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ธนาคารกรุงเทพสรรค์สรา้งคณุค่าในระยะยาว ด้วยการดำาเนินธรุกิจ
อย่างมีความรบัผิดชอบ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการเป็น 
“เพือ่นคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ธนาคารมุ่งมัน่บรรลุเป้าหมายในการเป็น
ธนาคารท่ีได้รบัความไวว้างใจสูงสุด โดยการดำาเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยนื 
บริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผล และตัดสินใจทางธุรกิจ
โดยคำานึงถึงประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสีย เพือ่สรา้งอนาคต
ท่ียั่งยืนของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 �โควดิ-19� 
ท่ีเกิดขึน้อยา่งต่อเน่ืองตลอดป ี2564 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและประเทศท่ีมีเครือข่ายสาขาของธนาคาร 
ภาคครวัเรอืนและผู้ประกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รบั
ผลกระทบอยา่งรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในฐานะเพือ่นคูคิ่ด
ท่ียืนเคียงข้างลูกค้ามาโดยตลอด ธนาคารมุ่งใหค้วามชว่ยเหลือ
ด้านต่าง ๆ  เชน่ การเสรมิสภาพคล่อง การใหสิ้นเชือ่ผ่านโครงการ
ช่วยเหลือพิเศษ และการปรับโครงสร้างหน้ี เพื่อช่วยให้ลูกค้า
ก้าวผ่านชว่งเวลาท่ีท้าทายน้ีไปได้ด้วยดี

นอกจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้ว ธนาคารยังให้
ความสำาคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของลูกค้า พนักงาน 
ตลอดจนสังคมในวงกวา้ง โดยได้จดัสรรวคัซีนโควดิ-19 ให้แก่

พนักงาน จดัใหพ้นักงานปฏิบัติงานท่ีบ้านและแยกทีมเข้าปฏิบัติงาน
ต่างสถานท่ีกัน อกีท้ังยงัมอบชดุเวชภัณฑ์ใหแ้ก่ผู้ติดเชือ้โควดิ-19 
ท่ีรักษาตัวท่ีบ้าน และมอบน้ำาด่ืมและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่
โรงพยาบาลต่าง ๆ  ด้วย

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้การพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์ การชำาระเงนิแบบไม่ใชเ้งนิสด และการทำาธุรกรรม
การเงนิบนชอ่งทางออนไลน์แพรห่ลายย่ิงข้ึน ธนาคารจงึเดินหน้า
ขยายบรกิารธนาคารดิจทัิลเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
ธนาคารได้เพิ่มจุดบริการผ่านตัวแทนธนาคาร เช่น โลตัส 
บริษัทไปรษณีย์ไทย และเซเวน่ อีเลฟเวน่ ซึ่งมีสาขากระจายอยู่
ท่ัวประเทศ บรกิารเหล่าน้ีนอกจากจะชว่ยส่งเสรมิการเขา้ถึงบรกิาร
ทางการเงินอย่างท่ัวถึงแล้ว ยังเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมด้วย 
เน่ืองจากชว่ยประหยดัทรพัยากร เชน่ กระดาษ และน้ำามนัเชือ้เพลิง 
ท่ีใชใ้นการเดินทางไปทำาธุรกรรมทางการเงนิท่ีสาขาของธนาคาร

การดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
�Environmental, Social, and Governance: ESG� ของธุรกิจ
การเงิน กำาลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทุกภาคส่วน 
ธนาคารจงึได้นำาประเด็นด้าน ESG พจิารณาประกอบการตัดสินใจ
ต่าง ๆ  รวมถึงได้สรา้งความตระหนักรูด้้าน ESG ให้แก่พนักงาน 

สารจากประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ปติิ สิทธิอำานวย
ประธานกรรมการ
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และได้นำาประเด็นด้าน ESG มาผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมองค์กร

ในปี 2564 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ใน Statement of 
Commitment for Sustainable Thailand 2021 ซึ่งเป็น 
การสนับสนุนความแข็งแกร่งและม่ันคงของเศรษฐกิจไทย 
อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ และความตกลงปารีส นอกจากน้ี เพื่อแปลง
ความมุง่มัน่ไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม ธนาคารได้จดัทำานโยบาย
ด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของธนาคาร บนพื้นฐาน
ของหลักการ 4 ประการ ได้แก่ การบริหารความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิล การบรหิารทรพัยากรบุคคลท่ีเหมาะสม 
การมี ธรรมาภิบาลท่ีดี และการสรรค์สรา้งคุณค่าท่ียั่งยืนต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม

ธนาคารได้กำาหนดกลยุทธด้์านความยัง่ยนืในชว่ง 3 ป ีโดยคำานึงถึง
ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนขององค์การ
สหประชาชาติ กลยุทธดั์งกล่าวแบ่งเปน็ 5 แนวทาง ได้แก่ การรบัมอื
กับภาวะวิกฤต การดำ าเ นินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
การใหบ้รกิารท่ียดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง การใส่ใจดูแลพนักงาน และ
การดำาเนินธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม ดังรายละเอยีดในรายงานฉบบัน้ี 
การดำาเนินงานตามแนวทางด้านความยั่งยืนท้ังในปีน้ีและท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตจะตอกย้ำาวสัิยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
ธนาคาร บนเส้นทางสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนของธนาคารและ
เป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติด้วย

ธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการสำาคัญด้านความยั่งยืน
หลากหลายโครงการ เชน่ การพฒันาพลังงานสะอาดในหลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาระบบ
รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน ธนาคารเปน็ผู้นำาการจดัจำาหน่ายตราสารหน้ี

เพือ่ส่ิงแวดล้อมและตราสารหน้ีเพือ่ความยัง่ยนืสำาหรบัภาคเอกชน
ท่ีออกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อโครงการพลังงาน
หมุนเวียนต่าง ๆ  เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
การรไีซเคิล รวมถึงการพฒันาระบบขนส่งมวลชนไฟฟา้ นอกจากน้ี 
ธนาคารได้รว่มสนับสนุนการนำาพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนท่ีออก
โดยกระทรวงการคลัง เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรพัย์ลักเซมเบิรก์เป็นครัง้แรกของประเทศไทย

ธนาคารมุ่งมั่นดำาเนินการเพื่อปรับตัวและลดผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้กำาหนดนโยบาย
ส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงาน รวมท้ังกำาหนดเปา้หมายระยะ
กลางในการลดก๊าซเรอืนกระจกท้ังทางตรงและทางออ้ม �ขอบเขต
ท่ี 1 และ 2� และจะมีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชดิ อกีท้ัง
ยังมีส่วนรว่มสนับสนุนสถาบันสารสนเทศทรพัยากรน้ำา �องค์การ
มหาชน� และมูลนิธอิทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ เพือ่ชว่ยชมุชน
ในพื้นท่ีห่างไกลสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
ธนาคารเชือ่มัน่วา่โครงการดังกล่าวได้ชว่ยเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชนใหส้ามารถรบัมือกับความท้าทายจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท้ังในปัจจุบันและอนาคต

ในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเน้นการส่งเสรมิ
ความรูแ้ละการเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิ ธนาคารได้รเิริม่โครงการ 
F in Lit for the Blind ซึ่งให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้มี
ความบกพรอ่งทางการมองเห็นผ่านแอปพลิเคชันหนังสือเสียง 
ธนาคารสนับสนุนผู้จัดการและพนักงานสาขาในการทำาหน้าท่ี 
School Partner ภายใต้การทำางานรว่มมือกับมูลนิธสิานอนาคต
การศึกษา คอนเน็กซอ์ดีี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหค้วามรู้
ทางการเงนิท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินชวีติ และปลูกฝังวนัิยการออม
แก่นักเรียนในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ธนาคารได้ขยายบรกิารธนาคารดิจทัิล เชน่ การเปิดบัญชอีอนไลน์ 

