ความรู้ทางการเงินให้มีความเหมาะสม
และตรงกับความต้องการของกลุ่มต่างๆ มากขึ้น
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การพัฒนาชอ่งทางการใหบ้รกิารเพื่อส่งเสรมิการเข้าถึงบรกิาร
ทางการเงนิ

บริการตัวแทนธนาคาร
เพื่อเพ่ิมช่องทางการทำาธุรกรรมทางการเงินอย่างทั่วถึงและสะดวกต่อ
ประชาชนทุกกลุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและในชุมชนนอกเขต
เมือง ในปี 2563 ธนาคารได้แต่งตั้งเทสโก้ โลตัส และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นตัวแทนธนาคาร เพื่อให้บริการทางการเงิน
ขั้นพื้นฐาน (การรับฝากและถอนเงินสด) แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 
ผ่านจุดบริการซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 14,500 แห่ง ทำาให้ลูกค้า
สามารถเลือกทำาธุรกรรมได้ในสถานที่และเวลาที่สะดวก โดยไม่ต้องมาท่ี
สาขาธนาคาร ธนาคารมแีผนทีจ่ะเพิม่ประเภทของธรุกรรมทีเ่หมาะสมกบั
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร รวมถึง
พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนรายใหม่เพิ่มเติมในอนาคต

เอทีเอ็มและบริการธนาคารอัตโนมัติ
• การพัฒนาตู้บัวหลวงเอทีเอ็มเพ่ือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ธนาคารส่งเสริมให้ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเข้าถึง
บรกิารทางการเงินไดอ้ย่างทดัเทยีมคนปกต ิ โดยรว่มกบัธนาคารสมาชกิ 
สมาคมธนาคารไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พัฒนา
ฟังก์ชันพิเศษสำาหรับการถอนเงินสดที่เคร่ืองบัวหลวงเอทีเอ็ม ซึ่งเป็น
บริการที่กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นต้องการใช้เป็นประจำา 
ภายใต้มาตรฐานที่กำาหนดร่วมกันระหว่างธนาคารสมาชิก ซ่ึงผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

หนา้จอของฟงักช์ัน่พิเศษแสดงเปน็สดีำา ระบขุอ้ความ “โหมดทำารายการ
สำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา” และมบีรกิารเสยีงนำาทาง (Voice Guidance) 
แจ้งข้อมูลในแต่ละขั้นตอนจากลำาโพงของเคร่ือง ท้ังนี้เพื่อให้การใช้
บริการมีความสะดวกและปลอดภัย ธนาคารได้เริ่มให้บริการดังกล่าว
บนเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประมาณ 2,800 เครือ่ง หรือรอ้ยละ 28 ของจำานวนเครือ่งทัง้หมด และ
มีแผนจะขยายไปยังเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มในเขตต่างจังหวัดอีกกว่า 
4,600 เครื่อง ในปี 2564

การส่งเสรมิการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิสำาหรบัลูกค้าบุคคล
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บัวหลวงโฟน บริการธนาคารอัตโนมัติทางโทรศัพท์ 
เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและลดความเสี่ยงในสถานการณ์
โควดิ-19 ธนาคารใหบ้รกิารธนาคารอตัโนมตัทิางโทรศพัทต์ลอด 24 ชัว่โมง 
(บัวหลวงโฟน) ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ โอนเงิน ชำาระเงิน
คา่บรกิาร เตมิเงนิมือถือ สัง่ซือ้สมดุเชค็ สอบถามยอดและชำาระบตัรเครดติ 
บริการกองทุน และบริการอ่ืนๆ ได้ด้วยตนเอง หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี
คอลเซ็นเตอร์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา 

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
• โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ธนาคารมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง 
โดยพัฒนาแอปพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ท่ีมี
ความทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน
ทุกกลุ่ม เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น สามารถจัดการเร่ืองเงินได้ครบจบในแอป
เดียว ทั้งเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ โอนเงิน จ่ายเงิน เติมเงิน ถอนเงิน และ
บริหารจัดการด้านการลงทุน ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทาง
ไปสาขา นอกจากนี ้ธนาคารใหบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ เพือ่ใหล้กูคา้
สามารถบริหารจัดการทางการเงินแบบเป็นส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย 
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต ในปี 2563 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการโมบาย
แบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และ บัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง มากกว่า 
9,650,000 ราย

• บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการเงินฝาก ธนาคารให้บริการบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพย ์e-Savings ผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง จากธนาคารกรุงเทพ ทำาให้
ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
เดินทางไปที่สาขา บัญชีเงินฝากดังกล่าวมีคุณลักษณะพิเศษ คือ 
การไม่กำาหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำา
ธรุกรรมขา้มเขต นอกจากนีธ้นาคารไดน้ำาระบบการพสิจูนแ์ละยนืยนัตวั
ตนทางดิจิทัลภายใต้โครงการ National Digital ID (NDID) มาใช้เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
และยังนำาเทคโนโลยีการจดจำาใบหน้า (Facial Recognition) มาใช้
เพื่อช่วยพิสูจน์และยืนยันตัวตนในกระบวนการทำา e-KYC เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยและป้องกันความเส่ียงจากการถูกปลอมแปลงตัวตน
โดยบุคคลอื่น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงความปลอดภัยในการเปิดบัญชี
ดังกล่าว ในปี 2563 การยืนยันตัวตนด้วย NDID อยู่ระหว่างการ
ให้บริการภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย

CARD
DEBIT

CARD
CREDIT

18,648,400+ บัญชี

จำนวนบัญชีเงินฝากรวมทุกประเภท

9,819,000+ ใบ

จำนวนผู้ถือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ สมาร์ท 

2,165,500+ ใบ

จำนวนผู้ถือบัตรเครดิต

฿

1,237 เครื่อง

จำนวนเครื่องรับฝากเงินสด

ATM

9,050 เครื่อง

จำนวนเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

9,650,000+ ราย

จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการธนาคารดิจิทัล 
โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ 
และ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking
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บญัชเีงนิฝากพ้ืนฐานสำาหรบัผูท้ีถ่อืบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัและผูท่ี้มอีาย ุ
65 ปีขึ้นไป
ธนาคารแสดงเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจธนาคารเพื่อความยั่งยืน 
โดยการเปิดให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน แก่ผู้มีรายได้น้อยภายใต้
โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ภายใต้แนวคิด
การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้แตปี่ 2561 จนถงึปจัจบุนั บญัชีเงนิฝากดังกลา่วมคุีณลกัษณะพเิศษ คือ 
การไม่กำาหนดวงเงินขั้นต่ำาในการเปิดและคงบัญชีเงินฝาก และยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีของบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตที่ผูกกับ
บัญชี ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนการเข้าถึงบริการเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มหรือ
บัตรเดบิตของกลุ่มเป้าหมาย ธนาคารมีจำานวนบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ทั้งสิ้น 272,982 บัญชี

สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกัน
ธนาคารเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสินเชื่อแก่มนุษย์เงินเดือน โดย
นำาเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์สำาหรับพนักงานประจำาที่มีบัญชี
เงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และกิจการของนายจ้างมีคุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคาร วงเงนิสงูสดุ 5 เทา่ของรายไดต้อ่เดอืน หรอืสงูสดุ
ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียพิเศษ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล
ค้ำาประกัน ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถเลือกรูปแบบสินเช่ือให้
สอดคล้องกับแผนการเงินของตนได้ ดังนี้ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ (สินเชื่อ
เงนิกู)้ ซึง่สามารถผอ่นชำาระเทา่กนัทกุงวด ระยะเวลาผอ่นชำาระสงูสดุ 5 ป ี
ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินเดือนให้อัตโนมัติเมื่อได้รับอนุมัติ และ 
สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ (สินเช่ือหมุนเวียน) ซึ่งเป็นวงเงินสำารองไว้ยาม
ฉกุเฉนิและชว่ยเสรมิสภาพคลอ่งโดยเบกิถอนดว้ยบตัรบเีฟสิต ์ผอ่นชำาระ 
เพียง 5% ของยอดคงค้าง ธนาคารมีลูกค้าสินเชื่อดังกล่าวทั้งสิ้นจำานวน  
1,327 ราย วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 125 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย
ธนาคารให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อย โดยการ
ให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องสำาหรับธุรกิจรายย่อย ผ่านบริการวงเงิน
พรอ้มใช ้สนิเชือ่บัวหลวงเพิม่ทรพัย ์(เงนิกู)้ และสนิเชือ่บวัหลวงพนูทรพัย ์
(เงินทุนหมุนเวียน) 

โครงการสินเชื่อข้าราชการบำานาญ
กลุ่มผู้เกษียณอายุเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อค่อนข้างจำากัด 
ธนาคารตอบสนองนโยบายภาครฐัทีต่อ้งการชว่ยเหลอืขา้ราชการบำานาญ
ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น โดยให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์แก่
ข้าราชการบำานาญและกลุ่มลูกจ้างผู้รับบำาเหน็จรายเดือนทั่วประเทศใน
อตัราดอกเบีย้พิเศษ เพือ่นำาไปใชจ้า่ยตามความจำาเปน็และความประสงค ์
เช่น การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว หรือการซื้อสิ่ง
อำานวยความสะดวกต่างๆ โดยมีหลักประกันเป็นบำาเหน็จตกทอด มีผู้เข้า
รว่มโครงการจำานวน 43,903 ราย วงเงินสนิเชือ่รวมกวา่ 23,000 ลา้นบาท

การส่งเสรมิการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิสำาหรบัลูกค้า
ธุรกิจและเกษตรกร

การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร
ธนาคารให้การสนับสนุนเกษตรกรและธุรกิจเกษตรอย่างเต็มรูปแบบมา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการทางการเงินต่างๆ รวมทั้งสินเช่ือ ควบคู่กับ
การสนับสนุนความรู้ด้านการผลิต การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
การจดัการพลงังานท่ีเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มผา่นโครงการเกษตรกา้วหน้า
ของธนาคาร มลีกูคา้ทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจนประสบความสำาเรจ็หลายราย 
ตัวอย่างเช่น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ธนาคารได้สนับสนุนลูกค้า
เกษตรกรฟาร์มเมล่อนให้ปรับโมเดลธุรกิจจากเดิมที่เน้นขายสินค้า
ผ่านธุรกิจขายปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) เป็นขายผ่านช่องทาง
ออนไลนม์ากขึน้ และใหค้ำาแนะนำาเก่ียวกบัการพฒันาฟารม์เมลอ่นในเชงิ
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียต่ำา 
(Soft loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ลูกค้าดังกล่าว นอกจากนี้ 
ธนาคารสนับสนุนเงินลงทุนแก่ลูกค้าเกษตรกรฟาร์มสุกรในการสร้าง
โรงเรือนก๊าซชีวมวลเพ่ือจัดการของเสียในฟาร์ม และสนับสนุนเงินลงทุน
สำาหรับติดตั้ งระบบโซล่าร์บนหลังคาแก่ ลูกค้าเกษตรกรฟาร์มไก่  
ผ่านโครงการสินเช่ือบัวหลวงกรีน ธนาคารมียอดคงค้างสินเชื่อเกษตร
รวมทั้งสิ้นมากกว่า 25,000 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี
ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของเอสเอ็มอี เช่ือมั่นในศักยภาพของ
เอสเอม็อแีละพรอ้มสนบัสนนุให้สามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื ผา่นการให้
บริการสินเช่ือหลากหลายประเภทท่ีตอบทุกโจทย์ความต้องการของ
เอสเอ็มอี เช่น สินเชื่อธุรกิจเพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ สินเชื่อบัวหลวง
เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชื่อบัวหลวงกรีน และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ
สถานบีรกิารน้ำามนั ผูส้นใจสามารถสมคัรใช้บรกิารไดท้ีส่าขาธนาคาร หรอื
สมัครผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

โครงการสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง
ธุรกิจในปัจจุบันจำาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง
ระยะที่ 2 ของกระทรวงอุตสาหกรรมตามมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำา สามารถใช้เป็น
เงนิทนุหมุนเวียนและ/หรอืลงทนุเพือ่ปรบัปรงุด้านเทคโนโลยีใหก้ารดำาเนนิ
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง ปรับเปล่ียน ต่อเติม 
ขยาย หรือลงทุน ในเทคโนโลยีเคร่ืองจักร อุปกรณ์ อาคาร และยานพาหนะ
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในปี 2563 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อ
ภายใต้โครงการดังกล่าวจำานวน 174 ราย วงเงินรวม 915.4 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อค้ำาประกันสำาหรับผู้ประกอบการรายย่อย (บสย.)
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย 
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และลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงมากและมีการ
ติดตามทวงถามหนี้โดยการบังคับขู่เข็ญ ธนาคารได้ร่วมมือกับบรรษัท
ประกันสินเชื่อรายย่อย (บสย.) ในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและลงทุนในกิจการ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำาประกัน 
ภายใตโ้ครงการสนิเช่ือเพือ่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย (ME) ธนาคารไดด้ำาเนิน
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงระยะที่ 3 (ME3 ปี 2561-2563) 
ซึ่งมีจำานวนผู้ประกอบการรายย่อยได้รับสินเชื่อจำานวน 2,738 ราย 
วงเงินสินเช่ือรวมกว่า 496 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563) 
การเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบลงได้

โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย 

ข้อมูลรายละเอยีด
ระยะท่ี 2 (ME2) ระยะท่ี 3 (ME3)

2559–2561 2561–2563

จำานวนผู้ประกอบการ
รายย่อย 1,885 ราย 2,738 ราย

วงเงนิสินเชือ่อนุมัติ 351 ล้านบาท 496 ล้านบาท

การใหค้วามรูท้างการเงนิแก่ลูกค้าและประชาชนท่ัวไป

โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน และ BBL The Trainer 
ธนาคารร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกจัดทำาโครงการ
คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แผนงาน 
Financial Literacy ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสมาคม
ธนาคารไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการถ่ายทอด
ความรู้ทางการเงินให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 
ในปี 2561-2563 โครงการสามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้แก่
นกัศกึษาจำานวนกวา่ 7,000 คน จาก 21 มหาวทิยาลัยท่ัวประเทศ ธนาคาร
ได้จัดโครงการ BBL The Trainer เพื่ออบรมและคัดเลือกพนักงานของ
ธนาคารใหเ้ปน็วทิยากรอาสาภายใตโ้ครงการคนไทยยคุใหมใ่สใ่จเรือ่งเงนิ 
มีพนักงานผ่านคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 200 คน 
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โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำาธุรกรรมทางการเงินแก่ผู้ที่มี
ความบกพร่องทาง การมองเห็น
ธนาคารจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างมีศักดิ์ศรีทัดเทียมคนปกติ
มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 ธนาคารอยู่ระหว่างการจัดทำาคู่มือ
การทำาธุรกรรมทางการเงินสำาหรับกลุ่มผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น
ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมในการทำาธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้คาดว่าจะ
จัดทำาเสร็จสิ้นและเริ่มทยอยส่งมอบได้ในปี 2564 

การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวงและโครงการ 2S
ด้วยความเช่ือมั่นว่าการสร้างความมั่นคงทางการเงินสามารถเริ่มต้นจาก
หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมอย่างครอบครัว ธนาคารจึงได้ดำาเนินการเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินของครอบครัว 
และปลูกฝังวินัยทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง โดยการเผย
แพร่ความรู้ทางการเงินและบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ ผ่านช่องทางต่างๆ 
อย่างสม่ำาเสมอ เช่น การจัดกิจกรรมสัญจร การเผยแพร่ความรู้และ
บทความผ่านสื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กแฟนเพจ “การเงินม่ันคงกับ
ครอบครัวบัวหลวง” เป็นต้น ด้วยธนาคารหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วย
จุดประกายให้เกิดวินัยทางการเงินในวงกว้าง นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้ส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้น้อย ตระหนักและเข้าใจถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ช่วยสร้างความม่ันคงในชีวิตภายใต้
โครงการ 2S (Save and Service) เพื่อนำาไปสู่ “การออมเพื่อความมั่นคง
ของครอบครัว” ธนาคารยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจและสถาบัน
การศึกษา ด้วยการจัดหาวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของธนาคารเข้าไปให้
ความรู้เรื่องการเงินที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานและนักเรียนนักศึกษา 

มหกรรมการเงินการธนาคาร
ธนาคารเขา้รว่มงานมหกรรมการเงนิ (Money Expo) ทีจ่ดัขึน้ทัว่ทุกภมูภิาค
ของประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนในพื้นที่และจังหวัด
ใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่หลากหลายของธนาคาร ทั้งการออม การลงทุน สินเช่ือ 
ตลอดมาตรการช่วยเหลือของธนาคารต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญด้านการเงินจากธนาคารและบริษัทพันธมิตร
ชั้นนำาคอยดูแลให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด ในปี 2563 มีการจัดงาน
รวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ ทีจ่งัหวดันครราชสมีา ระยอง อดุรธาน ีชยีงใหม ่สงขลา 
และกรุงเทพมหานคร (2 ครั้ง) มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 750,000 คน

โครงการคลินิกแก้หนี้
ธนาคารเขา้รว่มโครงการคลนิกิแกห้นี ้ซึง่รเิริม่โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้บัตร
เครดิต บัตรกดเงินสด และหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันให้มี
โอกาสแก้ไขหนี้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัย
ทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้และประชาชนที่สนใจ ในปี 2563 โครงการ
ดังกล่าวได้ขยายขอบเขตลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งผ่อน
ปรนเงือ่นไขการปรบัโครงสรา้งหนี ้เพือ่เพิม่จำานวนผูเ้ข้ารว่มโครงการและ

ช่วยให้ลูกหนี้ผ่อนชำาระหนี้ได้ตามความสามารถที่แท้จริง ตั้งแต่เริ่มต้น
จนถงึปจัจุบัน มลีกูหน้ีของธนาคารเขา้รว่มโครงการแลว้ทัง้สิน้จำานวน 859 
ราย หากนบัเฉพาะลกูหนีท้ีเ่ขา้รว่มโครงการในป ี2563 มจีำานวน 673 ราย

AEC CONNECT และหลักสูตร AEC Business Leader 
ธนาคารจัดต้ัง AEC CONNECT ข้ึน เพ่ือเป็นศูนย์ให้คำาแนะนำาด้านการค้า
และการลงทุนสำาหรับผู้ท่ีสนใจดำาเนินธุรกิจใน AEC รวมถึงจัดอบรมและ
สมัมนาในหวัขอ้เกีย่วกับการคา้ การลงทนุ และการดำาเนนิธรุกจิในภมูภิาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากน้ี ธนาคารยังเปิดหลักสูตร AEC 
Business Leader ซ่ึงเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึกให้กับ
ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะเอสเอ็มอีผู้ท่ีต้องการเตรียมความพร้อม
สำาหรับการเร่ิมต้นธุรกิจในภูมิภาค ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เชิงลึก
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุน มุมมองเก่ียวกับโอกาสทางธุรกิจ 
และทกัษะการบรหิารจดัการธรุกจิ ภายใตบ้รบิทของแตล่ะประเทศสมาชกิ
อาเซียน พร้อมกับได้โอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับ
ลกูคา้ของธนาคารทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ นอกจากนี ้หลกัสตูร
ดังกล่าวยังเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าของธนาคารด้วย ธนาคาร
ได้เปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 183 คน 
(โครงการอบรมรุ่นที่ 5 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ธนาคารได้จัดกิจกรรม “AEC Stay Safe 
Project” โดยจัดทำาของท่ีระลึกคือ หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ฆ่า
เช้ือโรค สง่ถงึสมาชกิโครงการทกุทา่นทางไปรษณยี ์และสรา้งกลุม่สนทนา 
“AEC Alumni” ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อช่วยให้ลูกค้าต่อยอดธุรกิจ 
ซ้ือ-ขาย สินค้าระหว่างกันในช่วงเวลาท่ียากลำาบาก เมื่อสถานการณ์
โควิด 19 ผ่อนคลายลง ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 ธนาคาร
ได้จัดงาน “AEC Business Leader Reunion ปี 2563” เพื่อให้สมาชิกได้
เช่ือมความสัมพันธ์และแลกเปล่ียนประสบการณ์การทำาธุรกิจ อีกทั้งยัง
จัดช่วงสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นใน AEC โดย 
ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าชั้นนำาของไทย และ
ทิศทางเศรษฐกิจไทยและอาเซียน ปี 2564 โดย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

การให้ความรู้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
เพ่ือใหป้ระชาชนทกุกลุ่มสามารถเข้าถงึความรูท้างการเงนิไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว ธนาคารมีการให้ความรู้ทางการเงินผ่านเว็บไซต์ธนาคาร 
ครอบคลุมประเด็นสำาคัญอย่างครบถ้วนตั้งแต่ การออม การลงทุน 
บัตรเครดิต บัตรเดบิต ดิจิทัลแบงก์ก้ิง การวางแผนเรื่องบ้าน ตลอดจน
การวางแผนเกษียณ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ หัวข้อ “เกร็ดความรู”้

ติดตามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ี  
https://www.bangkokbank.com/ th-TH/
Personal/Tips-and-Insights

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Tips-and-Insights
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Tips-and-Insights
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Tips-and-Insights
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เพื่อนคู่คิด ชีวิตยุคใหม่ เคียงข้างทุกย่างก้าว เข้าใจทุกเป้าหมาย
ในปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้ทุกความต้องการและทุกเป้าหมาย
ทางการเงินของคนทุกวัยเป็นจริงได้ง่ายขึ้น ธนาคารได้ให้ความรู้
ที่ตอบโจทย์ความสนใจและไลฟ์สไตล์ ของผู้คนทุกกลุ่ม  โดยรวบรวม
ผลิตภัณฑ์และแนะนำาเคล็ดลับและเกร็ดความรู้ ทั้งด้านการงาน การเงิน 
และไลฟส์ไตล ์ทีส่ามารถนำาไปปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนัได ้รวมถงึรวบรวม
คลิปความรู้ที่มีประโยชน์กับทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่ง
เริม่ตน้ทำางาน เตรยีมพรอ้มสรา้งครอบครวั อยากเปน็เจา้ของธรุกจิ จนถงึ
กลุม่ทีเ่ตรยีมพรอ้มเกษยีณ ผูท้ีส่นใจสามารถศกึษาเพิม่เตมิได้จากเวบ็ไซต์
ธนาคารกรุงเทพ หัวข้อ “เพื่อนคู่คิด ชีวิตยุคใหม”่

ติดตามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ี 
https://www.bangkokbank.com/ th-TH/
Persona-LandingPage 

Bangkok Bank SME เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
ธนาคารไดส้รา้งเครอืขา่ยสงัคมออนไลนผ์า่นโครงการ SME Social Planet 
ภายใต้ชื่อ “Bangkokbanksme” ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรูใ้หก้บัผู้ประกอบการและบคุคลทัว่ไปบนโลกออนไลน ์ทัง้เฟซบุก๊ 
ยูทูป ทวิตเตอร์ และอินสตราแกรม ผ่านการนำาเสนอบทความทางธุรกิจ 

1,465,065 ราย

เว็บไซต์

2,038,243 ราย

เฟซบุ๊ก

14,810 ราย

ยูทูป

19,800 ราย

ทวิตเตอร์

ยอดผู้เขา้ใชง้านและผู้ติดตามผ่าน 
BangkokbankSME 

WWW

8,950 ราย

อินสตราแกรม

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Persona-LandingPage
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Persona-LandingPage
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Persona-LandingPage
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การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ประสบการณ์ของลูกค้าท่ีประสบความสำาเร็จ 
และสาระนา่รูต้า่งๆ เชน่  Digital Marketing, Business Disruption, Smart 
Farming, Accounting & Tax ตลอดจนรายการ SME Clinic 

ในปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 ธนาคารได้
พัฒนาการจัดงานสัมมนาออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Live 
Bangkokbank SME โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ แก่
เอสเอม็อแีละผู้ท่ีสนใจ ดำาเนนิรายการโดย คุณสทุธชิยั หยุน่ จำานวน 4 ครัง้ 
มผีูใ้หค้วามสนใจเขา้รว่มการสมัมนาออนไลนเ์ปน็จำานวนมาก นอกจากนี ้
ธนาคารเปิดตัวระบบ e-Learning ศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจสำาหรับ
เอสเอ็มอี (http://elearning.bangkokbanksme.com) เพื่อให้ความรู้และ
ทักษะที่จำาเป็นในยุคดิจิทัล ครอบคลุมด้านการบริหาร การจัดการ และ
การตลาดสำาหรับเอสเอ็มอีในยุคดิจิทัล ปัจจุบันมีหลักสูตรที่น่าสนใจ 
7 หลกัสตูร ไดแ้ก ่Content Marketing, Facebook Marketing, การประยกุต์
ใช้ Digital Marketing สำาหรับธุรกิจที่ขายสินค้าที่มีหน้าร้าน, การประยุกต์
ใช้ Digital Marketing สำาหรับธุรกิจบริการที่มีหน้าร้าน, การประยุกต์ใช้ 
Digital Marketing เพื่อขายสินค้าผ่าน Social Commerce, การโฆษณา
สินค้าผ่าน Facebook Ads, และเทคนิค Live Broadcast บน Facebook 
Page มีผู้สนใจเข้าชมทั้งสิ้นกว่า 8,422 ครั้ง

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและ
สนับสนุนเอสเอ็มอีที่ทำาการค้าระหว่างประเทศ
ธนาคารร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

Facebook Live Bangkokbank SME

หวัข้อ วนัท่ี จำานวนผู้เข้าชม

Next Normal รูก่้อน รุกก่อน 17 กรกฎาคม 2563 53,185 คน

ต้ังรบั ปรบัเปล่ียนทันเกม อสังหารมิทรพัย์ ยุค Next Normal 8 ตุลาคม 2563 38,098 คน

วคัซนี Covid-19 กับความหวงัเศรษฐกิจไทย 
(เศรษฐกิจไทยจะไปทิศทางไหน เอสเอม็อคีวรปรบัตัวอย่างไร) 26 พฤศจกิายน 2563 32,599 คน

Future World กับความท้าทายใหม่ของผู้ประกอบการ 22 ธนัวาคม 2563 116,508 คน

ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบนัธนาคารไทย และธนาคารอืน่ๆ 
ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำาหรับ 
เอสเอ็มอีต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหาร
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนและสนับสนุนเอสเอ็มอีที่ทำาการค้าระหว่าง
ประเทศ” เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ทดลองใช้
เครือ่งมอืการประกนัคา่เงนิ (FX option) พรอ้มทัง้ลดภาระคา่ใชจ่้ายในการ
ทำาธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ในป ี2563 ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
โควดิ-19 ธนาคารจึงรว่มกบัหนว่ยงานพนัธมติรทัง้จากภาครฐัและเอกชน
จัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook (Webinar) และ 
e-Learning ให้แก่ลูกค้าเอสเอ็มอีท้ังส้ิน 193 บริษัท พร้อมทั้งให้สิทธิ
รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
และการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการทำาธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหวา่ง
ประเทศจากภาครัฐ

http://elearning.bangkokbanksme.com


การพัฒนาชมุชนและสังคม
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม โดยร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม 
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน พร้อมกับส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า 

รายงานความยั่งยืนป ี2563 51

เปา้หมายประจำาป ี2563

การจัดทำากลยุทธ์การดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

การจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท

การจัดงานเสวนาเพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า

ผลการดำาเนินงานป ี2563

ธนาคารจดัทำากลยทุธก์ารดำาเนนิกจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมแล้วเสร็จ

การส่งมอบอาคารเรียนหลังท่ี 31 ให้แก่โรงเรียนบ้านดงกลาง 
(ธนาคารกรุงเทพ 31) อำาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

การเสวนาเพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้าจำานวน 4 ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 150 ราย

31

150

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

การดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามแผนกลยุทธ์ ปี 2563–2565

การพัฒนาเยาวชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา

การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมสามารถแข่งขัน
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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ธุรกิจและสังคมมีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ธุรกิจมีบทบาท
สำาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ผ่านการจ้างงาน การผลิต
สนิคา้และบรกิาร ตลอดจนการทำากจิกรรมทีช่ว่ยแก้ไขบรรเทาปัญหาต่างๆ 
ในสังคม ในทางกลับกัน สังคมที่เข้มแข็งจะเก้ือหนุนธุรกิจ ซึ่งเป็นหน่วย
ย่อยในสังคม ให้สามารถดำาเนินกิจการได้อย่างย่ังยืน ธนาคารมุ่งม่ันในการ
ร่วมพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งผ่านการทำากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีหลากหลาย ท้ังท่ี
เป็นการดำาเนนิงานของธนาคารและการทำางานรว่มกบัหนว่ยงานพนัธมติร 
อืน่ๆ ธนาคารไดก้ำาหนดกลยทุธก์ารดำาเนนิกจิกรรมเพือ่พฒันาชมุชนและ
สังคม ซ่ึงเน้นการตอบโจทย์ความท้าทายสำาคัญของประเทศ ได้แก่ การเข้า
สูส่งัคมอายยุนื ความเหลือ่มล้ำาทางเศรษฐกจิและสงัคม และความทา้ทาย
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำาเจตนารมณ์ในการร่วมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยงัคงใหค้วามสำาคญักบัการสง่เสริมและสบืสานศลิปวฒันธรรมไทยอันทรง
คุณค่า และการทำานุบำารุงศาสนา ให้อยู่คู่สังคมไทยไปอย่างยาวนาน กิจกรรม
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่นำาเสนอในรายงานฉบับนี้ ครอบคลุม
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปและชุมชนที่อยู่
รอบธนาคาร มีท้ังกจิกรรมทีจ่ดัเปน็ประจำา และทีริ่เร่ิมข้ึนใหมใ่หส้อดคลอ้ง
กับบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการบรหิารจดัการ

ธนาคารได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำาหนดทิศทาง 
หลักการ และกรอบการดำาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มี
ความชดัเจน อนัจะนำาไปสูก่ารสรา้งผลกระทบเชงิบวกตอ่ชมุชนและสงัคม 
ธนาคารสนับสนุนบริษัทลูกท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารให้
นำานโยบายไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัท นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของธนาคาร
มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในคุณค่าและความสำาคัญของ
การพัฒนาชุมชนและสังคม เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ และสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ

ธนาคารมอบหมายให้ฝ่ายการประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักที่
รบัผดิชอบการวางแผนประจำาปเีกีย่วกบักิจกรรมการพฒันาสงัคม รวมถงึ
ทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง แต่ก็เปิดโอกาสให้หน่วยงานธุรกิจ
ของธนาคารสามารถริเริ่มและดำาเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ตนรับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม พร้อมท้ังดูแลและติดตาม
การดำาเนินงานให้สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 
ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสังคมและส่งเสริมธุรกิจขึ้น
เพื่อทำาหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกโครงการด้านสังคมท่ีธนาคารจะให้การ
สนับสนุนนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีกำาหนดไว้ในแผนงานประจำาปี นอกจากน้ี 
ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานของธนาคารรวมกลุ่มกันดำาเนินกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ในนาม “กลุ่มบัวหลวงบำาเพ็ญประโยชน์” 
เพื่อสร้างสรรค์เมล็ดพันธุ์ความดี และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้คำาขวัญ 
“รักส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์”

กลยุทธ์การดำาเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนือจากกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่
ทรงคุณค่า และการทำานุบำารุงศาสนา ซ่ึงธนาคารให้ความสำาคัญและ
ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ธนาคารได้กำาหนดกลยุทธ์การดำาเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2563-2565 โดยมุ่งเน้นสนับสนุน
หรอืมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัมอืกบัความทา้ทายสำาคญั
ที่ประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1. การเข้าสู่สังคมอายุยืน 
2. ความเหลื่อมล้ำา และ 3. ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1.  การเข้าสู่สังคมอายุยืน คนไทยมีอายุยืนมากขึ้นเร่ือยๆ ในขณะที่
ยงัเผชญิกบัความท้าทายดา้นความมัน่คงทางการเงนิท้ังในระดบับคุคล
และครัวเรือน เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกิดหนี้สินเกินตัว การออม
ที่ไม่เพียงพอและขาดการเตรียมพร้อมทางการเงินหลังเกษียณ และ
ความสามารถในการสร้างรายได้ของกลุ่มเปราะบางท่ียังมีค่อนข้างจำากัด

2.  ความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม ภัยคุกคามใหม่ๆ ที่กำาลัง
เกิดขึ้น โดยเฉพาะการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตอกย้ำาปัญหาความ
เหลื่อมล้ำาในหลากหลายมิติ เช่น การเข้าถึงบริการและความรู้
ทาง การเงิน การเข้าถึงทักษะความรู้ของเอสเอ็มอีและเกษตรกร 
และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

3.  ความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้ม ภาวะโลกรอ้น การพฒันาอยา่งรวดเรว็
ของเมอืง และการใชท้รพัยากรอยา่งฟุม่เฟอืยไรป้ระสทิธภิาพ กำาลงัสง่
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและขีดความสามารถ
ในการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของประเทศ ประเดน็ทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้ม
ที่สำาคัญ เช่น ภัยแล้ง ขยะล้นเมือง (รวมถึงขยะพลาสติก) การตัดไม้
ทำาลายป่า และมลพิษ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชมุชนและสังคม

ธนาคารกำาหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมภายใต้กลยุทธ์
การดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาถึงเป้าหมาย
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิความทา้ทายสำาคญัตอ่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่ การสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้าและหน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนลักษณะของธุรกิจ 
กลยทุธท์างธุรกจิความเชีย่วชาญ ทรพัยากร และภาพลกัษณข์องธนาคาร 
เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมทางสังคมท่ีธนาคารสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมนั้น  
จะนำามาซ่ึงคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และต่อธนาคารรวมถึง
พนกังานของธนาคารทีเ่ขา้รว่มในกจิกรรมตา่งๆ นอกจากนี ้ธนาคารมกีาร
ส่ือสารและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม
ตามโอกาสท่ีเหมาะสม ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อร่วมสร้าง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและค้นหาแรงบันดาลใจในการทำาหน้าที่ของตนให้
ดีท่ีสุดต่อไป สำาหรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของธนาคาร
สามารถแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
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1. การสนับสนุนความเปน็อยู่ท่ีดีของชมุชนและสังคม

• โครงการ “บัวหลวงร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง” 
น้ำามีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำารงชีวิต แต่หลายพื้นที่ใน
ประเทศไทยประสบภัยแล้งและน้ำาท่วมซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังและ
ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชุมชนต่าง ๆ ธนาคารและมูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำาโครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างย่ังยืน
มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำา
ให้แก่ชุมชน ในปี 2563 ธนาคารร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดังกล่าว
ดำาเนินโครงการ “บัวหลวงร่วมชุมชน แก้ภัยแล้ง” เพื่อให้เป็นต้นแบบ
การบรหิารจดัการน้ำาอยา่งยัง่ยนื และได้ขยายไปสูเ่ครอืขา่ยทัว่ประเทศ
ครอบคลุม 66 ชุมชน รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ 
ขอนแก่น พิษณุโลก และสุโขทัย มีประชาชนได้รับประโยชน์ 885 
ครัวเรือน หรือ 3,777 คน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรรวม 354 ไร่ 
สามารถจัดสรรน้ำาได้ทั้งหมด 43,328  ลูกบาศก์เมตร  ธนาคารดำาเนิน
โครงการนี้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 
ซ่ึงอยู่ภายใต้โครงการ “ร่วมมือ ร้อยใจ รอดภัยแล้ง” ของมูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำา ซึ่งเป็น
องคก์ารมหาชนภายใต ้กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวัตกรรรม เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ำา
ได้อย่างตรงจุดด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถเข้าถึงความรู้ด้านการ
บริหารจัดการน้ำา โดยน้อมนำาแนวพระราชดำาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 
มาเปน็แนวทางในการบรหิารจดัการน้ำาของชมุชน เริม่จากการทำาความ
เขา้ใจสภาพพืน้ท่ี ปรมิาณน้ำาทีม่แีละทีต่อ้งการใช ้จนถงึการปรบัตวัและ
บริหารจัดการน้ำาอย่างสมดุล