เดชา ตุลานันท์
ประธานกรรมการบรหิาร
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ชาติศิร ิโสภณพนิช
กรรมการผู้จดัการใหญ่

(ปติิ สิทธิอำานวย)
ประธานกรรมการ

(ชาติศิร ิโสภณพนิช)
กรรมการผู้จดัการใหญ่

(เดชา ตุลานันท์)
ประธานกรรมการบรหิาร

และพฒันาฟงัก์ชนัต่าง ๆ  ในโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ 
เพือ่ชว่ยลดต้นทนุการเขา้ถึงบรกิาร และชว่ยใหส้ามารถทำาธรุกรรม
ได้อย่างสะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ขยาย
เครือข่ายบรกิารผ่านตัวแทนธนาคารเพื่ออำานวยความสะดวกใน
การเข้าถึงบรกิาร โดยเฉพาะกับผู้ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีหา่งไกล 

ธนาคารยังคงมีผลการดำาเนินธุรกิจท่ีน่าพอใจแม้วา่จะต้องเผชญิ
กับความท้าทายต่าง ๆ  ตลอดปีท่ีผ่านมา และเพือ่ใหม่ั้นใจวา่ธนาคาร
จะสามารถรับมือและฟ้ืนตัวจากสถานการณ์โควดิ-19 ได้ด้วยดี 
ธนาคารยังคงดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
ให้ความสำาคัญกับการรกัษาเสถียรภาพของฐานะการเงนิ รกัษา
สภาพคล่องในระดับสูง และดำารงเงนิกองทนุใหอ้ยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม 
เพือ่รองรบัการดำาเนินงานภายใต้ภมูทัิศน์ทางธรุกิจท่ีจะเปล่ียนแปลง
ไปหลังจากสถานการณ์โควดิ-19 คล่ีคลาย นอกจากน้ี ธนาคารยัง
ใหค้วามสำาคัญกับความสำาเรจ็ในเชงิคุณภาพมากกวา่เชงิปรมิาณ 
อนัเป็นแนวทางท่ีจะช่วยป้องกันความเส่ียงท้ังในปัจจุบันและท่ีจะ
เกิดใหม่ในอนาคต เพือ่ใหธ้นาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จากการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2564 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้
ธนาคารได้รบัรางวลั Sustainable Finance Award 2021: 
Regional Awards - Asia Pacific, Outstanding Leadership 
in Green Bonds จากนิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ ์ธนาคารได้รบั
คัดเลือกให้เป็นบริษัทท่ีมีรายชื่อใน The Sustainability 

Yearbook 2022 ซึ่งจดัทำาโดย S&P Global พรอ้มท้ังได้รบั
การคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
Thailand Sustainability Investment หรอื THSI ประจำาปี 
2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้รับผล
การประเมินการกำากับดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบียนของสมาคม
ส่งเสรมิกรรมการบรษัิทไทยประจำาปี 2564 ในระดับดีเลิศ

การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารมีความก้าวหน้าเป็น
อย่างดี อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นเรือ่ง
ระยะยาว ซึง่จำาเปน็ต้องดำาเนินการอยา่งต่อเน่ือง ธนาคารจะเดินหน้า
สรา้งความก้าวหน้าทางธรุกิจ เสรมิความแขง็แกรง่ของฐานะการเงนิ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาลท่ีดี และมุ่งมั่นดำาเนินการ
ตามแนวทางด้านความย่ังยืนของธนาคาร เพื่อใหส้ามารถรบัมือ
กับความท้าทายต่าง ๆ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียได้ด้วยดี

ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ธนาคารจะมุ่งมั่นดำาเนินงาน
ด้านความยัง่ยืน และรว่มมือกับผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่เพือ่สรรค์สรา้ง
คุณค่าสู่อนาคตท่ียั่งยืนต่อไป 

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารขอขอบคุณทุกท่าน
ท่ีให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร
มาโดยตลอด
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ธนาคารกรุงเทพ จำากัด �มหาชน� เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ของประเทศไทย เมือ่พจิารณาจากสินทรพัย์รวม ก่อต้ังข้ึนเมือ่วนัท่ี 
1 ธนัวาคม 2487 ธนาคารเป็น 1 ใน 16 บรษัิทจดทะเบยีนกลุม่แรก
ท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในปี 2518 
ซึ่งเป็นปีแรกท่ีตลาด หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเปิดดำาเนินการ 
ธนาคารดำาเนินธรุกิจโดยยดึมัน่ในหลักการกำากับดแูลกิจการท่ีดีและ
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด และได้นำาแนวคิด 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
เปา้หมายด้านความยัง่ยนืของธนาคาร คือ การเปน็ธนาคารท่ีได้รบั
ความไวว้างใจสูงสุด โดยการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
บริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผล และตัดสินใจทางธุรกิจ
โดยคำานึงถึงประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรว่มสรา้ง
อนาคตท่ียั่งยืนของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ธนาคารมุ่งมั่นเป็นสถาบันการเงนิท่ียืนเคียงข้างลูกค้าและสังคม
ไทยมาอย่างต่อเน่ือง ตามปณิธานของการเป็น “เพื่อนคู่คิด 
มิตรคู่บ้ าน” โดยให้ความสำ า คัญกับการรักษาและพัฒนา
ความสัมพนัธกั์บลกูค้า การพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารทางการเงนิ
ท่ีมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างตรงจุด การขยายโอกาสและช่องทางการเข้าถึง

เก่ียวกับ
ธนาคารกรุงเทพ
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บรกิารทางการเงนิให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ตลอดจนดำาเนิน
ธรุกิจตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีและคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อนำามาซึ่งความน่าเชื่อถือและความไวว้างใจจาก
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอืน่ ๆ

แนวทางการดำาเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยนื

ธนาคารตระหนักถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ท่ีมีต่อการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร ประกอบกับ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท้ังในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตน้ันมีความเปราะบางและเต็มไปด้วย
ความท้าทาย ซึ่งต้องอาศัยการร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่าย
จงึจะสามารถผ่านพน้ไปได้ ธนาคารจงึต้องยกระดับการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืนให้เป็นระบบและมีความชัดเจนมากขึ้น โดยได้
กำาหนดนโยบายด้านความยัง่ยนื กลยุทธ ์ตลอดจนเปา้หมายระยะส้ัน
และระยะยาว เพือ่สนองตอบความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม 
และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมส่วนรวม ตลอดจนธนาคารเอง 
สามารถรบัมอืกับความท้าทายต่าง ๆ  ได้เปน็อย่างดี สามารถเติบโต
รว่มกันได้อย่างยั่งยืน

ธนาคารได้กำ าหนดนโยบายความยั่งยืนเพื่อเ ป็นแนวทาง
ในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ โดยแนวทางการดำาเนิน
งานภายใต้นโยบายความยั่งยืนประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังน้ี

1

การบรหิารจดัการความเส่ียง:

ธนาคารมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีคำานึงถึงความเส่ียง 
การบริหารจัดการความเส่ียงและประเมินโอกาสทางธุรกิจ
อย่างรอบคอบและรอบด้าน ครอบคลุมประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพือ่เตรยีมรบัมือกับการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ

3

การกำากับดแูลกิจการท่ีดี:

ธนาคารปฏิบัติตามหลักการด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และ
สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจน
นโยบายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องให้แก่พนักงานท่ัวท้ัง
องค์กร เพื่อใหก้ารกำากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
ทางการ

2

การบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล:

ธนาคารปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน ตลอดจน 
การให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม พรอ้มท้ังส่งเสรมิ
การพฒันาความรูแ้ละทักษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง

4

การสรา้งสรรค์คุณค่าท่ียั่งยืนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม:

ธนาคารสรา้งสรรค์คุณค่าแก่สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยการให้
ความรู้ทางการเงินและส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างท่ัวถึง การสนับสนุนสินเชื่อแก่กิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนิน
ธุรกิจ การมีส่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนส่งเสรมิ
ให้คู่ค้าดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม
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นอกจากน้ี นโยบายด้านความยั่งยืนยังให้ความสำาคัญกับ
การกำากับดูแลท่ีดี การส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย และการเสรมิสรา้งศกัยภาพของคณะกรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานทุกระดับ ธนาคารเชือ่มัน่วา่ การปฏิบัติตามนโยบาย
ด้านความยั่งยืนจะช่วยใหธ้นาคารสามารถรบัมือกับความท้าทาย
ต่าง ๆ  สามารถฟ้ืนตัวจากภาวะวกิฤตได้อย่างราบรืน่ และสามารถ
สรา้งประโยชน์ระยะยาวใหแ้ก่ผู้มีส่วนได้เสียและธนาคาร

ธนาคารได้กำาหนดกลยุทธด้์านความยัง่ยนืท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านความยั่งยืน ซึ่ง ท้ังกลยุทธ์และนโยบายดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงและได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารนำาประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน
ท้ัง 15 ประเด็นท่ีได้จากกระบวนการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มมาเป็นฐานในการวางกลยุทธ์ พรอ้มท้ังระบุความมุ่งมั่น 
ตัวชีว้ดั และเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาวท่ีชดัเจนในแต่ละประเด็น
สำาคัญ กลยุทธด้์านความยั่งยืนได้ถูกหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึง
ของกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้การดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับการดำาเนินธุรกิจ
โดยปรกติขององค์กร 

เพื่อใหก้ารดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารมีความชดัเจน
และเป็นระบบ ธนาคารมอบหมายใหค้ณะกรรมการกำากับดแูลกิจการ
ทำาหน้าท่ีกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานด้านความยัง่ยนืของธนาคาร 
ดูแลติดตามความคืบหน้าของการดำาเนินงานโดยรวม ตลอดจน
รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นระยะ 
นอกจากน้ี ทีมงานด้านความยั่งยืน สังกัดฝ่ายผู้จัดการใหญ่ 
ทำาหน้าท่ีวางแผนและขับเคล่ือนการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนให้
บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว ้โดยการส่ือสาร สนับสนุน และรว่มมือ
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร

เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน

การเป็นธนาคารท่ีได้รบัความไวว้างใจสูงสุด โดยการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ
บรหิารความเส่ียงอย่างมีประสิทธผิล และตัดสินใจทางธุรกิจโดยคํานึงประโยชน์

ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสีย เพือ่รว่มสรา้งอนาคตท่ียั่งยืนของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

การกํากับดูแลด้านความยั่งยืน การส่ือสารและสรา้งการมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล

การกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี

การสรา้งสรรค์
คุณค่าท่ียั่งยืน
ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

การบรหิาร
จดัการ

ความเส่ียง

เป้าหมาย

แนวทาง

หลักการพื้นฐาน
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การมสีว่นรว่มขบัเคล่ือนด้านความยัง่ยนื

ธนาคารเชื่อว่าการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนเป็นหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็น 
ภาคธุรกิจ ภาครฐั หรอืประชาชนทุกคน การทำางานให้ประสบผล
สำาเรจ็ในระดับประเทศหรอืระดับสากลจะต้องอาศยัความรว่มมือจาก
ทุกภาคส่วน ธนาคารจงึมุ่งมั่นพฒันาการดำาเนินงานใหส้อดคล้อง

กับมาตรฐานและความคิดรเิริม่ด้านความยัง่ยนืท้ังในระดับประเทศ
และระดับสากล รวมท้ังร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุน
ประเทศไทยไปสู่การพฒันาท่ียั่งยืน 

ในปี 2564 ธนาคารได้รว่มลงนามประกาศเจตนารมณ์ “Sustainable 
Thailand” เพือ่รว่มผลักดันการดำาเนินธรุกิจอยา่งรบัผิดชอบและ
ยั่งยืน ในงาน Sustainable Thailand 2021 ซึง่จดัโดยกองทุน

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ �กบข.� รว่มกับกระทรวงการคลัง และ
องค์การสหประชาชาติ ธนาคารมีความต้ังใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืน และทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
และเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกตามข้อตกลงปารสี

หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และความรเิริม่ หน่วยงาน การดำาเนินงาน

เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน 
�Sustainable Development Goals: SDGs� The United Nations ยึดถือเป็นแนวทางการดำาเนินงาน

Global Reporting Initiative Standards �GRI Standards� The Global Reporting Initiative ยึดถือเป็นแนวทางการรายงานผลการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืนต่อสาธารณชน

Dow Jones Sustainability Indices �DJSI� S&P Global ยึดถือเป็นแนวทางการดำาเนินงาน

The United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights �UNGPs� The United Nations ยึดถือเป็นแนวทางการดำาเนินงาน

ASEAN CG Scorecard ASEAN Capital Markets Forum �ACMF� ยืดถือเป็นแนวทางการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

Sustainable Banking Guidelines สมาคมธนาคารไทย ยึดถือเป็นแนวทางการดำาเนินงานด้านการธนาคารท่ียั่งยืน

จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ สมาคมธนาคารไทย ยึดถือเป็นแนวทางการดำาเนินงาน
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การเปน็สมาชกิขององค์กรต่าง ๆ

ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ  จากหลากหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน 
เพือ่รว่มกันสรา้งสรรค์คณุค่าใหแ้ก่สังคม นอกจากน้ี ผู้บรหิารของธนาคารยังได้เขา้รว่มเปน็กรรมการ
ในองค์กรหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาสถาบันการเงนิ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ดังน้ี 

ชื่อองค์กร ปท่ีีเริม่เปน็สมาชกิ

สมาคมธนาคารไทย 2501

คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบัน �กกร.� 2520

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 2532

สมาคมจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย �TMA� 2558

ชมรมซเีอสอาร ์สมาคมธนาคารไทย 2555

ชมรมการกำากับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย 2547

โครงการแนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย �CAC� 2558

ธนาคารใหก้ารสนับสนุนแก่องค์กรและเครอืขา่ยต่าง ๆ  ในรูปแบบค่าธรรมเนียมสมาชกิและเงนิสนับสนุน
การจดักิจกรรม เพื่อรว่มกันสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสนับสนุนดังกล่าว
ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการแสดงความรว่มผิดชอบต่อสังคมและการสรา้งประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ของธนาคาร ในปี 2564 ธนาคารได้ใหก้ารสนับสนุนแก่องค์กรและเครอืข่ายต่าง ๆ  เป็นจำานวนท้ังส้ิน 
26.51 ล้านบาท ซึง่องค์กรท่ีได้รบัการสนับสนุนมากท่ีสุด 3 อนัดับแรก มีดังน้ี

13.19

สมาคมธนาคารไทย

ล้านบาท
5.35

สมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย

ล้านบาท

5

มูลนิธิสถาบันอนาคต
ไทยศึกษา

ล้านบาท

2.97
อื่นๆ

ล้านบาท

26.51
รวม

ล้านบาท

49.76%

20.18%

18.86%

11.20%
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ผลิตภัณฑ์และขอบขา่ยการให้บรกิาร ธนาคารใหบ้รกิารทางการเงนิแบบครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ผ่านเครอืข่ายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำานักธุรกิจ 
รวมถึงชอ่งทางการใหบ้รกิารธนาคารอตัโนมัติ บรกิารธนาคารดิจทัิล และจุดบรกิารต่าง ๆ  โดยธนาคารจำาแนกการดำาเนินธุรกิจออกเป็น
ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ลูกค้าธุรกิจรายกลาง ลูกค้าธุรกิจรายปลีก ลูกค้าบุคคล กิจการธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงนิธนกิจ

ผลิตภัณฑ์และบรกิาร

ผลิตภัณฑ์และบรกิารหลักสําหรบัลกูค้าบุคคล 

• ผลิตภัณฑ์เพือ่การออม ได้แก่ บัญชเีงนิฝากสะสม 
 ทรพัยแ์ละกระแสรายวนั บญัชเีงนิฝากประจาํ และ
 บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ 
• ผลิตภัณฑ์เพือ่การลงทนุ ได้แก่ กองทนุรวม 
 พนัธบตัร และหุน้กู้
• ผลิตภัณฑ์บตัรเครดิตและบตัรเดบติส่วนบุคคล
• ผลิตภัณฑ์เพือ่ความมัน่คง ได้แก่ ประกันชวีติ 
 ประกันวนิาศภัย สินเชือ่บุคคล และสินเชือ่เพือ่
 ขา้ราชการบาํนาญ 
• ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับบา้นและท่ีอยูอ่าศยั ได้แก่ สินเชือ่
 บา้น สินเชือ่อเนกประสงค์ท่ีใชท่ี้อยูอ่าศยัเป็น
 หลักประกัน และทรพัยสิ์นพรอ้มขาย
• บรกิารธนาคารดิจทัิล ได้แก่ บรกิารธนาคารทาง
 โทรศพัท์มอืถือ (โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคาร
 กรุงเทพ) บรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต (บวัหลวง
 ไอแบงก์ก้ิง) และบรกิารชาํระเงนิด้วย QR Code
• บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (บวัหลวงโฟน)
• บรกิารธนาคารผ่านเครือ่งอตัโนมติั 

ผลิตภัณฑ์และบรกิารหลักสําหรบัลกูค้าธรุกิจ 

• ผลิตภัณฑ์บญัชเีงนิฝากเพือ่ธรุกิจ
• ผลิตภัณฑ์บตัรเครดิตเพือ่ธรุกิจ
• ผลิตภัณฑ์สินเชือ่เพือ่ธรุกิจ 
• บรกิารสําหรบัรา้นค้ารบับตัร
• บรกิารรบัชาํระเงนิ 
• บรกิารเรยีกเก็บเงนิ
• บรกิารบรหิารสภาพคล่อง
• บรกิารทางการเงนิสําหรบัการค้าระหวา่งประเทศ
• บรกิารเพือ่ปอ้งกันความเส่ียงทางการเงนิของธุรกิจ
• บรกิารด้านหลักทรพัย์
• บรกิารวานิชธนกิจ 
• บรกิารธนาคารดิจทัิล ได้แก่ บรกิารธนาคารทาง
 อนิเทอรเ์น็ต (บิซ ไอแบงก์ก้ิง และคอรป์อเรท ไอแคช) 
 บรกิารธรุกรรมการค้าระหวา่งประเทศทางอนิเทอรเ์น็ต 
 (บวัหลวง เทรด) บรกิารชาํระค่าสินค้าเพือ่ผู้แทนจาํหน่าย 
 (บวัหลวง ไอซพัพลาย) และบรกิารออกหนังสือค�าประกัน
 ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ 



ขอบข่ายการให้บริการ

เครือข่ายสาขาในประเทศ:

1,059
287

สาขาใน
กรุงเทพมหานคร

772
สาขาใน
ต่างจังหวัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ครอบคลุม

14
เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

8,675
เครื่องบัวหลวง
เอทีเอ็ม

เครื่อง

1,185
เครื่องรับฝากเงินสด 
และเครื่องบัวหลวงฝากถอนอัตโนมัติ

เครื่อง

11

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการโมบาย
แบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
และบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง

ล้านราย

มากกว่า

314
แห่ง

แห่ง

แห่ง แห่ง

3
บางกอก แบงค์
เบอร์ฮาด

แห่ง

5
แห่ง

สาขาธนาคาร
ในต่างประเทศ

18
แห่ง

ธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน)

5
แห่ง

ธนาคารพีที
เพอร์มาตา ทีบีเค

286

บริษัทย่อย
ในต่างประเทศ

เครือข่ายสาขาในต่างประเทศ:

CASH 
DEPOSIT
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ธนาคารจดัทำารายงานความยั่งยืนเป็นประจำาทุกปีต้ังแต่ปี 2557* 
เพือ่แสดงความมุ่งมัน่และโปรง่ใสในการดำาเนินงานด้านความยัง่ยนื 
และส่ือสารผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
รายงานความยั่งยืนฉบับปี 2564 น้ี เผยแพร่ในเดือนมีนาคม 
2565 ครอบคลุมการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นสำาคัญ
ด้านความยั่งยืนของธนาคารต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 
31 ธันวาคม 2564 รายงานฉบับน้ีถูกจัดทำาขึ้นตาม Global 
Reporting Initiative Standards �GRI Standards� ในระดับ
ตัวชี้วัดหลัก �Core Option� และแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
สำาหรบักลุ่มธรุกิจการใหบ้รกิารทางการเงนิ �Financial Services 
Sector Disclosures� ฉบับ G4

* หมายเหตุ: ปี 2557–2560 ธนาคารใชช้ือ่รายงานความรบัผิดชอบต่อสังคม

ในการจดัทำารายงานความยัง่ยนื ธนาคารยึดหลักการท่ีสำาคัญของ 
GRI Standards ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมและการสนองตอบ
ความคาดหวังของผู้มี ส่วนได้เสีย 2. การคำ านึงถึงบริบท
ด้านความยัง่ยืน 3. การรายงานประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยนื และ 
4. ความครบถ้วนของเน้ือหา เพื่อให้รายงานความยั่งยืนมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
นอกจากน้ี ธนาคารยังใหค้วามสำาคัญกับการควบคุมคุณภาพของ
รายงานความยั่งยืน โดยได้นำาหลักการต่อไปน้ีมาใช้ในการจดัทำา
รายงาน 1. ความถูกต้องของข้อมูลท่ีนำาเสนอ 2. ความสมดุลของ
เน้ือหา 3. ความชดัเจนของการรายงาน 4. การนำาเสนอข้อมูลใน
ลักษณะท่ีสามารถเปรยีบเทียบกับขอ้มูลในอดีตได้ 5. ความน่าเชือ่ถือ
ของข้อมูล และ 6. การรายงานข้อมูลท่ีทันต่อเวลา 

ธนาคารจดัทำารายงานความยั่งยืนโดยมีกระบวนการดังน้ี ทีมงาน
ด้านความยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนืและข้อมูลอืน่ ๆ  ท่ีจะรายงาน
ต่อสาธารณะ จากน้ัน ทีมงานด้านความยั่งยืนจะเป็นผู้จัดทำารา่ง
รายงานและส่งให้ผู้บริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ
ความถูกต้องและใหค้ำาแนะนำาเพิ่มเติม เมื่อเสรจ็ขั้นตอนดังกล่าว
ทีมงานด้านความยั่ ง ยืนจะปรับปรุงเ น้ือหา รวมท้ังตรวจ
รายละเอยีดและความเรยีบรอ้ยของรายงาน ก่อนจะนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการธนาคาร ตามลำาดับ เพื่อขอความเห็นชอบใน
การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณะ ในปีน้ี ธนาคารมอบหมายให้
บรษัิท แอลอารคิ์วเอ �ประเทศไทย� จำากัด ซึง่เปน็หน่วยงานรบัรอง
อสิระภายนอก ทำาการตรวจรบัรองความสอดคล้องของรายงาน
ความย่ังยนืกับมาตรฐาน GRI ตลอดจนตรวจรบัรองขอ้มูลสำาคัญ
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เชน่ Energy Consumption �GRI 
302-1�, Water Withdrawal �GRI 303-3�, Direct �Scope 
1� GHG emissions �GRI 305-1�, Energy Indirect �Scope 
2� GHG emissions �GRI 305-2�, Other Direct �Scope 3� 

GHG Emission: Category 6 Business Travel by Type of 
Transportation Modes �GRI 305-3�, Waste Generated 
�2020� �GRI 306-3�, Waste Diverted from Disposal 
�GRI 306-4�, Waste Directed to Disposal �GRI 306-5�, 
Work Related Injuries �Absenteeism Rate Only� 
�GRI 403-9�, Average Hours of Training Per Year Per 
Employee �GRI 404-1� และ Money Value of Products 
and Services Designed to Deliver a Specific Social 
Benefit for Each Business Line Broken Down by Purpose 
�former FS7� – Number of Banking Agent Transactions 
ท้ังน้ี  เพื่อให้รายงานฉบับน้ีมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ตามมาตรฐานสากล 