• กิจกรรมบัวหลวงจิตอาสายกพลทำาดี
ธนาคารดำาเนนิโครงการ “ปฏทินิเกา่ของคณุมคีา่ อยา่ทิง้” ตอ่เนือ่งเปน็
ปีท่ี 10 โดยนำาปฏิทินต้ังโต๊ะเก่าที่รวบรวมได้จากเพื่อนพนักงาน
ทัว่ประเทศ สง่มอบใหก้บัหนว่ยงานตา่งๆ อาท ิโรงเรยีนสอนคนตาบอด
พระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำาไป
จัดทำาหนังสือเบรลล์และสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้พิการทางสายตา 
ปี 2563 ซ่ึงครบรอบ 10 ปี ของโครงการ ธนาคารได้จัดกิจกรรม 
“บัวหลวงจิตอาสา สอนน้องตาบอด” เพื่อส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า
ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
และมูลนธิิคนตาบอดไทย และร่วมจดัทำาสือ่การเรยีนการสอนเสรมิสรา้ง
ความรู้สำาหรับผู้พิการทางสายตา เช่น ไม้บรรทัดสูตรคูณ และโดมิโน
เลขาคณิต มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
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• การจัดหารถเข็น (Wheelchair) ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ 
ที่ขาดแคลน 
ธนาคารรว่มกบับรษิทั แปซฟิคิ คอรป์อเรชัน่ จำากดั ผูร้บัสมัปทานบรหิาร
สถานีวิทยุ จส.100 สนับสนุนโครงการเพื่อระดมทุนจัดหารถเข็นให้แก่
ผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีขาดแคลนอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยเชิญชวนให้
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ปัจจุบัน ธนาคารได้
สง่มอบรถเขน็ไปแลว้ทัง้สิน้ 1,769 คนั ครอบคลมุ 37 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

• การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ธนาคารสนับสนุนการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” ภายใต้แนวคิด 
25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืนโดยการบริจาคเงินและเป็น
ชอ่งทางการรบับรจิาคเงินผา่นบรกิาร “BeSureQR ใจบญุ” ระบบบรจิาค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการจัดและแจกถุงยังชีพพระราชทาน โครงการจัดตั้ง
โรงครวัพระราชทาน โครงการชว่ยเหลือดา้นทีอ่ยูอ่าศยั (บา้นนอ็กดาวน)์ 
และโครงการฟ้ืนฟูอาชีพและพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ธนาคาร
ยังได้นำาพนักงานจิตอาสาร่วมจัดทำาถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิฯ 
มอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำาท่วมและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคโควิด-19 ทั้งสิ้นกว่า 10,000 ถุง 

• รายการคาราวานสำาราญใจ เที่ยวไปในชุมชน ซีซั่น 4
ธนาคารสนับสนุนรายการโทรทัศน์ “คาราวานสำาราญใจ เที่ยวไปใน
ชุมชน” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจระดับชุมชน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รายการดังกล่าว
นำาเสนอเร่ืองราวทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ โบราณสถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนสินค้า
และบริการที่น่าสนใจของชุมชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มาให้คำาแนะนำาแก่ชุมชนเพื่อนำาไปปรับปรุงและต่อยอด
สินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนให้ดึงดูดใจและตอบโจทย์ลูกค้า
มากขึ้น รายการออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 07.15–07.45 น. 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 33 และสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้
ทางช่องยูทูป คาราวานสำาราญใจ ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 12,500 คน 
นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ท่ี 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ คาราวานสำาราญใจ เที่ยวไปในชุมชน 

• การสนับสนุนงานวิ่งเขาใหญ่มาราธอน 2563
ธนาคารร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปลูกจิตสำานึกให้
ประชาชนรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่านการสนับสนุนงานวิ่งเขาใหญ่
มาราธอน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกจากจะช่วยปลูก 
จิตสำานึกให้แก่ประชาชนแล้ว โครงการดังกล่าวยังช่วยหาทุนสนับสนุน
กจิกรรมและทนุการศกึษาของมลูนธิริฐับรุษุ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์
ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิรักเมืองไทย 
และทุนประกันชีวิตให้กับลูกจ้างผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

2. การสนับสนุนการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง 
และการพัฒนาทางการแพทย์

• ผลิตภัณฑ์บัตรเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

โครงการ “บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ธนาคารกรุงเทพ-ยิ่งใช้ ยิ่งได้บุญ”
ธนาคารมอบเงินค่าธรรมเนียมรายปีโดยไม่หักค่าใช้จ่าย และบริจาค
สมทบในอัตรา 0.2% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทเทเนียม 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในแต่ละรอบบัญชี ให้แก่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีเพือ่นำาไปสรา้งคณุประโยชนแ์ละชว่ยเหลอืผูป้ว่ย
ยากไร้ ปี 2563 มีจำานวนบัตรกว่า 12,000 ใบ และมียอดเงินบริจาค
ไปแล้วกว่า 14.57 ล้านบาท 

โครงการบัตรร่วมศิริราช ธนาคารกรุงเทพ 
โครงการบัตรร่วมศิริราช ธนาคารกรุงเทพ ให้บริการบัตร 2 ประเภท 
ได้แก่ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช “บัตรที่ใช่ ของคนใจดี” และ
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช “สุขใจทุกครั้ง ท่ีใช้ 
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ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ” ธนาคารมอบเงินบริจาค ในอัตรา 0.2% 
จากยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรในแตล่ะรอบบญัช ีใหแ้กค่ณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมแลกเป็น
เงินบริจาค (1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท) และธนาคารจะบริจาค
สมทบใหอ้กีเทา่กบัจำานวนเงนิทีบ่รจิาค เพือ่นำาไปสรา้งคณุประโยชนแ์ก่
ผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาบริการทางการแพทย์ ในปี 2563 ธนาคาร
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ในการผ่อนจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
ศริริาช และโรงพยาบาลศริริาช ปยิมหาราชการณุย์ และความคุ้มครอง
จากประกันอุบัติเหตุฟรีสูงสุด 200,000 บาท สำาหรับลูกค้าผู้ถือบัตร 
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำาเงิน
บริจาคท่ีได้รับไปสร้างคุณประโยชน์ทางการแพทย์ในหลากหลายรูปแบบ 
รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำาหรับ อาคารนวมินทรบพิตร 84 
พรรษา ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรที่ทันสมัย เพื่อขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพของผู้ป่วย

• การสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อประชาชน
ธนาคารสนับสนุนมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ในการ
ออกหน่วยบริการทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคทั่วไปและให้บริการ
ทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าบริการ มาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ในปี 2563 ธนาคาร ได้สนับสนุนการออกให้

บรกิารรวม 4 ครัง้ ทีจ่งัหวดัแมฮ่อ่งสอน อุตรดิตถ ์ประจวบครีขัีนธ ์และ
กำาแพงเพชร มปีระชาชนเขา้รบับรกิารจำานวน 3,109 คน มผีูบ้รหิารและ
พนกังานสาขาในพืน้ทีก่วา่ 40 คน อาสาสมคัรชว่ยอำานวยความสะดวก
แก่ผู้มารับบริการ เพื่อแบ่งเบาภาระของแพทย์และพยาบาล และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับประชาชนในพื้นที่ 

• การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 
ธนาคารสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
จากพนักงานและผู้บริหารของธนาคาร ทุก 3 เดือน การเดินการกุศล
เพื่อสุขภาพ งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก และร่วมสนับสนุนการจัดสร้าง
อาคารภาคบริการโลหิต เป็นต้น ในปี 2563 ธนาคารจัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ณ อาคารสำานักงานใหญ่ และอาคารพระราม 3 
มี พนักงานร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 1,403 คน สามารถส่งมอบโลหิตให้
สภากาชาดไทยรวม 561,200 ยูนิต นอกจากนี้ ธนาคารยังได้บริจาค
เงินจำานวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ Virtual Run 
“Run for Blood…วิ่งหาเลือด” และได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมสะสมระยะวิ่งร่วมกันเพื่อพิชิตระยะทาง 5,000 กิโลเมตร 
ในนามทีม Be The Hope มีพนักงานเข้าร่วม 94 คน สะสมระยะทางว่ิง
ได้รวมกว่า 8,797 กิโลเมตร ทะลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

ผลิตภัณฑ์
เปา้หมายประจำาป ี2563 
(ใบ)

จำานวนการเปดิบัตรใหม่ 
ป ี2563 (ใบ)

จำานวนบัตรสะสม  
(ใบ)

จำานวนยอดเงนิบรจิาค
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



56 ธนาคารกร�งเท� จ�ากัด �มหา�น�

• การสนับสนุนโครงการกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำาบัดมะเร็ง 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารสนับสนุนโครงการกองทุนวิ จัยภูมิคุ้มกันบำาบัดมะเร็ง 
คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เพือ่พฒันายาแอนตบิอดี้
ต้านมะเร็งและวัคซีนโรคมะเร็งแบบจำาเพาะบุคคล มาอย่างต่อเน่ือง 
ปี 2563 พนักงานธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งออนไลน์โครงการ 
“Chula Cancer Run ก้าว...ทันมะเร็ง” ในนามทีม Be The Hope 
สามารถสะสมระยะทางวิ่งได้ 280,739 กิโลเมตร ภายในเวลา 52 วัน 
ธนาคารในฐานะผูใ้ห้การสนบัสนุนกจิกรรมดงักลา่วจงึได้รว่มบรจิาคเงนิ
จำานวน 2,000,000 บาท สมทบเข้ากองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำาบัดมะเร็ง 

3. การพัฒนาเยาวชนและส่งเสรมิโอกาสทางการศึกษา ลา้นบาท ปจัจบุนัธนาคารไดม้อบทนุการศกึษาไปแลว้กวา่ 175 ทนุ รวม
มูลค่ากว่า 266 ล้านบาท ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
กลับเข้ามาเป็นพนักงานธนาคารทั้งในระดับบริหารและระดับพนักงาน 
และมีนักเรียนทุน ร้อยละ 25 เติบโตเป็นผู้บริหารของธนาคาร

• โครงการสมุดวันเด็ก
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังวินัยการออมตั้งแต่วัยเยาว์เป็นหนทาง
ไปสูค่วามมัน่คงทางการเงนิในอนาคต ในป ี2563 ธนาคารไดจ้ดักจิกรรม
ปลูกฝังวินัยและจิตสำานึกรักการออม และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
อยากการเรียนรู้และฝึกฝนการทำาบันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยส่งมอบ
กระปุกออมเงินและสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ตลอดจนอุปกรณ์
การเรยีนและหนงัสอืสำาหรบัเยาวชน เปน็ของขวัญวันเด็กแกน่กัเรยีนใน
โรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนที่ธนาคารบริจาคอาคารเรียนให้ โรงเรียน
ในโครงการสานพลงัประชารฐั (CONNEXT ED) และโรงเรยีนทีธ่นาคาร
ช่วยฟื้นฟูจากน้ำาท่วมผ่านโครงการพลังน้ำาใจไทย เป็นต้น มีเด็กและ
เยาวชนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 280,000 คน

• โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท
การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชนบท 
ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ธนาคารดำาเนินการให้แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง 
ธนาคารดำาเนินโครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและสิ่งอำานวย
ความสะดวกด้านการศึกษา สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต ปี 2563 ธนาคารส่งมอบอาคารเรียนให้แก่
โรงเรยีนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรงุเทพ 31) อำาเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด 
และต่อเติมปรับปรุงอาคารและส่วนอื่นๆ ภายในโรงเรียน ตลอดระยะ
เวลา 45 ปี ของโครงการ ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณสำาหรับ
โครงการน้ีไปแล้วมากกว่า 40 ล้านบาท ส่งมอบอาคารเรียนไปแล้ว 31 แห่ง 
ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างประโยชน์แก่นักเรียนในทุก
โรงเรียนของโครงการได้มากกว่าปีละ 16,000 คน

• ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ
เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้าในอาชีพ ธนาคาร
มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาส
ในการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโท (ภาคภาษาองักฤษ) จากสถาบนัทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ โดยธนาคารมอบทุนการศกึษาใหแ้กพ่นกังาน
และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ซึ่งมีเป้าหมายในการมอบทุนปีละ 25 ทุน 
ในปี 2563 มีผู้รับทุนทั้งหมด 11 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษากว่า 25 
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• โครงการ “หนังสือเพื่อชีวิต และจินตนาการ”
ธนาคารรว่มกบัสำานกัพมิพป์ระพนัธส์าสน์ ดำาเนนิโครงการมอบหนงัสอื
ใหห้อ้งสมุดโรงเรยีนระดบัประถมศกึษามาอยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตป่ ี2552 
เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทาง
ความคิดของเยาวชนไว้บริการแก่นักเรียน ที่ผ่านมาธนาคารได้มอบ
หนังสือที่ผ่านการเลือกสรรแล้วแก่โรงเรียนในสังกัดสำานักการศึกษา
กรงุเทพมหานคร โรงเรยีนในพืน้ทีภ่าคใตต้อนลา่งทีป่ระสบอทุกภยัและ
หนังสือในห้องสมุดได้รับความเสียหาย โรงเรียนที่ธนาคารร่วมพัฒนา
การศึกษาภายใตโ้ครงการสานพลงัประชารฐั โรงเรยีนทีธ่นาคารบรจิาค
อาคารเรียน และโรงเรียนอื่นๆ ที่ขาดแคลน ในปี 2563 ธนาคารได้จัด
ทำาหนังสือชุดส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต ภายใต้โครงการ “หนังสือเพ่ือ
ชวีติ และจินตนาการ” และไดม้อบให้หอ้งสมุดโรงเรียนในสงักดักระทรวง
ศกึษาธกิารจำานวน 400 โรง ในพืน้ทีท่ีข่าดแคลนและห่างไกล หนงัสอืที่
ได้รับการคัดเลือกมี 3 ชุด ได้แก่ นิทานสองภาษา (ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ) Good Habit Series หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ และ
หนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ ซึ่งทั้ง 3 ชุดดังกล่าวผสมผสานแนวคิด
สมัยใหม่ จินตนาการ และหลักคิดเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์สำาหรับการ 
เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

• โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี
ธนาคารใหค้วามสำาคญักบัการมสีว่นร่วมพัฒนาการศกึษามาโดยตลอด  
เพราะเช่ือมัน่วา่การศกึษาคอืรากฐานทีส่ำาคัญของการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์  ในปี 2559 ธนาคารเป็นหนึ่งใน 12 องค์กรเอกชนท่ีริเริ่มและ
ก่อตั้ง “โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี” ที่จัดตั้งขึ้นจาก
แนวคิดการรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการร่วม
สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศ ผ่านรูป
แบบการพัฒนาผู้นำาองค์กรในบทบาทการเป็น School Partner 
ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาโรงเรียน 
ในปี 2563 โครงการได้ปรับรูปแบบการดำาเนินงานเป็น “มูลนิธิสาน
อนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation)” 
โดยธนาคารได้สนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียน
ประถมนนทร ีและโรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 5 เพือ่สง่เขา้
ร่วมโครงการระดมทุนออนไลน์ (Crowdfunding) ภายใต้มูลนิธิสาน
อนาคตการศกึษาคอนเนก็ซอี์ด ีผา่นทางเวบ็ไซต ์www.connexted.org 
ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมได้โดยทั่วถึง นอกจากนี้ 
ธนาคารส่งเสรมิให ้School Partner ของธนาคาร ทำางานรว่มกับผูบ้รหิาร

โรงเรียนที่อยู่ในการสนับสนุนของธนาคารอย่างต่อเนื่อง (ทั้งหมด 236 
โรงเรียน ใน 54 จังหวัด) เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนและชุมชน

• โครงการบัวหลวงก่อการครู
โครงการบัวหลวงก่อการครูเริ่มขึ้นในปี 2562 โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำาในด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีผู้เข้า
รว่มโครงการทัง้สิน้ 139 คน จาก 47 โรงเรียน ใน 23 จงัหวดั ในป ี2563 
ธนาคารได้ดำาเนินโครงการต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพแก่ผู้บริหารโรงเรียน
ในหัวข้อ “หลักการสร้างองค์กรแห่งความสำาเร็จ” มีผู้บริหารจาก 
12 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด เข้าร่วมการอบรม นอกจากนี้ ธนาคารได้
สนับสนุนการจัดอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการศึกษา รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ให้แก่
ครูแกนนำาจำานวน 85 คน พร้อมทั้งแนะนำาช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ 
(e-Learning) เกีย่วกบัเทคนคิการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบใหม ่เพือ่
ให้ครูแกนนำาสามารถเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และนำาไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับโรงเรียนของตนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19
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• โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)
ธนาคารเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ภายใต้ความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านบางหมาก จังหวัดตรัง เพื่อร่วม 
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในปี 2563 ธนาคาร
ไดร้ว่มกับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์ดัทำากจิกรรมตา่งๆ เพือ่รว่มพฒันา
โรงเรียนทั้งสองแห่ง เช่น ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลเก่ียวกับ
โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ประเมินแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและ
กำาหนดเป้าหมายร่วมกันกบัผูบ้ริหารโรงเรยีน ครู ผูป้กครอง และชมุชน 
สนบัสนนุการศกึษาดูงานดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษาในโรงเรยีน
พื้นท่ีนวัตกรรมศึกษาจังหวัดระยอง จัดอบรมออนไลน์หัวข้อ “การ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Home-based Learning” และสนับสนุน
การเปดิพืน้ทีจ่ดันทิรรศการแสดงผลงานของครแูละนกัเรยีน ซึง่เกดิจาก
การเรยีนรูร้ว่มกบัชมุชนในงาน “เวทเีครอืขา่ย แสดงพลงั สือ่สารสงัคม”

4. การสรา้งความเข้มแข็งใหแ้ก่ภาคการเกษตรและเอสเอม็อี

• โครงการเกษตรก้าวหน้า
ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของภาคการเกษตรท่ีมีบทบาทสำาคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ธนาคารได้ดำาเนินโครงการเกษตร
ก้าวหน้ามาอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ภาคเกษตรอย่างจริงจังและเป็นข้ันเป็นตอน ต้ังแต่การสนับสนุนความรู้
แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า 
การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อแบ่งปันความรู้และ
สรา้งโอกาสทางการตลาดรว่มกัน ตลอดจนการสนบัสนนุดา้นการตลาด
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา 
การศึกษาดูงาน และการจัดงานวันเกษตรก้าวหน้า ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารสำานักงานใหญ่เป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรโดย
เฉพาะรายเล็กได้นำาผลผลิตท่ีมีคุณภาพมาจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง สำาหรับปี 2563 ธนาคารงดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์โรค
โควิด-19 แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการซ้ือขายออนไลน์ให้
พนกังานสามารถซือ้สนิคา้ไดจ้ากเกษตรกรโดยตรง ในป ี2563 ธนาคาร
ได้จัดงานเสวนา “เพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า” จำานวน 4 ครั้ง ได้แก่ 
“โรดแมปส้มโอ อร่อยท่ัวไทย”, “Model การเกษตรไทย หลังวิกฤต 
Covid-19” “การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพด-ข้าวไทย ให้เป็นที่ 1 ของ
โลก” และ “อนาคตการเกษตรไทย ในมุมมองของเกษตรก้าวหน้า” 
ท่ีห้องประชุมสำานักงานใหญ่ สีลม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและเกษตรกร
ตวัอยา่งเขา้รว่มการเสวนาและใหข้อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน ์มผีูเ้ขา้ร่วมงาน
รวมแล้วกว่า 150 คน

• ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี
ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีมีการจัดกิจกรรมความรู้ให้แก่สมาชิกอย่าง
สม่ำาเสมอ เช่น การอบรมสัมมนา เรื่อง “การตลาดธุรกิจเพื่อผู้บริโภค 
(Business to Consumer Marketing)”, “โลกทัศน์จีนในปัจจุบันและ
อนาคต : Key Success ของ SME จีน”, ทิศทางการเมืองของสหรัฐ
หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี : ผลกระทบต่อไทย”, “จับเข่าคุย 
พลิกธุรกิจ SME หลังโควิด-19” และ“การบริหารการเงินและต้นทุน: 

• การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา
ในต่างจังหวัด
ธนาคารสนับสนุนให้สายงานธุรกิจต่างๆ ของธนาคารแสดงความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคมโดยการสรา้งโอกาสทางการศกึษาและการพฒันาสถานศกึษา
ในต่างจังหวัด เช่น สายลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวงนำาผู้บริหารและ
พนักงานกว่า 400 คน มอบทุนการศึกษาและของใช้จำาเป็นแก่เด็กและ
เยาวชน ณ โรงเรยีนหมูบ่า้นเดก็ จงัหวดักาญจนบรุ ีภายใตโ้ครงการปนั
น้ำาใจสู่น้อง ผู้จัดการและพนักงานสาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นตัวแทนธนาคารมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและ
ทำากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ตำาบลช่อระกา 
อำาเภอบ้านเหลือ่ม จังหวดันครราชสมีา ซึง่ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็โรงเรยีน
คณุภาพประจำาตำาบลในโครงการ 1 ตำาบล 1 โรงเรยีนคณุภาพ โรงเรยีน
ดังกล่าวเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีนักเรียนรวม 204 คน
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หลักสูตรบัวหลวง” มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 500 คน นอกจากน้ี ยังมี
การจัดสัมมนาพิเศษ การศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ และ
กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิเครอืขา่ยทางธรุกจิของเอสเอม็อ ีโดยลา่สดุ 
ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ได้นำาสมาชิกจำานวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน 
การจัดการเกษตรกรรมอย่างครบวงจรที่คูโบต้าฟาร์ม ของบริษัทสยาม
คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด นิคมอมตะซิตี้ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 
24 กันยายน 2563

• บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์
ธนาคารจัดมหกรรมสินค้า บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ ครั้งที่ 12 บริเวณ
หน้าอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีนำาสินค้า
อุปโภคบริโภคคุณภาพดีมาจำาหน่ายให้ประชาชนทั่วไป ถือเป็นการ
เพิ่มช่องทางการตลาดและต่อยอดธุรกิจให้กับสมาชิกชมรมบัวหลวง
เอสเอม็อ ีในป ี2563 นี ้ธนาคารสรา้งความมัน่ใจใหแ้กผู่ม้ารว่มงานโดย
ดำาเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
อย่างเคร่งครัด และจัดช่องทางซ้ือขายท้ังออฟไลน์-ออนไลน์ มีโปรโมช่ัน 
“สแกนจ่าย ไดเ้งินคนื” สำาหรบัลกูคา้ท่ีชำาระเงนิผา่นโมบายแบงกก์ิง้ จาก
ธนาคารกรุงเทพ มีการจัดเตรียมเทคโนโลยีรับชำาระเงินผ่านบริการ 
BeMerchant เพื่ออำานวยความสะดวกแก่เอสเอ็มอีที่มาร่วมงาน 
และมีการเพิ่มช่องทางการซ้ือขายออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก “บัวหลวง 
เอสเอ็มอีแฟร์” เพื่ออำานวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าและเพิ่ม
ความปลอดภยัในสถานการณโ์ควดิ-19 ในงานมเีอสเอม็อรีว่มออกรา้น 
83 ราย และมียอดจำาหน่ายสินค้ารวม 7.21 ล้านบาท

5. การส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมไทย
ธนาคารก่อตั้ง ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ขึ้นในปี 2522 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์และการแสดง
พื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ธนาคารได้รับความเชื่อถือจากแวดวง
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะผู้สนับสนุนศิลปะแขนงนี้อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง และสามารถสานสายสัมพันธ์อันดีกับศิลปิน ครูอาจารย์ 
และนกัศกึษา วิชาดนตรแีละนาฏศลิปไ์ทยมาโดยตลอด กจิกรรมทีศ่นูย์
สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ริเร่ิมและดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องมี
หลากหลาย แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จึงทำาให้หลาย
กิจกรรมไม่สามารถจัดขึ้นได้ อย่างไรก็ดี ในปี 2563 ยังมีบางกิจกรรม
สำาคัญที่สามารถจัดขึ้นได้ ดังนี้

• สังคีตสราญรมย์
กิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ท่ัวไปได้ชมศิลปะการแสดงของไทยที่นับวันจะหาชมได้ยาก และเปิด
โอกาสให้ศิลปิน คณะนาฏศิลป์ รวมทั้งเยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีเวทีแสดง
ความสามารถสู่สายตาประชาชน ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
ได้จัดการแสดงมาแล้วรวม 217 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2554 มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างแรงบรรดาลใจให้
เยาวชนในชุมชนใกล้เคยีงกับสถาบนัคกึฤทธิ ์ซึง่เป็นสถานท่ีจดัการแสดง 
สมัครเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยกับสถาบันคึกฤทธิ์อย่างต่อเน่ือง
โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ในป ี2563 ศนูยสั์งคตีศิลป ์ไดเ้พ่ิมชอ่งทางการรบัชม

การแสดงในแบบออนไลนผ์า่นเฟซบุก๊ไลฟ์ ของศนูย์สงัคตีศลิป ์ธนาคาร
กรุงเทพ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากขึ้น

• ศูนย์สังคีตศิลป์สัญจร
ธนาคารจดักิจกรรม “ศนูยส์งัคตีศลิปส์ญัจร” เพือ่สรา้งความสมัพันธกั์บ
เครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆ และเปิดโอกาสให้เยาวชน
รุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา 
ปี 2563 ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับสำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาการแสดงเข้าร่วมในงาน 
“แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” จังหวัดลพบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 
7 ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ มีห้องสมุดที่รวบรวมข้อมูล
ทางศลิปวฒันธรรมไวม้ากมาย โดยเฉพาะในสาขาศลิปะการแสดง รวม
แล้วมีหนังสือทั้งสิ้นกว่า 15,000 เล่ม และมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึก
การแสดงนาฏดุรยิางคศลิป์ประเภทตา่งๆ ผูส้นใจสามารถศกึษาคน้ควา้
และสามารถขอรบับนัทกึการแสดงไดท้ีศ่นูยส์งัคตีศลิป ์ธนาคารกรงุเทพ 
หรือสาขาของธนาคารท่ีผู้รับสะดวก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ 
ศนูยส์งัคตีศิลป ์ธนาคารกรงุเทพ ไดเ้พิม่ชอ่งทางรบัชมบนัทกึการแสดง
ผ่านทางยูทูป ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงมีบันทึกการแสดงกว่า 
1,400 รายการ และมีผู้รับชมกว่า 100,000 คน

6. การทำานุบำารุงศาสนา

• กิจกรรมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารได้เป็นสถาบัน
การเงินแห่งแรกที่ ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณ ให้อัญเชิญ
ผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวงทั่วประเทศ 
รวมถงึวดัไทยในตา่งประเทศ ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่54 ในป ี2563 นี ้ธนาคาร
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีกลุ่มบัวหลวงบำาเพ็ญประโยชน์ ชมรมบัวใหญ่ ซึ่ง
เป็นชมรมของพนักงานธนาคารที่เกษียณอายุแล้ว หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประชาชนผูม้จีติศรทัธา ผู้บรหิารและพนกังานของธนาคาร 
เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งส้ินประมาณ 1,000 คน ผู้มีจิตกุศล
ร่วมทำาบุญเป็นจำานวนเงินรวมท้ังส้ิน 13,675,306 บาท เพื่อใช้ในการ
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บูรณปฏสิงัขรณพ์ระอโุบสถทัง้ภายในและภายนอก ปรับปรงุพพิิธภณัฑ์
วฒันธรรมทอ้งถิน่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สรา้งหอ้งสขุาใหมถ่วายวัด 
และมอบเป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน ชมรม 
และมูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดด้วย

• พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค
ธนาคารจัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 47 เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะหรือการแสดงความ
ชืน่ชมยนิดแีดพ่ระภกิษแุละสามเณรทีม่คีวามมานะพากเพยีรจนสำาเรจ็
การศึกษาตามหลักสูตรคณะสงฆ์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรเกิดความวิริยะอุตสาหะในการ
ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพ่ือเป็นกำาลังสำาคัญของ
พระพุทธศาสนาในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ต่อไป ในปี 2563 
มีพระภิกษุและสามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำานวน 63 รูป 
เปน็พระภิกษุ 50 รปู และสามเณร 13 รปู ซึง่จะไดร้บัพระราชานเุคราะห์
ให้อุปสมบทเป็นนาคหลวงตามโบราณราชประเพณี ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของธนาคารที่ได้มีส่วนอุปถัมภ์บำารุงการศึกษาของคณะสงฆ์

• กิจกรรมถวายสักการะ
เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำาปี 2563 ธนาคารได้นำาเครื่อง
สักการะไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ประธานกรรมการ
มหาเถรสมาคม กรรมการมหาเถรสมาคม (ม.ส.) 21 รูป ที่ปรึกษา
มหาเถรสมาคม และพระเถระผู้ใหญ่ 4 รูป ซึ่งจำาพรรษา ณ 21 พระ
อาราม รวมถงึไดจ้ดัเครือ่งสกัการะใหส้าขาในตา่งจงัหวดันำาไปถวายแด่
เจ้าอาวาสพระอารามหลวงท่ีธนาคารได้เคยมีโอกาสนำาผ้าพระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวายในปีที่ผ่านๆ มา การถวายสักการะพระเถระ
ชั้นผู้ใหญ่ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษานั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำา
ปีของธนาคาร เพื่อธำารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในกิจกรรมของ
พุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรสืบไป

รูปแบบการสนับสนุน

฿

เงินสด

52.87
ล้านบาท

สิ่งของและบริการ

159.49
ล้านบาท

ค่าดำเนินกิจกรรม

81.69
ล้านบาท

มูลค่าของจำนวนชั่วโมงจิตอาสา

2.9
ล้านบาท
จาํนวนชัว่โมงจติอาสา 8,819 ชัว่โมง

฿

ลักษณะการสนับสนุน

การลงทนุเพือ่ชมุชน
และสังคม

56%
การลงทนุเชงิพาณิชย์

เพือ่สังคม

26%
การบรจิาค

18%



การลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ความมุ่งมั่น

ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของความตกลงปารีส ธนาคารจึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานภายในธนาคาร

เปา้หมายประจำาป ี2563

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายอนุรักษ์พลังงานของ
ธนาคาร

การนำาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Management System: EMS) มาใช้อย่างเป็นระบบ

การพัฒนาและทดลองใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร

การบรรลุเป้าหมายด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร 
(ปี 2561–2563)

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2566

การนำาระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มมาใชอ้ยา่งเปน็ระบบ
ทั่วทั้งองค์กร

การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร

การเพิม่ประสทิธภิาพและความครอบคลมุของการจัดการขยะ

การบรรลุเป้าหมายด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร 
(ปี 2564–2566)

ผลการดำาเนินงานป ี2563

อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้เป็น
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าจะ
แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี 2564

อยู่ระหว่างทดสอบและเตรียมความพร้อมของระบบบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 
System: EMS)

เริ่มทดลองใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการใช้
พลังงานและทรัพยากร (Eco-Efficiency Data Management)

ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ของอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม เท่ากับปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Carbon Neutral)

บรรลุบางเป้าหมายด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร 
(ปี 2561–2563) ในกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร และ
อยู่ระหว่างการกำาหนดเป้าหมายใหม่ (ปี 2564–2566)

การลดการใชพลังงานไฟฟา

การลดการใชน้ํา

การลดการปลอย GHG ประเภท 1

การลดการปลอย GHG ประเภท 2

11.40%

5.23%

15.65%

11.03%5%

5%

5%

10%

เปาหมาย เกินเปาหมาย

GHG 2

GHG 1
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ กำาลัง
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การบรรเทาปัญหาดังกล่าว
ไมส่ามารถทำาไดโ้ดยหนว่ยงานใดหน่วยงานหน่ึงเพยีงลำาพงั แตจ่ำาเปน็ตอ้ง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
ธนาคารเช่ือว่าธุรกิจควรมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากมาตรการ
ป้องกันบรรเทาท่ีเพียงพอและเหมาะสม และควรส่งเสริมและสนับสนุน
การดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม อันจะชว่ยบรรเทาภาวะ
โลกรอ้นและปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ ทีก่ำาลงัเปน็ความท้าทายสำาคญั
และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงธนาคารและลูกค้าของธนาคาร

ธนาคารมุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภายใต้ความตกลงปารีส จึงพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้
ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ 
และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของ
ธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคารยงัใหค้วามสำาคญักบัการสร้างความตระหนักรู้
และสง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติสำานกึในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มและพลงังาน 
พรอ้มทัง้นำาหลกัการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาปรบัใช้ เพือ่ใหก้าร
ใช้ทรัพยากรภายในธนาคารมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ในปี 2563 ธนาคารได้ทำาการพิจารณาทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ประจำาปี และเห็นความจำาเป็นที่จะต้องปรับให้ครอบคลุมการดำาเนินการ
ดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยจะถกูพฒันาใหเ้ปน็นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม
และการอนุรักษ์พลังงานต่อไป นอกจากน้ี ธนาคารได้ทำาการชดเชย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำาหรับอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม ซึ่งได้การ
รับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100% (Carbon Neutral) จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในส่วนของการกำาหนดเป้าหมาย
การดำาเนินงาน หลังจากท่ีธนาคารได้บรรลุเป้าหมายการลดการใช้
ทรัพยากรและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ไว้สำาหรับปี 2561-2563 ไปแล้วนั้น ธนาคารกำาลังอยู่ระหว่าง
การยกระดับการกำาหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ความตกลงปารีสมากขึ้น (Science Based Targets) ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ประกาศใช้และเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในปี 2564

แนวทางบรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและ
การอนุรกัษ์พลังงาน

ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินการอย่างจริงจังในการ
ดูแลผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากการดำาเนินงานของธนาคาร 
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดปริมาณการปล่อย

ระบบ EMS ของธนาคาร ถกูออกแบบใหม้กีารทํางานเปน็วงจร
P-D-C-A โดยมขีัน้ตอนดังต่อไปน้ี

กรอบการบรกิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมของธนาคาร

การปรับปรุงแก้ไข (ACT)

• การทบทวนการดําเนินงานโดยผู้บรหิาร
• การปรบัปรุงการดําเนินงาน

การวางแผน (PLAN)

• การกําหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม
   และการอนุรกัษ์พลังงาน
• การกําหนดเปา้หมาย
• บทบาทและความรบัผิดชอบ
• การระบุประเด็นและประเมนิความเส่ียง
   ด้านส่ิงแวดล้อม
• การปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้กําหนด
   ด้านส่ิงแวดล้อม

การปฏิบัติ (DO)

• การดําเนินการและการควบคมุ
• การส่ือสารกับหน่วยงานภายใน
   และภายนอกธนาคาร
• การฝึกอบรม การสรา้งความตระหนัก
   และความรูค้วามสามารถของพนักงาน
• การเตรยีมความพรอ้มและ
  จดัการภาวะฉกุเฉิน
• การบรหิารจดัการเอกสาร

การติดตามตรวจสอบ (CHECK)

• การติดตาม ประเมนิผล
  และรายงานผลการดําเนินงาน
• การตรวจสอบและตรวจประเมนิ
  ความสอดคล้องขอ้กําหนด

กา
รป

รบั

ปรุ
งแก้ไข

(A
CT)

การวางแผน

(PLAN)

(D

O)

การป

ฏิบ
ัติ(CHECK)

การติดตามตรวสอบ

อ้างอิง: ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) ตามมาตรฐาน ISO 14001t
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ก๊าซเรือนกระจก ธนาคารจัดให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 14001: 2015 และข้อกำาหนดของ
ทางการ ระบบ EMS ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การกำาหนดเป้าหมาย
และแนวทางปฏิบัต ิการประเมนิความเสีย่งและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคาร การติดตามผลการดำาเนินงาน 
การกำาหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และเครื่องมือจัดการข้อมูลด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร เพื่อใช้ 
ในการวางแผนและติดตามผล ซึ่งท้ังหมดน้ีจะช่วยให้การดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานของธนาคารมีความเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ธนาคารคาดว่าจะสามารถนำาระบบ EMS 
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบได้ในปี 2564 

การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงาน
เนื่องจากเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานเป็นเร่ืองที่มีขอบเขต
กว้างขวางและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและพนักงานจำานวนมาก ธนาคาร
จึงกำาหนดแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานภายใน
องค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และประโยชน์
ต่อธนาคารในด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและ
พนักงาน ธนาคารอยู่ระหว่างการจัดต้ังคณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทดแทนคณะทำางานเดิมที่มีขอบเขตหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบเนน้หนกัไปทางดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน คณะทำางานดา้น
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
การใชพ้ลงังานของอาคารดำาเนนิไปอยา่งมีประสิทธภิาพ ทบทวนนโยบาย
สิง่แวดล้อมและการอนรุกัษพ์ลงังาน กำาหนดมาตรการและเปา้หมายดา้น
สิง่แวดลอ้มและการอนุรกัษพ์ลงังาน ออกแบบและขบัเคลือ่นโครงการและ