รายงานความยัง่ยนืฉบับน้ีครอบคลมุประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนื
ท่ีกำาหนดขึน้โดยอาศยัการมส่ีวนรว่มของผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม และ
ครอบคลุมการดำาเนินงานในประเทศไทยของธนาคารเท่าน้ัน 
หากปรากฎเน้ือหาส่วนใดท่ีเก่ียวข้องกับกิจการของธนาคาร
ในต่างประเทศหรอืกิจการของบรษัิทย่อย ธนาคารจะใส่หมายเหตุ
หรอืเขียนกำากับไวใ้หช้ดัเจน

เก่ียวกับรายงานฉบบันี้

ผู้ท่ีประสงค์ใหค้วามคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอืขอข้อมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับรายงานความยั่งยืนฉบับน้ี สามารถติดต่อได้ท่ี
เลขานุการบรษัิท 
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด �มหาชน� 
สำานักงานใหญ่ 
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500
บัวหลวงโฟน 1333 หรอื �66� 0-2230-2888
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ธนาคารมุ่งมั่นสรา้งสรรค์คุณค่าแก่สังคมรว่มกับผู้มีส่วนได้เสีย
ของธนาคารมาอยา่งต่อเน่ือง ธนาคารเปดิโอกาสใหผู้้มีส่วนได้เสีย
มีส่วนรว่มในกระบวนการกำาหนดประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน
ของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ธนาคารได้รวบรวมความคิดเหน็จากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทาง
ท่ีหลากหลาย เชน่ การตอบแบบสำารวจ และการสัมภาษณ์เชงิลึก 
เพื่อนำ ามาใช้ประกอบการพิจารณากำ าหนดประเด็นสำ าคัญ
ด้านความยัง่ยนืของธนาคารในชว่งป ี2563-2566 โดยมทีีมงาน
ด้านความยัง่ยืนเปน็ผู้รบัผิดชอบกระบวนการกำาหนดประเด็นสำาคัญ
ด้านความยั่งยืนต้ังแต่ต้นจนจบ 

การกำาหนดประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี

ขัน้ตอนท่ี 1: การระบุประเด็นสำาคัญ
ด้านความยัง่ยนื

ธนาคารนำาประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนืท่ีจดัทำาข้ึนในรอบก่อนหน้า
มาพจิารณาทบทวน รวมท้ังวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบกับประเด็นสำาคัญ
ด้านความยัง่ยนืของสถาบันการเงนิท่ีมผีลงานด้านความยัง่ยนืเปน็ท่ี
ยอมรับในระดับโลก ตลอดจนประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนใน
ระดับสากลมารว่มพจิารณาด้วย เชน่ เป้าหมายการพฒันาความยัง่ยนื
ของสหประชาชาติ ประเด็นด้านความยัง่ยนืในแบบประเมินของดัชนี
ชี้วดัความยั่งยืนดาวโจนส์ และประเด็นท่ีอยู่ในการประเมินของ
แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมนานาชาติ เป็นต้น หลังจากท่ีได้
รวบรวมประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนืจากแหล่งต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว 
ธนาคารจะวเิคราะหข์อ้มูลเพือ่ระบุชดุประเด็นสำาคัญในเบ้ืองต้นก่อน 
แล้วจงึนำาชดุประเด็นสำาคัญดังกล่าวไปใชใ้นการสำารวจความคิดเหน็
จากผู้มีส่วนได้เสียต่อไป 

• การมส่ีวนรว่มของผู้มส่ีวนได้เสียภายในธนาคาร
ธนาคารสำารวจความคิดเหน็เก่ียวกับประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนื 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าท่ีบรหิารของธนาคารและ
พนักงานรุน่ใหมท่ี่มศีกัยภาพ และใชแ้บบสำารวจความคิดเหน็กับ
พนักงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในสถานท่ีทำางานต่าง ๆ  เช่น  สาขา 
สำานักธุรกิจ สำานักงานใหญ่ และพนักงานท่ีเป็นกรรมการ
สหภาพแรงงานของธนาคาร

• การมส่ีวนรว่มของผู้มส่ีวนได้เสียภายนอกธนาคาร
ธนาคารสำารวจความคิดเหน็เก่ียวกับประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนื 
โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชงิลึกและแบบสำารวจความคิดเหน็กับกลุ่ม
ผู้มส่ีวนได้เสียภายนอกธนาคาร ได้แก่ ผู้ถือหุน้และนักลงทนุ ลกูค้า 
คู่ค้า เจา้หน้ี สถาบนัการเงนิอืน่ และชมุชน สังคม และสิง่แวดล้อม

ขัน้ตอนท่ี 2: การจดัลำาดับประเด็นสำาคัญ
ด้านความยัง่ยนื

ทีมงานด้านความยัง่ยนืวเิคราะหข้์อมูลความคิดเหน็ของผู้มส่ีวนได้เสีย
ซึง่ได้จากกระบวนการมส่ีวนรว่มขา้งต้น เพือ่จดัเรยีงลำาดับความสำาคัญ
ลงใน Materiality Matrix โดยแกนนอนแสดงความสำาคัญของ
ประเด็นต่าง ๆ  ต่อการดำาเนินธรุกิจของธนาคาร ส่วนแกนต้ังแสดง
ความสำาคัญของประเด็นต่าง ๆ  ต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร

ขัน้ตอนท่ี 3: การตรวจทานประเด็นสำาคัญ
ด้านความยัง่ยนื

ทีมงานด้านความยั่งยืนตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และ
ความสอดคล้องของประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนกับนโยบาย
ด้านความยั่งยืนของธนาคาร ก่อนจะนำาเสนอต่อฝ่ายจดัการของ
ธนาคารเพื่อพิจารณาเหน็ชอบ และใชเ้ป็นจุดต้ังต้นในการกำาหนด
กลยุทธ์ ความมุ่งมั่น ตัวชี้วดั และเป้าหมายของการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืนต่อไป ธนาคารได้ผนวกกลยุทธด้์านความยั่งยืน
เข้าเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธธ์ุรกิจ เพือ่แสดงถึงความสำาคัญของ
การดำาเนินงานด้านความยัง่ยืน และเน้นย้ำาความสัมพนัธเ์ชือ่มโยง
ระหวา่งงานด้านความยั่งยืนและงานด้านธุรกิจของธนาคาร ท้ังน้ี 
แผนกลยุทธธ์ุรกิจท้ังระยะส้ันและระยะยาวจะต้องได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การกำาหนด
ประเด็นสำาคัญ
ด้านความยัง่ยนื
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ขัน้ตอนท่ี 4: การทบทวนประเด็นสำาคัญ
ด้านความยัง่ยนื

ธนาคารจดัใหม้กีารทบทวนประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนืเป็นประจำา
ทกุป ีผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใหข้อ้คิดเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกับประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนและการดำาเนินงานท่ี
เก่ียวข้องได้ โดยการตอบแบบสำารวจความคิดเหน็ท่ีแนบท้ายเล่ม
รายงานความยั่งยืนประจำาปี หรือให้ข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง 
การติดต่อของธนาคาร ธนาคารจะนำาข้อคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะ 
ท่ีได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงประเด็นสำาคัญ
ด้านความย่ังยืนและการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น