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้การดำาเนินงาน
เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ตรวจสอบสถานภาพ
การใช้พลังงาน ตรวจสอบผลการดำาเนินงานและการจัดการพลังงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนจัดการอบรมหรือกิจกรรมความรู้ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน คณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงานจะต้องรายงานความคืบหน้าและผลการดำาเนินงาน
ให้ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ

นอกจากน้ี ธนาคารได้จัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร ทำาหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และได้จัดตั้งคณะทำางานจัดทำารายงาน
วิเคราะห์การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร ทำาหน้าที่
จัดเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินการ 
เพื่อให้การทำางานมีความชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ธนาคารมอบหมายให้คณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
พลังงานซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งเพื่อทำาหน้าที่แทนฝ่ายอาคาร สำานักงาน
และทรัพย์สิน ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่
กำาหนดไว้หรือไม่ ธนาคารจัดให้มีการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
โดยให้องค์กรอิสระภายนอก เข้ามาทำาการทวนสอบข้อมูลการจัดการ
พลังงานและก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของธนาคาร เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือแก่ข้อมูลผลการดำาเนินงานสำาคัญต่างๆ ท่ีธนาคาร
เปิดเผยต่อสาธารณะ และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่างๆ ที่ธนาคารนำามาใช้
วางแผนและกำาหนดเป้าหมายมีความถูกต้องตามมาตรฐาน

คณะทํางานด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษพ์ลังงาน

ดำเนินการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงาน

ประสานงานกับ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมดูแล
รวบรวมข้อมูลและ
ติดตามตรวจสอบ

ประเมินผล
และรายงานผล
การดำเนินงาน

ทบทวนนโยบาย
รวบรวม

ข้อเสนอแนะ

รายงานให้
ผู้บริหารระดับสูง

ได้รับทราบ

จัดการอบรม
หรือกิจกรรม

1 2 3 4 5 6 7
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การดำาเนินงานและกิจกรรมท่ีสำาคัญในป ี2563

1. การปรบัปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม
• โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย

เปลีย่นเคร่ืองปรบัอากาศท่ีมอีายกุารใชง้านมากกวา่ 20 ป ีในสาขาของ
ธนาคาร เน่ืองจากเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี 
มักจะทำางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถทำาความเย็นได้ตามที่
กำาหนด และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่จะใช้
สารทำาความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทนสารเดิมซ่ึงส่งผลเสีย
ต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ และสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
สาขาที่ทำาการเปลี่ยนได้ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี

• โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้า Downlight เป็นหลอด LED ที่อาคาร
สำานักงานใหญ่จำานวน 1,507 หลอด และโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
ฟลูออเรสเซนต์และโคมไฟฟ้า Downlight เป็นหลอด LED ที่อาคาร 3  
และอาคารสาขาพระรามเก้า จำานวน 1,431 หลอด การเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าดังกล่าวคาดว่าจะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ทั้งสิ้นประมาณ 
106,600 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี ทำาให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวม
กันประมาณ 548,000 บาทต่อปี ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 73.9 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ และลดการใชพ้ลงังาน
ได้ประมาณ 387,760 เมกะจูลต่อปี

2. การลดการใชพ้ลังงานและทรพัยากร
• โครงการลดการใชก้ระดาษ ธนาคารนำาระบบ Office 365 มาใชใ้นการ

ทำางานของพนักงานท่ัวทั้งธนาคาร ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถทำางาน
ได้ทุกที่ทุกเวลา  อีกทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูลบนพื้นที่ออนไลน์ ทำาให้
พนกังานสามารถส่งตอ่ขอ้มลูระหวา่งกนัได้โดยไมต่อ้งพมิพเ์อกสาร และ
สามารถเกบ็สำาเนาเอกสารด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิสแ์ทนการถา่ยสำาเนา 
ธนาคารมกีารรณรงคใ์หพ้นกังานลดละเลกิการใชก้ระดาษในการทำางาน 
โดยให้ปรับเปล่ียนการนำาส่งหนังสือ รายงาน เอกสารการประชุมหรือ
เอกสารนำาเสนอต่างๆ ท่ีพิมพ์เป็นเอกสาร เป็นการส่งผ่านช่องทาง
อเิลก็ทรอนกิส ์พรอ้มทัง้มกีารปรบัตัง้คา่เริม่ตน้ ของเครือ่งถา่ยเอกสาร
ทุกเครื่องให้เป็นแบบพิมพ์ 2 หน้า และรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานคัดแยก
กระดาษเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

• การให้บริการรถตู้รับ-ส่งพนักงาน (Shuttle Van Service) การเดินทาง
เป็นกลุ่มเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากการเดินทางแบบเด่ียว 
สำาหรับพนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีระหว่าง อาคาร
สำานักงานใหญ่ สีลม อาคารพระราม 3 อาคารตรีทิพย์ อาคารแสงทองธานี 
อาคารพระราม 9 และสโมสรบางนา

3. การสรา้งความตระหนักรูด้้านการอนุรกัษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม
• โครงการบัวหลวงรักษ์พลังงาน ในปี 2563 ธนาคารได้เตรียมจัดทำา

หลกัสตูรเรยีนออนไลน์ ชดุความรูด้า้นการอนรุกัษพ์ลงังานตามโครงการ
บัวหลวงรักษ์พลังงานผ่านช่องทาง BBLearn เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายแก่เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกระดับ คาด
ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
ธนาคารร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหลากหลายหัวข้อให้กับผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร 

ดังน้ี 1.การกล่ันกรองประเด็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม และพัฒนา
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคาร โดยเน้นการวิเคราะห์รายละเอียดของแนวทางการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการ 
และทรัพยากรที่สำาคัญในการดำาเนินงาน 2.การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันของธนาคารกับมาตรฐานการ
จัดการระดับสากล และวิเคราะห์ความคาดหวังต่อระบบการจัดการ
ด้านส่ิงแวดล้อมในอนาคตของธนาคาร และ 3. การกำาหนดแผนการ
ดำาเนินงานท่ีสอดคล้องกับระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม (EMS) 
โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อมทำาหน้าท่ีผู้ดำาเนินการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและให้คำาแนะนำาแก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร
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• โครงการ Less is More ลดใช้ ได้เพิ่ม เป็นโครงการที่สร้าง
ความตระหนกัรูแ้ละรณรงคใ์หผู้บ้รหิารและพนกังานของธนาคารทกุคน
ร่วมกันลด ละ เลี่ยงการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำาวัน 
รวมถึงการนำาสิ่งของที่ใช้แล้วไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลด
ประมาณขยะ โครงการนีเ้ปดิโอกาสใหพ้นกังานทกุคนไดร้ว่มกนัแบง่ปนั
ไอเดยีดีๆ  ในการ ลด ละ เลีย่งการใชพ้ลาสตกิแบบครัง้เดยีวทิง้ เพือ่เปน็
แนวทางแก่เพื่อนพนักงานคนอื่นๆ ได้ลองนำาไปใช้

4. การสนับสนุนโครงการด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงาน

• โครงการ “ตาวิเศษ-บ้านครัว”
ธนาคารให้การสนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทยหรือ ตาวิเศษ มาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 30 ปี สมาคมสร้างสรรค์ไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการกระตุ้นและปลูกฝังเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
หนว่ยงานตา่งๆ ใหเ้กดิความตระหนกัรูแ้ละอยากมสีว่นรว่มในการดแูล
รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์และ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้อย่างต่อเนื่อง ปี 2563 สมาคมสร้างสรรค์ไทยได้
เริ่มโครงการ “ตาวิเศษ-บ้านครัว : ชุมชนจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน” เพื่อให้เป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างความตระหนักรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะให้กับคนในชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม พนักงานจิตอาสาของธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจทำา
ชุมชนบ้านครัวให้สะอาด ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ให้แก่คนในชุมชน 
และร่วมกันวางระบบการจัดการขยะและสภาพแวดล้อมในชุมชน
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การขึ้นทะเบียนคารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 

 ธนาคารได้ทวนสอบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของกลุ่มอาคาร
สำานักงานใหญ่ โดยมีศูนย์วจิยัและฝึกอบรมนิเวศวทิยาอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยมหดิล ซึง่ได้ข้ึนทะเบียนกับองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืน
กระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้ทวนสอบ (Verification Body: VB) 
ธนาคารได้รบัการรบัรองและขึ้นทะเบยีนคารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 
(Carbon Footprint for Organization) จากองค์การบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นปรมิาณท้ังส้ิน 23,129 ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563

โครงการชดเชยคารบ์อนเปน็ศนูย์ (Carbon Neutral)

ธนาคารเขา้รว่มโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 
Program: T-VER) และในป ี2563 ธนาคารได้รบัการรบัรองขึน้ทะเบียน 
คารบ์อนนิวทรลัองค์กร สำาหรบัอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม และคารบ์อน
นิวทรลัอเีวน้ท์จาก 2 กิจกรรม ได้แก่ งานประชมุวสิามญัผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 
1 /2563 และงานประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจำาปี 2563 ครัง้ท่ี 27 จาก
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
คณะส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นท่ีปรึกษาในการ
วเิคราะหป์รมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ธนาคารผ่านการทวนสอบ
การคำานวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากโดยผู้ทวนสอบ (Verification 
Body: VB) เพื่อประเมินความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนเขา้รว่มกิจกรรมชดเชยคารบ์อนเปน็ศนูย ์และได้สนับสนุนคารบ์อน
เครดิตของโครงการจาก บรษัิท มิตรผล ไบโอ พาวเวอร ์จำากัด โดย
ชดเชยคารบ์อนเท่ากับปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท้ังหมด 100% 
(Carbon Neutral) หรอืคิดเป็น 13,100 ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า เพื่อรว่มเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการขับเคล่ือนไปสู่สังคม
คารบ์อนต่ำา (Low Carbon Society)

หมายเหตุ:
1  ก๊าซเรือนกระจก ประเภทท่ี 1 หมายถึง ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยตรงท่ีธนาคารควบคุมและติดตามผล 

ประกอบด้วยคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรสัออกไซด์ (N2O) ซลัเฟอรเ์ฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) และ
คลอโรฟลูออโรคารบ์อน (CFC) ซึ่งคำานวณจากปรมิาณการใชน้้ำามันเชือ้เพลิงจากเครือ่งกำาเนิดไฟฟา้สำารอง ระบบ
เครื่องสูบน้ำาดับเพลิง และยานพาหนะในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ปริมาณการรั่วไหลของสารทำาความเย็น
ในระบบปรบัอากาศและสารดับเพลิง ซึ่งประมาณการจากปรมิาณการส่ังซือ้ และปรมิาณก๊าซมีเทนของระบบบำาบัด
น้ำาเสีย (septic tank) ซึง่ประมาณการจากจำานวนพนักงานในแต่ละอาคาร

2  ก๊าซเรอืนกระจก ประเภทท่ี 2 หมายถึง ก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยออ้มท่ีธนาคารควบคุมและติดตามผล ประกอบ
ด้วยคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ซึง่คำานวณจากปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของธนาคาร อา้งองิขอ้มูลตามมาตรวดัไฟฟา้ของ
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

3  ก๊าซเรอืนกระจก ประเภทท่ี 3 หมายถึง ก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยออ้มอืน่ๆ ท่ีธนาคารควบคุมและติดตามผล 
ประกอบด้วยคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ซึง่คำานวณจากปรมิาณการใชน้้ำา อา้งองิมาตรวดัของการประปานครหลวง
และการประปาส่วนภูมภิาค ปรมิาณการใชก้ระดาษของธนาคาร ประเมินจากปรมิาณการเบกิใชใ้นแต่ละหน่วยงาน และ
การเดินทางโดยเครือ่งบินเพือ่เหตุผลทางธุรกิจ

4  FTE (Full Time Employee) คือ จำานวนพนักงานของธนาคารเฉล่ียต่อเดือนในปี 2563

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (GHG)

ธนาคารประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินงาน 
ตามมาตรฐานแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเทียบเท่า
มาตรฐาน ISO 14064-1 โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission 

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

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 

GHG ประเภทที่ 11 GHG ประเภทที่ 22 GHG ประเภทที่ 33

14,039
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

ปริมาณต่อ FTE4

0.63

78,947
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

ปริมาณต่อ FTE4

3.56

1,592
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ปริมาณต่อ FTE4

0.07
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การใชพ้ลังงานและทรพัยากร

ในปี 2563 ธนาคารเริ่มจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการใช้พลังงานและ
ทรพัยากร ผา่นระบบการจดัการขอ้มลูการดำาเนนิงานดา้นการใช้พลงังาน
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือสำาหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เหมาะสำาหรับการบันทึกข้อมูลท่ี

กระจายอยู่ในหลากหลายหน่วยงาน เพราะจะช่วยให้การบันทึกข้อมูลมี
ขอ้ผดิพลาดลดลง และการตรวจทานขอ้มลูสามารถทำาไดร้วดเรว็ข้ึน ขอ้มลู
ทีบ่นัทกึในระบบดงักลา่ว เชน่ ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ น้ำามนั น้ำา ขยะ น้ำาทิง้ 
การใช้กระดาษ และการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

หมายเหตุ 
1  การคำานวณอา้งองิตามตารางค่าแปลงหน่วยพลังงานเชือ้เพลิง (ค่าความรอ้นสุทธ)ิ 

ของกรมพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2 FTE (Full Time Employee) คือ จำานวนพนักงานของธนาคารเฉล่ียต่อเดือนในปี 2563

หมายเหตุ:
1 อา้งองิข้อมูลตามมาตรวดัของการใชไ้ฟฟา้ของการไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
2 อา้งองิข้อมูลตามฐานระบบน้ำามันของธนาคาร
3 FTE (Full Time Employee) คือ จำานวนพนักงานของธนาคารเฉล่ียต่อเดือนในปี 2563

การใชพ้ลังงานในธนาคาร

พลังงานน�ามนัท่ีใชใ้นองค์กร

28.19%
พลังงาน

กิกะจูล1

160,912

พลังงานไฟฟา้ท่ีซือ้มาใชใ้นองค์กร

71.81%
พลังงาน

409,935
กิกะจูล1

ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด

กิกะจูล1

570,847
ปริมาณต่อ FTE2พลังงาน

25.75

การใชพ้ลังงานในธนาคาร

158,569
ปรมิาณการใชพ้ลังงานไฟฟา้ 

เมกะวัตต์-ชั่วโมง1

7.15
ปริมาณต่อ FTE3

ลิตร240,329

ปรมิาณน�ามนัดีเซลสําหรบัเครือ่งกําเนิดไฟฟา้สํารอง 
และเครือ่งสูบน�าดับเพลิง

1.82
ปริมาณต่อ FTE3

Gasoline

DIESEL

DIESEL

196,675
ปรมิาณน�ามนัดีเซลสําหรบัยานพาหนะ

8.87
ปริมาณต่อ FTE3

ลิตร2

4,850,223
ปรมิาณน�ามนัเบนซนิสําหรบัยานพาหนะ

218.80
ปริมาณต่อ FTE3

ลิตร2
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การจดัการขยะ

ธนาคารมีการคัดแยกขยะในกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร เพื่อ
ลดปริมาณขยะ ลดการส้ินเปลืองทรัพยากร และช่วยให้การจัดการขยะ
ในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแยกประเภทขยะ ดังนี้

• ขยะไม่อันตราย ได้แก่ 1. ขยะทั่วไป เช่น กระดาษชำาระ ถุงพลาสติก
หรือบรรจุภัณฑ์อาหารของพนักงานและ 2. ขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋อง
น้ำาอัดลม แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก และขวดแก้ว จะถูกคัดแยก
ประเภทและรวบรวม เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องมารับไปจัดการ
ต่ออย่างเหมาะสม (ฝังกลบ หรือนำาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล)

• ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ธนาคารจะทำาการคัดแยก
และติดต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องมารับไปจัดการตามวิธีการ
ที่ถูกต้องเหมาะสม

• ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งาน ธนาคารมีการสำารวจสภาพการใช้
งานของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสื่อมสภาพโดยที่ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ได้ 
ธนาคารจะทำาการคัดแยกและติดต่อบริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
นำาไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม (การรีไซเคิลและสกัดแร่ธาตุที่มีคุณค่า
ออกมาใช้ใหม่)

• กระดาษ เชน่ กระดาษใชแ้ลว้ในสำานกังาน เอกสาร กระดาษเชค็ เปน็ต้น 
จะถูกคัดแยกและรวบรวมก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของโรงงาน
ต้มเยื่อกระดาษ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร

ปรมิาณการใชน้�า

578,300
ปริมาณ (ลูกบาศก์เมตร)

26.09
ปริมาณต่อ FTE2

ปรมิาณน�าประปาท่ีใชท้ั้งหมด 1

ปรมิาณน�าบรโิภค ปรมิาณน�าท้ิง

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร

115,660
ปริมาณต่อ FTE2

5.22

462,640
ปริมาณต่อ FTE2

20.87

ปรมิาณน�าท้ิงท่ีนํากลับมาใชใ้หม่ ธนาคารมกีารนําน�าท้ิงท่ีผ่าน
การปรบัปรุงคณุภาพน�าจากระบบบาํบดัน�าเสียมาใชใ้หม่

รวมท้ังส้ิน

หรอื

ลูกบาศก์เมตร

ของปรมิาณการใชน้
าท้ังหมดของธนาคาร  

42,399

7.33%

ประหยดัค่าใชจ้า่ยได้

บาท (โดยประมาณ)

699,500

การบรหิารจดัการน้ำาใช้

น้ำาเพ่ือการอุปโภคในทุกอาคารสำานักงานและสาขาของธนาคารมาจาก
การซื้อน้ำาประปาจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค 
ในการจัดการน้ำาทิ้งในทุกอาคารสำานักงานและสาขาของธนาคาร มีการ
ติดต้ังระบบบำาบัดน้ำาเสียท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำาหนด เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าน้ำาทิ้งที่ถูกปล่อยออกจากธนาคารจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ ธนาคารติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำาที่อาคารพระราม 3 โดยนำา
น้ำาท้ิงท่ีผ่านการปรบัปรงุคณุภาพน้ำาจากระบบบำาบดัน้ำาเสยีแบบตะกอนเรง่ 
(Activated Sludge) กลับมาใช้ใหม่ เช่น นำามารดน้ำาต้นไม้ในบริเวณพื้นที่
สีเขียวรอบอาคาร

หมายเหตุ:
1 อา้งองิตามมาตรวดัของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
2 FTE (Full Time Employee) คือ จำานวนพนักงานของธนาคารเฉล่ียต่อเดือนในปี 2563
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ประเภทขยะ ปรมิาณ (เมตรกิตัน)

ขยะท่ัวไปท้ังหมด1 3,961 / FTE: 0.18

ขยะรไีซเคิล2 12.15

ขยะอเิล็กทรอนิกส์ 32.14

กระดาษท่ีนำามาใช้ 1,037 / FTE: 0.05

กระดาษท่ีถูกส่งเข้ากระบวนการรไีซเคิล 554

หมายเหตุ:
1  ธนาคารขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลปรมิาณขยะไปท่ัวประเทศ ปรมิาณขยะท่ัวไปเป็นข้อมูลปรมิาณขยะจากกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร ท่ีส่งกำาจดัด้วยวธิฝัีงกลบโดยสำานักงานเขตบางรกัและสำานักงานเขตยานนาวาท่ีรบัผิดชอบ

จากกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคารของธนาคาร ปรมิาณการเกิดขยะนอกกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสาขาท่ัวประเทศ ศนูย์สนับสนุนต่างๆ ใชว้ธิปีระมาณการจากข้อมูลปรมิาณการเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคน
ของกรมโยธาธกิารและผังเมือง จำานวนพนักงานและวนัทำางานของพนักงาน

2  ปรมิาณขยะรไีซเคิลครอบคลุมขยะประเภทกระป๋องน้ำาอดัลม แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก และขวดแก้ว เท่าน้ัน ธนาคารเริม่เก็บข้อมูลขยะรไีซเคิลแยกต่างหากต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยไม่รวมปรมิาณกระดาษท่ีถูกส่งเข้า
กระบวนการรไีซเคิลและขยะอเิล็กทรอนิกส์ และปรมิาณการกำาจดักระดาษใชแ้ล้ว ประเมินโดยปรมิาณกระดาษใชแ้ล้วท่ีนำาส่งไปยังโรงงานต้มเยื่อกระดาษมาเข้าสู่กระบวนการรไีซเคิล เพือ่นำากระดาษกลับมาใชใ้หม่ ครอบคลุมกระดาษ
ท่ีใชแ้ล้วในสำานักงานและกระดาษเชค็ของธนาคารท่ัวประเทศ

หมายเหตุ:
*   ธนาคารเริม่มีการเก็บข้อมูลปรมิาณการเดินทางโดยเครือ่งบินเพือ่เหตุผลทางธุรกิจในปี 2561 เป็นปีแรก 

ปี 2562 ปรมิาณการเดินทางโดยเครือ่งบินเพือ่เหตุผลทางธุรกิจเพิม่มากขึ้นเน่ืองจากธนาคารขยายขอบเขตการ
เก็บข้อมูลท่ัวประเทศ และ ปี 2563 ปรมิาณการเดินทางลดลงเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19

**  การคำานวณค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอา้งองิค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) 
มาตรฐานจากกระทรวงธุรกิจพลังงานและนโยบายอตุสาหกรรม สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2562

บรกิารดิจทัิลแบงก์ก้ิงกับการมีส่วนชว่ยลดปรมิาณ
ก๊าซเรอืนกระจก

ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการทำาธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล ได้แก่ 
โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่เพียง
แต่เพ่ืออำานวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของลกูค้าเทา่นัน้ 
แตย่งัชว่ยลดการใชท้รพัยากร โดยเฉพาะกระดาษ จากการทำาธรุกรรมผา่น
ช่องทางเดิม

ปรมิาณการเดินทางโดยเครือ่งบนิ
เพือ่เหตุผลทางธรุกิจ

กิโลเมตร*
829,886

การเดินทางโดยเครือ่งบนิเพ่ือเหตุผลทางธรุกิจ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น 

84.78
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า**

บรกิารดิจทัิลแบงค์ก้ิง

2562 2563

ปรมิาณกระดาษท่ีลดได้

เมตริกตัน

957.4
ปรมิาณกระดาษท่ีลดได้

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ท่ีลดได้

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ท่ีลดได้

เมตริกตัน

1,504.69

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,091.44
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

1,715.34

GHG GHG

หมายเหตุ:
-  บรกิารดิจทัิลแบงก์ก้ิงของธนาคารท่ีใชค้ำานวณก๊าซเรอืนกระจก ได้แก่  บรกิารโอนเงนิทุกประเภท การจา่ยบิล 

และชำาระค่าบรกิาร ิและการซือ้-ขายกองทุนและพนัธบัตร
-  ธนาคารอา้งองิค่าสัมประสิทธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) จากการใชก้ระดาษ ซึง่เป็นค่า

มาตรฐานจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) และ Intergovernmental Panel on 
Climate Change 2006 (IPCC)
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การใหบ้รกิารท่ียึดลูกค้า
เปน็ศนูย์กลาง

เ�่ือใหลู้กค้าได้รบัความ�ึง�อใจสูงส�ด ธนาคารจงึม�่งมั่น�ัฒนาค�ณภา�
การบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ธนาคารให้ความส�าคัญกับ
การ�ัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมท้ังด้านผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า การรกัษาและสรา้งความสัม�ันธ์ท่ีดีกับลูกค้า 
และการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์และค�้มครองข้อมูลของลูกค้า



การใหค้วามสำาคัญกับเทคโนโลยีดิจทัิลและนวตักรรม
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมกับสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 
ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในธนาคารและภายนอกธนาคาร เช่น 
สตาร์ทอัพกลุ่มเทคโนโลยีการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ธนาคาร
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เปา้หมายประจำาป ี2563

การนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากภายในและภายนอก
องค์กร มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทาง การแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจให้กับ
ธนาคาร

ผลการดำาเนินงานป ี2563

การพฒันานวตักรรมทางการเงนิรว่มกบัพนัธมติรทางธรุกจิ
ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

การพัฒนากระบวนการทำางานภายในธนาคารให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดข้อผิดพลาด 
ด้วยนวัตกรรมจากทั้งภายในและภายนอกธนาคาร

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

ปรบัปรงุและสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทางดจิทิลั ปรบัเปลีย่น
กระบวนการภายในให้มีความคล่องตัว (Agility) และสร้าง
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
การเงินในยุคดิจิทัล และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูล
ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางดิจิทัลที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
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การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตและ
การใช้บริการทางการเงินของลูกค้าเป็นอย่างมาก นำามาซึ่งโอกาสและ
ความท้าทายต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ขีึน้ ทำาใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวก
สบายมากขึ้น ถือเป็นโอกาสสำาคัญในการขยายและต่อยอดธุรกิจของ
ธนาคาร แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
นำามาซึ่งการแข่งขันท่ีเข้มข้นและเปิดกว้างมากขึ้นทั้งจากสถาบันการเงิน
ด้วยกันเองและธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ส่งผลให้ธนาคารจำาเป็น
ตอ้งปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงและความทา้ทายตา่งๆ ทัง้ทีไ่ด้
เกิดขึ้นแล้วและที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และ
มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว

เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้า ธนาคารได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้นำาเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์
ตา่งๆ ทีเ่หมาะสมแกก่ลุม่ลกูคา้ทีห่ลากหลาย รวมถงึการแนะนำาผลติภณัฑ์
ด้านการลงทุนให้ตรงกับความเสี่ยง ไลฟ์สไตล์และความชอบของลูกค้า 
นอกจากน้ี ธนาคารนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วข้ึน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของธนาคารและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
การเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่พร้อมก้าวไปข้างหน้ากับลูกค้าใน
ทุกสถานการณ์

ธนาคารได้นำาแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบงานและกระบวนการทำางาน เพ่ือช่วยให้ธนาคารสามารถปรับตัว
ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนี้

• การปรับปรุงระบบงานหลัก รวมถึงการปรับเปล่ียนกระบวนการและ
ชุดข้อมูลของธนาคารให้มีความเชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานท้ังองค์กร 
นำาไปสู่กระบวนการทำางานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและ
ช่วยลดต้นทุนในการดำาเนินงาน

• การปรบัเปลีย่นรปูแบบการทำางานใหม้คีวามคลอ่งตวั และนำาพนกังาน
จากหลายสายงานมาทำางานร่วมกันในทีม ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
บริการและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

• การนำากระบวนการคิดในเชิงออกแบบ มาใช้เพ่ือทำาความเข้าใจกับ
ปญัหาของลกูคา้หลากหลายกลุม่ไดอ้ย่างลกึซ้ึง และนำากระบวนการคดิ
ดังกล่าวมาสร้างแนวทางแก้ไขท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อใช้ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ 
บริการ และข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถนำามาเชื่อมโยง
บนแพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการนำาไปสู่
การสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารใหมใ่หแ้กธ่นาคารไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

• การเชือ่มโยงกับลกูคา้หรอืคูค่า้ภายนอกบนแพลตฟอรม์ดจิทิลั เพือ่สรา้ง
ประสบการณแ์ละเปน็ชอ่งทางในการสง่มอบผลติภัณฑ์และบรกิารตา่งๆ 
ให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้า 

การบรหิารจดัการด้านเทคโนโลยีดิจทัิลและนวตักรรม

ในภาพรวมแล้ว การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ธนาคารเป็นการทำางานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1. สายเทคโนโลยี 
2. ฝ่ายนวัตกรรม และ 3. หน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงหน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุน สายเทคโนโลยีมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยต่างๆ ซ่ึงถือ
เป็นการวางรากฐานของการดำาเนินธุรกิจในระยะยาว ฝ่ายนวัตกรรมเป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมของธนาคาร มีหน้าท่ีประสาน
ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายในและภายนอกธนาคาร เพ่ือสนบัสนนุให้
เกิดการพฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคารทีม่คีณุภาพ
และตรงความต้องการของลูกค้า นอกจากหน่วยงานภายในธนาคารเอง
แล้ว ธนาคารได้จัดตั้งบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำากัด (บริษัทเงินร่วม
ลงทุนในเครือธนาคารกรุงเทพ) เพื่อทำาหน้าที่ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ท่ีมี
ศักยภาพสูง รวมถึงสตาร์ทอัพ FinTech ซึ่งเปิดโอกาสให้ธนาคารสามารถ
พัฒนาพันธมิตรที่มีความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเงิน
และโอกาสทางธุรกิจกับธนาคารได้

การทำางานแบบบูรณาการ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมของธนาคารเป็นแบบ
ไฮบริดซึ่งผสมผสานระหว่างการรวมศูนย์กลาง และการกระจายออกจาก
ศนูยก์ลางอยา่งเหมาะสมกบับรบิทของธนาคาร ซึง่มท้ัีงหนว่ยธรุกจิขนาด
ใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ ความเข้มแข็ง และศักยภาพในการสร้างสรรค์
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมด้วยตนเอง และในขณะเดียวกัน ก็ยังมี
หน่วยงานและหน่วยธุรกิจใหม่จำานวนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจาก
ภายนอกหนว่ยงาน ธนาคารไดจ้ดัตัง้ฝา่ยนวตักรรมข้ึนเพ่ือสนบัสนนุหนว่ย
ธุรกิจในการจัดทำาโครงการริเริ่มต่างๆ การพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน 
การจำาลองแบบธุรกิจใหม่ๆ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายนวัตกรรม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

• พัฒนานวัตกรรมด้วยทีมภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการนำาเทคโนโลยี
จากภายนอกเข้ามาใช้เร่งการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

• ให้คำาปรึกษาแนะนำา สนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือในการพัฒนา
นวัตกรรม และประสานงานในการจัดโครงการริเริ่มด้านนวัตกรรมของ
หน่วยงานภายในธนาคาร

• ประสานงานและบริหารโครงการนวัตกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร

• จดัทำาโครงการเพือ่กระตุน้ใหเ้กิดการนำาเทคโนโลยแีละนวตักรรมตา่งๆ 
มาใช้ เช่น โครงการ Bangkok Bank InnoHub Accelerator
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• ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยี ร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย 
ศูนย์วิจัย และหน่วยงานด้านนวัตกรรมของภาครัฐ ในลักษณะของ
การจัดการนวัตกรรมแบบเปิด

• ตดิตามสถานการณอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยทีีเ่ก่ียวขอ้ง เพือ่มองหา
โอกาสหรือเฝ้าระวังภัยคุกคามของธนาคารต้ังแต่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น 
รวมทั้งนำาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ

• พัฒนาแนวปฏบิตัทิีด่ท่ีีสดุของการจัดทำาโครงการดา้นนวตักรรม รวมถงึ
การปรบัปรงุและพฒันากระบวนการจดัการนวัตกรรมเพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

• เสรมิสรา้งและพฒันาทกัษะทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการทำางาน
ใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทัง้นี ้การดำาเนนิงานของฝา่ยนวตักรรมจะชว่ยนำาไปสูผ่ลลพัธท์ีต่อบโจทย์
ธุรกิจของธนาคารใน 2 ด้าน ได้แก่

1.  การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและมอบประสบการณ์
การใช้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

2.  การขยายช่องทางการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของ
ธนาคารได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารรปูแบบใหมท่ีใ่ชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัอาจยงัมคีวามไม่
สะดวก หรือมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดมาก่อน

ทั้งต่อตัวลูกค้าเองหรือบุคคลอื่น ในการนี้ ธนาคารจัดให้มีการทดสอบ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหมใ่นวงจำากดัและเขา้รว่มใน Regulatory Sandbox 
กับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงมีการติดตามผลการทดสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารมีความปลอดภัย ใช้งานสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
อย่างแท้จริง นอกจากน้ี ธนาคารได้นำารูปแบบการทำางานท่ีมีความคล่องตัว 
และการทำางานแบบข้ามสายงาน มาใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มลูกค้าตัวอย่าง จากนั้นจึงรวบรวมผล
การทดสอบมาประเมนิผล เพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรงุสนิคา้และ
บริการนั้นๆ ให้ดีขึ้นจนเป็นท่ีน่าพอใจก่อนที่จะขยายการทดสอบออกไป
ในวงทีก่วา้งขึน้ ดว้ยแนวทางนีจ้ะชว่ยใหธ้นาคารสามารถพฒันาสนิคา้และ
บริการได้อย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด

บัวหลวงเวนเจอรส์
ธนาคารได้จัดตั้งบริษัทบัวหลวงเวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทเงินร่วมลงทุนใน
เครอืของธนาคารขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ลงทนุในธรุกิจเอสเอม็อ ีธรุกจิ
สตารท์อพั และธรุกจิท่ีเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพ
ในการเตบิโตสงู ในสาขาตา่งๆ ดงันี ้1. E-commerce 2. Automation & AI 
3. Fintech 4. Healthcare 5. Smart Living เพือ่รองรบัการเขา้สูส่งัคมผูส้งูวยั 
และ 6. Agritech เพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนไป 
รวมถึงการเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคตลอดจนการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
ทางธุรกิจให้ดีขึ้น โดยเน้นการใช้ระบบดิจิทัลมากข้ึน ในปัจจุบัน 
บัวหลวงเวนเจอร์สได้เข้าร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพไปแล้ว 4 ราย ในสาขา 
Automation & AI Agritech และ Healthcare
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การสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรกิารใหม่

โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารได้เปิดตัวบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เวอร์ชั่น
ใหมท่ีส่วยงามและทนัสมยั เนน้การใชง้านทีง่า่ย รวดเรว็ และสะดวกสบาย
มากขึ้น

• โอนเงนิงา่ย ไดท้ัง้จากเมนลัูดในหนา้แรกหรอืหนา้บญัช ีและยงัสามารถ
คัดลอกและวางเลขที่บัญชีได้ ไม่ต้องคอยจดหรือท่องจำาอีกต่อไป

• หนา้รายละเอยีดบัญช ีสามารถเรยีกดเูลขทีบ่ญัชตีนเองแบบเตม็ไดแ้ละ
แสดงบัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชีนั้นได้อย่างชัดเจน

• หน้ารายละเอียดบัญชีบัตรเครดิต แสดงรูปหน้าบัตรเครดิต จำาง่าย 
ไม่สับสนในการดูรายการใช้จ่าย วงเงินคงเหลือ และคะแนนสะสม

• ซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทันที พร้อมแสดงกราฟ NAV 
ทำาให้เห็นเงินทำางานแบบชัดเจน

• จา่ยบลิสะดวกข้ึน คน้หาผูใ้หบ้รกิารไดง้า่ย มโีลโกช้ดัเจน สามารถเลอืก
ตามความนิยม / หมวดหมู่ธุรกิจ / ชื่อบริษัท

• รวบรวมรายการโปรดให้ครบอยู่ในที่เดียว สามารถเพิ่มหรือลดบัญชี
บุคคลอื่นและบัญชีผู้รับชำาระในรายการโปรดผ่านแอปเพื่อทำารายการ
โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล ได้เลย พร้อมเรียงลำาดับรายการโปรดได้เอง
ตามต้องการ

• ค้นหาที่ตั้งสาขาและเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร

นอกจากนี้ ยังมี “ฟีเจอร์ใหม่” อีกมากมาย เช่น ถอนเงินไม่ใช้บัตร 
เปิดบัญชีออนไลน์ (e-saving) ลงทะเบียนจองซื้อหุ้นกู้ ถอนเงินที่ตัวแทน
ของธนาคาร เป็นต้น

• บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในโมบาย
แบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่
หน้าจอเครื่องเอทีเอ็มเพื่อยืนยันการทำารายการ ก็สามารถรับเงินสด
จากเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มได้ทันทีอย่างปลอดภัย

• ลูกค้าสามารถทำารายการ Online Payment ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น โดยเมื่อซื้อของออนไลน์ สามารถเลือกบริการโมบายแบงก์กิ้ง 
จากธนาคารกรุงเทพเป็นช่องทางชำาระเงินได้ทันที

• ลูกค้าสามารถใช้บริการโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพสแกน
คิวอาร์โค้ดของร้านค้าในต่างประเทศ เพื่อชำาระเงินได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย

• อำานวยความสะดวกลกูคา้ใหม ่ทีไ่มเ่คยมผีลติภณัฑใ์ดๆ กบัทางธนาคาร
มากอ่นให้สามารถเปดิบญัชีออนไลนด์ว้ยตวัเอง ผา่นชอ่งทางการยนืยนั
ตัวตนแบบ NDID (National Digital ID)

• ลูกค้าสามารถลงทะเบียนจองซ้ือหุ้นกู้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพิ่ม
โอกาสลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

• เพิ่มความ Personalize มอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นที่ตรงกับรูปแบบ
การใช้ชีวิตและความต้องการของลูกค้า

จำนวนผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง

ปริมาณธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล

รวมทั้งสิ้น

9.5
ล้าน

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

19%

จำนวน

670
ล้านรายการ

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

60%
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BeMerchant NextGen
ธนาคารได้เปิดให้บริการ BeMerchant NextGen ซ่ึงเป็นระบบการชำาระเงิน
คิวอาร์โค้ด โดยไม่ต้องใช้เงินสด มีแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการการขายให้
แก่ร้านค้าต่างๆ รวมถึงที่ค้าขายในห้องแถว ตลาดสด หรือรถเข็น ให้
สามารถรบัชำาระเงนิผา่นควิอารโ์คด้ไดค้รอบคลมุทกุรปูแบบ ไมว่า่จะเปน็
พร้อมเพย์ บัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด ยูเนียนเพย์ ทีพีเอ็น วีแชทเพย์ 
และอาลเีพย ์ซึง่สอดรบักบัพฤตกิรรมการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภคยคุใหม ่และ
ยังช่วยเลี่ยงการสัมผัสเงินสดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 
นอกจากนี้ บริการดังกล่าวยังตอบโจทย์กลุ่มร้านค้าขนาดเล็กได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากร้านค้าสามารถรับเงินเข้าบัญชีได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
ข้ามวัน (สำาหรับพร้อมเพย์) และมีระบบการแจ้งเตือนให้ทราบยอดเงินที่
เข้าบัญชีร้านค้าตลอดเวลา ในปี 2563 ร้านค้าท่ีรับชำาระเงินผ่าน 
BeMerchant NextGen มีจำานวน 480,302 ร้าน และมีจำานวนธุรกรรม
รวมกว่า 1.76 ล้านธุรกรรม

บัตรบีเฟิสต์ สมารท์ แรบบิท ไลน์ เพย์ 
ธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัท แรบบิท ไลน์ เพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ 
e-Wallet ชัน้นำาของประเทศไทย ออกบตัรเดบติ “บเีฟสิต ์สมารท์ แรบบทิ 
ไลน์ เพย์” ท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่ ตัวบัตรมีลวดลายด้าน
หน้าเป็นตัวการ์ตูนน่ารักจาก LINE Friends พร้อมกับสิทธิประโยชน์
มากมาย เช่น คูปองส่วนลดจากร้านค้ายอดนิยมเมื่อใช้จ่ายผ่าน Rabbit 
LINE Pay Wallet โดยใชบ้ตัรเดบติเปน็ชอ่งทางในการชำาระเงนิ บตัรเดบติ
ดังกล่าวมีเทคโนโลยีระบบ Chip & Pin 6 หลักที่สร้างความมั่นใจและ
ความปลอดภัยในทุกธุรกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตร และสามารถใช้เป็น
บตัรแรบบทิในการโดยสารรถไฟฟ้า BTS รถด่วนพิเศษ BRT และเรอืด่วน
เจ้าพระยา นอกจากน้ี ธนาคารได้ร่วมมือกับเครือข่ายมาสเตอร์การ์ด 
โดยเพิม่เทคโนโลย ีContactless หรอืเทคโนโลยกีารชำาระเงนิแบบไรส้มัผสั
บนบัตรเดบิตดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้ชำาระค่าสินค้าและบริการได้โดย
การแตะบัตรในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless ทุกแห่งทั่วโลก เป็น 
การเพิม่ความสะดวกสบายให้แกล่กูคา้ และลดการใชเ้งนิสดซึง่ตอบโจทย์
วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

บรกิารนำาส่งเงนิภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย และข้อมูลผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
กรมสรรพากรและธนาคารไดม้คีวามรว่มมอืในการเปดิใหบ้รกิาร “บรกิาร
นำาส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากร หรอื e-Withholding Tax” ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรร์ะบบการ

บัวหลวง สมารท์ บิล เพย์เมนท์
ธนาคารได้ร่วมมือกับ สหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่ และสหกรณ์บวรแท็กซี่ 
ส่งมอบบริการ “บัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์” ซ่ึงช่วยอำานวย
ความสะดวกในการรบัชำาระคา่เชา่รถจากสมาชิกสหกรณแ์ละการรบัชำาระ
ค่าโดยสารด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านระบบโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร บริการ
ดังกล่าวเป็นตัวช่วยสำาคัญในการอำานวยความสะดวกแก่สหกรณ์และ
สมาชิก ด้วยบริการรับชำาระเงินที่ครอบคลุมทุกช่องทาง สามารถรองรับ
ผู้จ่ายท่ีมีบัญชีของธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่น อีกทั้งยังช่วยลด
ความยุ่งยากและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการบริหารจัดการ
เงินสดได้อีกด้วย ในปี 2563 มีจำานวนธุรกรรมของกลุ่มสหกรณ์ดังกล่าว 
ที่ทำาผ่านบริการ บัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์ กว่า 350,000 รายการ 

ชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำาระเงินของประเทศในยุคดิจิทัล บริการ 
e-Withholding Tax คอื บรกิารท่ีเมือ่มกีารโอนเงนิทางอิเลก็ทรอนกิสผ์า่น
ธนาคาร ระบบของธนาคารจะดำาเนินการหักภาษีและนำาส่งข้อมูลภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้อง
จัดทำาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ต้องยื่นแบบ และไม่ต้องนำา
ส่งเงินภาษีด้วยตนเองอีกต่อไป ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจของธนาคารสามารถ
ลดขัน้ตอนและตน้ทนุในการประกอบธรุกจิ และสามารถจดัการเรือ่งภาษี
หกั ณ ทีจ่า่ย ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั (ผูจ่้ายเงนิและผูร้บัเงนิสามารถ
ตรวจสอบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้บนเว็บไซต์กรมสรรพากร) 
ในปี 2563 มีลูกค้าธุรกิจของธนาคารสมัครใช้บริการ e-Withholding Tax 
แล้วทั้งสิ้น 396 ราย นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
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คอรป์อเรท ไอแคช 
การให้บริการทางด้านการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ที่ช่วยอำานวย
ความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ธนาคารได้พัฒนาบริการ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับการทำาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่
หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ บริการด้านข้อมูลบัญชี เพื่อเรียกดูข้อมูล
รายงานทางบัญชีต่างๆ บริการโอนเงิน เช่น โอนเงินภายในบริษัทให้กับ
คู่ค้า และ/หรือพนักงาน รวมไปถึงการให้บริการทางด้านการรับชำาระเงิน
ท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน 
ธนาคารให้บริการ คอร์ปอเรท ไอแคช แก่ลูกค้า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคอร์ปอเรท
ในประเทศ และ กลุ่มคอร์ปอเรทที่เน้นการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ 
(Thai Link) และมบีญัชกีบัธนาคารกรงุเทพในสาขาตา่งประเทศ ในป ี2563 
ธนาคารไดข้ยายการใหบ้รกิาร คอรป์อเรท ไอแคช ไปยงัประเทศเมยีนมา 
เพ่ือชว่ยอำานวยความสะดวกให้ลกูคา้ธรุกิจสามารถบรหิารจดัการธรุกรรม
ทางการเงินกับบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพสาขาย่างกุ้งในประเทศ
เมียนมาได้ และในปี 2564 ธนาคารมีแผนที่จะขยายการให้บริการ 
คอร์ปอเรท ไอแคช ไปยังประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และสิงคโปร์

• บตัรนกัศกึษาควบคูก่บับตัรบเีฟสิต ์สมารท์ ทพีเีอน็ มาสเตอรก์ารด์
ธนาคารจัดทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาควบคู่กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท 
ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทำาธุรกรรมการเงิน
ต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นการ
ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม และการรูดชำาระค่าสินค้าและบริการต่างๆ 
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ยังมีจุดเด่นท่ีดีไซน์ของ
หน้าบัตร ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับ
คะแนนโหวตสูงสุดและได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบ
บัตร รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการขอทำาบัตรนักศึกษาที่เชื่อมโยงกับ 
TU GREATS App

•  การร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล มุ่งเดินหน้าสู่
มหาวิทยาลัยไร้เงินสด
ธนาคารสนบัสนนุมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรม์ุง่เดนิหนา้สูสั่งคมไรเ้งนิสด 
อย่างเต็มรูปแบบ โดยร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์ทางด้านดิจิทัล ซึ่ง
ล่าสุดได้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำาหรับการ ชำาระเงินทั้งในพื้นที่
มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และผ่านคิวอาร์โค้ด

โครงการความรว่มมือกับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์นการสนบัสนนุและสง่เสรมิ
ใหม้หาวทิยาลยัเปน็ Smart University หรอืมหาวทิยาลยัอจัฉรยิะ ภายใต้
กรอบแนวคิด 3 ประการ ดังนี้

1.  การสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น “TU Smart University” 
ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำาเทคโนโลยีมาใช้ใน
มหาวิทยาลัย

2.  การสนับสนุนและตอกย้ำาภาพลักษณ์การเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรม ของ
มหาวิทยาลัย

3.  การสนับสนุนส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาท้ังใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ 

ภายใต้กรอบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังกล่าว ธนาคาร
ได้พัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆ เพือ่อำานวยความสะดวกและรองรบั
วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลของชาวธรรมศาสตร์

• TU GREATS App
แอปพลิเคชันบนมือถือสำาหรับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
ท่ีสามารถ ใช้งานได้ท้ังบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ตัว
แอปพลิเคชันถูกเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
และมหาวิทยาลัย และมีการนำาเทคโนโลยีการสแกนใบหน้า การสแกน
รอยนิว้มอื รหสั PIN และ Live Watermark มาใชเ้พือ่เพิม่ความปลอดภยั
ในการใช้งาน TU GREATS App ช่วยตอบโจทย์วิถีชีวิตและความ
ต้องการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผ่านฟังก์ช่ันการใช้งานที่เป็น
ประโยชน์มากมาย

จาํนวนนักศึกษาและอาจารย์ท่ีใชง้าน 
TU GREATS App 
 

37,305 คน 
ในปกีารศึกษา 2563 มท้ัีงส้ิน



TU GREATS App

Online Classroom รองรับการเรียนการสอนในยุค New Normal สามารถเข้าเรียนออนไลน์
ผ่าน Microsoft Teams ที่เชื่อมกับห้องเรียนของแต่ละวิชาตามตารางเรียน
ในแต่ละวัน

News & 
Announcement 

ก้าวทันทุกความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยและคณะในที่เดียว

Academic 
Calendar 

ไม่พลาดทุกชั้นเรียนและการสอบ โดยการแสดงในรูปแบบปฏิทิน

การเชื่อมต่อกับโมบาย
แบงก์กิ้งของธนาคาร

สามารถเข้าชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ  และค่าทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ  
ได้สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมร้านค้าทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

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

Event สามารถสร้างและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
และเรียกดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ได้

Course Search เรียกดูข้อมูลรายวิชา จำนวนชั้นเรียนที่เปิด ตารางเรียน
และจำนวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละวิชา 

Academic Record สามารถเรียกดูเกรดในเทอมไหนก็ได้ และสามารถคำนวณเกรดล่วงหน้าได้ 

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

การเชื่อมต่อกับระบบ
การขอทำบัตรนักศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ได้ทุกที่ทุกเวลา 
โดยไม่ต้องมาที่สาขาและกรอกเอกสารให้ยุ่งยาก

ตอบสนองวิถีชีวิต
ของนักศึกษารุ่นใหม่

สามารถสร้างและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
และในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย 
เช่น ระบบการเดินรถโดยสาร NGV และระบบการให้บริการของสำนักหอสมุด (TU Library)
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กิจกรรมสำาคัญอืน่ๆ 
ธนาคารไดน้ำาเทคโนโลยแีละนวตักรรม เชน่ โปรแกรมแชทบอท เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูลช้ันสูง เทคโนโลยีบล็อกเชน มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ
ปรับปรุงระบบการทำางานของธนาคารอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการภายในองค์กรและของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารเปิดรับ
นวัตกรรมและความร่วมมือจากสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคารผ่านโครงการ Bangkok Bank InnoHub 
Accelerator ซึ่งได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากจบโครงการ
ในแต่ละรอบแล้ว สตาร์ทอัพจำานวนหน่ึงถูกคัดเลือกให้ทำางานร่วมกับ
ฝ่ายนวัตกรรมและหน่วยธุรกิจของธนาคารในการคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ต่อไป ธนาคารพร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพเหล่าน้ี
อย่างเต็มท่ีด้วยทรัพยากรและเครือข่ายธุรกิจของธนาคาร เพ่ือให้สตาร์ทอัพ
เหล่านี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศในภาพรวมและภาคธุรกิจการเงินในอนาคต

โครงการความรว่มมือกับเคอรี ่เอก็ซเ์พรส
ธนาคารรว่มมือกบับรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) 
ผูน้ำาดา้นการจัดสง่พัสดุดว่นในประเทศไทย พัฒนาบรกิารทางการเงินแบบ
ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่นิยม
การทำาธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ตลอดจนร่วมผลักดันให้ประเทศไทย
กา้วสูก่ารเปน็สงัคมไรเ้งนิสดตามนโยบายของภาครฐั ธนาคารไดน้ำาระบบ
ชำาระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านพร้อมเพย์ เข้ามาสนับสนุนการทำาธุรกรรม
ด้านการชำาระเงิน เช่น การชำาระค่าส่งพัสดุด่วนที่ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
พาร์เซลชอป และบริการส่ังซื้อสินค้าแบบชำาระเงินปลายทาง (Cash on 
Delivery – COD) นอกจากนี้ ธนาคารยังอยู่ระหว่างพัฒนา e-Payment 
Solution ด้านอื่นๆ ร่วมกับ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ให้บรกิารทางการเงิน ตลอดจนการขยายสนิเชือ่ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธรุกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งได้มากย่ิงข้ึน

ธนาคารรว่มกับฮัว่เซง่เฮงเปดิตัวระบบซือ้ขายทองด้วยสกลุเงนิ
ดอลลารค์รัง้แรกในประเทศไทย
จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุญาตให้นักลงทุนที่ซื้อ-
ขายทองคำากบับรษิทัผูค้า้ทองคำาทีไ่ดร้บัอนญุาตจาก ธปท. สามารถชำาระ
ค่าซ้ือขายทองคำาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) ได้โดยไม่ต้อง
แปลงเป็นเงินบาทก่อน (เดิมการซื้อขายทองคำาในประเทศตามปกติต้อง
ชำาระเปน็สกุลเงินบาทผ่านการตดับญัชีบาทเทา่นัน้) ธนาคารและฮัว่เซง่เฮง 
ซึง่เปน็ผูน้ำาดา้นธรุกจิคา้ทองคำาของประเทศ ไดร้ว่มมอืกนัเพือ่เปดิโอกาส
ให้นักลงทุนสามารถซื้อ-ขายทองคำาในราคาเดียวกับตลาดโลกแบบ

•  งาน “Thailand Open INNOvation 2020” ภายใต้โครงการ 
“INNOvation บ้า-กล้า-คิด”
โครงการ INNOvation-บ้า-กล้า-คิด เริ่มขึ้นในปี 2557 โดยกระทรวง
กิจการภายในประเทศและการส่ือสาร ประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปทุกระดับ จากหลากหลายแวดวงสาขาอาชีพ ไม่จำากัด
อาย ุเพศ การศกึษา นำาเสนอความคดิสรา้งสรรคใ์นแกไ้ขปัญหาในชวีติ
ประจำาวนั ที่นำาไปสูก่ารสร้างนวตักรรม ปี 2563 นี ้เปน็ปแีรกที่ประเทศ
ญี่ปุ่นได้ขยายโครงการมายังประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน 
กระทรวงกจิการภายในประเทศและการสือ่สาร ประเทศญีปุ่น่ จงึไดร่้วม
กบัสำานกังานสง่เสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั จดัพธิปีระกาศและมอบรางวลังาน 
“Thailand Open INNOvation 2020” เพือ่สนบัสนนุความคดิสรา้งสรรค์
และการสร้างนวัตกรรมของคนไทย โดยธนาคารได้รับเกียรติใน
การเข้าร่วมพิจารณาและคัดเลือกไอเดียท่ีมีศักยภาพจากผู้เข้าร่วม
ทั่วโลกในสาขา Generation Award 

เรียลไทม์ด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ Hua Seng 
Heng USD Gold Trade ผ่านบัญชี FCD ของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็น 
การช่วยลดความเส่ียงจากความผันผวนของค่าเงิน รวมถึงช่วยอำานวย
ความสะดวกในการลงทุนยิ่งขึ้น 



การจดัการด้านลูกค้าสัมพันธ์
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 
ตามเจตนารมณ์การเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาโดยตลอด
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ระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการในสาขาของ
ธนาคาร (Voice of Customer) เท่ากับร้อยละ 94

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโมบายแบงก์ก้ิง 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ของปี 2562 (81.30 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบ
อตัโนมตั ิ(IVR) และผา่นเจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารลกูคา้ (CSR) 
เท่ากับ 4.50 คะแนน และ 4.75 คะแนน (คะแนนเต็ม 
5 คะแนน)

ผลการดำาเนินงานป ี2563

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการในสาขาของ
ธนาคาร (Voice of Customer) เท่ากับร้อยละ 94.48 

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโมบายแบงก์ก้ิง 
เท่ากับ 81.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เพิ่มข้ึนจากปี 2562 และธนาคารได้เปิดให้บริการโมบาย
แบงก์กิ้งรูปแบบใหม่ในเดือนมิถุนายน

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบ
อตัโนมตั ิ(IVR) และผา่นเจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารลกูคา้ (CSR) 
เท่ากับ 4.66 คะแนน และ 4.82 คะแนน (คะแนนเต็ม 
5 คะแนน)

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ ใช้บริการในสาขา
ของธนาคาร (Voice of Customer) ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 95

การยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงการประเมินคุณภาพ
บริการโดยลูกค้าจำาลอง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง 
อยู่ใน 3 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น

การรักษาคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์
ผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) และผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
ลกูคา้ (CSR) ไม่นอ้ยกวา่ 4.75 และ 4.90 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน)

การพัฒนาการให้บริการทางโทรศัพท์โดยนำาเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าปรบัใช ้เชน่ การพสิจูนต์วัตนโดยใชเ้ทคโนโลย ี
Voice Biometric และการเพิม่ชอ่งทางการตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
เช่น การติดต่อผ่านช่องทาง Web Chat
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การธนาคารในยุคดิจิทัลต้องให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา 
และต้องดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ีดี และความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างธนาคารกับลูกค้า จึงจะ
สามารถสรา้งความเชือ่มัน่และความพงึพอใจใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารได ้นอกจาก
นี ้ความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิารในปจัจุบนัยงัมคีวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้ 
ธนาคารจึงให้ความสำาคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ลูกค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของบริการ โดยการนำาเทคโนโลยี
มาปรับใช้เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่าง เน้นการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
และการบรหิารจดัการความสมัพนัธค์วบคูไ่ปกบัการรบัฟงัเสยีงลกูคา้ เพือ่
ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดและรักษามาตรฐานการบริการ
ที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งมั่นในการรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่
อย่างต่อเนื่อง อันจะนำามาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

การบรหิารจดัการด้านลูกค้าสัมพันธ์

ในการบริหารจัดการดา้นลกูคา้สมัพนัธ ์ธนาคารมุง่เนน้การรกัษาฐานลกูคา้
เดิมและขยายโอกาสสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยพัฒนาช่องทางบริการท่ีสนอง
ตอบการใช้ชีวติประจำาวนั และนำาเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งรักษามาตรฐาน
การบรกิารทีมี่คณุภาพและตามระยะเวลาทีก่ำาหนด เพือ่สร้างความประทับ
ใจให้แก่ลูกค้า และรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ธนาคารมีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและ
พฤติกรรมของลูกค้า โดยอาศัยข้อมูลงานวิจัย การสำารวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเคร่ืองมือวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำาหนดแนวทางปฏิบัติท่ีช่วยลด
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของธนาคาร และทำา 
ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการได้ตรงตามความต้องการ 

ธนาคารยึดถอืแนวทางปฏบิตัใินการใหบ้รกิารแกล่กูคา้อย่างเปน็ธรรม และ
หลกัจรรยาบรรณและจรยิธรรมธรุกจิ โดยมกีารตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ
ว่าการให้บริการของพนักงานไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงไม่มีการให้บริการในลักษณะที่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า 
การนำาเสนอบรกิารและผลติภณัฑข์องธนาคารตอ้งเปน็ไปตามหลกั “4 ไม่” 
คือ ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน และไม่เอาเปรียบลูกค้า ธนาคารจัดให้

มีการทดสอบและตรวจสอบการให้บริการและการนำาเสนอบริการให้
ลูกค้าในทุกสาขาเป็นประจำาทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า 
การบริการของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ หากพบ
ข้อผิดพลาดหรือส่ิงที่สาขาควรปรับปรุง พนักงานทุกคนในสาขาจะได้รับ
การแจง้เตอืนพรอ้มขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรบัปรงุ นอกจากนี ้ธนาคาร
ได้จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้และส่ือสารข้อมูลแก่พนักงานในเรื่องการให้
บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและข้อมูลอื่นๆ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการให้บริการเป็นประจำาผ่านระบบอินทราเน็ต และ
ชอ่งทางการเรยีนรูอ้อนไลน ์“BBLearn” ของธนาคาร รวมถงึไดจ้ดัทำาคูม่อื
การปฏบิตังิานของพนกังาน เพือ่สนบัสนนุการใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพีที่
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

การประเมินคุณภาพการบรกิารของสาขา

ทีมคุณภาพบริการของธนาคารทำาหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและประเมิน
คุณภาพการบริการของพนักงานสาขา โดยจัดให้มีการสำารวจคุณภาพ
บริการของสาขาเป็นประจำาทุกปี เพื่อนำาข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการบริการของพนักงานสาขา ดังนี้

1.  การประเมินคุณภาพการบริการโดยลูกค้าจำาลอง คือ การประเมิน
โดยให้ลูกค้าจำาลองเข้าสังเกตการณ์การให้บริการของพนักงานใน
ทุกสาขา ปีละ 4 ครั้ง ใน 3 ด้าน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของ
สถานที ่การใหบ้รกิารของพนกังานตามมาตรฐานและขอ้กำาหนดตา่งๆ 
และการให้บริการทางโทรศัพท์ของสาขา ผลการประเมินในปี 2563 
เท่ากับ ร้อยละ 83.28

2.  การประเมินความรู้พนักงาน คือ การประเมินความรู้และการพัฒนา
ความรู้ของพนักงานในเรื่องกองทุนและประกันภัย โดยจัดประเมิน
ปีละ 2 ครั้งต่อสาขา ในระหว่างการประเมิน หากพบว่ามีพนักงานมี
ความเข้าใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกับการให้และนำาเสนอบริการ ทีมงาน
ส่วนกลางจะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานโดยทันที 
เพ่ือให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ลูกค้า ผลการประเมิน
ในปี 2563 พบว่า มีสัดส่วนสาขาที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก ร้อยละ 31.67 และระดับดี ร้อยละ 52.79 ของจำานวน
สาขาทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน
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การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใชบ้รกิารผ่านสาขา 
ธนาคารจัดให้มีการสำารวจความพึงพอใจหลังการใช้บริการท่ีสาขาของ
ลูกค้า โดยการโทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นของลูกค้าจากทุกสาขา
จำานวนทั้งสิ้นไม่ต่ำากว่า 75,000 รายต่อปี ซึ่งข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับ
ระหว่างการสำารวจจะถูกแจ้งไปยังผู้จัดการสาขาโดยทันที เพื่อให้จัดการ
ตามมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนของธนาคารต่อไป นอกจากน้ี 
ธนาคารยังมีการสื่อสารข้อมูลการสำารวจไปยังทุกสาขา เพื่อให้ผู้จัดการ
สาขาสามารถนำาไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงาน
สาขาต่อไป

การสำารวจความคิดเหน็และความพึงพอใจของลูกค้า

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้บริโภค โดยได้สำารวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปี และสำารวจ
ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อธนาคารและธนาคารอื่น เพื่อนำาความคิดเห็นที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใชบ้รกิารโมบายแบงก์ก้ิง
ธนาคารมีการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการใช้งานโมบาย
แบงก์ก้ิงของธนาคารผ่านการสำารวจออนไลน์เป็นประจำาทุก 6 เดือน 
ผลการสำารวจทีไ่ด้จะถกูนำาไปใชใ้นการพฒันาแอปพลเิคชนัโมบายแบงกก์ิง้
ของธนาคารให้มีฟีเจอร์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึง
ปรับปรุงขั้นตอนการเข้าระบบ รูปแบบเมนู และขั้นตอนการใช้งานให้มี
ความสะดวกมากขึ้น ท้ังน้ีในเดือนมิถุนายน 2563 ธนาคารได้เปิดตัว
โมบายแบงก์ก้ิงโฉมใหม่ ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานและ
มีฟีเจอร์ใหม่ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำาธุรกรรมทางการเงินและ
ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าได้ดีขึ้น

92.67

93.29
93.37

94.48

2560 2561 2562 2563

ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ท่ีใชบ้รกิารผ่านสาขาธนาคาร

ระดับความพงึพอใจของลกูค้าท่ีใชบ้รกิาร
ผ่านสาขาธนาคาร (รอ้ยละ)

ผลการสํารวจความพงึพอใจ
ในการใชบ้รกิารโมบายแบงก์ก้ิง

คะแนนความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโมบายแบงก์ก้ิง
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

2561 2562 2563

81.77 81.30
81.80
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การสำารวจการแนะนำาบอกต่อของลูกค้า
ฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลของธนาคารได้ทำาการติดตามและสำารวจ
การแนะนำาบอกต่อของลูกค้าทางออนไลน์ เป็นประจำาทุก 6 เดือน เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันระยะยาวที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร 
การสำารวจดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศ จำานวน
ประมาณ 2,000 คน (ต่อการสำารวจ 1 คร้ัง) นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัย
และวิเคราะห์ข้อมูลของธนาคารยังได้ติดตามความคิดเห็นและวัดผล
ความพึงพอใจของลกูคา้ทีม่ตีอ่ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหมข่องธนาคารดว้ย
วิธีการที่มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักการวิจัย เพื่อนำาไปใช้ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 
และในป ี2563 ธนาคารไดเ้ริม่ตดิตามความคดิเหน็ของลกูคา้และผูบ้รโิภค
ที่มีต่อธนาคารและธนาคารอื่นผ่านช่องทางการสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะ
ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นประจำาทุกไตรมาส

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใชบ้รกิารบัวหลวงโฟน 
บริการบัวหลวงโฟนคือบริการทางโทรศัพท์ของธนาคารผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) และการให้บริการผ่านเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการลูกค้า (CSR) เพื่อให้
ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ทันที ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถให้คะแนนความพึงพอใจและฝากเสียงให้คำาแนะนำาหรือคำาติชม
การให้บริการได้ภายหลังจบการใช้บริการ ธนาคารนำาผลสำารวจดังกล่าวรวมทั้งข้อมูลและสถิติอื่นๆ เช่น อัตราการทำารายการไม่สำาเร็จ ปัญหาการทำางาน
ของระบบ IVR และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ CSR เป็นรายบุคคล ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น

ผลการสำารวจความพึงพอใจในการใชบ้รกิารบัวหลวงโฟน 

ตัวชีว้ดั 2561 2562 2563

บรกิารทางโทรศัพท์ผ่านระบบอตัโนมัติ  
(Call Center - Interactive Voice Response: IVR)

คะแนนความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร1 4.46 4.58 4.66

สัดส่วนผู้ใหค้ะแนนเท่ากับ 5 และ 4 คะแนน2 (รอ้ยละ) 86 89 92

บรกิารทางโทรศัพท์ผ่านเจา้หน้าท่ีศนูย์บรกิารลูกค้า  
(Call Center - Customer Support Representative: CSR)

คะแนนความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร1 4.75 4.78 4.82

สัดส่วนผู้ใหค้ะแนนเท่ากับ 5 และ 4 คะแนน2 (รอ้ยละ) 95 96 96

อตัราการทำารายการไม่สำาเรจ็ของบรกิารทางโทรศัพท์ (รอ้ยละ) 26 15 8

หมายเหตุ:  1 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
2  การใหค้ะแนนแบ่งออกเป็นระดับคะแนนต้ังแต่ 0–5

2560 2561 2562 2563

คะแนนการแนะนําใหใ้ชบ้รกิารของธนาคารโดยภาพรวม
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผลการสํารวจการแนะนําบอกต่อของลกูค้า

72.20 72.10
73.70

74.70
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การจดัการข้อรอ้งเรยีนของลูกค้า

ธนาคารจดัใหม้ชีอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากลกูคา้ทีห่ลากหลาย เชน่ 
เว็บไซต์ธนาคาร บัวหลวงโฟน และสาขาธนาคาร เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแต่ละ
ชอ่งทางจะรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวก้อ่น แลว้จงึปอ้นขอ้มลูเข้าสูร่ะบบงานเพือ่
ส่งต่อไปยังหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องให้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาของ
ลูกค้าอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาการให้บริการท่ีกำาหนดไว้ 
ธนาคารมกีารใชเ้ครือ่งมอื Social Listening Tool เพือ่รบัฟงัเสยีงของลกูคา้
ในประเด็นที่กล่าวถึงธนาคารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งข้อคำาถาม 

ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และมีกลไกจัดการเหตุการณ์ เพื่อสามารถให้
ความชว่ยเหลอืลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ นอกจากนี ้ธนาคารไดจ้ดัตัง้ทมีงาน
เพื่อทำาหน้าที่ติดตามความคิดเห็นของลูกค้าใน App Store และ Google 
Play เพื่อตอบสนองคำาขอของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำาหนด ไม่ว่าจะ
เป็นการตอบข้อสงสัย ให้คำาแนะนำา หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ 

2560 2561 2562 2563

คะแนนการแนะนําใหใ้ชบ้รกิารสาขาของธนาคาร 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

2560 2561 2562 2563

คะแนนการแนะนําใหใ้ชบ้รกิารชอ่งทางโมบายแบงก์ก้ิง 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

77.40

80.00

81.30

79.70

80.40

77.60

78.80
78.70

สัดส่วนขอ้รอ้งเรยีนท่ีธนาคารได้รบัแบ่งตามชอ่งทางการรอ้งเรยีน (รอ้ยละ)

การจดัการขอ้รอ้งเรยีนแล้วเสรจ็ตามระยะเวลา
ในการใหบ้รกิารท่ีกําหนด (Service Level Agreement: SLA) 

0.1
เฟซบุ๊ก

80.9
โทรศัพท์

0.1
เว็บไซต์

0.2
ไปรษณีย์

0.5
อีเมล

18.2
สำนักงานใหญ่และสาขา

ผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนในป ี2563

สัดส่วนขอ้รอ้งเรยีนท่ีธนาคารได้รบัแบ่งตามผลิตภัณฑ์ (รอ้ยละ)

100
ร้อยละ

ลกูค้าพงึพอใจในการจดัการข้อรอ้งเรยีนของผู้จดัการสาขา

75
ร้อยละ

฿

฿

66.6
บริการอิเล็กทรอนิกส์

0.1
อื่น ๆ

29.2
บริการด้านบัตรเครดิต/เดบิต

3.6
ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก

0.5
ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ
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กรณีตัวอย่างของการนำาความคิดเหน็ของลูกค้า
มาพัฒนาหรอืปรบัปรุงคุณภาพบรกิาร

ธนาคารให้ความสำาคัญกับทุกความคิดเห็นของลูกค้า โดยได้นำาผล
การสำารวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงการ
บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น ในเดือนมิถุนายน 
2563 ธนาคารได้เปิดตัวบริการโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมี
การพัฒนาฟีเจอร์ให้หลากหลาย ใช้งานง่ายขึ้นกว่ารูปแบบเดิม และสร้าง
ประสบการณท์ีด่ใีนการใชง้านของลกูคา้ การท่ีโมบายแบงกก์ิง้รปูแบบใหม่
ประสบความสำาเร็จได้น้ัน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการนำาผลสำารวจความคิด
เห็นของลูกค้าท่ีมีต่อการใช้งานบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้ง (โมบายแบงก์ก้ิง
รูปแบบเดิม) มาใช้วางแนวทางการพัฒนาโมบายแบงก์กิ้งรูปแบบใหม่ 
กล่าวคือ ผลสำารวจพบว่าบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งยังมีหลายประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง เช่น ความง่ายในการโอนเงิน/ชำาระค่าสินค้าและบริการ ความ
รวดเร็วในการทำารายการธุรกรรม ความเสถียรของระบบ เป็นต้น ซ่ึง
ธนาคารไดท้ำาการปรบัปรงุประเดน็ตา่งๆ เหลา่นีใ้หด้ขีึน้กวา่เดมิในโมบาย
แบงก์กิ้งรูปแบบใหม่ 

หลังการเปิดให้บริการโมบายแบงก์กิ้งรูปแบบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน 
ธนาคารไดท้ำาการสำารวจความความคดิเหน็ของลกูคา้ทีม่ตีอ่บรกิารโมบาย
แบงก์กิง้รปูแบบใหม ่ซึง่ผลการสำารวจพบวา่คะแนนความพงึพอใจโดยรวม
ในการใชบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ของลกูค้าเพิม่ขึน้ โดยธนาคารยงัคงมุง่มัน่

ที่จะนำาความคิดเห็นของลูกค้ามาพัฒนาบริการและฟีเจอร์ใหม่บน
แพลตฟอร์มโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารต่อไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

ธนาคารได้นำาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาใช้พัฒนา
ชอ่งทางบรกิารอืน่ๆ ดว้ย อาท ิการขยายชอ่งทางการใหบ้รกิารผ่านบรกิาร
ตัวแทนธนาคาร การพัฒนาบริการใหม่ผ่านเคร่ืองบัวหลวงเอทีเอ็ม 
การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารให้ทันสมัยสวยงาม ใช้งานง่าย 
มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน นอกจากน้ี ธนาคารได้พัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน “ตรวจสอบสถานะการสมัครบัตรเครดิต” เพื่ออำานวย
ความสะดวกแกล่กูคา้ในการตดิตามผลการสมคัรบตัรเครดติไดด้ว้ยตนเอง 
รวมทั้งปรับปรุงเว็บฟอร์ม “ติดต่อธนาคารผ่านอีเมล” เพื่อให้การบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน ข้อคำาถาม และข้อติชมของลูกค้ามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ลูกค้าจะได้รับการตอบกลับและรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารอย่างรวดเร็วมากขึ้น

เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ใช้บริการสาขาธนาคารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารได้วางแนวปฏิบัติให้ผู้จัดการภาคหรือ
ผู้จัดการสาขาต้องได้รับการแจ้งเตือนถึงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องโดยทันที 
และตอ้งติดตอ่ลกูคา้กลบัภายใน 2 วนัทำาการ เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน และผู้จัดการสาขาจะต้องนำาข้อร้องเรียนไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพบริการและปรับปรุงการดำาเนินงานในสาขาเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำา ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติที่ลูกค้าพึงพอใจได้ 
ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกนำาเสนอขึ้นสู่ผู้บริการระดับสูงเพื่อพิจารณา
ดำาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

88.60

81.10

คะแนนความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโมบายแบงก์ก้ิง 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผลการสํารวจความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร
โมบายแบงก์ก้ิงรูปแบบใหม่

ครึง่ปีแรก ปี 2563
(ก่อนเปิดใหบ้รกิารโมบายแบงก์ก้ิงรูปแบบใหม)่

ไตรมาส 3 ปี 2563
(หลังเปิดใหบ้รกิารโมบายแบงก์ก้ิงรูปแบบใหม่)



การดแูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า

ความมุ่งมั่น

ธนาคารมุ่งมั่นดูแลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นทุกกลุ่ม
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เปา้หมายประจำาป ี2563

การสร้างความตระหนักรู้เร่ืองการดูแลรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่
ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และลูกค้า และการเพิ่ม
ประสิท ธิภาพการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ ที่มี
ความซบัซอ้นมากขึน้ เพือ่หาแนวทางรบัมอืกบัภยัคกุคาม
ทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่

ผลการดำาเนินงานป ี2563

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน 
รวมถึงสื่อสารความรู้เร่ืองภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่ลูกค้า
ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