คว
าม

สํา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

สี่ว
นไ

ด้เ
สีย

สูง
มา

ก

สูง สูงมากความสําคัญต่อธนาคาร

การจดัลําดับประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน

มติิด้าน
เศรษฐกิจ

มติิด้าน
ส่ิงแวดล้อม

มติิด้าน
สังคม การบรหิารจดัการหว่งโซอุ่ปทาน

จรรยาบรรณธุรกิจ

การกํากับดแูลกิจการ

การใหบ้รกิารทางการเงนิ
อยา่งมคีวามรบัผิดชอบ

การจดัการด้านลูกค้าสัมพันธ์

การจดัการความเส่ียงและภาวะวกิฤต

การใหค้วามสําคัญกับเทคโนโลยี
ดิจทัิลและนวตักรรม

การดแูลความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์
และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า

การเคารพสิทธมินุษยชน

การพัฒนาชมุชนและสังคม

การดึงดดูและพัฒนาพนักงานการดแูลสวสัดิการและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน

การใหค้วามรูท้างการเงนิ

การเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิ

การลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

การดำาเนินงานเพื่อบรรลเุปา้หมาย
การพฒันาท่ียัง่ยนื

ธนาคารกำาหนดกลยุทธด้์านความยั่งยืนโดยนำาประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนท้ัง 15 ประเด็นท่ีได้จาก
กระบวนการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นฐานในการวางกลยุทธ์ ก่อนท่ีจะนำาประเด็นท้ังหมด
มาจดัหมวดหมู่เป็น 5 ข้อสำาคัญ เพือ่ใหง้า่ยต่อการส่ือสาร การดำาเนินงานตามกลยุทธใ์นแต่ละประเด็น
สำาคัญด้านความยัง่ยนืจะส่งผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียท้ังภายในและภายนอกธนาคาร ตลอดจนมคีวาม
เก่ียวข้องกับการบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ และ GRI Standards ดังน้ี

หัวขอ้ ประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนื GRI Standards
ขอบเขตผลกระทบ

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืของสหประชาชาติ
ภายในธนาคาร ภายนอกธนาคาร

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ผู้ถือหุน้ 
นักลงทุน ชมุชน
และสังคม

การดำาเนินธุรกิจ
อยา่งมคีวาม
รบัผิดชอบ

การใหบ้รกิารทางการเงนิ
อย่างมีความรบัผิดชอบ

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 ชมุชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม

การเข้าถึงบรกิารทางการเงนิ GRI 102-7, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, 
GRI G4-FS7, GRI G4-FS14 

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ชมุชน
และสังคม

การใหค้วามรูท้างการเงนิ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI G4-FS16 ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ชมุชน
และสังคม 

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

GRI G4-FS7

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ชมุชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม

การลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

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

ทุกหน่วยงาน ชมุชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

หัวขอ้ ประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนื GRI Standards
ขอบเขตผลกระทบ

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืของสหประชาชาติ
ภายในธนาคาร ภายนอกธนาคาร

การให้บรกิาร
ท่ียดึลกูค้าเปน็
ศูนยก์ลาง

การใหค้วามสำาคัญกับเทคโนโลยี
ดิจทัิลและนวตักรรม

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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า 
สถาบันการเงนิอืน่ 
ผู้ถือหุน้และนักลงทุน

การจดัการด้านลูกค้าสัมพนัธ์ GRI 102-43, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, 
GRI G4-FS15

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า

การดูแลความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร ์และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า

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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ผู้ถือหุน้
และนักลงทุน

การใสใ่จดแูล
พนักงาน

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

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า

การดูแลสวสัดิการและความเป็นอยู่
ท่ีดีของพนักงาน

GRI 102-8, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, 
GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 401-3, GRI 403-9, 
GRI 405-1, GRI 405-2

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า

การดำาเนินธุรกิจ
อยา่งมจีรยิธรรม

การกำากับดูแลกิจการ GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-20, 
GRI 102-22, GRI 102-24, GRI 102-26, 
GRI 102-27, GRI 102-28, GRI 102-31, 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า ผู้ถือหุน้
และนักลงทุน

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 ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกท้ังหมด

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

ทุกหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกท้ังหมด

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

ทุกหน่วยงาน คู่ค้า ชมุชน สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ความมุง่มัน่และเปา้หมาย 
ด้านความยัง่ยนื

ความมุง่มัน่ ตัวชีว้ดั เป้าหมายประจำาป ี2564 ผลการดำาเนินงานป ี2564 เป้าหมายระยะยาว ป ี2564–2566

กา
รร

บัม
อืกั

บภ
าว

ะว
กิฤ

ต

การจดัการความเสีย่งและภาวะวกิฤต

การบรหิารจดัการความเส่ียง
อย่างมีประสิทธผิล โดยครอบคลุม
ทุกประเด็นท่ีสำาคัญรวมถึงด้าน ESG 
และการปลูกฝังวฒันธรรมองค์กร
ท่ีคำานึงถึงความเส่ียง เพือ่ใหส้ามารถ
รบัมือและฟ้ืนตัวจากภาวะวกิฤต
ได้อย่างราบรืน่ ตลอดจนเติบโต
อย่างยั่งยืน

1.  อตัราส่วนเงนิกองทุน
ต่อสินทรพัย์เส่ียงในระดับ
กลุ่มธุรกิจการเงนิของธนาคาร

• ตามเกณฑ์ท่ีธนาคาร
แหง่ประเทศไทยกำาหนด

• รอ้ยละ 19.6 • ตามเกณฑ์ท่ีธนาคาร
แหง่ประเทศไทยกำาหนด

2.  การสรา้งเสรมิวฒันธรรม
การบรหิารความเส่ียง

• การจดักิจกรรมความรูเ้ก่ียวกับ
การจดัการความเส่ียงใหกั้บ
ผู้บรหิารและพนักงาน

• การพฒันาและปรบัปรุงหลักสูตรการอบรมออนไลน์
ในประเด็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคารใหเ้ข้มข้นและเป็นปัจจุบันมากขึ้น

• พนักงานทุกคนได้รบัการอบรม
ในประเด็นความเส่ียงด้าน ESG

3.  การประเมินความเส่ียงด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• อยู่ระหวา่งการศกึษาและทดลองจดัทำา Scenario 
Analysis ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ท้ังท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงด้านกายภาพและ
ด้านการเปล่ียนผ่านไปสู่สังคมคารบ์อนต่ำา

• การผนวกประเด็น
การเปล่ียนแปลงด้าน
สภาพภูมิอากาศเข้าไปใน
กระบวนการประเมินความเส่ียง
ของธนาคาร
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การให้บรกิารทาง การเงิน
อยา่งมคีวามรบัผิดชอบ

การบรหิารจดัการความเส่ียงด้าน 
ESG อย่างมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในการใหสิ้นเชือ่ และ
สนับสนุนการใหบ้รกิารทางการเงนิ
อย่างยั่งยืน เพือ่สนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืนและ
เป้าหมายของความตกลงปารสี

1.  การดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์
ธุรกิจสินเชือ่ท่ีคำานึงถึงโอกาส
และความเส่ียงด้าน ESG

• การบูรณาการประเด็นด้าน ESG 
เข้าไปในนโยบาย มาตรฐาน และ
กระบวนการพจิารณาสินเชือ่

• การสรา้งความตระหนักรูถึ้ง
ความสำาคัญของการใหสิ้นเชือ่
อย่างมีความรบัผิดชอบ และการ
บรหิารจดัการความเส่ียงด้าน 
ESG ในกระบวนการสินเชือ่

• การปรบัปรุงรายละเอยีดของกระบวนการพจิารณา
ด้าน ESG สำาหรบัสินเชือ่ธุรกิจและสินเชือ่โครงการ
ขนาดใหญ่ พรอ้มท้ังนำาไปปฏิบัติ

• การจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผู้บรหิารและพนักงานท่ี
เก่ียวข้อง พรอ้มท้ังส่ือความผ่านชอ่งทางการส่ือสาร
ภายในของธนาคาร

• การบูรณาการประเด็นด้าน ESG 
เข้าไปในนโยบาย มาตรฐาน และ
กระบวนการพจิารณาสินเชือ่