การอบรมทางเทคนิคและให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซแบอร์ และการเข้าร่วมแข่งขัน 
Cyber Combat เพ่ือทบทวนและพัฒนาทักษะของพนักงาน 

การซกัซอ้มแผนรบัมอืเหตกุารณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยั
ของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

การยกระดบัขดีความสามารถของการดแูลคุม้ครองขอ้มลู 
โดยการพฒันาทกัษะความรูแ้ละประสทิธภิาพในการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ ให้แก่พนักงาน
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ขอ้มลูมคีวามสำาคญัเป็นอยา่งมากต่อการดำาเนนิธรุกจิธนาคารในยคุดิจทิลั
ซึง่การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลูจำานวนมหาศาลสามารถทำาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้ธนาคาร
เข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้นและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความ
สามารถทางการแข่งขันของธนาคารให้สูงขึ้นด้วย แม้การใช้ข้อมูลจะมี
คุณประโยชน์อนันต์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ก็อาจมีโทษมหันต์เช่นกัน
หากถูกนำาไปใชใ้นทางมชิอบ ธนาคารใหค้วามสำาคญักบัการปกปอ้งขอ้มลู
ให้มีความม่ันคงปลอดภัยจากการถูกนำาไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบเชิงลบต่อทั้งธนาคารและเจ้าของข้อมูล โดยบริหารจัดการ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล 
ผ่านการกำาหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและ
รับมือกับภัยทางไซเบอร์ พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กฎหมายและมาตรฐานสากล ตลอดจนเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูล
และดูแลคุ้มครองไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำาไปใช้แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ

การบรหิารจดัการด้านความความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์

ธนาคารมกีรอบการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรท์ี่
ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และได้นำาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชใ้นการเฝา้ระวงัและตรวจจบัสถานการณ์หรอืเหตผุดิปกตทิีอ่าจสรา้ง
ความเสียหายต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศของธนาคาร ธนาคารมีการ
กำาหนดมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลการให้บริการ
ของธนาคารทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการให้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
และมีการตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอท้ังก่อนและ
หลงัการใหบ้รกิาร เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบดงักลา่วจะไดร้บัการปอ้งกนัแกไ้ข
อยา่งทนัทว่งทเีมือ่พบชอ่งโหว ่นอกจากนี ้ธนาคารยังกำาหนดใหพ้นกังาน
ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรับมือภัยทางไซเบอร์ต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะความรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มในการปอ้งกนัและรบัมอื
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่เสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ ในปี 2563 
ธนาคารไม่พบเหตุการณ์การร่ัวไหล การโจรกรรม และการสูญหายของ
ข้อมูลลูกค้า เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

โครงสรา้งการกำากับดแูลด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์

ธนาคารกำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการ
ความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศและความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์
อยา่งชดัเจนท่ัวทัง้องคก์ร คณะกรรมการธนาคารมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ในการตรวจสอบและติดตามการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศและความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรใ์หม้คีวามเหมาะสมและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกับการปฏิบัติการทางธุรกิจ คณะกรรมการกำากับ

ความเสีย่งทำาหนา้ทีด่แูลและตดิตามความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
รวมถึงความเส่ียงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หน่วยงานการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุน
การทำางานของ CISO (Chief Information Security Officer) มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการกำาหนด พัฒนา และทบทวนโครงสร้าง นโยบาย 
มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศและความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรอ์ย่างสม่ำาเสมอ ประเมนิ
ความมั่นคงปลอดภัยและตรวจสอบสถานะการควบคุมความมั่นคง
ปลอดภัยผ่านการบริหารจัดการช่องโหว่และภัยคุกคาม ตลอดจนตรวจสอบ
เหตุการณ์ผิดปกติด้านความมั่นคงปลอดภัยของธนาคาร นอกจากนี้ 
ยังมีหน้าที่เสริมสร้างวัฒนธรรมความเส่ียงขององค์กรด้านการคำานึงถึง
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ผ่านการจัดโครงการอบรมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่
พนักงานและผู้บริหารของธนาคาร

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ธนาคารได้จัดทำานโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 
27001:2013 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่
ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
เปน็ประจำาทุกป ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละ
รูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในปี 2563 ธนาคารได้มีการปรับปรุง
นโยบายดังกล่าว โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ 
ในหัวข้อแนวโน้มและภัยด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ท่ีเติบโตขึ้น ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย
ไบโอเมตรกิซ ์และความมัน่คงปลอดภยับลอ็กเชน เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ธนาคาร
มีการดูแลความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างครอบคลุมและ
เพียงพอโดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

การบรหิารจดัการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการบรหิารจดัการดา้นการคุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคล ธนาคารไดก้ำาหนด
กรอบการดำาเนนิงานและบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ ผู้บรหิารระดบั
สูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน ธนาคารได้ร่วมมือกับ
ผูเ้ชีย่วชาญระดบัสากลในการจดัทำากรอบการบรหิารจดัการและกำากบัดแูล
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วยเสาหลัก ได้แก่ 
1. การกำากับดูแลโครงสร้างองค์กร 2. นโยบาย การรายงาน และการฝึก
อบรม 3. กระบวนการทำางานและการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ 
4. การบริหารความเส่ียงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจน
จัดให้มีระบบงานท่ีเหมาะสมรองรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน นอกจากนี้ ธนาคารได้ผนวกความเสี่ยง
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ด้านข้อมูลส่วนบุคคลเข้าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำาคัญของธนาคาร โดยมี
การขยายขอบเขต Risk Taxonomy ของธนาคารให้ครอบคลุมความเสี่ยง
ดา้นขอ้มลูสว่นบคุคล และกำาหนดใหห้นว่ยงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการเตรียม
ความพร้อมของผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนผา่นการสรา้งความตระหนกั
และใหค้วามรูเ้พือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติามกฎหมายและแนวทางปฏบิตัขิอง
ธนาคารได้อย่างถูกต้อง

โครงสรา้งการกำากับดแูลด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

ธนาคารจัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้สังกัดของ
หน่วยงานกำากับดูแล ให้ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ตรวจสอบ นำาเสนอการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบริหารจัดการให้ธนาคารมีการ
บรหิารความเสีย่งดา้นขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทำาหน้าที่กำากับและควบคุม
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ทั้งในด้านการกำาหนด
นโยบาย กระบวนการทำางาน และการควบคุม การบริหารความเส่ียง 
การฝึกอบรม และการรายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของธนาคาร
สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์อื่นที่
เกี่ยวข้อง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจัดทำานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหนังสือแจ้ง
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแบบฟอร์มการขอ/ให้ความยินยอม
ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายโดยครบถ้วน นอกจากน้ี 
ธนาคารได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิกและผู้เช่ียวชาญ
ระดบัสากลในการจดัทำาแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
สำาหรับธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันสำาหรับภาคธุรกิจ
ธนาคารในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ในกรณีที่พบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจะดำาเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีวางไว้เพ่ือแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังหามาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำา ทั้งนี้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะทำาการ
ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม หากพบว่ามีความผิด 
ธนาคารจะดำาเนนิการกบัพนกังานผู้กระทำาผดิตามบทลงโทษ และเยยีวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม ในปี 2563 ธนาคารได้รับข้อร้องเรียน
จากลูกค้าเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ของธนาคารจำานวน 5 กรณี ซึ่งธนาคารได้ดำาเนินการตรวจสอบและยุติ
ข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วจำานวน 2 กรณี

การส่งเสรมิวฒันธรรมความเส่ียงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การสรา้งความตระหนกัถงึความเสีย่งดา้นความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุน
วัฒนธรรมความเส่ียงขององค์กร ธนาคารได้ดำาเนินการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่พนักงานและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการนำา
ข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด การถูกโจรกรรม การรั่วไหล หรือการสูญหายของ
ข้อมูล ผ่านวิธีการหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ในสถานการณ์จำาลอง 
การซักซอ้มแผนรบัมอืภยัคกุคามทางไซเบอร ์การสือ่สารและการจดัอบรม
ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูและการรบัมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ท้ังน้ี ธนาคารกำาหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่
ความรบัผดิชอบในการดูแลความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูทีต่นเกีย่วขอ้ง

การสรา้งความตระหนักรูเ้รือ่งความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอรแ์ละการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารมกีารสือ่สารขอ้มลูและจดักจิกรรมความรูแ้กพ่นกังานและผูบ้รหิาร
ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ และการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารภายในของธนาคารเป็นระยะ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
บทความสั้น อินโฟกราฟฟิก วิดีทัศน์ และการจัดอบรม เนื่องจากความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานสำาคัญของการดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ที่ธนาคารเป็นผู้เก็บ รวมรวม ใช้ และ
เปิดเผย นอกจากน้ี ธนาคารยังส่ือสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่เจ้าของข้อมูลอีกด้วย ในปี 2563 ธนาคารได้จัดกิจกรรมความรู้ 
ดังนี้

1.  กจิกรรมสรา้งความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์
ประกอบด้วย การจดัอบรมในหวัขอ้ “Secured Lifestyle in Digital Age” 
ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับภัยคุกคามทาง
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ไซเบอรใ์นยคุดจิทิลัและการรบัมอืกบัภยัคกุคามทางไซเบอรใ์นรปูแบบ
ต่างๆ การเพิ่มหัวข้อการเรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ BBLearn ได้แก่ “Phishing 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์” และ “Cloud Computing and Threat 
When Using Cloud” นอกจากนี้ ธนาคารได้เริ่มกระบวนการประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำามาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลของ
แพลตฟอรม์ Microsoft Office O365 ซึง่จะมกีารสือ่สารขอ้มลูดงักลา่ว
แก่พนักงานและผู้บริหารต่อไป

2.  กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ธนาคารกำาหนดใหพ้นกังานทกุคนตอ้งเขา้อบรมเรือ่ง “พ.ร.บ. คุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ผ่าน BBLearn และธนาคารได้จัดทำา
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

การอบรมเรือ่ง
“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

100% 
จาํนวนผู้เขา้เรยีนคิดเปน็สัดส่วน

ของพนักงานท้ังหมด 

การทดสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและซกัซอ้มแผนรบัมือเหตุการณ์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

หนว่ยงานจดัการความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดจ้ดัให้
มีการทดสอบหรือซักซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นประจำา
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็นการซักซ้อมภายในของ
ธนาคาร และการซกัซอ้มรว่มกบัธนาคารอืน่ทีอ่ยูภ่ายใตศู้นยป์ระสานงาน
ด้านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร 
(TB-CERT) ซ่ึงผลที่ได้จากการซักซ้อมนั้น ธนาคารจะนำาไปปรับปรุง
กระบวนการรับมือภัยทางไซเบอร์ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ในป ี2563 ธนาคารไดจ้ดักจิกรรมซอ้มรบัมอืภยัคกุคามทางไซเบอร ์ภายใต้
สถานการณ์สมมติ “Malware attack BBL network infrastructure” 

3.  กิจกรรมให้ความรู้กับลูกค้า ธนาคารได้สื่อสารข้อมูลความรู้และ
แจง้เตอืนภยัคกุคามทางไซเบอรใ์หแ้กล่กูคา้อย่างตอ่เนือ่ง ในรปูแบบที่
เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางส่ือสารออนไลน์ต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่ 
เวบ็ไซต ์LINE Official เฟซบุ๊ก และยูทปู เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความตระหนกั
และรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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 การเตรยีมการ 

การตรวจสอบและวเิคราะห์

การจาํกัดความเสียหายและการกู้คืน

ขัน้ตอนหลังเกิดเหตุ

การซ้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในครั้งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ผิดปกติจากการโจมตีทางไซเบอร์ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารจัดการทดสอบการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านการสร้าง
สถานการณจ์ำาลองในรปูแบบการจดัสง่ Phishing Mail ใหแ้กพ่นกังาน โดย
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหพ้นกังานตระหนกัถงึอนัตรายของภัยทางไซเบอรใ์น
รูปแบบ Phishing และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงจุดสังเกตสำาคัญของ 
Phishing Mail ซึง่เปน็เทคนคิทีผู่ค้กุคามนำามาใช้อยา่งตอ่เนือ่ง ในป ี2563 
ธนาคารได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง “Phishing ภัย
คุกคามทางไซเบอร์” ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของธนาคาร
ก่อนเริม่กระบวนการทดสอบ อยา่งไรก็ด ีผลการทดสอบพบกรณพีนกังาน
ถูกลวงข้อมูลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับการทดสอบในปี 2562 
เนื่องจากการทดสอบครั้งนี้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเพื่อ
ขอรบัประกนัภยัโรคโควดิ-19 ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความสบัสนแกพ่นกังานใน
ชว่งท่ีมกีารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 หลงัการทดสอบธนาคารไดม้กีาร
สื่อสารและอธิบายรายละเอียดพร้อมจุดสังเกตสำาคัญของ Phishing Mail 
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานอีกคร้ัง รวมถึงนำาผลลัพธ์ที่ได้
จากการทดสอบไปใชว้างแผนรบัมอืกบั Phishing หรอืขา่วปลอมทีเ่กดิขึน้
ภายในธนาคาร และธนาคารยังมีแผนที่จะเพิ่มการรับรู้ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ของพนักงาน โดยพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของสื่อความรู้ให้
เข้าใจง่ายข้ึน และจัดทำา Phishing Test ให้มีความถ่ีและหลากหลายมากข้ึน

ผ่านการดำาเนินการตามภาพรวมของกระบวนการการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ทางไซเบอร์ 4 ขั้นตอนได้แก่

การรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อสรา้งความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นเรื่องสำาคัญของสถาบัน
การเงินในยุคดิจิทัล ซ่ึงจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การเงินในการแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับ
ภยัคกุคามทางไซเบอรไ์ดอ้ยา่งทนัทว่งท ีธนาคารได้เขา้รว่มเป็นสว่นสำาคญั
ของศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการธนาคาร (TB-CERT) เพื่อสร้างความร่วมมือภายในภาคการ
ธนาคารของประเทศไทย ตลอดจนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับภาคส่วนและหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) และศูนย์บริการ
การเงิน การแบ่งปัน และวิเคราะห์ข้อมูล (FS-ISAC)

ในป ี2563 ธนาคารสนบัสนุนการจดักิจกรรมการแขง่ขนั “TB-CERT Cyber 
Combat 2020” ซ่ึงจัดต่อเน่ืองเป็นครั้งท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
อบรมปฏิบัติการจำาลองทางเทคนิคผ่านการแข่งขัน Cyber Combat เพื่อ
ให้สมาชิกของ TB-CERT เข้าใจถึงวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ และช่วยให้สมาชิกคุ้นเคยกับ
สถานการณ์การต่อสู้กับภัยทางไซเบอร์ พร้อมท้ังเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะ
ไดร้บัการฝกึฝนและพัฒนาทกัษะความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรข์องตน 
และมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ในภาคการธนาคารของประเทศไทย การแข่งขันในครั้งนี้เป็น
ครั้งแรกที่จัดผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Tournament) มีผู้เข้าร่วมจำานวน 
39 ทมี จากภาคสว่นตา่งๆ เชน่ ภาคการธนาคาร การสือ่สารโทรคมนาคม 
พลงังาน หนว่ยความมัน่คง และหนว่ยงานภาครฐั ธนาคารไดส้ง่พนกังาน
เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ท้ังประเภททีมและประเภทบุคคล ซึ่งผลการ
แข่งขันปรากฏว่า ธนาคารได้รับรางวัลลำาดับท่ี 1 และ 2 ทั้งการแข่งขัน
ประเภททีมและประเภทบุคคล
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การใส่ใจดแูลพนักงาน

ด้วยตระหนักวา่�นักงานเป็นหัวใจของการด�าเนินธ�รกิจท่ียั่งยืน ธนาคาร
จงึใหค้วามส�าคัญกับการดึงดดูคนร�น่ใหมท่ี่มคีวามสามารถใหเ้ขา้มารว่มงาน
กับธนาคาร การ�ัฒนาบ�คลากรของธนาคารใหม้ทัีกษะความรู ้สามารถปรบัตัว
เข้ากับการเปล่ียนแปลง และรบัมอืกับความท้าทายใหม ่ๆ  ได้ ธนาคารใส่ใจดแูล
ให้�นักงานมีค�ณภา��วีติท่ีดีและได้รบัสวสัดิการท่ีเ�ียง�อและเหมาะสม 
เ�่ือใหส้ามารถสรา้งสรรค์ค�ณค่ารว่มกับธนาคารได้อยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน



การดึงดดูและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็น “ธนาคารแห่งยุคดิจิทัล (Digital Bank)” โดยพัฒนาช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่พนักงานทุกระดับ ช่วยให้ประสบความสำาเร็จ
ในหน้าที่การงานและเติบโตไปพร้อมกับธนาคารได้อย่างยั่งยืน
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เปา้หมายประจำาป ี2563

ผลตอบแทนการลงทุนในทุนมนุษย์ของธนาคาร (Human 
Capital Return on Investment: HCROI) เท่ากับหรือ
มากกว่า 3.0 เท่า

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานเท่ากับ 
40 ชั่วโมงต่อคน

ผลการดำาเนินงานป ี2563

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

จำานวนช่ัวโมงการฝกึอบรมเฉลีย่ตอ่พนกังานเทา่กบั 40.07 
ชั่วโมงต่อคน

3.0

40

2.89

40.07

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

ผลตอบแทนการลงทุนในทุนมนุษย์ของธนาคาร (Human 
Capital Return on Investment: HCROI) มากกวา่ 4.0 เทา่

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานเท่ากับ 
50 ชั่วโมงต่อคน

4.0

50
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ด้วยตระหนักดีว่า “พนักงานทุกคน” เป็นหัวใจสำาคัญของการขับเคล่ือน
ธรุกิจไปสูค่วามสำาเรจ็ทา่มกลางความเปลีย่นแปลงและทา้ทายในยคุดจิทิลั 
ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และการเข้าสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการ
รับมือกับความท้าทายดังกล่าว พนักงานจำาเป็นต้องมีกรอบความคิดที่
ยืดหยุ่นไม่ยึดติด มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถปรับ
เปลีย่นพฤตกิรรมและทักษะใหเ้หมาะสมกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ธนาคารจึงมุ่งม่ันพัฒนาช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ของธนาคารท่ี
ทนัสมยั หลากหลาย สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ ทกุทีท่กุเวลา 
เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่พนกังานทกุระดบั และสรา้งคณุคา่เพิม่
ให้กับตัวของพนักงาน ลูกค้า และสังคมส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการขับเคลื่อนธนาคารไปสู่การเป็นธนาคารแห่งยุคดิจิทัล
ได้อย่างย่ังยืน นอกจากน้ี ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถให้มาร่วมงานกับธนาคาร ควบคู่กับการดูแลพนักงานอย่างดี
เพือ่รกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถไว ้โดยจดัสวสัดกิารทีค่รอบคลุมและ
เพยีงพอ สรา้งเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพี ประเมนิผลการปฏบิตังิาน
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลสภาพแวดล้อมการทำางาน ปรับเปล่ียน
รปูแบบการทำางานใหมี้ความยืดหยุน่มากขึน้ ตลอดจนกำาหนดคา่ตอบแทน
ทีเ่ช่ือมโยงกบัผลการปฏบิตังิานของพนกังานและการบรรลเุปา้หมายและ
ตัวช้ีวัดโดยรวมของธนาคาร อย่างเป็นธรรม ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ 
หรือศาสนาของพนักงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยจูงใจให้พนักงานอยากทำางาน
ให้กับธนาคารอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และช่วยดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร

การเสรมิสรา้งศักยภาพของพนักงาน

เพื่อยกระดับศักยภาพของพนักงานทุกระดับ ธนาคารได้ร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกธนาคารเพื่อวางแผนและกำาหนด
แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะ (Upskilling) และเสริมสร้างทักษะ
ใหม่ (Reskilling) ผ่านการพัฒนาช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และหลากหลาย เช่น การเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ การฝึกอบรม
สมัมนาในรปูแบบหอ้งเรยีนเสมอืน การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การวางแผน
เส้นทางอาชีพ การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน การมีส่วนร่วมในโครงการ
พิเศษต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่พนักงานสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น Data Citizen, Future Ready Leader, 
Solution Provider, Fast Track English และ Sharing Forum ธนาคาร
พจิารณาหลกัสตูรสำาหรบัแตล่ะสายงาน (Mandatory Courses) โดยคำานงึ
ถึงความจำาเป็นและเหมาะสมต่อลักษณะงาน ก่อนที่จะออกแบบ สร้าง
เนื้อหา และพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำา การวัดผลหลังการเรียนรู้ เพื่อให้
มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจเนื้อหาและสามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง

ธนาคารได้กำาหนดกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเตรียม
พร้อมสำาหรับการขับเคล่ือนธนาคารไปสู่การเป็นธนาคารแห่งยุคดิจิทัล 
ดังตารางในหน้าถัดไป
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4 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อขับเคล่ือนธนาคารสู่การเปน็ธนาคารแหง่ยุคดิจทัิล

1 กลุ่มพนักงานในสายงานท่ีชว่ย
ขับเคล่ือนการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

• Upskilling: การพฒันาความรูแ้ละทกัษะเก่ียวกบัธรุกจิธนาคารในระดบัพืน้ฐาน ระดับ
กลาง และระดับสูง ในรูปแบบห้องเรียนเสมือน และบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่าน
ชอ่งทางออนไลน ์โดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝ้กึฝนการวเิคราะหจ์ากตวัอยา่งธุรกจิจริง จาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการแบ่งปันความรู้กับหน่วยงานต่างๆ

• Reskilling: การพัฒนาทักษะใหม่ เช่น การเสริมสร้างทักษะความรู้ในเรื่องดิจิทัล 
แนวคดิและความรู้ใหม่เกีย่วกบัธรุกจิ ความรู้ดา้นภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน เพื่อช่วยให้พนักงานรู้เท่าทันโลกธุรกิจ ตระหนักถึงความสำาคัญของ
เทคโนโลยีและทดลองนำามาปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน รวมถึงเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่จากทั่วโลก

2 กลุ่มพนักงานในสายงานท่ีชว่ย
ขับเคล่ือนการดำาเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรอื
ชว่ยขับเคล่ือนกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร

• การพัฒนาทักษะด้านข้อมูล (Data Influencer) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่ 
Lead with Data, Smart Goal and Dashboard Design, Stakeholder Influencing, 
Persistent Mindset

• การพัฒนาทักษะด้านความคิด (Mindset and Agility) ประกอบด้วยหลักสูตร 
Accountability, Think Out of the Box, Learn How to Learn, Cross Collaboration

• การพัฒนาทักษะดา้นการคิดเชงิลกึ (Thinking and Insight and Influencing) ประกอบ
ดว้ยหลกัสตูร Strategic Thinking, Critical Thinking and Problem Solving, Analytical 
Thinking, Becoming a Strategist, Influencing Skill

• การพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำา (Leadership) ประกอบด้วยหลักสูตร Excellent 
Mentor, Next-Gen Supervisor, Coaching, People Management

3 การสรา้งวฒันธรรมการทำางานท่ีมุ่งเน้น
การรว่มมือกัน การมีความรบัผิดชอบในหน้าท่ี 
และความสามารถในการจดัการโครงการ

• ธนาคารคัดเลือกพนักงานจากสายงานด้านธุรกิจให้เรียนรู้หลักสูตร Design Thinking 
Workshop และ GoGoBoard for Innovative Minds โดยกำาหนดหัวข้อการเรียนรู้ที่
เนน้เร่ือง “Connection Before Solution” เพ่ือสร้างความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งพนกังาน 
และชว่ยใหพ้นกังานสามารถวางเปา้หมายและทำางานรว่มกนัได ้ภายใตก้รอบแนวคิด
ของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 

4 การส่งเสรมิสังคมแหง่การเรยีนรูแ้บบ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ธนาคารสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ภายใต้แนวคดิ “Year of Passionate 
Learning and Practicing” ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้ตามความสนใจ ดังนี้

• หลักสูตร Data Citizen เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำาคัญของการใช้ข้อมูล
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัล และฝึกใช้เครื่องมือเบื้องต้นในการจัดการข้อมูล 

• หลักสูตร Future Leader เพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำาเป็น
ในการสร้างผู้นำาท่ีมีศักยภาพ สามารถคิด สื่อสาร ปรับตัว และพัฒนาทีมงานได้
อย่างมีคุณภาพ

• หลักสูตร Fast Track English Academy เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเชิง
ธุรกิจขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงาน

• หลกัสตูร Chinese Language ถกูออกแบบสำาหรบัการเรียนแบบ Micro Learning โดย
เฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการใช้เสียงสี่โทนในภาษาจีน จดจำาคำาศัพท์ เรียนรู้วิธีนับเลข 
และเรยีนรูค้ำาศพัทท์ีใ่ชใ้นบทสนทนาท่ัวไป รวมถงึมกีารสอดแทรกไวยกรณข้ั์นพืน้ฐาน 
วิธีการใช้พินอิน และการฝึกเขียนตัวอักษรจีน

• หลักสูตร Chinese Banking เพื่อให้พนักงานนำาไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้า ประกอบด้วยคำาศัพท์ บทสนทนาเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การฝาก-ถอน 
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และสินเชื่อ

• หลักสูตร Business Agent เพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจ และเศรษฐกิจในประเทศไทย
และต่างประเทศ

• Tips for Quality Work Life and Well-being เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว
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จำานวนครัง้ของพนักงานท่ีเข้าอบรมในป ี2563

1. กลุ่มพนักงานในสายงานที่ช่วยขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

การพัฒนาความรูแ้ละทักษะ (Upskilling)

หลักสูตร จำานวนครัง้ 

Strengthen Credit Skills 12,414

$ Selling & Product Knowledge 43,249

Sharing Session 1,379

! Compliance & Risk Awareness 8,071

การเสรมิสรา้งทักษะใหม่ (Reskilling)

หลักสูตร จำานวนครัง้ 

Digital Innovation & 
Technology 81,613

Business and Industry 25,161

A Z Language Plus 13,337

2. กลุ่มพนักงานในสายงานที่ช่วยขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่  หรือช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร

หลักสูตร จำานวนครัง้ 

Data Influencer 129

Mindset & Agility 7,036

Thinking & Insight & 
Influencing 6,479

Leadership 2,858

3. การสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่มุ่งเน้นการร่วมมือกัน การมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความสามารถในการจัดการโครงการ

หลักสูตร จำานวนครัง้ 

Design Thinking Workshop 25

GoGoBoard for Innovative Minds 110

4. การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หลักสูตร จำานวนครัง้ 

CITIZEN
DATA

Data Citizen 7,337

Future Leader 7,953

ABC
Fast Track English Academy 6,399

中文 Chinese Language & Chinese 
Banking 715

Business Agent 7,662

IC
฿ IC & Mutual Funds 990

Tips for Work Life and Well-
being (5-Min Brain Booster) 2,067

หมายเหตุ: ข้อมูลจำานวนครั้งของพนักงานที่เข้าอบรมเก็บข้อมูลเป็นรายหลักสูตร 
ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะมีหลักสูตรย่อย

ธนาคารจดัใหม้กีารวดัผลการเรยีนรูข้องพนกังานผา่นการทำาแบบทดสอบ
หลังการอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจเนื้อหาและสามารถนำาไป
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง อกีทัง้มกีารสำารวจความพงึพอใจและความคดิ
เห็นจากผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อนำาไปใช้ในการทบทวนเนื้อหา
ให้มีประโยชน์ตรงความต้องการมากขึ้น และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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การบรหิารจดัการพนักงานความสามารถสูง

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการรักษาและดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูง
ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร โดยได้รวบรวมและสร้างศูนย์
รวมคนเก่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอด ต้ังแต่ผู้บริหาร
ระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการบริหารจัดการพนักงานความสามารถสูงเร่ิมต้ังแต่การพิจารณา
คัดเลอืกโดยสายงานของพนกังาน และพจิารณาอนมุตัโิดยคณะกรรมการ
ของธนาคาร ผู้ท่ีจะได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานความสามารถสูงของ
ธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านผลการปฏิบัติงาน และ
ด้านศักยภาพ รวมถึงการมีคุณลักษณะที่เด่นชัดทั้งในด้านความชื่นชอบ
ในงานท่ีทำา พลังท่ีทุ่มเทให้แก่การทำางานและความยึดมั่นในงาน และมี
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับคุณค่าหลักของธนาคาร ได้แก่ การมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีการทำางานท่ีมุ่งเน้นการร่วมมือกันและความสามารถ
ในการจัดการโครงการ นอกจากนี้ ในปี 2563 ธนาคารได้ปรับหลักเกณฑ์
การพจิารณาพนกังานความสามารถสงู โดยเพิม่เตมิ 5 คณุลกัษณะสำาคญั 
(5 DNA) ได้แก่ Future Leadership, Digital Acumen, Thinking Agility, 
Change Agility และ Language Proficiency เพือ่เตรยีมผูบ้รหิารในอนาคต
ให้มีศักยภาพและความพร้อมสำาหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล 

ธนาคารจัดเตรียมแผนการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับพนักงาน
ความสามารถสูงแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 
และพร้อมขึ้นเป็นผู้บริหารภายในระยะเวลาอันสั้น ธนาคารมีหลักสูตร
การพฒันาศกัยภาพทีห่ลากหลาย เพือ่รองรบัความสนใจและการนำาไปใช้
ประโยชน์ของพนักงานความสามารถสูง เช่น หลักสูตร Leadership 
หลักสูตร Design Thinking หลักสูตร Strategic Thinking, Business 
Strategy และ People Strategy และการเรียนรู้ผ่านแบบจำาลองทางธุรกิจ 

ในการดูแลรักษาพนักงานความสามารถสูงให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับ
ธนาคารในระยะยาว ธนาคารดูแลในเร่ืองของผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
ความก้าวหน้าในสายงาน การสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ภายในสายงานและ
ข้ามสายงาน และการมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการที่สำาคัญต่างๆ ของ
ธนาคาร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้มากขึ้น พร้อมสำาหรับการขึ้น
ทดแทนในตำาแหนง่ทีส่ำาคญัมากขึน้ตอ่ไป นอกจากนี ้ธนาคารมกีารจดัเกบ็
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยใช้วิธีการที่มีความน่าเชื่อถือ 

เพื่อใช้ในการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง แผนดังกล่าวมุ่งเน้นการเตรียม
ความพร้อมของพนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถก้าวขึ้นมารับตำาแหน่ง
ที่มีความสำาคัญของธนาคาร โดยมีทักษะ ความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่งนั้นๆ ตลอดจนมี
ภาวะผูน้ำา สามารถรองรบัความทา้ทายในรปูแบบตา่งๆ ท้ังทีม่าจากปจัจยั
ภายนอก และปัจจัยภายในขององค์กรในอนาคตได้

BBLearn

หน่วยงานบริหารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของธนาคาร ซึ่งมีหน้าที่
พฒันาบคุลากรและจดัทำาหลกัสตูรฝึกอบรม ไดน้ำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาชว่ย
ขยายช่องทางการเรียนรู้สำาหรับพนักงานและส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “BBLearn” ท่ีสามารถเรียนผ่านมือถือ 
โนต้บุค๊ คอมพวิเตอร ์หรอืแทบ็เลต็ ไดอ้ยา่งสะดวก ทกุทีท่กุเวลา BBLearn 
เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล รวมไปถึงสามารถ
ตอบรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานในช่วงปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ
รอปฏิบัติงานท่ีบ้านได้เป็นอย่างดี ธนาคารได้พัฒนาหลักสูตรท้ังในส่วน
ของเนื้อหาและกิจกรรมรวมกว่า 100 หลักสูตร และออกหลักสูตรใหม่
ทุกเดือนเพื่อตอบรับความต้องการทักษะที่จำาเป็นสำาหรับอนาคต 

ในป ี2563 ธนาคารไดร้เิริม่ โครงการ BBLearn Learning Journey ซึง่เปน็
เส้นทางการเรียนรู้ที่พนักงานสามารถเลือกได้ตามความสนใจ เพื่อเพิ่ม
ทักษะใหม่และพัฒนาตนเอง ในแต่ละเส้นทางการเรียนรู้ พนักงานจะได้
เรียนรู้ทั้งหลักสูตรที่จำาเป็น และหลักสูตรทางเลือกตามความสนใจของ
แตล่ะบคุคล พรอ้มทัง้มกีารสรา้งกลุม่การเรยีนรูข้ึน้เพือ่ถามตอบขอ้สงสยั 
แลกเปล่ียนความรู้ และทำากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
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การเรียนรู้ผ่านการแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในองค์กร โครงการดังกล่าว
เปดิโอกาสใหพ้นกังานเปน็ผูเ้รยีนเชงิรกุอยา่งเตม็ตวั สนบัสนนุการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ และกระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละทกัษะใหม่ๆ  ในการ
ทำางาน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อขับเคล่ือน

องคก์รไปสูค่วามสำาเรจ็ โครงการดงักลา่วมเีสน้ทางการเรยีนรูใ้หพ้นกังาน
เขา้รว่มได ้6 เสน้ทาง ไดแ้ก ่Data Citizen Journey, Future Ready Leader, 
Fast Track English Academy, Chinese Language, Business Agent 
และ Solution Provider มีพนักงานเข้าร่วมจำานวน 1,194 คน

 Design & Plan
พนักงานสามารถเลือกหรือออกแบบ
และวางแผนจัดการเสนทางการเรียนรู

ตามความสนใจของตนเอง

1

 Learn & Test
เรียนรูและทําแบบทดสอบ

และสามารถกลับมาทบทวนความรูไดโดยไมจํากัด

2

 Practice
นําส่ิงท่ีเรียนรูไปใชประโยชนจริง 
เพ่ือใหเกิดเปนทักษะของพนักงาน

3

 Share
นําความรูและทักษะท่ีไดไปทดลองใช

และนําไปแบงปน หรือเผยแพรใหสมาชิกอ่ืน
ในกลุมการเรียนรู เพ่ือใหเขาใจองคความรูน้ันอยางลึกซ้ึง

4

 Experiential Learning
จัดกิจกรรมเพ่ือตอยอดความรูในรูปแบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝกอบรมสัมมนา
ในรูปแบบหองเรียนเสมือน และการจัดงานพูดคุย

ในรูปแบบหองเรียนเสมือน 

5

Community
สรางชุมชนแหงการเรียนรู โดยสรางกลุมผานกลุมไลน 

เพ่ือรวบรวมพนักงานท่ีมีความสนใจเรียนรูในแตละเสนทาง 
ไดทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกัน นําเสนอความคิดเห็น 

ผานการสนทนา แลกเปล่ียน แบงปนความรูท่ีเปนประโยชน
จากมุมมองของผูเรียนดวยกัน และสรางความรูใหม

เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองและธนาคาร

6

กระบวนการเรยีนรูผ่้านโครงการ BBLearn Learning Journey มีเส้นทาง ดังน้ี
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2. โครงการพัฒนา New Capability, Digital Innovation, 
and Technology
ในปี 2563 ธนาคารได้จัดโครงการพัฒนา New Capability, Digital 
Innovation, and Technology ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ทักษะและความสามารถของพนักงานในด้านดิจิทัลและนวัตกรรม และ
เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ดจิทิลั โครงการดงักลา่วเนน้การใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูผ้า่นการลงมอืปฏบิตั ิ
และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำาให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ
ประยกุตใ์ช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ทำาให้เกิดวิถีการทำางานแบบใหม่ เช่น การลดขั้นตอนในการทำางาน การ
บรหิารโครงการอยา่งมีประสทิธภิาพมากขึน้ การปรับวธิกีารทำางานใหเ้ปน็

การฝกึอบรมท่ีสำาคัญ

3. โครงการผู้บรหิารทดแทน RM Management Trainee 
และ ARM/SRO Management Trainee สำาหรบัสายลูกค้า
ธุรกิจรายกลางและรายปลีก
โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีมีศักยภาพให้มี
ความพร้อมสำาหรับการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ผู้ช่วย
ผูจ้ดัการธรุกจิสัมพนัธ ์และเจา้หนา้ท่ีธรุกจิสมัพนัธอ์าวโุส ทีส่ามารถบรหิาร
งานและบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ภาวะผู้นำา ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ และสินเช่ือ ก่อนเริ่มโครงการ 
ผู้เข้าร่วมจะถูกประเมินความสามารถเพื่อระบุทักษะที่ต้องได้รับการ
พัฒนาเพิ่ม และเมื่อเริ่มโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาทักษะ

1. Data Influencer Program
ธนาคารตระหนกัถงึความสำาคญัของการใชข้อ้มลูเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางการแข่งขันและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานภายในองค์กร จึงได้
จดัการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิาร Data Influencer Program ทีเ่นน้การสนทนา
ภายในกลุ่ม และการเรียนรู้ผ่านตัวอย่างจริงทางธุรกิจ ในการฝึกอบรม
ดังกล่าว ผู้เข้าอบรมจะต้องทำาโครงการที่เก่ียวข้องกับการนำาข้อมูลมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานในธนาคาร และนำาเสนอโครงการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ การฝึกอบรมดังกล่าวมีหัวหน้างานและ
พนักงานเข้าร่วมจาก 10 สายงาน และได้นำาเสนอโครงการรวม 15 
โครงการ โครงการที่นำาไปทดลองใช้จริงภายในสายงาน คือ การสร้าง 
Dashboard เพือ่ตดิตามผลการปฏบิตังิานภายในทมี ทำาใหท้มีงานสามารถ
ทราบสถานการณก์ารทำางานภายในทมี เกดิการวางแผนและสนับสนนุซึง่
กันและกันภายในทีมงาน ส่งผลให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
สามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าได้รวดเร็วย่ิงขึ้น โดยสามารถลดระยะ
เวลาการทำางานลงจาก 13.25 วัน ตามที่กำาหนดไว้ในระยะเวลาการให้
บริการทางการเงิน เหลือ 10.11 วัน การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมที่เป็น
ระดับหัวหน้างาน จำานวน 40 คน และระดับพนักงาน จำานวน 30 คน

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 จำานวน 1,100 คน
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6. โครงการ RAR Credit Sharing
การรวบรวมองคค์วามรูท้ีก่ระจดักระจายในองคก์รใหอ้ยูร่วมกนัอยา่งเปน็
ระบบ จะทำาให้พนักงานสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานบริหารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรได้ร่วมกับฝ่ายสอบทาน
สินทรัพย์เส่ียงของธนาคารพัฒนาเนื้อหาและส่ือการเรียนรู้ทางออนไลน์
อย่างเป็นระบบในโครงการ RAR Credit Sharing เพื่อให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น งานมีคุณภาพมากขึ้นและลดข้อ
ผิดพลาดที่พบบ่อยลง โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าอบรม จำานวน 579 คน 
ซึง่รอ้ยละ 68 ของผูเ้ข้าอบรมเหน็วา่ความรูท้ีไ่ดร้บัสามารถนำาไปประยกุต์
ใช้กับการปฏิบัติงานได้ในระดับมากที่สุด 

4. โครงการ GoGoBoard for Innovative Minds
ธนาคารร่วมกับโรงเรียนดรุณสิกขาลัยจัดโครงการ GoGoBoard for 
Innovative Minds ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
กระบวนการความคิดเชิงบวกในการทำางานฝึกกระบวนการสร้างองค์ความรู้
ทีเ่กดิจากเหตกุารณห์รอืประสบการณข์องตนเอง และเนน้ย้ำาถงึวฒันธรรม
และทกัษะการทำางานเพือ่ตอบสนองความคาดหวงัของธนาคาร ไดแ้ก ่การ
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ การทำางานที่มุ่งเน้นการร่วมมือกัน ความ
สามารถในการจัดการโครงการ การคิดอย่างเป็นระบบ และการนำาความรู้
ไปสรา้งวธีิหรอืแนวทางการทำางานใหม่ๆ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน
ขององค์กร โครงการดังกล่าวมีการสรุปผล จุดแข็ง จุดที่พัฒนาได้ และ
รูปแบบการทำางาน เป็นรายบุคคล เพื่อส่งมอบให้หัวหน้างานนำาไปใช้
พัฒนาต่อยอด ทักษะต่างๆ ของพนักงานได้อย่างตรงจุด มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำานวน 110 คน

ผ่านการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการทำางานจริง การให้คำาแนะนำาและ
แบ่งปันความรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังจบโครงการจะมี
การประเมินผลการพัฒนาทักษะอีกคร้ัง เพ่ือให้สายงานใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ในปี 2563 มีผู้เข้า
ร่วมโครงการ จำานวน 69 คน

5. โครงการ Prevention of NPL
ธนาคารได้จัดอบรมเชิงทฤษฎีผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่ผู้จัดการธุรกิจ
สมัพนัธ ์และผูช่้วยผูจ้ดัการธรุกจิสมัพนัธใ์นสายงานลกูคา้ธรุกจิ เพือ่สรา้ง
ความตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำาคัญของการควบคุมคุณภาพสินเช่ือ 
การป้องกันหนี้ที่ก่อให้เกิดปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากหนี้ที่มีปัญหา 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจมากขึ้น 
มีผู้เข้าอบรม จำานวน 37 ราย ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำาความรู้ท่ีได้
ไปใชป้ระเมนิสภาพธรุกจิของลกูหนี ้เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืและสนบัสนนุ
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีได้อย่างเหมาะสม ทำาให้ช่วยลด
การเกิดหนี้เสียและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของธุรกิจ
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การใหค้วามรูแ้ละเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่พนักงานเกษียณอายุ

นอกเหนอืจากการอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นกังานปจัจุบันแลว้ ธนาคารยังให้
ความสำาคญักบัการใหค้วามรูแ้กพ่นกังานทีใ่กลเ้กษยีณอายุในฐานะเพือ่น
ร่วมงานท่ีได้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างความสำาเร็จให้กับธนาคารมา
อยา่งยาวนาน และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทีใ่กลเ้กษยีณจะมคีวามมัน่คง
และความสขุในชวีติหลงัเกษยีณ ธนาคารไดจั้ดงานปจัฉมินเิทศสำาหรบัผูท้ี่
เกษียณอายุในปี 2563 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงาน ธนาคาร

ไดเ้ชญิวทิยากรจากภายในธนาคารและหนว่ยงานภายนอกมาบรรยายให้
ความรู้และข้อแนะนำาเกี่ยวกับการจัดการชีวิตหลังเกษียณ เพื่อให้ใช้ชีวิต
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ เชน่ การจดัการความกงัวล อาชพีทางเลอืกหลงัเกษยีณ 
การดแูลสขุภาพ สวสัดกิารของรฐั สทิธปิระโยชนแ์ละสวสัดกิารทีธ่นาคาร
จัดให้สำาหรับพนักงานเกษียณอายุ เป็นต้น ในงานดังกล่าวมีพนักงานท่ี
ใกล้เกษียณเข้าร่วม จำานวน 307 คน



การดแูลสวสัดิการและความเปน็อยู่ท่ีดีของพนักงาน
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานให้มีความมั่นคงในชีวิต มีความสุขในการทำางาน และมีความผูกพันและอยากเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร
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เปา้หมายประจำาป ี2563

ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้
ความรุนแรงต่อพนักงานที่เข้าสู่กระบวนการศาล

จำานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำางานลดลง 
เมื่อเทียบกับปี 2562

อัตราการขาดงานของพนักงานโดยเฉล่ียไม่เกิน 5 วันต่อปี

ผลการดำาเนินงานป ี2563

ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้
ความรุนแรงต่อพนักงานที่เข้าสู่กระบวนการศาล 

จำานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำางานลดลง
ร้อยละ 50

อัตราการขาดงานของพนักงานโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
3.34 วันต่อปี

5

3.34

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้
ความรุนแรงต่อพนักงาน รวมถึงไม่มีข้อร้องเรียนที่เข้าสู่
กระบวนการในชั้นศาล

ขยายขอบเขตของการสำารวจความผูกพันของพนักงานให้
ครบทุกหน่วยงานของธนาคาร และผลสำารวจระดับความ
ผูกพันของพนักงานธนาคารไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80

จำานวนพนกังานทีไ่ดร้บับาดเจ็บจากการทำางานลดลง และ
ไม่มีพนักงานเสียชีวิตจากการทำางานเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน

อัตราการขาดงานของพนักงานโดยเฉล่ียไม่เกิน 5 วันต่อปี5
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พนักงานทุกคนมีความสำาคัญต่อธนาคาร ในฐานะที่มีบทบาทใน
กระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
และขบัเคลือ่นธนาคารไปสูค่วามสำาเรจ็ ความมัน่คงในชวีติและการทำางาน
อยา่งมคีวามสขุเปน็ปจัจยัสำาคญัทีส่ง่ผลใหพ้นักงานทุม่เทปฏบิตังิานอยา่ง
เตม็กำาลงัความสามารถ อนัจะทำาใหธ้นาคารสามารถแขง่ขนัและเตบิโตได้
อย่างย่ังยืน ธนาคารให้ความสำาคัญกับการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ทั้งในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม 
และเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน เพื่อสร้าง
ความมัน่คงให้แกพ่นกังานและสรา้งความผกูพันอันดรีะหวา่งพนกังานกบั
ธนาคาร นำาไปสู่การมีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนาธนาคารให้เจริญ
ก้าวหน้าต่อไป ข้อมูลด้านการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ท่ีดีของ
พนักงานท่ีปรากฏในรายงานความยัง่ยนืฉบบันีค้รอบคลมุทัง้พนกังานและ
ลูกจ้างของธนาคาร ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ

ธนาคารมีนโยบายกำาหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์แก่
พนกังาน อยา่งชดัเจน เทา่เทยีม และเปน็ธรรม โดยไมม่กีารแบง่แยกเพศ 
เช้ือชาติ หรือศาสนา การกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
พนักงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมจากผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและผลประกอบการของธนาคาร แม้ว่าธนาคารจะกำาหนด
ค่าตอบแทนการทำางานข้ันต่ำาของพนักงานไว้สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำาตาม
กฎหมายอยู่แล้ว แต่ธนาคารยังมีความต้องการให้ค่าตอบแทนที่ธนาคาร
ใหแ้กพ่นกังานอยูใ่นระดบัทีส่ามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในภาคธรุกจิเดยีวกนั
ได้ โดยได้เข้าร่วมในการจัดทำารายงานเปรียบเทียบผลตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานธนาคารกับตลาดแรงงานในภาคธุรกิจธนาคาร
เป็นประจำาทุกปี และนำาข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
คา่ตอบแทนและสวัสดกิารของธนาคารใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเหมาะสม
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษาและ
ดึงดูดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ

ธนาคารจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสมและให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมแก่
พนักงานทุกคน ภายใต้หลักความเท่าเทียมและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น
สวัสดิการด้านสุขภาพ เงินกู้ยืม หรือความมั่นคงหลังเกษียณอายุ เพื่อ
เปน็การแบ่งเบาภาระและคลายความกงัวลในดา้นตา่งๆ ของพนกังานและ
ครอบครัว และในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธนาคาร
ได้จัดสรรสวัสดิการสินเชื่อเงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยให้แก่พนักงานที่
ไดร้บัผลกระทบ เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นใหก้บัพนกังานและครอบครวั
อย่างเร่งด่วน

เงนิชว่ยเหลือ
ธนาคารให้สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานเพิ่มเติมจากสวัสดิการพื้นฐาน
ตามกฎหมาย พร้อมท้ังระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีการ
ประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ เช่น การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร
ของพนักงาน เดือนละ 800 บาท สำาหรับบุตร 3 คนแรก ตั้งแต่แรกเกิด
จนบรรลนุติภิาวะหรอืสำาเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตร ีการจา่ยเงินบำารงุ
ขวญัแกพ่นกังานทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีเ่สีย่งภยัชายแดนภาคใต ้การจา่ยเงนิ
ช่วยเหลือแก่พนักงานท่ีทำางานอยู่ในสาขาท่ีเปิดทำาการ 6 หรือ 7 วัน 
การจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
จากเหตุท่ีไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในอัตรา 15 เท่าของเงินเดือน 
การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่พนักงานที่เสียชีวิตหรือพ้นจากตำาแหน่งหน้าที่
เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำางานในอัตรา 30 เท่าของ
เงินเดอืน โดยทีบุ่ตรจะยงัได้รบัเงนิสงเคราะหบุ์ตรตามระเบยีบ เสมอืนว่า
พนักงานท่ีเสียชีวิตหรือพ้นจากตำาแหน่งดังกล่าวยังคงสภาพความเป็น
พนักงานอยู่ เป็นต้น

สินเชือ่สำาหรบัพนักงาน
ธนาคารจัดสวัสดิการสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษตามความต้องการและ
ความจำาเป็นในการดำารงชีพของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีตลอดการทำางานกับธนาคาร สินเชื่อดังกล่าวครอบคลุมการซ้ือ
ทีอ่ยูอ่าศยั การซือ้รถยนต ์การใชจ้า่ยเพือ่การศกึษาบตุร การใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว การชำาระหนี้ที่กู้ยืมจากภายนอก
ธนาคาร การซ้ือเคร่ืองใช้ท่ีจำาเป็นสำาหรับการครองชีพ การกู้ยืมเพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ในปี 2563 ธนาคารได้เพิ่มสวัสดิการเงินกู้ใน
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่พนักงาน ในกรณีที่
บุคคลในครอบครัวของพนักงานได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการถูกเลิกจ้าง 
การถกูปรบัลดอัตราคา่จา้ง หรือการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพและ
การประกอบธุรกิจ โดยมีวงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท 

กองทุนสำารองเล้ียงชพี
ธนาคารสง่เสรมิการออมของพนกังาน โดยไดจ้ดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพี
ขึ้นตั้งแต่ปี 2532 เพื่อให้พนักงานธนาคารมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในวัยเกษียณ พนักงานสามารถสะสมเงินเข้ากองทุน
สำารองเล้ียงชีพในอัตราร้อยละ 3–15 ของเงินเดือน และธนาคารสมทบ
เงนิกองทุนให้ในอัตรารอ้ยละ 6.75–8.75 ของเงินเดือน ขึน้อยูก่บัอายงุาน
ของพนกังาน สมาชกิกองทนุสามารถเลอืกนโยบายการลงทนุทีส่อดคลอ้ง
กับอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการและระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ และ
สามารถเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาที่กำาหนดไว้ 
ปจัจบุนัมพีนกังานเขา้รว่มกองทนุสำารองเลีย้งชพีรอ้ยละ 95 ของพนกังาน
ทั้งหมด



102 ธนาคารกร�งเท� จ�ากัด �มหา�น�

การส่งเสรมิสุขภาพและความสัมพันธ์ท่ีดีของพนักงานและ
ครอบครวั
ในกรณีลาป่วย ธนาคารจ่ายค่าจ้างเต็มให้แก่พนักงานที่ลาป่วยได้สูงสุด 
90 วัน ซ่ึงมากกว่าจำานวนวันท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ (สูงสุด 30 วัน) นอกจากน้ี 
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตที่ดีภายในครอบครัวของ
พนกังาน ธนาคารไดจ้ดัสวสัดกิารไวเ้กนิกวา่ทีก่ฎหมายกำาหนดไว้ ในกรณี
ลาคลอด ธนาคารให้สิทธิพนักงานหญิงลาคลอดโดยได้รับค่าจ้างเต็ม ใน
ช่วงก่อนและหลังคลอดรวมกันสูงสุด 98 วัน ส่วนพนักงานชายสามารถ
ลาเพื่อไปดูแลภรรยาและบุตรโดยได้รับค่าจ้างเต็มได้สูงสุด 5 วัน ภายใน
ช่วง 15 วันแรกหลังการคลอด

โครงการเพื่อนชว่ยเพื่อน  

ธนาคารจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้เพื่อนพนักงานมีโอกาส
ชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืนรอ้นใหก้บัครอบครวัของพนกังานทีเ่สยีชวีติ 
ธนาคารจะหักเงินเดือนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการคนละ 10 บาท ต่อ
เดือนต่อผู้เสียชีวิต 1 ราย เพื่อนำาไปมอบให้แก่ทายาทของผู้ร่วมโครงการ
ที่ถึงแก่กรรม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหธ์นาคารกรุงเทพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของธนาคารถูกจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใหพ้นกังานธนาคารมโีอกาสสงเคราะหซ์ึง่กนัและกนัในการจดัการศพ
และสงเคราะหค์รอบครวัของสมาชกิผูถ้งึแกก่รรม เมือ่มสีมาชกิถึงแกก่รรม 
ผู้รับเงินสงเคราะห์ท่ีถูกระบุไว้ล่วงหน้าจะได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาชิกอ่ืนๆ

บรกิารด้านสุขภาพ

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน เพราะ
จะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน ธนาคารจัดให้มีบริการด้านสุขภาพแก่พนักงาน ดังน้ี

หน่วยบรกิารสุขภาพ
ธนาคารจดัให้มแีพทยท่ั์วไป แพทยเ์ฉพาะทาง และพยาบาล มาใหบ้รกิาร
ตรวจรักษาและให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานในวันทำาการ ต้ังแต่
เวลา 8.30 -17.00 น. ทีห่นว่ยบรกิารสขุภาพ ชัน้ 4 อาคารสำานกังานใหญ ่
สีลม และชั้น 2 อาคารพระราม 3

บรกิารตรวจสุขภาพประจำาปขีองพนักงาน 
ธนาคารจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงาน เพื่อประเมิน
สุขภาวะโดยทั่วไปและค้นหาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น เพื่อนำาไปสู่
การวนิจิฉยัและรักษาโรครา้ยแรงตา่งๆ ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีการตรวจสขุภาพ
ประจำาปีครอบคลุมการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ระดับน้ำาตาลและ
ไขมัน การทำางานของตับและไต ปัสสาวะ และการเอกซเรย์ปอด และ
ยงัใหพ้นกังานสามารถตรวจหาภมูคิุม้กนัไวรัสตบัอกัเสบบไีดท้กุ 3 ป ีดว้ย 
นอกจากนี้ พนักงานชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป สามารถรับการตรวจเลือด
เพื่อประเมินความเส่ียงต่อภาวะมะเร็งต่อมลูกหมาก ส่วนพนักงานหญิง
ทุกคนจะได้รับสิทธิการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และได้รับ
การประเมินจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญให้ได้รับการตรวจวัดความเสี่ยงต่อ
โรคมะเร็งเต้านม (Mammogram) หรือภาวะกระดูกพรุน โดยสามารถ
เบิกค่าตรวจได้ตามอัตราที่ธนาคารกำาหนด 

บรกิารฉีดวคัซนีปอ้งกันไข้หวดัใหญ่ และเอกซเรย์ปอดประจำาปี
ธนาคารจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ที่มี
การแพร่ระบาดตามฤดูกาลให้กับพนักงานเป็นประจำาทุกปี ในปี 2563 
มพีนกังานเขา้รับบรกิารฉดีวคัซนีทีอ่าคารสำานกังานใหญ ่สลีม และอาคาร
พระราม 3 จำานวน 5,180 คน พนักงานสาขานครหลวงและสาขาต่าง
จังหวัดสามารถเบิกค่าฉีดวัคซีนได้ตามอัตราที่ธนาคารกำาหนด ธนาคาร
เชือ่มัน่วา่การเสริมสรา้งภมูคิุม้กนัตอ่เชือ้โรคไขห้วดัใหญ ่จะเกดิประโยชน์
ทั้งต่อพนักงานเองและสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีบริการ
รถเอกซเรย์ปอดเคล่ือนที่ โดยสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเก่ียวกับความผิดปกติของอวัยวะในทรวงอก เช่น 
ปอด หัวใจ และกระดูกซ่ีโครง ในปี 2563 มีพนักงานเข้ารับบริการตรวจ
เอกซเรย์ท่ีอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม และอาคารพระราม 3 จำานวน 
2,477 คน

การจดัอบรมการใชเ้ครือ่งกระตุกหวัใจ (AED)
ธนาคารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิต ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึง
การชว่ยเหลอืผูป้ว่ยยามฉกุเฉนิ ครอบคลมุการปฐมพยาบาลและช่วยชวิีต
ขั้นพื้นฐาน การฝึกปฏิบัติการกับหุ่นสาธิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ
หรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ (CPR) และการฝึกใช้เครื่องกระตุก
หัวใจ (AED) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดเต้น
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การส่งเสรมิประสิทธิภาพการทำางาน

การปรบัตัวสู่การทำางานรูปแบบใหม่
ธนาคารสนบัสนนุใหพ้นกังานปรบัตวัสูก่ารทำางานแบบดจิทิลัมากขึน้ เพือ่
ให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยนำา 
Office 365 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำางานมาเป็นเครื่องมือช่วย
ให้การทำางานสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
การใช้ One Drive พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแทน Drive U การใช้ Teams ในการ
ติดต่อสื่อสารภายในทีมงานและองค์กร และการใช้ Yammer ในการ
ติดตามข่าวสารของธนาคาร เป็นต้น แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยเพิ่มความ
สะดวกให้พนักงานสามารถทำางานจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะจากภายในหรือ
ภายนอกธนาคาร และสามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค มือถือ หรือแท็บเล็ต

การจดัการความเครยีดและปัญหาสุขภาพจติ
ธนาคารจัดให้มีจิตแพทย์ออกตรวจสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในหน่วยบริการ
สุขภาพ เพื่อให้คำาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด
ของพนักงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษา
พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตจากสถานพยาบาลภายนอกได้ 
เช่น ค่าธรรมเนียมในการปรึกษาจิตแพทย์ ยารักษาภาวะเครียด ซึมเศร้า 
และภาวะทางจิตอื่นๆ

การเผยแพรค่วามรูผ่้านบทความ
ธนาคารเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ การใช้ยา 
และการดแูลสขุภาพ ให้แกพ่นกังาน ในรปูแบบของบทความผา่นชอ่งทาง
เว็บไซต์ภายใน เช่น โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
ปัญหาผิวหนังอักเสบกับการใช้หน้ากากอนามัย ท่ายืดกล้ามเนื้อระหว่าง
ทำางานในสำานักงาน ดวงตากับการทำางาน เป็นต้น

การทำางานท่ียืดหยุ่น
จากสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตและ
การทำางานของคนท่ัวไปรวมทั้งพนักงานธนาคารเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
การทำางานท่ีมีความยืดหยุ่นท้ังในแง่ของช่วงเวลาและสถานที่มีความ
จำาเป็นมากขึ้น ธนาคารได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อ
สง่เสรมิใหส้ามารถบรหิารจดัการเวลาทำางานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัรปูแบบ
การใช้ชีวิตของตน ธนาคารอนุญาตให้มีการทำางานจากที่บ้าน และการ
เข้าออกงานในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันได้หากได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ตรง นอกจากนี ้ธนาคารอนญุาตใหพ้นกังานสามารถแตง่กายในชดุลำาลอง
ได้ในวันศุกร์เพื่อสร้างบรรยากาศการทำางานที่มีความผ่อนคลายมากขึ้น

บรกิาร “หอ้งคุณแม่” และสถานท่ีออกกำาลังกาย
“ห้องคุณแม่” คือ พ้ืนท่ีท่ีธนาคารจัดไว้เป็นสัดส่วนสำาหรับการปฏิบัติภารกิจ
เพื่อลูกน้อยแรกเกิด ช่วยให้พนักงานที่เป็นคุณแม่สามารถปฏิบัติภารกิจ
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รายการ พนักงานประจำา ลูกจา้งตามสัญญารายปี

การรกัษาพยาบาล ✓ ✓

฿
กองทุนสำารองเล้ียงชพี ✓ -

ประกันสังคม ✓ ✓

ความคุ้มครองกรณีพกิารหรอืทุพพลภาพ ✓ ✓

฿ เงนิสงเคราะหค์รอบครวักรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
หรอืเสียชวีติ ✓ ✓

฿
เงนิเกษียณอายุ ✓ -

สิทธลิาคลอดบุตร ✓ ✓

฿
เงนิสงเคราะหบุ์ตร ✓ -

เงนิชว่ยเหลือกรณีประสบภัยพบิัติ ✓ ✓

ประกันชวีติกลุ่ม ✓ ✓

การตรวจสุขภาพประจำาปี ✓ ✓

฿ สวสัดิการเงนิกู้ ✓ -

฿
เงนิชว่ยเหลือ ✓ -

วคัซนีป้องกันไข้หวดัใหญ่ ✓ ✓

฿
การทำางานท่ียืดหยุ่น ✓ -

หอ้งคุณแม่ ✓ ✓

สถานท่ีออกกำาลังกาย ✓ ✓
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อาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน

ธนาคารมีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อลดความเส่ียงต่อ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำางาน และให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมี
อาชีวอนามัยที่ดี

คณะกรรมการความปลอดภัย
ในการขับเคลื่อนการจัดการด้านความปลอดภัย ธนาคารจัดให้มีคณะ
กรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน 
(คปอ.) เพื่อทำาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและติดตามประเด็นด้านความ
ปลอดภัยภายในอาคารของธนาคาร รวมถึงสำารวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อ
ประเมินสิ่งช้ีบ่งอันตราย กำาหนดมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามผล
การแก้ไข คปอ. ต้องรายงานต่อธนาคารหากมีพนักงานประสบอันตราย 

ได้อย่างสะดวกในที่ทำางาน ภายในห้องมีการจัดแบ่งโซนด้วยการกั้นม่าน 
สามารถปรับแสงสว่างได้ตามความต้องการ มีอ่างล้างมือและอุปกรณ์
อำานวยความสะดวกต่างๆ พร้อมด้วยตู้แช่น้ำานมแม่ระหว่างวัน ซ่ึงมีแม่บ้าน
คอยดแูลทำาความสะอาดตูแ้ชท่กุสดุสปัดาห ์ประตเูขา้หอ้งเปน็ระบบแบบ
ใช้รหัสเฉพาะบุคคล เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
บริการ นอกจากนี้ ธนาคารส่งเสริมการออกกำาลังกายของพนักงาน เพื่อ
ใหม้สุีขภาพแขง็แรงและสามารถทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดย
จัดให้มีสถานท่ีออกกำาลังกายท่ีอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม อาคารพระราม 3 
และสมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 

การดแูลพนักงานเกษียณอายุ
ธนาคารให้ความสำาคัญกับพนักงานท่ีเกษียณอายุเน่ืองจากพนักงานเหล่าน้ี
ได้สรา้งคุณประโยชนแ์ละรว่มฝา่ฟนัอุปสรรคเคยีงขา้งกบัธนาคารมาอย่าง
ยาวนาน ธนาคารจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีประกาศเกียรติคุณ
พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานธนาคารท่ีเกษียณอายุในแต่ละปี 
และให้เงินช่วยเหลือเฉพาะกาลแก่พนักงานเกษียณอายุที่ได้ทำางานกับ
ธนาคารมานานกว่า 30 ปี เป็นจำานวนเงิน 200,000 บาท เพื่อใช้ใน
การดำารงชีพหลังเกษียณ

ธนาคารให้การสนับสนุนชมรมบัวใหญ่ ซึ่งเป็นชมรมที่พนักงานเกษียณ
ของธนาคารได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สมาชิก
ได้มาพบปะสังสรรค์ และร่วมช่วยเหลือสมาชิกอื่นและครอบครัวตาม
ความเหมาะสม สมาชิกชมรมบัวใหญ่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก
ธนาคาร เช่น การรับบริการสุขภาพของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน
ค่ายาและกายภาพบำาบัด  และเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ จำานวน 5,000 
บาท เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนชาตรี โสภณพนิช 
เพื่อให้ความช่วยเหลืออดีตพนักงานที่เดือดร้อนด้านการเงินหลังเกษียณ 
เชน่ เงนิชว่ยเหลอืกรณเีจบ็ปว่ยรา้ยแรงและถงึแกก่รรม ทนุการศกึษาบตุร 
เป็นต้น

เจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัยจากการทำางาน และ
ตอ้งจดัประชมุเรือ่งความปลอดภยัในสาขาหรอือาคารอยา่งนอ้ยเดอืนละ 
1 คร้ัง พร้อมท้ังจัดทำารายงานการประชุมและติดตามผล นอกจากนี้ 
ธนาคารยงัมกีารจัดตัง้ คปอ. ประจำาสาขาหรอือาคารทีม่จีำานวนพนกังาน
รวมกันตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 35 อาคาร แต่ละ คปอ. มีสมาชิก 
5 คน ประกอบด้วยพนักงานทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ 
ยกเว้น คปอ. อาคารสำานักงานใหญ่ สีลม และอาคารพระราม 3 ซ่ึงมี
สมาชิก 11 คน กรรมการมีวาระปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี

การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำางาน
ธนาคารจัดจ้างผู้รับเหมาและผู้ตรวจสอบที่มีความชำานาญเฉพาะทาง ให้
ทำาการตรวจประเมนิสภาพแวดลอ้มการทำางานเปน็ประจำาทกุป ีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคาร 
ระบบไฟฟ้า ระดับเสียง และคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำางาน เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ทั้งระดับชาติและสากล เช่น 
Singapore Standard SS 544:2009 Code of Practice for Indoor Air 
Quality for Air-Conditioned Buildings 

ในพื้นที่ที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน ธนาคาร
ไดด้ำาเนนิการแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบโดยใชวิ้ธตีา่งๆ เช่น การทำาความ
สะอาดพืน้ทีท่ำางาน การปรบัเปลีย่นอปุกรณเ์ครือ่งใชท้ีเ่ปน็ตน้เหต ุเปน็ตน้ 
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ธนาคารได้
ปรับปรุงท่อน้ำาดับเพลิงและสายฉีดน้ำาดับเพลิง (Fire Hose) ของอาคาร
สำานักงานใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพร้อมใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ธนาคารได้ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำาดื่มภายใน
ธนาคาร เพื่อให้พนักงานและลูกค้ามั่นใจว่าน้ำาดื่มที่ธนาคารให้บริการมี
ความสะอาดปลอดภยัตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ นอกเหนอื
จากการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำางานแล้ว ธนาคารยังจัดให้มี
การซ้อมอพยพหนีไฟและอบรมซ้อมดับเพลิงให้แก่พนักงานเป็นประจำา
ทุกปี เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีสติ และป้องกัน
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

การสำารวจระดับความผูกพันขององค์กร

ธนาคารได้ทำาการสำารวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
สายทรัพยากรบุคคล จำานวน 291 ราย เพื่อวัดระดับความพึงพอใจใน
การปฏบิตังิาน สภาพแวดลอ้มการทำางาน การมสีว่นรว่ม ความมุง่มัน่ และ
ความทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อองค์กร ผลที่ได้จากการสำารวจจะถูกนำาไป
วิเคราะห์เพ่ือกำาหนดแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการบริการจัดการ
ทรพัยากรบคุคลของธนาคารไดอ้ยา่งตรงจดุ รวมถงึเปน็การชว่ยสรา้งและ
รักษาความผูกพันของพนักงานให้อยู่ในระดับที่สูง และสร้างผล กระทบ
เชิงบวกให้แก่ธนาคาร เช่น ลดอัตราการลาออกของพนักงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัของธนาคาร ในปี 2563 ผลการสำารวจระดบัความผูกพนัตอ่องคก์ร
โดยรวมของพนักงานสายทรัพยากรบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 75
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การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม 

ธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินธ�รกิจตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี 
อนัจะน�ามาซึง่ความไวเ้น้ือเ�ือ่ใจของผู้มส่ีวนได้เสียตลอดจนสังคมส่วนรวม ธนาคาร
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการอย่างเครง่ครดั เคาร�
สิทธมิน�ษย�น ใหบ้รกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไมย่อมรบัการท�จรติคอรร์ปั�นั
ในท�กรูปแบบ และสนับสน�นให�้นักงานและคูค้่าของธนาคารปฏิบัติตามแนวปฏิบติั
ท่ีดีด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเ�่ือรว่มกันสรา้งสรรค์ค�ณค่าแก่สังคม



การกำากับดแูลกิจการ
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
อันนำามาซึ่งความเชื่อมั่นของลูกค้าและนักลงทุน ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
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เปา้หมายประจำาป ี2563

ได้รับผลการประเมินจากโครงการสำารวจการกำากับดูแล
กจิการ บรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีมาก”

ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากโครงการ
ประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ”

ผลการดำาเนินงานป ี2563

ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการจากโครงการสำารวจ
การกำากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ “ดีมาก”

ผลการประเมนิการจดัประชมุผูถ้อืหุน้จากโครงการประเมนิ
คณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยสมาคมส่งเสรมิ
ผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทยอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

ได้รับผลการประเมินจากโครงการสำารวจการกำากับดูแล
กจิการ บรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ

รักษาผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากโครงการ
ประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยสมาคม
สง่เสรมิผูล้งทนุไทยรว่มกับสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
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ธนาคารเช่ือม่ันว่า การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นพื้นฐานสำาคัญของ
การสร้างคุณค่าให้กับกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
เช่น ลูกค้า นักลงทุน และพนักงานของธนาคารได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
ในยุคปัจจุบันที่ผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อการดำาเนินงาน
ของธนาคารทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความเส่ียง เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
เพ่ือให้ธนาคารสามารถปรับตัวได้ดีภายใต้การเปล่ียนแปลง สามารถแข่งขัน
ได้และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว

นโยบายการกำากับดแูลกิจการ

ธนาคารมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของทางการ 
ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้เป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายกำากับดูแลกิจการของธนาคารประกอบด้วย
องค์ประกอบสำาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และ
ผูม้สีว่นไดเ้สยี 2. การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 3. ความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการ 4. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และ 
5. จรรยาบรรณและจรยิธรรมธรุกจิ คณะกรรมการธนาคารมกีารพจิารณา
ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้นโยบาย
ดงักลา่วมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
และสังคม ตลอดจนกฎเกณฑ์ของทางการ

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

ข้อบังคับของธนาคาร และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ีเพื่อให้ธนาคาร
สามารถแขง่ขันและเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื สามารถสรา้งผลประกอบการทีด่ ี
และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

คณะกรรมการชดุย่อย
คณะกรรมการชดุยอ่ยไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ทำา
หน้าที่กลั่นกรอง เสนอความเห็น ติดตาม และกำากับดูแลการดำาเนินงาน
ของธนาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมท้ัง
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำาเสมอ 
โดยคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมถงึพจิารณาอนมุตั ิการใหส้นิเช่ือ การปรบัปรงุ
โครงสรา้งหนี ้การลงทนุ ตลอดจนการดำาเนนิงานด้านตา่งๆ ของธนาคาร 
และพิจารณาเรื่อง ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตามท่ีกำาหนดไวใ้นกฎหมาย
หรือข้อบังคับของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณา
คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร พิจารณา
เสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอ่ย  พจิารณาเสนอชือ่บคุคลตอ่คณะกรรมการธนาคาร
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และพิจารณากำาหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำาหรับกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง มีหน้าท่ีกำากับดูแลในเรื่องการบริหาร
ความเสีย่งของธนาคารใหเ้ป็นไปอยา่งมรีะบบและตอ่เนือ่ง มปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และนโยบายบริหาร
ความเสีย่งโดยรวม รวมทัง้ใหข้้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการธนาคารและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงการบริหารความเส่ียงให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ทีช่ว่ยแบง่เบาภารกจิของคณะกรรมการ
ธนาคารเกีย่วกบัการสอบทานรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน รวมทัง้พิจารณาคดัเลือกและประสานงานกบัผูส้อบ
บัญชีของธนาคาร

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ มีหน้าที่พิจารณาหลักการด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยั่งยืน พิจารณาแผนยุทธศาสตร์
ด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ให้ความคิด
เห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในประเด็นที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงและ
โอกาสดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล ตลอดจนดแูลใหห้ลกัการ
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยั่งยืนมีผลในทางปฏิบัติ

โครงสรา้งการกำากับดแูลกิจการ

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเปน็ผูบ้รหิารสงูสดุ มหีนา้ทีใ่นการกำาหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจน
พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนประจำาปีของธนาคาร รวมถึง
กำากับดูแลกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

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

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งด้านการเงินการธนาคาร 
ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ในการสรรหากรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติมาดำารงตำาแหน่ง โดยพิจารณาจากกลยุทธ์
การดำาเนินงานของธนาคารและทักษะที่จำาเป็นตาม Board Skill Matrix 
รวมถึงข้อกำาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการจะคำานึงถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ และขนาดของ
คณะกรรมการธนาคารที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ ความรู้ 

ทักษะความชำานาญ ประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของ
ธนาคาร โดยไม่มีข้อจำากัดด้านเชื้อชาติและศาสนา

ธนาคารได้กำาหนดให้โครงสร้างกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนคณะกรรมการธนาคารทั้งหมด 
ซึง่เปน็ไปตามขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 คณะกรรมการ
ธนาคารมีจำานวนทั้งสิ้น 18 คน1 เป็นกรรมการอิสระ 8 คน กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 9 คน