• การสรา้งความตระหนักรูถึ้ง
ความสำาคัญของการใหสิ้นเชือ่
อย่างมีความรบัผิดชอบ และ
การบรหิารจดัการความเส่ียง
ด้าน ESG ในกระบวนการสินเชือ่

2.  การพฒันาและนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์สินเชือ่และการลงทุน
ท่ีสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพฒันาท่ียั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ และเป้าหมายการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของความตกลงปารสี

• การนำาเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน
ท่ีส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม

• การสนับสนุนสินเชือ่ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม

• การออกกองทุนใหม่ท่ีส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมเพิม่เติม 4 กองทุน 

• การสนับสนุนสินเชือ่เพือ่ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟา้
พลังงานทดแทนรวม 107,653 ล้านบาท

• การสนับสนุนสินเชือ่บัวหลวงกรนี รวม 93.2 ล้านบาท

• การนำาเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน
ท่ีส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม

• การสนับสนุนสินเชือ่ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม

• การจดัทำานิยามและหมวดหมู่
กิจกรรมสีเขียว �Taxonomy� 
เพือ่นำาไปสู่ความชดัเจนในการ 
นำาเสนอผลิตภัณฑ์และสนับสนุน
เงนิทุนแก่กิจกรรมสีเขียว

การเขา้ถึงบรกิารทางการเงิน

การส่งเสรมิโอกาสในการเข้าถึง
บรกิารทางการเงนิแก่กลุ่มเปราะบาง 
ซึง่รวมถึงผู้ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีหา่งไกล 
ผู้พกิาร และเอสเอม็อ ีและการพฒันา
ขีดความสามารถของกลุ่มเปราะบาง
ใหส้ามารถเข้าถึงบรกิารทางเงนิได้
อย่างยั่งยืน

1.  การขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
และบรกิารทางการเงนิผ่าน
ตัวแทนธนาคาร 

• การขยายจุดใหบ้รกิาร
ทางการเงนิผ่านตัวแทนธนาคาร

• จำานวนจุดใหบ้รกิารรวม 93,539 แหง่ท่ัวประเทศ

• จำานวนการทำาธุรกรรมผ่านตัวแทนธนาคารรวม
กวา่ 5.6 ล้านรายการ

• การเพิม่ตัวแทนธนาคาร
เพือ่ส่งเสรมิการเข้าถึงบรกิาร
ทาง การเงนิแก่ประชาชนในทุก
พืน้ท่ีอย่างท่ัวถึง

2.  การสนับสนุนการเข้าถึงบรกิาร
ทางการเงนิแก่กลุ่มผู้เปราะบาง

• การสนับสนุนการเข้าถึงบรกิาร
ทางการเงนิแก่กลุ่มผู้เปราะบาง

• การติดต้ังเครือ่งเอทีเอม็ท่ีรองรบัโหมดการทำารายการ
สำาหรบัผู้พกิารทางสายตา จำานวน 7,290 เครือ่ง
ท่ัวประเทศ

• การเปิดบัญชเีงนิฝากพืน้ฐานสำาหรบัผู้ท่ีถือบัตร
สวสัดิการแหง่รฐัและผู้ท่ีมีอายุ 65 ปีขึ้นไปกวา่ 
90,000 บัญชี

• การสนับสนุนสินเชือ่การเกษตรรวมกวา่ 
25,000 ล้านบาท 

• การสนับสนุนสินเชือ่แก่เอสเอม็อผ่ีาน
โครงการค้ำาประกันสินเชือ่รวม 17,960 ล้านบาท

• การพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิาร 
และสนับสนุนการเข้าถึงบรกิาร
ทางการเงนิแก่กลุ่มผู้เปราะบาง
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การให้ความรูท้างการเงิน

การใหค้วามรูท้างการเงนิเพือ่เสรมิ
ความเข้มแข็งแก่สังคมและลูกค้า 
เพือ่ชว่ยสรา้งความมั่นคงทางการ
เงนิตลอดชว่งชวีติ และขยายการ
เข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ  ทางการเงนิ
และธุรกิจ

1.  การส่งเสรมิการใหค้วามรู้
ทางการเงนิแก่กลุ่มเปราะบาง

• การจดักิจกรรมใหค้วามรู้
ทางการเงนิแก่กลุ่มเปราะบาง

• การดำาเนินโครงการ Fin Lit for the Blind 
มีผู้พกิารทางสายตาใชบ้รกิารอา่นหนังสือเสียง
แล้วกวา่ 3,200 ครัง้

• การสนับสนุนการใหค้วามรูด้้านการจดัการหน้ีและ
การสรา้งวนัิยทางการเงนิผ่านโครงการคลินิกแก้หน้ี 
จำานวน 938 ราย

• การจดักิจกรรมใหค้วามรูท้าง 
การเงนิแก่กลุ่มเปราะบาง

2.  การส่งเสรมิความรูท้างการเงนิ
และความรูอ้ืน่ ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์
เพือ่เพิม่ขีดความสามารถของ
เกษตรกรและเอสเอม็อี

• การจดักิจกรรมใหค้วามรูแ้ก่
เกษตรกรและเอสเอม็อี

• การจดักิจกรรมความรูผ่้านรายการต่าง ๆ  ในเครอืข่าย
การเรยีนรูท้างออนไลน์ Bangkok Bank SME 
มีผู้รบัชมรวมกวา่ 1 ล้านราย

• การส่งเสรมิการเรยีนรูใ้หแ้ก่
กลุ่มเกษตรกรและเอสเอม็อี

การพฒันาชุมชนและสงัคม

การสรา้งความสัมพนัธแ์ละคุณค่า
รว่มกับชมุชน โดยการสนับสนุน
ชมุชนใหส้ามารถจดัการกับปัญหา
และความท้าทายด้านส่ิงแวดล้อมและ
สังคม รวมท้ังส่งเสรมิการบรรเทา
และรบัมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ อนันำาไปสู่การ
พฒันาชมุชนอย่างยั่งยืน

1.  จำานวนชัว่โมงจติอาสา • 40,000 ชัว่โมงต่อปี 
�*เป้าหมายในชว่งสถานการณ์
โควดิ-19�

• 41,101 ชัว่โมง • 100,000 ชัว่โมงต่อปี

2.  จำานวนผู้ได้รบัประโยชน์จาก
โครงการเพือ่สังคม

• ผู้ได้รบัประโยชน์จาก
โครงการเพือ่สังคมอย่างน้อย 
10,000 คนต่อปี

• โครงการบัวหลวงรว่มชมุชนแก้ภัยแล้ง มีผู้ได้รบั
ประโยชน์จากโครงการ จำานวน 30,685 คน

• ผู้ได้รบัประโยชน์จาก
โครงการเพือ่สังคมอย่างน้อย 
10,000 คนต่อปี
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การลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

การสรา้งความตระหนักรูด้้านการ
อนุรกัษ์ทรพัยากร ใชร้ะบบจดัการ
ด้านทรพัยากรและส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธภิาพ และลบรอยเท้าด้าน
ส่ิงแวดล้อม เพือ่มุ่งไปสู่การเป็น
องค์กรสีเขียวท่ีสรา้งคุณค่าใน
ระยะยาวใหแ้ก่สังคมและธนาคาร

1.  การลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกทางตรงและทางออ้ม 
�ขอบเขตท่ี 1 และ 2�

• ขอบเขตท่ี 1 และขอบเขตท่ี 2 
ลดลงอย่างละรอ้ยละ 2.5 
เทียบกับปีฐาน 2563

• การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 1 ลดลง 
รอ้ยละ 17.24 เทียบกับปีฐาน 2563

• การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 2 ลดลง
รอ้ยละ 5.75 เทียบกับปีฐาน 2563

• ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ขอบเขตท่ี 1 และขอบเขตท่ี 2 
ลงอย่างละรอ้ยละ 7.5 
เทียบกับปีฐาน 2563