1 พลเรอืเอกประเจตน์  ศริเิดช ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

เพศ

อายุ

ขอ้มูลสัดส่วนคณะกรรมการธนาคาร

5.6%
ผู้หญิง ผู้ชาย

94.4%

22.2%
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี

77.8%
มากกว่า 65 ปี

โครงสร้าง
คณะกรรมการ

จำนวนปี
ที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ

5.6%
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

44.4%
กรรมการอิสระ

50.0%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

11.1%
5-9 ปี

27.8%
น้อยกว่า 5 ปี

61.6%
มากกว่า 9 ปี

<= >

5-9 < >
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ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

การประชมุ
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเป็นประจำาทุกเดือน โดยได้รับแจ้ง
กำาหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการในรอบปีเป็นการล่วงหน้า 
ธนาคารกำาหนดให้คณะกรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วมการประชุม
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการธนาคารท่ีจัดขึ้น
ทั้งหมดในรอบปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำาเป็นอันสมควร ซึ่งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย ในป ี2563 กรรมการทกุท่าน
เข้าร่วมประชุมเกินร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุม โดยมีค่าเฉลี่ย
ของสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเท่ากับร้อยละ 95.14 ของ
จำานวนการประชุม

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการธนาคารแล้ว เลขานุการบริษัท
ได้จัดให้กรรมการอิสระได้มีการประชุมในระหว่างกันเองเป็นครั้งคราว 
เพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการภายในธนาคารและประเด็นสำาคัญอื่นๆ เลขานุการ
บริษัทจะจัดทำารายงานให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับทราบถึงประเด็น
และข้อคิดเห็นจากการประชุมดังกล่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี  และนำาผลการประเมนิทีไ่ดร้บัมาใชป้รบัปรงุและพฒันา เพือ่
เพ่ิมประสทิธภิาพและประสทิธิผลของการปฏบัิตหินา้ที ่วธิกีารประเมนิผล
การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ย 2 รปูแบบ ดงันี้

1)  การประเมินผลตนเอง เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
• หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองแบบรายคณะ ประกอบด้วย 

1. โครงสรา้งและคณุสมบัตขิองคณะกรรมการ 2. บทบาทหนา้ทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

• หัวข้อหลักในแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคล ประกอบด้วย 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะ
กรรมการ และ 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

2)  การประเมินแบบไขว้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ท่านอื่น
• หัวข้อหลักในการประเมินประกอบด้วย 1. ความสม่ำาเสมอในการ

เขา้รว่มประชมุ 2. การเตรยีมตวัเขา้ประชมุ 3. การแสดงความคดิเหน็
ในที่ประชุม 4. การให้ความร่วมมือ และ 5. การเป็นตัวแทนใน
การแสดงภาพลักษณ์ของธนาคารต่อบุคคลภายนอก

การแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ

ธนาคารมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะ
กรรมการธนาคารและฝา่ยจดัการอยา่งชดัเจน และแบง่แยกตำาแหนง่และ
อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยทั้งสามตำาแหน่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน 
เพือ่ประสทิธภิาพและความโปรง่ใสของการกำากบัดแูลและการดำาเนนิงาน
ภายในธนาคาร ฝ่ายจัดการทำาหน้าที่บริหารงานและขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 
รวมถงึพจิารณากำาหนดแนวทางการดำาเนนิงานและแผนปฏบิตักิาร ระบบ
งาน กระบวนการทำางาน การบริหารทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ 
ที่เหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้และโครงสรา้งผู้ถือหุน้

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกราย
อย่างเสมอภาค โดยให้สิทธิอย่างเท่าเทียมแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้นโยบาย
การกำากับดูแลกิจการของธนาคาร อาทิ การเสนอวาระการประชุม การ
ส่งคำาถามล่วงหน้า การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าการสรรหาเป็นกรรมการ 
การร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และการกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำาปี ธนาคารเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไว้ในรายงานประจำาปีของธนาคาร ผู้ถือหุ้นของธนาคารประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนท่ัวไป นอกจากนี้ ธนาคาร
กำาหนดให้หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคารทำาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน ตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลท่ีสำาคัญแก่นักลงทุนและ
ผูถ้อืหุน้ และธนาคารได้เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารสำาคัญและสทิธขิองผูถ้อืหุน้
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารกำาหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำาการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้คณะ
กรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะไดท้ำาการทบทวนการปฏบิตัหินา้ทีข่องตนเอง
ในรอบปีท่ีผ่านมาตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และนำาผล
การประเมินไปเป็นแนวทางนำาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองต่อไป

การพัฒนากรรมการ
ธนาคารให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความรู้ให้แก่คณะกรรมการและ
ผู้บริหารอย่างสม่ำาเสมอ ผ่านการจัดกิจกรรมการอบรมและการสัมมนา
ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตนเองและหัวข้อท่ีมีประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารกำาหนดให้กรรมการเข้าใหม่ต้อง
ทำาการศึกษาขอ้มลูและเอกสารท่ีเกีย่วขอ้งกับการดำาเนนิธรุกจิของธนาคาร 
รวมถึงข้อบังคับ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการตามข้อบังคับ
และกฎเกณฑ์ของธนาคารและหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง



จรรยาบรรณธุรกิจ
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลที่ดี และให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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เปา้หมายประจำาป ี2563

ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน การทำาผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ และการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะ
ที่ไม่เป็นธรรม ในลักษณะที่เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ
ต่อธนาคาร

ผลการดำาเนินงานป ี2563

ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน การทำาผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ และการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะ
ที่ไม่เป็นธรรม ในลักษณะที่เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ
ต่อธนาคาร

฿

฿

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน และการคงสถานะสมาชิกโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจรติ (Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) 

ไม่พบข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน การทำาผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ และการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะ
ทีไ่มเ่ปน็ธรรม ในลกัษณะทีเ่ปน็ความเสีย่งทีม่นัียสำาคญัตอ่
ธนาคาร

฿
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จริยธรรมทางธุรกิจเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญและได้รับความสนใจ
จากผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการดำาเนินธุรกิจท่ีขัดต่อ
หลักจริยธรรมอาจนำามาซ่ึงความเส่ียงต่อธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงและผลกระทบดังกล่าว 
ธนาคารจึงให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม มาตรฐาน
จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ และกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ 
พร้อมทั้งกำาหนดแนวปฏิบัติสำาหรับพนักงานและมีการสื่อสารภายใน
ธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของธนาคารสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง ท้ังนี้การจัดการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ของธนาคาร และสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กล่กูคา้และนกัลงทนุในระยะยาว

การทจุรติคอรร์ปัชนั การฟอกเงนิ การกอ่การรา้ย และการแพรข่ยายอาวธุ
ที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูงเป็นภัยคุกคามต่อสังคมส่วนรวม และยังเป็น
ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารได้ออกนโยบายและ
แนวปฏิบตัดิา้นการตอ่ตา้นทจุรติคอร์รปัชนั การปอ้งกนัการฟอกเงนิ และ
การป้องกนัการสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยและการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ด้านกฎระเบียบและกฎหมายของธนาคาร ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความเช่ือม่ัน
ของผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของธนาคาร

แนวทางการดำาเนินงาน

จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ
ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
จึงส่งเสริมให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับธนาคาร เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง และที่ปรึกษาของธนาคาร มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้รับการทบทวนอย่าง
สม่ำาเสมอให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการหรือมาตรฐานที่
เปลีย่นแปลงไป ธนาคารสง่เสรมิการสือ่สารและการอบรมเพือ่สรา้งความ
เข้าใจแก่พนักงานของธนาคาร โดยกำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ธนาคารยังจัดให้
มนีโยบาย ระเบียบ และวธีิปฏบิตัเิกีย่วกับการแจง้เบาะแสเมือ่มีการปฏบิตัิ
ทีข่ดักบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมธรุกจิ รวมทัง้มกีารตดิตามผลการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคาร
สนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำา
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละบริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของ
ธนาคาร ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานของธนาคารอย่าง
เครง่ครดั โดยมกีารแนะนำาและชีแ้จงเกีย่วกบัจรรยาบรรณในวนัปฐมนเิทศ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ นอกจากน้ี ธนาคารจัดทำาคู่มือ
พนักงาน และหลักสูตรออนไลน์บนแพลตฟอร์ม BBLearn เพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจถึง
ความสำาคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานและกฎระเบียบ
ต่างๆ ของธนาคาร

ติดตามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ี 
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/Code-of-Conduct-and- Business-
Ethics-Practices

นอกจากนี้ เพื่อกำากับดูแลให้พนักงานของธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของทางการได้อย่างถูกต้อง ธนาคารได้ดำาเนินการดังนี้

1.  สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการ 
และสร้างความตระหนักถึงความเส่ียงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ซ่ึงจะส่งผลทางลบต่อการดำาเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของ
ธนาคาร ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวพนักงานที่เกี่ยวข้อง 

2.  จัดให้มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของทางการ ซึ่งสามารถทำาหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
จากหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึงมีการจัดสรรบุคลากรและ
ทรพัยากรตา่งๆ ใหก้บัหนว่ยงานดงักลา่วอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ

3.  จดัใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑข์องทางการ 
ตลอดจนนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคารอย่างสม่ำาเสมอ 

4.  จัดให้มีการดำาเนินการทางวินัยกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑข์องทางการอย่างเปน็ธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบัต ิและเหมาะสมกบั
ผลกระทบและลักษณะของการกระทำาความผิด

5.  จดัใหมี้ชอ่งทางแจ้งเบาะแสหรือรายงานขอ้สงสยัเกีย่วกบัการทุจรติและ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การใหบ้รกิารแก่ลูกค้าอย่างเปน็ธรรม
ดว้ยตระหนกัวา่สทิธใินการไดร้บับรกิารอยา่งเปน็ธรรมเปน็สทิธขิัน้พืน้ฐาน
ของลกูคา้ ธนาคารจึงได้จดัทำานโยบายการบรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิาร
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ดังนี้ 

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Code-of-Conduct-and-Business-Ethics-Practices
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Code-of-Conduct-and-Business-Ethics-Practices
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Code-of-Conduct-and-Business-Ethics-Practices
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1.  ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการอย่างเสมอภาค จริงใจ 
ไมเ่อาเปรยีบ และไมบ่งัคบั โดยมบีรกิารและผลติภณัฑข์ัน้พืน้ฐานเพือ่
ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง

2.  ลกูคา้ไดร้บัขอ้มลูผลติภณัฑห์รอืบริการทีต่รงกบัความตอ้งการ ถกูตอ้ง 
ชดัเจน ครบถ้วน และเพยีงพอตอ่การตดัสนิใจดว้ยความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง 
ท้ังกอ่น ระหวา่ง และหลงัการขาย อกีทัง้ยังสามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลู
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารได้อย่างสะดวก 

3.  ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมทั้งด้านราคาและเง่ือนไข 
ตรงกับความประสงค์และความสามารถของลูกค้า และเป็นไปตาม
ความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงข้อมูลและสินทรัพย์ของลูกค้าได้รับ
การดูแลไม่ให้นำาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 

4.  ลูกค้าสามารถดำาเนินการต่างๆ ภายหลังการขายได้อย่างสะดวกและ
ได้รับการบริการที่เหมาะสม เช่น การเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์และ
บริการ การเปลี่ยนผู้ให้บริการ การแจ้งปัญหา การยื่นเรื่องร้องเรียน 
และการชดเชยเยียวยา เป็นต้น

5.  ลูกค้ามีความเข้าใจในสิทธิของตนที่เกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน 
โดยธนาคารมีส่วนสำาคัญในการช่วยส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

นอกจากน้ี ธนาคารจัดใหมี้ระบบการบรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิารลกูคา้
อย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักการสำาคัญ 9 ด้าน ดังนี้

1. วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมีหน้าที่ผลักดันการให้
บริการอย่างเป็นธรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการให้บริการ และการจัดกลุ่มลูกค้า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการ ที่ เหมาะสมกับ
ความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถในการ
ทำาความเขา้ใจของลกูคา้เปา้หมายแตล่ะกลุม่ เหมาะสมกบัความสามารถ
ในการขายของพนกังาน และเหมาะสมกบัระบบงาน รวมถงึความสามารถ
ในการควบคุมดูแลคุณภาพการขาย 

3. การจ่ายค่าตอบแทน 
การกำาหนดคา่ตอบแทนและมาตรการลงโทษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมสำาหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
แก่ลูกค้าและผู้บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล รวมถึงการกำาหนด KPI 
อยา่งเหมาะสมเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการเสนอขายหรอืใหค้ำาแนะนำาทีข่าด
คุณภาพและขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า (Mis-selling)

4. กระบวนการขาย 
การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าโดยไม่รบกวนความเป็น
สว่นตัว มกีารใหข้อ้มูลสำาคญัครบถ้วน ไมเ่กนิจรงิ ไมบ่ดิเบอืน เพือ่ใหล้กูคา้

ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหมาะกับความประสงค์ มีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพการขาย เช่น การโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ 
และการสุ่มตรวจสอบโดยลูกค้าจำาลอง

นอกจากนี้ การเสนอขายและให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบางต้องมีวิธี
ปฏิบัติที่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยให้ความสำาคัญกับการนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า และการทำาความรู้จัก
ลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และ
ความสามารถในการทำาความเข้าใจของลูกค้า เพื่อนำาไปสู่การให้ข้อมูล
และคำาเตือนที่เพียงพอ

5. การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน 
ธนาคารส่ือสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการขายโดยใช้ภาษาที่ลูกค้าสามารถ
เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้พนักงานขายสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. การดูแลข้อมูลของลูกค้า 
ธนาคารมีการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ธนาคารได้ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงาน
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของ
พนักงานท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใต้แนวทางป้องกัน 
3 ชั้น 

7. การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน 
ธนาคารกำาหนดกระบวนการแก้ไขปัญหา การจัดการเรื่องร้องเรียน และ
การชดเชยเยียวยา ให้มีความชัดเจน รวดเร็ว เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ 
และยุติธรรม 

8. การควบคุม กำากับ และตรวจสอบ 
ธนาคารจัดให้มีกระบวนการควบคุม กำากับ และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเปน็ธรรม พรอ้มทัง้มกีระบวนการ
ตรวจจับความเส่ียงและความผิดปกติ และมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ภายหลังการขายและการให้บริการ เพื่อควบคุมให้การขายและการให้
บริการสอดคล้องกับกระบวนการที่ธนาคารกำาหนด

9. การปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน 
ธนาคารมรีะบบปฏบิตังิาน และแผนรองรบัการปฏบิตังิานทัง้กรณปีกตแิละ
กรณีฉุกเฉิน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าความประสงค์ของลูกค้าจะได้รับ
การดำาเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา นอกจากน้ี ธนาคารได้
จัดทำาคู่มือและรายการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และจัดอบรมการปฏิบัติ
ตามคู่มือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
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การปอ้งกันการฟอกเงนิ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ย และการต่อต้านการแพรข่ยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทำาลายล้างสูง (AML/CTPF)
ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำาลายล้างสูง) เพื่อเป็นกรอบการดำาเนินการของธนาคาร 
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ธนาคารมีระบบ
จดัการความเสีย่ง มกีารกำากบัดูแล ตรวจสอบ และตดิตามการดำาเนนิงาน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตามแนวทางการป้องกัน 3 ชั้น เพื่อให้ความ
มั่นใจว่าการดำาเนินงานของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของทางการ 

ติดตามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ี 
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/
Corporate-Governance/Anti-Money-Laundering-Policy

การต่อต้านและปอ้งกันการทุจรติคอรร์ปัชนั
ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารมีความ
ตระหนักรู้และปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายจะได้รับการลงโทษตามท่ี
กำาหนดไว ้นโยบายการตอ่ตา้นและปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชนัครอบคลุม
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้จัดทำาคู่มือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือให้พนักงานยึดถือเป็น
แนวปฏบิตั ิมกีารประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวนโยบายเปน็ประจำาทกุป ี
(Compliance Assessment Checklist) และมีการสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ผ่านการอบรมและ
การสื่อสารภายในองค์กร 

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

ธนาคารได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในฐานะเป็นสถาบัน
การเงินที่มีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุ
การรับรองในปี 2561

การจดัการความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนั
เพื่อป้องกันและควบคุมความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงของธนาคาร ธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการ
จดัการความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบับริบท
ของการดำาเนินธุรกิจ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  การระบุประเด็นความเส่ียงด้านคอร์รัปชันที่ธนาคารอาจเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องผ่านการดำาเนินงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร

2.  การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและความรุนแรงของผลกระทบ 
3.  การกำาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันท่ี

เฉพาะเจาะจงกบัประเดน็ความเสีย่ง และเหมาะสมกบัสภาพการณแ์ละ
บรบิททางธรุกจิของหนว่ยงาน ผูบ้รหิารหนว่ยงานหรอืเจ้าหนา้ทีร่ะดบั
หัวหน้างานที่เก่ียวข้องกับแต่ละประเด็นความเส่ียงด้านคอร์รัปชันจะ
เปน็ผูด้ำาเนนิการทัง้ 3 ขัน้ตอน โดยขอ้มลูทัง้หมดจะถกูจดัเกบ็รวบรวม
ไว้ในฐานข้อมูลความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ
อ้างอิงต่อไป โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ 

4.  การติดตาม ดูแล และตรวจสอบภายใต้หลักการป้องกัน 3 ชั้น โดย
ในชัน้แรก ผูร้บัผดิชอบหนว่ยงานธรุกจิ และ เจา้หนา้ทีก่ำากบัดแูลประจำา
หน่วยงานจะติดตาม ดูแล และตรวจสอบหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ 
ในช้ันท่ีสอง หน่วยงานบริหารความเส่ียงและหน่วยงานกำากับดูแล
จะทำาหน้าท่ีดูแลและติดตามการจัดการความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน 
ในช้ันสุดท้าย หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมทำาหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏบิตังิานและรายงานใหแ้กผู่ร้บัผิดชอบตามสายการบงัคบับญัชา

การจดัการความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนั

1 การระบุประเด็นความเสี่ยง
ด้านคอร์รัปชัน

2 การประเมินความเสี่ยง
และความรุนแรงของผลกระทบ

3 การกำหนดมาตรการป้องกัน
และควบคุมความเสี่ยง

4 การติดตาม ดูแล 
และตรวจสอบ

!

RISK

!
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การจดัการข้อรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส
ธนาคารกำาหนดให้หน่วยงานข้อร้องเรียนลูกค้าและคดีทุจริตทำาหน้าท่ี
จัดการข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และได้ออกระเบียบปฏิบัติในการดำาเนิน
การต่อการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน และการให้ความคุ้มครอง
สิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือ
ไม่ถูกกลั่นแกล้ง 

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
สามารถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสไดผ้า่นชอ่งทางตา่งๆ ตามทีธ่นาคาร
กำาหนดไว้ พนักงานของธนาคารสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อ
ผู้บริหารที่ตนสังกัดหรือผู้รับผิดชอบด้านการกำากับดูแล

ชอ่งทางในการแจง้ข้อมูล เบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน
•  เลขานุการบรษัิท หรอืหน่วยงานข้อรอ้งเรยีนลูกค้า

และคดีทุจรติ (กำากับดูแล) 
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

•  เวบ็ไซต์ของธนาคาร https://www.bangkokbank.com/
th-TH/Contact-Us

• บัวหลวงโฟน 1333 หรอื (66) 0-2230-2888
• อเีมล info@bangkokbank.com

• การรับแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง
ธนาคารเปิดรบัแจ้งเบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่งใส เปน็ธรรมแกท่กุฝา่ย 
มีระยะเวลาการสอบสวนที่เหมาะสม มีการรักษาความลับของผู้แจ้ง
เบาะแส และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถกูลงโทษ รวมถงึคุม้ครองไมใ่หเ้กดิผลทางลบตอ่พนกังานผูแ้จ้งเบาะแส
โดยสุจริต 

• การดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
หน่วยงานข้อร้องเรียนลูกค้าและคดีทุจริต ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับ
แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส ทำาการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
อย่างรัดกุมและเหมาะสมแก่กรณี โดยมีการรวบรวมข้อเท็จจริง 
กล่ันกรองและประมวลผลข้อมูล หากเป็นกรณีร้ายแรงหรือมีความซับซ้อน
อาจนำาเสนอต่อสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อดำาเนินการตรวจสอบ
และสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรืออาจตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา
เพื่อพิจารณา ทั้งน้ี หน่วยงานข้อร้องเรียนลูกค้าและคดีทุจริตสามารถ
นำาเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

• มาตรการแก้ไขป้องกันและการรายงานผล
ในกรณทีีพ่บวา่ขอ้รอ้งเรยีนหรอืเบาะแสมขีอ้เทจ็จรงิ หนว่ยงานขอ้รอ้ง
เรียนลูกค้าและคดีทุจริตจะนำาเร่ืองเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและ
กลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทัง้ประสานกบัหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องเพื่อกำาหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหา ธนาคารจะ 
แจ้งผลคืบหน้าต่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสภายใน 15 วันทำาการ 
นับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และจะเยียวยาผู้เสียหาย
อยา่งยุตธิรรม ทัง้นีห้ากเรือ่งรอ้งเรยีนยงัไมม่ข้ีอยตุภิายในเวลาดงักลา่ว 
ธนาคารจะรายงานความคืบหน้าต่อเป็นระยะจนกว่าจะได้ข้อยุติ 
ในกรณขีองเหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานของธนาคาร หากตรวจสอบแลว้
พบวา่พนักงานมคีวามผดิจริง ธนาคารมบีทลงโทษตัง้แต่ลหโุทษไปจนถงึ
ไล่ออกพร้อมดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ผลการดำาเนินงานและกิจกรรมท่ีสำาคัญ

ในปี 2563 ธนาคารได้รับเรื่องร้องเรียนท้ังสิ้น 208 กรณี ได้พิจารณา
แลว้เสรจ็ 190 กรณ ีแบง่เปน็กรณีการปฏบิตังิานบกพรอ่ง 17 กรณ ีระบบ
บกพร่อง 9 กรณี การไม่ปฏิบัติตามหลักการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม 2 กรณี ส่วนท่ีเหลืออีก 162 กรณี เกิดจากลูกค้าเข้าใจการ
ปฏิบัติงานของธนาคารคลาดเคล่ือนและสาเหตุอื่นๆ เช่น ถูกหลอกลวง
จากบุคคลที่สาม ไม่พบกรณีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคาร ไม่พบกรณีการปฏิบัติที่ขัดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ทุกกรณีที่เกิดขึ้นไม่ถือเป็นความเสี่ยงที่มี
นัยสำาคัญต่อธนาคาร และธนาคารได้ชี้แจงและยุติข้อร้องเรียนกับลูกค้า
ไปแล้วทุกกรณี

การอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผู้บรหิารและพนักงาน

ธนาคารจัดให้มีหลักสูตรอบรมท่ีเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและ
ธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร โดยได้พัฒนาหลักสูตร
ต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของธนาคาร (BBLearn) เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
มากขึ้น ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

หลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร
เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ช่วยให้พนักงานตระหนักรู้และเข้าใจความสำาคัญ
ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเน้นหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ความซ่ือสัตย์สุจริต อันเป็นรากฐานสำาคัญของการทำาธุรกิจธนาคาร 
2. ความเป็นธรรม การดำาเนินธุรกิจด้วยด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ และ 3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมไปถึง
การดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันและเยียวยา
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร และการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
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หลักสูตรการใส่ใจในการบรกิารลูกค้าอย่างเปน็ธรรม 
เป็นหลักสูตรที่สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในความสำาคัญของ
การบรกิารลกูคา้อยา่งเปน็ธรรม พรอ้มทัง้นำาเสนอแนวคดิและแนวปฏบิตัิ
เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ
ที่มีคุณภาพและตรงตามความประสงค์ 

หลักสูตรการปอ้งกันการฟอกเงนิ การสนับสนุนทางการเงนิแก่
การก่อการรา้ย และการแพรข่ยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง 
(AML/CTPF)
เป็นหลกัสตูรท่ีชว่ยสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งใน
ดา้นการปอ้งกนัการฟอกเงนิ การสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง หลักสูตรน้ีมีการ

ประเมินผลการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ ท่ีผ่านการอบรมจะมีความรู้
ความเขา้ใจในระดบัทีส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัของทางการ ธนาคารกำาหนดใหพ้นกังานใหมท่กุคนตอ้ง
เข้าอบรมหลักสูตรน้ี และพนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมทบทวนความรู้
อย่างน้อยทุก 2 ปี 

หลักสูตรการต่อต้านคอรร์ปัชนั
เป็นหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมนโยบายด้านการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชันของธนาคาร แนวปฏิบัติท่ีดี หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของพนักงาน ตลอดจนการติดต่อแจ้งข้อมูลและเบาะแส มาตรการ
สนับสนุน และบทลงโทษ

หลักสูตร
จำานวนพนักงานท่ีเข้ารบัการอบรม ในป ี2563 (คน)

รวม พนักงานระดับบรหิาร พนักงานระดับปฏิบัติการ

จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร 5,487 252 5,235

การใส่ใจในการบรกิารลูกค้าอย่างเปน็ธรรม 8,628 269 8,359

การปอ้งกันการฟอกเงนิ การสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และ
การแพรข่ยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง 
(AML/CTPF)

9,909 721 9,188

การต่อต้านคอรร์ปัชนั 5,692 274 5,418



การเคารพสิทธิมนุษยชน
ความมุ่งมั่น

ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศและมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ของธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม
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การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน
ให้แก่พนักงาน

ผลการดำาเนินงานป ี2563

การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน
ให้แก่พนักงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในธนาคาร

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

การพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน
ให้แก่พนักงาน
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ในปัจจุบัน สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นและกำาลังเป็นที่จับตามองของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาค
รัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ นักลงทุน ตลอดจนภายใน
ภาคธุรกิจด้วยกันเอง ทำาให้ธนาคารตระหนักว่าการดำาเนินธุรกิจของ
ธนาคารอาจเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินษุยชนไมว่า่จะทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม อันเป็นเหตุให้เกิดความเส่ียงด้านช่ือเสียง 
ด้านเครดิต ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
ธนาคารจึงให้ความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยจัดทำานโยบายสิทธิมนุษยชนท่ีสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
ในประเทศและมาตรฐานระดับสากลด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) 
อนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(The International Labour Organization (ILO) Conventions) เป็นต้น 
เพือ่แสดงเจตนารมณข์องธนาคารในการเคารพสทิธมินษุยชน สรา้งความ
ชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคาร 
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้นำาหลักการ
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) 
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มี
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อระบุและ
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมทางธรุกจิของธนาคารและคูค่า้ ตลอดจนหามาตรการปอ้งกนัและ
เยียวยาผลกระทบที่เหมาะสม

ติดตามรายละเอนีดเพิม่เติมท่ี 
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 
4044b5411 6cb53d31e94.ashx

ในการระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ธนาคารได้คำานึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม 
ซึ่งรวมถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงานหญิง แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว 
ชนกลุ่มน้อย ผู้พิการ ลูกจ้างรายวัน เป็นต้น ธนาคารประเมินความเสี่ยง
ทีย่งัเหลอือยู่ โดยพจิารณาจาก 2 มติ ิคอื ขนาดความรุนแรงของผลกระทบ 
และโอกาสที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเส่ียงที่ประเมินได้จะ
ถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สูง กลาง และต่ำา สำาหรับประเด็นที่ถูกประเมิน
วา่มคีวามเสีย่งระดบัสงู คอื การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มและแรงงานทีเ่กดิจากโครงการขนาดใหญท่ีธ่นาคารใหก้าร
สนับสนุนสินเชื่อ ซ่ึงธนาคารได้กำาหนดมาตรการจัดการและบรรเทา

ความเส่ียงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ธนาคารกำาหนดให้มี
การตดิตามและทบทวนมาตรการด้านสทิธมินษุยชนเปน็ประจำา และไดจ้ดั
ให้มีช่องทางร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
โดยสามารถร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานกำากับดูแล 
บัวหลวงโฟน เว็บไซต์และอีเมลของธนาคาร

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ด้านสิทธิมนุษยชน
และผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยง

การจัดการ

และบูรณาก

าร

ด้านสิทธิมนุษยชน

ด้านสิทธิมนุษยชน
และความมุ่งม่ัน

การกำหนดนโยบาย
การติดตามและรายงาน

ผลการดำเนินงาน
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การปฏิบัติด้านแรงงาน

การจ้างงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
โดยไม่แบง่แยกเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา การศกึษา หรอืสผีวิ เปน็สิง่ทีธ่นาคาร
ให้ความสำาคัญมาโดยตลอด ธนาคารคำานึงถึงประเด็นอ่อนไหวทางเพศ 
ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบทั้งในการจ้างงานและ
การทำางาน และไม่ยอมรับการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ 
อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทางจิตวิทยา นอกจากนี้ ธนาคาร
เคารพสิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก สิทธิสตรี และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย
การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ธนาคาร
มีความจำาเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานโดยมีสาเหตุนอกเหนือจากการ 
กระทำาความผิดหรอืการเกษยีณอาย ุธนาคารจะปฏบิตัติามระเบยีบคำาสัง่
เกีย่วกบัการเลกิจา้ง และจะจา่ยเงนิสงเคราะหค์รอบครวัตามแตก่รณแีละ
จ่ายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำาหนด

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Human-Rights-Policy
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Human-Rights-Policy
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Human-Rights-Policy
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/-/media/047c1b5038e74044b54116cb53d31e94.ashx
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/-/media/047c1b5038e74044b54116cb53d31e94.ashx
https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/-/media/047c1b5038e74044b54116cb53d31e94.ashx
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พนักงานของธนาคารมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองหรือ
ดำาเนนิกจิกรรมด้านสทิธแิรงงานภายใตข้อบเขตของกฎหมาย ธนาคารเปดิ
โอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของ
ธนาคาร ซึ่งมีทั้งหมด 2 สหภาพ ได้แก่ สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ 
และสหภาพแรงงานผูบ้งัคบับญัชาธนาคารกรงุเทพ ทัง้สองสหภาพทำาการ
เจรจาต่อรองเพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพเองตลอดจนพนักงาน 
อ่ืนๆ ทีไ่มไ่ดเ้ปน็สมาชกิ ในป ี2563 ทัง้สองสหภาพมสีมาชกิรวมกันทัง้สิน้ 
10,373 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07 ของพนักงานท้ังหมด นอกจากน้ี 
ธนาคารยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนเจรจาของสหภาพแรงงานสามารถนำา
ประเด็นปัญหาท่ีสำาคัญหารือกับธนาคาร เพ่ือป้องกันปัญหาแรงงาน สัมพันธ์
ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้ทีผ่า่นมาขอ้เรยีกรอ้งและขอ้เสนอแนะตา่งๆ 
ของสหภาพได้รับการตอบสนองจากฝ่ายจัดการเป็นอย่างดี

การสนับสนุนผู้ทุพพลภาพ

ธนาคารส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในสังคม ในปี 
2563 ธนาคารให้การสนับสนุนด้านอาชีพแก่ผู้ทุพพลภาพท่ัวประเทศ
จำานวน 238 ราย รวมเป็นงบประมาณกว่า 26 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิและ
สมาคมต่างๆ ทีส่ง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ รวมไปถงึการสรา้งอาชพี
ให้แก่ผู้ทุพพลภาพ

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ 

เรือ่งสทิธมินษุยชนกบัการดำาเนนิธรุกจิของธนาคารถอืเปน็ประเดน็สำาคญั
ทีย่งัตอ้งสรา้งความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจใหแ้กพ่นกังานของธนาคาร
อย่างต่อเน่ือง ธนาคารจึงได้จัดทำาบทความเร่ือง “ธนาคารกับสิทธิมนุษยชน” 
เผยแพรผ่า่น “ขา่วสารของเรา” ซึง่เปน็ชอ่งทางการสือ่สารภายในธนาคาร 
เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงความสำาคัญของการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และตระหนักว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของทุกคน อันเป็นรากฐานท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคารต่อไป



การบรหิารจดัการหว่งโซอุ่ปทาน
ความมุ่งมั่น

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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การจัดทำาจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร 

คู่ค้าและผู้รับจ้างรายใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
ได้รับการประเมินด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

คู่ค้าทั้งหมดที่มีนัยสำาคัญต่อธนาคาร (ร้อยละ 100) 
ได้รับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงานป ี2563

ธนาคารอยูร่ะหว่างการดำาเนนิการจดัทำาจรรยาบรรณคูค่า้ 

การปรบัปรงุกรอบการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้น ESG 
ในห่วงโซ่อุปทาน 

คู่ค้าและผู้รับจ้างรายใหม่ทั้งหมดได้รับการประเมินความ
เสี่ยงด้าน ESG (ร้อยละ 100)

คูค่า้ทีม่นัียสำาคญัตอ่ธนาคารไดร้บัการประเมนิความเสีย่ง
ด้าน ESG (ร้อยละ 100)

ธนาคารจดัซือ้ผลติภณัฑท์ีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มจากคูค่า้
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

ESG

ESG

เปา้หมายระยะยาวป ี2563–2565

การจัดทำาจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร 

การส่ือสารให้คู่ค้าของธนาคารทุกรายรับทราบและเข้าใจ
จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนให้ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณคู่ค้า 

การปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบ
ด้าน ESG ในห่วงโซ่อุปทาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ESG
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ธนาคารให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร
อย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าของธนาคารทุกรายอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรมตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร และ
สนับสนุนให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกกลุ่มและสังคม
ส่วนรวม ธนาคารตระหนักว่าการดำาเนินงานของคู่ค้าอาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ดังน้ัน จึงได้จัดให้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้
สามารถลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารกำาลังจัดทำาจรรยาบรรณของ
คู่ค้าเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคาร 
และแสดงถึงความคาดหวังที่ธนาคารมีต่อการดำาเนินธุรกิจของคู่ค้า
ในด้าน ESG ธนาคารพร้อมสนับสนุนคู่ค้าทุกรายให้ดำาเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม และยึดถือหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
เพ่ือร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และมี
คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คู่ค้า (ผู้ส่ง
มอบวสัดอุปุกรณท์ีใ่ชใ้นการดำาเนนิธรุกจิ โดยผา่นสว่นจดัซือ้ของธนาคาร) 
ผู้รับจ้าง (ผู้ให้บริการงานซ่อมแซม ปรับปรุง และดูแลรักษาอุปกรณ์และ
อาคารสำานักงานต่างๆ ของธนาคาร) และ ผู้ให้บริการภายนอก (ผู้ดำาเนิน
การแทนธนาคารในงานเฉพาะด้านบางประเภท) ในรายงานความยั่งยืน
ฉบับนี้ ธนาคารเรียกทั้งสามกลุ่มรวมกันว่า “คู่ค้า” ยกเว้นกรณีที่ต้องการ
กล่าวถึงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

แนวทางการบรหิารจดัการหว่งโซอุ่ปทาน

ธนาคารปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 
และแนวปฏิบัติท่ีระบุไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร 
อีกทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยเร่ิมจากการคัดเลือกคู่ค้า 
ที่นอกจากจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการผลิตสินค้า
หรอืใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพตรงตามความตอ้งการของธนาคารแลว้ ยงัตอ้ง
มีแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการด้านความยั่งยืน
ของธนาคารด้วย คู่ค้า รายใหม่ทุกรายจะต้องผ่านการประเมินตนเอง 
ท่ีครอบคลุมประเด็นด้าน ESG และความมั่นคงและน่าเชื่อถือของธุรกิจ
คู่ค้าเสียก่อน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนคู่ค้าของธนาคารและทำาสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างกับธนาคารได้ ธนาคารมีการดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำาเนนิงานของคู่คา้เปน็ประจำา เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าคูค่า้สามารถ
ดำาเนินการตามสัญญาจ้างได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ 
ธนาคารยังจัดให้มีการกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงและ
ผล กระทบด้าน ESG อันอาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของคู่ค้าท่ีมี
นัยสำาคัญต่อธนาคาร เพ่ือหามาตรการป้องกันและบรรเทาท่ีเหมาะสมต่อไป

การบรหิารจดัการด้านการใชบ้รกิารจากบุคคลภายนอก
ธนาคารไดก้ำาหนดนโยบายการใชบ้รกิารจากบคุคลภายนอกดา้นงานทัว่ไป 
เพื่อเป็นแนวทางในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก พร้อมทั้งได้กำาหนด
ระเบียบบังคับท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
แนวนโยบาย การใช้บริการจากบุคคลภายนอกด้านงานท่ัวไปมีเนื้อหา
ครอบคลุมขอบเขตของงานที่ธนาคารอาจใช้บริการจากบุคคลภายนอก
ตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิาร การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ
ภายใน การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลของ
ธนาคารและลูกค้าธนาคาร ธนาคารกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว
เป็นประจำาทุกปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำาคัญอันจำาเป็นต้องทบทวน

ธนาคารไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการใชบ้รกิารจากบุคคลภายนอก 
เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของการใช้บริการจากบุคคล
ภายนอกและผู้ให้บริการภายนอก กำากับดูแลการใช้บริการจากบุคคล
ภายนอกใหเ้ป็นไปตามนโยบายและระเบยีบของธนาคาร รวมท้ังพจิารณา
ทบทวนนโยบายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อนำาเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร หน่วยงานท่ีมีความจำาเป็นต้องใช้
บริการจากบุคคลภายนอกมีหน้าท่ีพิจารณานำาเสนองานท่ีต้องการใช้บริการ
และผู้ให้บริการที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ กำาหนด
มาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและการรกัษาความลบัของขอ้มลู
ของธนาคารและลูกค้าธนาคาร ดูแลให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตาม
สญัญาจา้ง ตลอดจนตดิตามและประเมนิผลการใชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิาร 
นอกจากน้ี หน่วยงานกำากับดูแลทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการใช้บริการจาก
บคุคลภายนอกใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของทางการ และระเบียบ
ของธนาคาร ส่วนหน่วยงานตรวจสอบทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการป้องกัน 3 ระดับ

การคัดเลือกคู่ค้า

ธนาคารจดัใหม้กีารคดักรองคูค่า้รายใหมอ่ย่างเปน็ระบบ เริม่จากการเชญิ
คู่ค้าที่มีศักยภาพมาพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏบิตัต่ิอคูค่า้ของธนาคาร และเปดิโอกาสใหคู้ค้่าแนะนำาสนิค้าและบรกิาร 
รวมถึงสอบถามข้อมูลต่างๆ ธนาคารกำาหนดให้คู่ค้าและผู้รับจา้งรายใหม่
ทุกรายต้องทำาแบบประเมินตนเองเก่ียวกับคุณภาพสินค้าและบริการ 
ความมั่นคงของธุรกิจ และแนวทางการจัดการด้าน ESG เช่น การบริหาร
จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ
และมาตรฐานสากล การเคารพสทิธขิัน้พืน้ฐานในทีท่ำางานตามอนสุญัญา
หลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International 
Labour Organization (ILO) Conventions) การปอ้งกนัและคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น คู่ค้าที่จะได้รับ
การขึ้นทะเบียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีธนาคารกำาหนดและ
จะต้องนำาส่งเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้แก่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะเข้าไปเยี่ยมชมกิจการก่อนจะนำาเสนอขออนุมัติ
ขึ้นทะเบียนคู่ค้าต่อไป ในส่วนของผู้ให้บริการภายนอก คณะกรรมการ
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การประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาลของคู่ค้าในหว่งโซอุ่ปทาน

ธนาคารมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งและผลกระทบดา้น ESG ของคูค่า้
ในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร โดยมีการระบุประเด็นและประเมินความ
เส่ียงด้าน ESG ของคู่ค้าท่ีมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 
(Critical Supplier) ได้แก่ คู่ค้าที่ธนาคารซื้อสินค้าและบริการเป็นมูลค่าสูง 
(High Spending) คู่ค้าที่ผลิตสินค้าและบริการที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงาน
ของธนาคาร (Critical Component) และคู่ค้าที่ผลิตสินค้าและบริการที่ไม่
สามารถหาจากแหล่งอื่นมาใช้ทดแทนได้โดยง่าย (Non Substitutable) 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของคู่ค้าท่ีมีนัยสำาคัญของธนาคาร การประเมิน
ดังกล่าวมีผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานผู้ใช้บริการสินค้าและบริการจากคู่ค้า ตลอดจนหน่วยงาน
กำากับดูแลเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือเพื่อกำาหนด
มาตรการรองรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ในขัน้ตอนการระบปุระเดน็ความเสีย่งดา้น ESG ของคูค่า้ในหว่งโซอ่ปุทาน 
ธนาคารได้ระบุประเด็นความเสี่ยงท่ีมีความสำาคัญสูงสุด 3 ลำาดับแรก
ของแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม: 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. การจัดการด้านพลังงาน และ 3. การจัดการของเสียและวัตถุ
อันตราย ด้านสังคม: 1. สิทธิมนุษยชน 2. การปฏิบัติต่อพนักงานและ 
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน ด้านธรรมาภิบาล: 
1. การคอร์รัปชัน 2. การปกป้องความเป็นส่วนบุคคล และ 3. การฉ้อโกง 
ในการประเมินความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากคู่ค้าท่ีมีนัยสำาคัญ
แต่ละราย ธนาคารพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดและความรุนแรงของ
ผลกระทบ เพื่อระบุคู่ค้าสำาคัญที่มีความเสี่ยงด้าน ESG สูง และ
หามาตรการป้องกันและบรรเทาความเส่ียงที่เหมาะสม ผลการระบุและ
ประเมินความเส่ียงและผลกระทบจะถูกนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำา
จรรยาบรรณคู่ค้าและการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง
ในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อมูลสถิติคู่ค้าของธนาคาร รวม คู่ค้า ผู้รบัจา้ง ผู้ใหบ้รกิารภายนอก

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

การทำาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าในปี 2563 (ราย) 1,204 167 283 754

• บริษัทในประเทศ 915 167 283 465

• บริษัทต่างประเทศ 289 0 0 289

กลั่นกรองการใช้บริการจากคนภายนอกจะเป็นผู้พิจารณาตามแนวทาง
การคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก โดยครอบคลุมประเด็นด้านความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา ความมั่นคง
ทางสถานะทางการเงิน ความเสี่ยงเชิงธุรกิจ และนโยบายของบริษัทท่ี
สอดคล้องเหมาะสมกับธนาคาร

ธนาคารได้ใชว้ธีิการประมลูออนไลน ์เพือ่สนบัสนนุใหคู้ค้่าสามารถแข่งขนั
กันอย่างเสรี โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้เข้าร่วมการประมูลทุกราย
สามารถทราบสถานะและความคืบหน้าของการประมูลได้อย่างเท่าเทียม 
ธนาคารได้สือ่สารและจัดทำาคู่มอืปฏบิตัเิกีย่วกบัการประมลูออนไลน ์เพือ่
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

20%

ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

20%

ด้านคุณภาพสินค้า
และบริการ

20%

ด้านธรรมาภิบาล
ในการดำเนินธุรกิจ

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

20%

20%
ด้านสังคม

น�าหนักของประเด็นท่ีใชป้ระเมนิคู่ค้ารายใหม่
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การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของคู่ค้า

ธนาคารกำาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าเป็น
ผู้ดำาเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงานด้าน ESG 
ของคูค่า้ รวมถงึตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีแ่สดงถงึการปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้ง
กับกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ดีด้าน ESG ธนาคารจะนำาข้อมูลต่างๆ 
ที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินผล และข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมา
ใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนทะเบียนคู่ค้าในรอบปีถัดไปหรือเมื่อ
ครบสัญญาจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าของธนาคารมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม และสามารถดำาเนินงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ในการทบทวนทะเบียนคู่ค้า ธนาคารจะให้
ความสำาคญักบัความมุง่มัน่และความสามารถในการปฏบิตัติามหลกัปฏบิติั
ทีด่ดีา้น ESG ควบคู่ไปกบัปจัจยัสำาคญัอืน่ๆ เชน่ ความนา่เชือ่ถอื คุณภาพ
และขีดความสามารถในการผลิตสินค้าหรือให้บริการของคู่ค้า 

กลไกการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

ธนาคารจดัใหม้ชีอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีนในกรณทีีง่านหรอืกจิกรรมท่ีคูค้่า
ของธนาคารไดด้ำาเนนิการภายใตส้ญัญาจดัซือ้จดัจา้งกบัธนาคารไดน้ำามา
ซึ่งผลกระทบทางลบต่อผู้เก่ียวข้อง และจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ

หลักฐานข้อเท็จจริงและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการ
ร้องเรียนต่างๆ ของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้กำาหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการจดัการกบัคูค่า้ทีท่ำาผิดเงือ่นไขสญัญา โดยระบไุวอ้ย่างชดัเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

การจดัซือ้จดัจา้งท่ีสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีเปน็มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ธนาคารมีแนวปฏิบัติท่ีสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างจากคู่ค้าที่ผลิตหรือ
จำาหนา่ยสนิคา้ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มและสง่เสรมิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
เชน่ ผลติภณัฑท์ีม่สีญัลกัษณฉ์ลากเขยีว กระดาษถา่ยเอกสารทีม่สีว่นผสม
ของกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษท่ีใช้เยื่อบริสุทธิ์ กระดาษที่ใช้เส้นใย
ทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม ผงหมึกพมิพท่ี์มใีบรบัรองวา่ผ่านมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดล้อมระดับสากล ถ่านอัลคาไลน์ท่ีปราศจากสารปรอทและแคดเม่ียม 
และเครื่องดับเพลิงแบบละอองน้ำาชนิดปลอดสาร CFC เป็นต้น

ติดตามและ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน

นำเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง

OK

สอบราคา 
ต่อรองราคาและ

จัดจ้าง พิจารณาค่าบริการ
และทำการต่อรองราคา 
โดยผ่านคณะกรรมการ

ที่ได้รับมอบหมาย

฿

ชำระเงิน

฿

ส่งมอบ
สิ่งของ/งาน

จัดทำใบสั่งซื้อ 
และ/หรือ ใบสัญญา

฿

กระบวนการ
คัดกรอง

ขึ้นทะเบียน
กับธนาคาร

คัดเลือกคู่ค้า
หรือผู้รับจ้าง

คู่ค้า

ผู้รับจ้าง

ผู้ให้บริการภายนอก

การบรหิารจดัการหว่งโซอุ่ปทานของธนาคาร
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รางวลัและความภาคภมูิใจ

การได้รบัคัดเลือกใหเ้ปน็สมาชกิของ
ดัชนี SETTHSI ประจำาป ี2563 
โดยตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

ความภาคภมูิใจ
ด้านความยั่งยืน
ป ี2563

การได้รบัคัดเลือกใหเ้ปน็สมาชกิในรายงาน 
The Sustainability Yearbook 2021 
จดัทำาโดย S&P Global

การได้รบัการจดัอนัดับเปน็ท่ี 3 
ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ประจำาป ี2563 
จากการประเมินตามแนวปฏิบัติของ
แนวรว่มการเงนิท่ีเป็นธรรมนานาชาติ 
(Fair Finance Guide International)

การได้รบัผลการประเมินการจดัประชมุผู้ถือหุน้
ในระดับ “ดีเลิศ” ประจำาป ี2563 
จากโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชมุสามัญ
ผู้ถือหุน้ โดยสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทยรว่มกับ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ และสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย

การได้รบัผลการประเมินการกำากับดแูล
กิจการในระดับ “ดีมาก” ประจำาป ี2563 
จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ 
บรษัิทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย

การได้รบัคัดเลือกใหเ้ปน็บรษิัทจดทะเบียน
ท่ีอยู่ในรายชือ่ “หุน้ยั่งยืน” Thailand Sustainability 
Investment หรอื THSI ประจำาป ี2563  
โดยตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

การได้รบัโล่ประกาศเกียรติคุณเปน็สถาบันการเงนิ
ท่ีใหก้ารสนับสนุนธุรกิจบรษิัทจดัการพลังงาน “Excellent 
ESCO Financial Supporting Awards 2020”  
จากรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน
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ข้อมูลการดำาเนินงาน
ด้านความอย่างยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลงบการเงนิท่ีสำาคัญ (งบการเงนิรวม) 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

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 48,948 55,165 54,963 65,974

ภาษีเงินได้ 7,832 8,554 10,219 4,013

กำาไรสุทธิ2 33,009 35,330 35,816 17,181

หมายเหตุ:
1 หักรายได้รอตัดบัญชี
2 ส่วนที่เป็นของธนาคาร

ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลพนักงาน

รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จำานวนพนักงานทั้งหมด (คน) 7,941 15,861 23,802 7,674 15,380 23,054 7,536 15,261 22,797 7,220 14,828 22,048

สัดส่วนของพนักงานทั้งหมด (ร้อยละ) 33.4 66.6 100.0 33.3 66.7 100.0 33.1 66.9 100 32.7 67.3 100

ข้อมูลพนักงานแยกตามพื้นท่ีทำางาน

สำานักงานใหญ่ 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

ข้อมูลพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจา้ง

พนักงาน 7,871 15,799 23,670 7,583 15,315 22,898 7,452 15,190 22,642 7,115 14,677 21,792

ลูกจ้าง 70 62 132 91 65 156 84 71 155 105 151 256
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รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 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

อายุต่ำากว่า 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

สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด (ร้อยละ) 65.6 34.4 100 67.2 32.8 100 65.6 34.4 100 65.7 34.3 100

อายุ 50 ปีขึ้นไป 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

อายุต่ำากว่า 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

อายุต่ำากว่า 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

อายุต่ำากว่า 30 ปี 3 0 3 1 0 1 5 0 5 2 0 2

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 4,570

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

อายุต่ำากว่า 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

อายุต่ำากว่า 30 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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รายละเอยีด
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

อายุต่ำากว่า 30 ปี 12 41 53 29 37 66 24 40 64 37 111 148

หมายเหตุ:  ข้อมูลพนักงานที่รายงานเป็นข้อมูลเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมพนักงานต่างชาติและพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างประเทศ 
* พนักงาน หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะธนาคาร) ที่อยู่ภายใต้ประเภทสัญญาจ้างแบบไม่มีกำาหนดเวลา (Permanent Contract) 
** ลูกจ้าง หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะธนาคาร) ที่อยู่ภายใต้ประเภทสัญญาจ้างแบบมีกำาหนดระยะเวลา (Temporary Contract)

ข้อมูลพนักงานใหม่

รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

พนักงานใหม่ทั้งหมด 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 

ค่าใช้จ่ายในการจัดรับพนักงานใหม่ต่อคน 
(บาท)

15,140 19,565 14,705 7,350 

ข้อมูลพนักงานใหม่แยกตามพื้นท่ีทำางาน

สำานักงานใหญ่ 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 

พนักงาน 218 540 758 

ลูกจ้างผู้บริหาร 25 15 40

ลูกจ้างพนักงาน 77 166 243
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รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ข้อมูลพนักงานใหม่แยกตามอายุ

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

อายุต่ำากว่า 30 ปี 315 955 1,270 409 800 1,209 466 1,125 1,591 226 585 811

จำานวนพนักงานใหม่ที่ทุพพลภาพ 0 0 0

ข้อมูลพนักงานใหม่ท่ีโอนย้ายภายใน

พนักงานใหม่ 48 80 128

ลูกจ้างใหม่ 0 0 0

อัตราส่วนของการจัดรัับภายในต่อตำาแหน่งงาน
ว่างทั้งหมด (ร้อยละ)

10.6

อัตราส่วนของการจัดรัับภายในต่อตำาแหน่งงาน
ว่างที่เปิดรับบุคคลภายใน (ร้อยละ)

78.1

ข้อมูลการพ้นสภาพของพนักงาน

รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 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

ลูกจ้าง 6 23 29 8 45 53 19 28 47 18 32 50

อัตราการพ้นสภาพโดยสมัครใจ (ร้อยละ) 1.9 5.8 7.7 2.2 5.0 7.2 1.8 5.0 6.8 1.4 3.9 5.3

พนักงานพ้นสภาพที่ทุพพลภาพ 0 0 0 

ข้อมูลพนักงานพ้นสภาพแยกตามพื้นท่ีทำางาน

สำานักงานใหญ่ 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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รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ข้อมูลพนักงานพ้นสภาพแยกตามสัญชาติ

ไทย 1,776

อื่นๆ 20

ข้อมูลพนักงานพ้นสภาพแยกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง 2 0 2

ผู้บริหารระดับกลาง 15 12 27

ผู้บริหารระดับต้น 37 14 51

พนักงาน 509 1,024 1,533

ลูกจ้างผู้บริหาร 24 16 40

ลูกจ้างพนักงาน 58 85 143

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

อายุต่ำากว่า 30 ปี 277 929 1,206 308 775 1,083 274 774 1,048 225 589 814

หมายเหตุ:  พนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน หมายถึง พนักงานที่เกษียณอายุ พนักงานที่เกษียณอายุก่อนกำาหนด ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ์ ไม่มาเริ่มงาน 
สิ้นสุดสัญญาจ้าง พนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจและการเลิกจ้างทุกกรณี

ข้อมูลพนักงานท่ีลาคลอดหรอืลาเพื่อดแูลภรรยาท่ีคลอดบุตร

รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

พนักงานทั้งหมดทีม่ีสิทธมีสิทธิในการลาคลอด/ลาเพื่อ
ดูแลภรรยาคลอดบุตร

7,941 15,861 23,802 7,674 15,380 23,054 7,536 15,261 22,797 7,220 14,828 22,048

พนักงานที่ใช้สิทธิช้สิทธใินการลาคลอด/ลาเพื่อดูแล
ภรรยาคลอดบุตร

98 524 622 73 547 620 103 604 707 73 355 428

พนักงานทีก่ลับมากลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิใน
การลาคลอด/ลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตร

93 499 592 73 541 614 101 580 681 73 355 428

พนักงานทีก่ลับมากลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิใน
การลาคลอด/ลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตรโดย
ยังคงได้รับการจ้างต่ออีก 12 เดือน

93 499 592 72 516 588 101 580 681 73 355 428

อัตราการกลับมากลับมาทำางานของพนักงานที่ใช้สิทธิ
ลาคลอด/ลาเพ่ือดูแลภรรยาคลอดบุตร (ร้อยละ)

94.9 95.2 95.2 98.6 94.3 94.8 98.1 96.0 96.3 100 100 100

อัตราการคงอยู่คงอยูข่องพนักงานที่ใช้สิทธิการลา
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

รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

พนักงานที่ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานแยกตามระดับ

ระดับบริหาร (ร้อยละ) 100.0 100.0 100 100

ระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ) 100.0 100.0 100 100

ข้อมูลอตัราส่วนเงนิเดือนระหวา่งพนักงานชายต่อพนักงานหญิง

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

รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

พนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด 7,759 9,006 16,765 6,138 14,343 20,481 5,933 14,018 19,951 6,953 15,308 22,261

ข้อมูลพนักงานท่ีได้รบัการฝกึอบรมแยกตามระดับ

ระดับบริหาร 467 522 989 632 724 1,356 675 796 1,471 685 809 1,494

ระดับปฏิบัติการ 7,292 8,484 15,776 5,506 13,619 19,125 5,258 13,222 18,480 6,268 14,499 20,767

ข้อมูลพนักงานท่ีได้รบัการฝกึอบรมแยกตามพื้นท่ี

สำานักงานใหญ่
2,525 5,234 7,759

2,770 4,483 7,253 2,882 4,931 7,813 3,386 5,824 9,210

นครหลวง 1,085 4,488 5,573 1,139 4,491 5,630 1,155 4,009 5,164

ต่างจังหวัด 1,224 3,502 4,726 2,283 5,372 7,655 1,912 4,596 6,508 5,475 2,412 7,887
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รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ข้อมูลพนักงานท่ีได้รบัการฝกึอบรมแยกตามระดับและอายุ

ผู้บริหารระดับสูง 31 20 51

อายุ 50 ปีขึ้นไป 28 19 47

อายุระหว่าง 30–50 ปี 3 1 4

อายุต่ำากว่า 30 ปี 0 0 0

ผู้บริหารระดับกลาง 261 242 503

อายุ 50 ปีขึ้นไป 160 136 296

อายุระหว่าง 30–50 ปี 101 106 207

อายุต่ำากว่า 30 ปี 0 0 0

ผู้บริหารระดับต้น 393 547 940

อายุ 50 ปีขึ้นไป 168 195 363

อายุระหว่าง 30–50 ปี 225 352 577

อายุต่ำากว่า 30 ปี 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

อายุต่ำากว่า 30 ปี 1,212 3,916 5,128

ข้อมูลชัว่โมงการฝกึอบรม

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งหมด
โดยเฉลี่ย

26.0 22.0 35.0 30.5 42.9 61.9 55.6 32.16 42.88 39.37

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม
หลักสูตรบังคับรวมทั้งหมด (ชั่วโมง)

44,486.50 115,593.00 160,080

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม
หลักสูตรบังคับรวมทั้งหมดโดยเฉลี่ย

6.16 7.80 7.26

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม
หลักสูตรเพิ่มเติมรวมทั้งหมด (ชั่วโมง)

187,698.00 520,223.75 707,922

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม
หลักสูตรเพิ่มเติมรวมทั้งหมดโดยเฉลี่ย

26.00 35.08 32.11

ข้อมูลค่าใชจ้า่ยในการฝกึอบรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานต่อคน (บาท)

7,821 4,136 6,783 2,344

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรบังคับต่อคน (บาท)

679

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรเพิ่มเติมต่อคน (บาท)

1623
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ข้อมูลการเจบ็ปว่ยของพนักงาน

รายละเอยีด
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จำานวนการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน 
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

จำานวนการบาดเจ็บจากการทำางาน
ที่ต้องมีการหยุดงาน 

1 2 3 3 3 6 0 0 0 0 1 1

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน
ที่ต้องมีการหยุดงานต่อชั่วโมง*

0.02 0.05 0.07 0.07 0.07 0.14 0.00 0.0 0.00 0 0.03 0.03

จำานวนการบาดเจ็บจากการทำางาน
ที่มีการบันทึกไว้

1 2 3 3 3 6 1 1 2 0 1 1

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน
ที่มีการบันทึกไว้ต่อชั่วโมง*

0.02 0.05 0.07 0.07 0.07 0.14 0.0 0.0 0.05 0 0.03 0.03

จำานวนการเสียชีวิตเนื่องจากการทำางาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สัดส่วนของการเสียชีวิต
เนื่องจากการทำางาน (ร้อยละ)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

จำานวนวันลาของพนักงานโดยเฉลี่ย (วัน) 6.44 วัน 6.06 วัน 4.95 วัน 3.34 วัน

หมายเหตุ:  *จำานวนคนต่อชั่วโมงการทำางาน 1,000,000 ชั่วโมง
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ผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

ประเภท หน่วย 2560 2561 2562 2563

ปรมิาณการใชพ้ลังงาน1

การใช้พลังงานไฟฟ้า เมกะวัตต์ชั่วโมง 33,925 116,978 115,840 158,569

การใช้น้ำามันดีเซลสำาหรับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าสำารองและ
เครื่องสูบน้ำาดับเพลิง

ลิตร 27,755 24,965 27,174 40,329

ปรมิาณการใชน้้ำามันเชือ้เพลิงสำาหรบัยานพาหนะทุกประเภทในการปฏิบัติงานของธนาคาร2

น้ำามันดีเซล ลิตร 136,921 126,598 178,252 196,675

น้ำามันเบนซิน ลิตร 1,042,587 4,328,083 4,333,773 4,850,223

ปรมิาณการใชพ้ลังงานท้ังหมด3

พลังงานทั้งหมดที่ใช้ กิกะจูล 160,964 562,889 560,931 570,847

ปริมาณการใช้พลังงานต่อ FTE กิกะจูล N/A 24.42 24.61 25.75

ปรมิาณการเดินทางโดยเครือ่งบินเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ4

การเดินทางโดยเครื่องบิน (ระยะทางทั้งหมด) กิโลเมตร N/A 313,214 6,461,483 829,886

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง
โดยเครื่องบิน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า N/A 22.74 680.51 84.78

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก5

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

ปรมิาณการใชน้้ำาประปา6

น้ำาประปา ล้านลูกบาศก์เมตร 0.37 0.64 0.62 0.58

ปรมิาณการนำาน้ำาท้ิงมาใช7้

การนำาน้ำาทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ลูกบาศก์เมตร 46,880 45,207 50,109 42,399

ปรมิาณขยะท่ีถกูกำาจดั8

ขยะไม่อันตรายที่นำาไปกำาจัดโดยวิธีการฝังกลบ 
(ขยะทั่วไป)

เมตริกตัน 263.25 263.25 3,267 3,961

ขยะไม่อันตรายที่นำาไปกำาจัดโดยนำาไปผ่านกระบวนการ
เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ (ขยะรีไซเคิล)

เมตริกตัน N/A N/A N/A 12.15

ขยะอันตรายที่นำาไปกำาจัดโดยนำาไปผ่านกระบวนการเพื่อ
นำากลับมาใช้ใหม่ (ขยะอิเล็กทรอนิกส์) 

เมตริกตัน 70.06 98.13 34.59 32.14

กระดาษที่นำามาใช้ เมตริกตัน N/A 880.12 1,012 1,037

กระดาษที่ถูกส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิล เมตริกตัน 506 510 540 554
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หมายเหตุ:
1. ข้อมูลคำานวณตามมาตรวัดของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ข้อมูลมาจากปริมาณการใช้น้ำามันจากฐานข้อมูลระบบน้ำามันของธนาคาร
3.  การคำานวณอ้างอิงตารางค่าการแปลงหน่วยพลังงานเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ) 

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดย
รวมปรมิาณการใชพ้ลังงานไฟฟา้ การใช้น้ำามันดเีซลสำาหรบัเครือ่งกำาเนิดไฟฟา้สำารอง
และเครื่องสูบน้ำาดับเพลิง และปริมาณการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงสำาหรับยานพาหนะ
ทุกประเภทในการปฏิบัติงานของธนาคาร

4.  ธนาคารเริ่มมีการเก็บข้อมูลปริมาณการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ
ในปี 2561 เป็นปีแรก ในปี 2562 ปริมาณการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อเหตุผล
ทางธรุกจิเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากธนาคารขยายขอบเขตการเกบ็ขอ้มลูท่ัวประเทศ และ 
ป ี2563 ปรมิาณการเดนิทางลดลง เนือ่งจากสถานการณโ์ควดิ-19 ทัง้นี ้การคำานวณ
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission 
Factor) มาตรฐานจากกระทรวงธุรกิจพลังงานและนโยบายอุตสาหกรรม 
สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

5.  ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
• กา๊ซเรอืนกระจกประเภท 1 ไดแ้ก ่ปรมิาณการใชน้้ำามนัเชือ้เพลงิจากเคร่ืองกำาเนดิ

ไฟฟ้าสำารอง ระบบเครื่องสูบน้ำาดับเพลิง และการใช้ยานพาหนะในการดำาเนิน
ธุรกิจของธนาคาร ปริมาณการรั่วไหลของสารทำาความเย็นในระบบปรับอากาศ
และสารดับเพลิงซึ่งอ้างอิงจากปริมาณการสั่งซื้อ รวมถึงปริมาณก๊าซมีเทนของ
ระบบน้ำาเสีย (septic tank) อ้างอิงจากจำานวนพนักงานในแต่ละอาคาร

• ก๊าซเรือนกระจกประเภท 2 ได้แก่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธนาคาร อ้างอิงมาตรวัด
ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• ก๊าซเรอืนกระจกประเภท 3 ไดแ้ก่ ปริมาณการใชน้้ำา อา้งอิงมาตรวดัของการประปา
นครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค การใช้กระดาษของธนาคารอ้างอิงจาก
ปริมาณการเบิกใช้ในของแต่ละหน่วยงาน และการเดินทางโดยเครื่องบินด้วย
เหตุผลทางธุรกิจ อ้างอิงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 
มาตรฐานจากกระทรวงธรุกิจพลงังานและนโยบายอตุสาหกรรม สหราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2562

6. ข้อมูลคำานวณตามมาตรวัดของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
7.  ข้อมูลคำานวณจากปริมาณการนำาน้ำาจากระบบบำาบัดน้ำาเสียที่มีการปรับคุณภาพน้ำา

โดยระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบตะกอนเร่ง (activated sludge) กลับมาใช้รดต้นไม้และ
สนามหญา้รอบอาคาร โดยปริมาณน้ำานีค้ำานวณจากปรมิาณน้ำาใช้ท้ังหมดของอาคาร
พระราม 3 หกัลบด้วยปรมิาณน้ำาทีใ่ชใ้นระบบระบายความรอ้นของระบบปรบัอากาศ 
ปรมิาณน้ำาทิง้ทีน่ำากลับมาใชน้ีค้ดิเปน็รอ้ยละ 7.33 ของปรมิาณน้ำาใชข้องธนาคารท้ัง
ประเทศ

8.  ข้อมูลปริมาณขยะที่ถูกกำาจัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) และกระดาษที่ใช้แล้ว ในปี 2562–2563 
ธนาคารขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลปริมาณขยะไปทั่วประเทศ ปริมาณขยะท่ัวไป
เปน็ข้อมูลปริมาณขยะจากกลุม่อาคารสำานกังานใหญ ่5 อาคาร ทีส่ง่กำาจดัดว้ยวธิฝีงั
กลบโดยสำานักงานเขตบางรักและสำานักงานเขตยานนาวาที่รับผิดชอบกลุ่มอาคาร
สำานกังานใหญ ่5 อาคารของธนาคาร ปริมาณการเกดิขยะนอกกลุม่อาคารสำานกังาน
ใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสาขาทั่วประเทศ ศูนย์สนับสนุนต่างๆ ใช้วิธีประมาณ
การจากข้อมูลปริมาณการเกดิขยะมูลฝอยเฉลีย่ต่อคนของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง 
จำานวนพนกังานและวนัทำางานของพนกังาน สว่นปรมิาณขยะรไีซเคลิครอบคลุมขยะ
ประเภทกระปอ๋งน้ำาอดัลม แกว้พลาสตกิ ขวดพลาสตกิ และขวดแกว้ เทา่นัน้ ธนาคาร
เร่ิมเก็บข้อมูลขยะรีไซเคิลแยกต่างหากตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยไม่รวม
ปริมาณกระดาษทีถ่กูสง่เข้ากระบวนการรีไซเคิลและขยะอเิลก็ทรอนกิส ์และปรมิาณ
การกำาจัดกระดาษใช้แล้ว ประเมินโดยปริมาณกระดาษใช้แล้วที่นำาส่งไปยังโรงงาน
ต้มเยื่อกระดาษเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และนำากระดาษกลับมาใช้ใหม่ 
ครอบคลุมกระดาษที่ใช้แล้วในสำานักงานและกระดาษเช็คของธนาคารทั่วประเทศ

ขอบเขตการรายงานข้อมูล
• ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปริมาณ

การใช้น้ำาประปา ป ี2559–2560 ขยายการรายงานข้อมลูของกลุม่อาคารสำานักงาน
ใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสำานักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 
อาคาร 3 และอาคารแสงทองธาน ีตัง้แตปี่ 2561 เป็นตน้มา ขยายการรายงานขอ้มลู
เปน็กลุม่อาคารสำานกังานใหญแ่ละสาขาของธนาคารท่ัวประเทศ (ขอ้มลูปรมิาณการ
ใช้พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่รวมสาขาที่เป็นพื้นที่เช่าใน
อาคาร)

• ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงสำาหรับยานพาหนะทุกประเภทในการ
ปฏิบัติงานของธนาคาร ปี 2558–2560 รายงานข้อมูลของกลุ่มอาคารสำานักงาน
ใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสำานักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 
อาคาร 3 และอาคารแสงทองธาน ี ต้ังแตป่ ี2561 เป็นตน้มา ขยายการรายงานขอ้มูล
เป็นกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

• ข้อมูลปริมาณขยะ ปี 2560–2561 รายงานข้อมูลของกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 
5 อาคาร ได้แก่ อาคารสำานักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคาร 3 
และอาคารแสงทองธานี  ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ขยายการรายงานข้อมูล
เป็นกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ อาคารสาขาทั่วประเทศ และศูนย์สนับสนุนต่างๆ
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบ GRI
GRI 
Standard 

Disclosure

Page

(Omission / Comment)Sustainability 
Report

Annual Report

GRI 101 Foundation 2016

GRI 101 Reporting Principles 12–19, 22–23

GRI 101 Using the GRI Standards for sustainability reporting 12

GRI 101
Making claims related to the use of the GRI 
Standards

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 8–10

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 123

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

Strategy

GRI 102-14 Statement from senior decision maker 4–7

GRI 102-15 Key impacts, risks and opportunities 8–9 26–27

Ethics and integrity

GRI 102-16
Values, principles, standards and norms of 
behavior

1–3, 112–114

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 112–116
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GRI 
Standard 

Disclosure

Page

(Omission / Comment)Sustainability 
Report

Annual Report

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

9, 18–19

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

12, 18–19

GRI 102-38 Annual total compensation ratio 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

125 128

GRI 102-46 Defining report content and topic boundaries 12, 18–19

GRI 102-47 List of material topics 18–19

GRI 102-48 Restatements of information 133–134

GRI 102-49 Changes in reporting 18–19
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GRI 
Standard 

Disclosure

Page

(Omission / Comment)Sustainability 
Report

Annual Report

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 135–141

GRI 102-56 External assurance

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

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

51–60, 71–78GRI 103-2 The management approach and its components

GRI 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 203-1 Infrastructure investments and services supported 53–60, 71–78

GRI 203-2 Significant indirect economic impacts 71–78

GRI 205: Anti-Corruption 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

111–116GRI 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

115–116

GRI 205-3
Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

115

GRI 302: Energy 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

61–69GRI 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
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GRI 
Standard 

Disclosure

Page

(Omission / Comment)Sustainability 
Report

Annual Report

GRI 303: Water and Effluents 2018

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

61–69GRI 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
68

133–134

GRI 303-4 Total water discharge
68

133–134

GRI 303-5 Total water consumption
68

133–134

GRI 305: Emissions 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

61–69GRI 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

GRI 306: Effluents and Waste 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

61–69GRI 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 68–68, 133–134

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

120–123GRI 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

121–122
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GRI 
Standard 

Disclosure

Page

(Omission / Comment)Sustainability 
Report

Annual Report

GRI 401: Employment 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

100–105GRI 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

GRI 404: Training and Education 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

91–99GRI 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

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

100–105GRI 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

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

117–119GRI 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

118

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

120–123GRI 103-2 The management approach and its components

GRI 103-3 Evaluation of the management approach
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Report

Annual Report

GRI 414-1
New suppliers that were screened using social 
criteria

121–122

GRI 417: Marketing and Labeling 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

111–116GRI 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

115

GRI 418: Customer Privacy 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

85–89GRI 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

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

35–41GRI 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
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GRI G4: Local Communities

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

42–50GRI 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 

44–46

GRI G4: Product and Service Labeling

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary

42–50, 79–84GRI 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
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แบบสำารวจความคิดเหน็เก่ียวกับรายงานความยั่งยืนป ี2563  
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ขอความร่วมมือจากท่านร่วมตอบแบบสำารวจความคิดเห็นโดยสแกน
คิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือส่งแบบสำารวจนี้กลับมายัง ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
ตามที่อยู่ที่ปรากฏท้ายเล่มรายงานความยั่งยืนปี 2563

1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด 
 พนักงานของธนาคาร  ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน  ลูกค้าของธนาคาร
 เจ้าหนี้ของธนาคาร  คู่ค้าของธนาคาร  สถาบันการเงิน
 หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรอิสระ  สื่อมวลชน
 ประชาชนทั่วไป  อื่นๆ (โปรดระบุ ..................................)

2. ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) จากช่องทางใด 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เว็บไซต์ของธนาคาร  พนักงานของธนาคาร
 งานสัมมนาของธนาคาร  อื่น ๆ (โปรดระบุ ...................................)

3. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) เพื่อ 
 ให้ทราบผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร  หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
 การศึกษาวิจัย  อื่น ๆ (โปรดระบุ .............................)

4. ท่านสนใจประเด็นด้านความยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ประเด็นใดบ้าง 
 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต  การให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ
 การเข้าถึงบริการทางการเงิน  การให้ความรู้ทางการเงิน
 การพัฒนาชุมชนและสังคม  การให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
 การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์  การดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า
 การดึงดูดและพัฒนาบุคลากร  การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
 การกำากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณธุรกิจ
 การเคารพสิทธิมนุษยชน  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. ความพึงพอใจต่อรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
รูปแบบการนำาเสนอ    

ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา    

ความน่าสนใจของเนื้อหา    

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย    

ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม    

6. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณสำาหรับความร่วมมือของท่าน ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและ
ปรับปรุงรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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