2. การลดปรมิาณการใชพ้ลังงาน • ลดลงรอ้ยละ 2.5 
เทียบกับปีฐาน 2563

• ลดลงรอ้ยละ 9.6 
เทียบกับปีฐาน 2563

• ลดลงรอ้ยละ 7.5 
เทียบกับปีฐาน 2563

3. การลดปรมิาณการใชน้้ำา • ลดลงรอ้ยละ 2 
เทียบกับปีฐาน 2563

• ลดลงรอ้ยละ 20 
เทียบกับปีฐาน 2563

• ลดลงรอ้ยละ 5 
เทียบกับปีฐาน 2563

4.  การลดปรมิาณขยะท่ัวไปในกลุ่ม
อาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร

• ลดลงรอ้ยละ 2 
เทียบกับปีฐาน 2563

• ลดลงรอ้ยละ 58 
เทียบกับปีฐาน 2563

• ลดลงรอ้ยละ 6 
เทียบกับปีฐาน 2563

5.  การเพิม่สัดส่วนขยะรไีซเคิล
ในกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 
5 อาคาร

• รอ้ยละ 4 • รอ้ยละ 4 • เพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 8

6.  การลดปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกจากการ
เดินทางโดยเครือ่งบิน
ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ

• ลดลงรอ้ยละ 2 
เทียบกับปีฐาน 2562

• ลดลงรอ้ยละ 98.57  
เทียบกับปีฐาน 2562

• ลดลงรอ้ยละ 6 
เทียบกับปีฐาน 2562

7.  การดำาเนินโครงการหรอื
จดักิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิ
การอนุรกัษ์พลังงานใหแ้ก่
พนักงานทุกระดับ

• การจดัทำาหลักสูตรการจดัการ
พลังงานผ่านชอ่งทางเรยีน
ออนไลน์ BBLearn

• จดัทำาหลักสูตรแล้วเสรจ็ มีพนักงานเข้าเรยีน
ท้ังหมด 12,912 คน 

• การดำาเนินโครงการหรอื
จดักิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิ
การอนุรกัษ์พลังงานใหแ้ก่
พนักงานทุกระดับอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้
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การให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยี
ดิจทัิลและนวตักรรม 

การพฒันาดิจทัิลโซลูชนัและปรบัใช้
เทคโนโลยี เพือ่ใหลู้กค้าได้รบั
ประสบการณ์การใชบ้รกิารท่ีดีขึ้น 
และการสรา้งขีดความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนทุกรุน่

1.  การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน
และพฒันาระบบใหร้องรบัการ
ดำาเนินงานแบบดิจทัิล 

• การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
ขีดความสามารถด้านการจดัเก็บ
และประมวลผลข้อมูล 

• การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีรองรบั
การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

• การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และขีดความสามารถด้านการ
วเิคราะหจ์ดัเก็บและประมวลผล
ข้อมูล

• การปรบัปรุงกระบวนการทำางาน
ของศนูย์ปฏิบัติการต่าง ๆ  ใหม้ี
ประสิทธภิาพมากขึ้น

2.  การออกผลิตภัณฑ์และบรกิาร
ใหม่ และจำานวนฟีเจอรใ์หม่บน
โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคาร
กรุงเทพ

• การออกฟีเจอรใ์หม่
บนโมบายแบงก์ก้ิง 
จากธนาคารกรุงเทพ

• การออกฟีเจอรใ์หม่เพิม่เติมบนโมบายแบงก์ก้ิง 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจทัิล

• การออกผลิตภัณฑ์และบรกิาร
ใหม่ และจำานวนฟีเจอรใ์หม่บน
โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคาร
กรุงเทพ

การจดัการด้านลกูค้าสมัพนัธ์

การใหค้วามสำาคัญกับการยึดลูกค้า
เปน็ศนูย์กลางและรกัษาความสัมพนัธ์
อนัดีกับลูกค้าจากรุน่สู่รุน่ ผ่านการ
รบัฟงัความต้องการของลูกค้า 
และการพฒันาทักษะการบรกิาร
ของพนักงานเพือ่ส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้า

1.  ความพงึพอใจของลูกค้า
ท่ีใชบ้รกิารสาขาของธนาคาร

• คะแนนความพงึพอใจของลูกค้า 
เท่ากับ 95 คะแนน

• คะแนนความพงึพอใจของลูกค้า เท่ากับ 95 คะแนน • คะแนนความพงึพอใจของลูกค้า 
ไม่ต่ำากวา่ 95 คะแนน

2.  ความพงึพอใจของลูกค้า
ท่ีใชบ้รกิารโมบายแบงก์ก้ิง 
จากธนาคารกรุงเทพ

• คะแนนความพงึพอใจของลูกค้า
เพิม่ขึ้นจากปี 2563 
�81.80 คะแนน�

• คะแนนความพงึพอใจของลูกค้า เท่ากับ 83 คะแนน • คะแนนความพงึพอใจของลูกค้า 
เท่ากับ 90 คะแนน

3.  การพฒันาทักษะและ
ความเชีย่วชาญในการ
ใหบ้รกิารลูกค้า

• การจดัโครงการหรอืกิจกรรม
ท่ีชว่ยพฒันาทักษะและ
ความเชีย่วชาญในการใหบ้รกิาร
ลกูค้าแก่พนักงานสาขาท่ัวประเทศ

• จดักิจกรรม SQR* จำานวน 2 ครัง้  • การจดัโครงการหรอืกิจกรรม
พฒันาทักษะและความเชีย่วชาญ
ในการใหบ้รกิารลูกค้าแก่
พนักงานสาขาเป็นประจำาทุกปี

* Service and Sales Quality Roleplay �SQR� คือ กิจกรรมทบทวนกระบวนการนำาเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน กองทุน และประกันโดยใช้บทบาทจำาลอง  
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการใหบ้รกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
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การดแูลความมัน่คงปลอดภัย
ทางไซเบอรแ์ละคุ้มครองขอ้มูล
ของลกูค้า

การสรา้งความมั่นคงปลอดภัย
ด้านข้อมูลและคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า โดยอาศยั
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธภิาพและ
ขีดความสามารถของพนักงาน 
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการทำางาน 
สรา้งความมั่นใจในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ และทำาใหผู้้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มเกิดความไวใ้จ

1.  การป้องกันความเส่ียง
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

• การทดสอบหรอืซกัซอ้มแผน
รบัมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
อย่างน้อย 1 ครัง้

• มีการทดสอบหรอืซกัซอ้มแผนรบัมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร ์1 ครัง้

• จดัใหม้ีการทดสอบหรอืซกัซอ้ม
แผนรบัมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
เป็นประจำาทุกปี อย่างน้อย 1 ครัง้

• เครือ่งมือและอปุกรณ์ 
�ฮารด์แวร�์ ท้ังหมดของธนาคาร
ได้รบัการติดต้ังระบบความ
ปลอดภัย

2.  การเสรมิสรา้งความตระหนักรู้
เรือ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์

• รอ้ยละ 85 ของพนักงานท้ังหมด 
ผ่านการอบรมความรูเ้รือ่ง
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

• รอ้ยละ 87.55 ของพนักงานท้ังหมด ผ่านการอบรม
เรือ่ง การโจรกรรมข้อมูลรูปแบบ Phishing 

• พนักงานทุกคนผ่านการอบรม
ความรูเ้รือ่งความปลอดภัยทาง
ไซเบอร ์ประจำาปี

3.  การเสรมิสรา้งความตระหนักรู้
เรือ่งการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

• รอ้ยละ 85 ของผู้บรหิารและ
พนักงานท้ังหมด ผ่านการอบรม
เรือ่งการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

• รอ้ยละ 85 ของพนักงานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการ
อบรมหลักสูตรตามบทบาทเฉพาะ 
เรือ่งการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

• รอ้ยละ 93 ของผู้บรหิารและพนักงานท้ังหมด 
ผ่านการอบรมหลักสูตรพืน้ฐานเรือ่ง 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• รอ้ยละ 88 ของพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ผ่านการอบรมหลักสูตรตามบทบาทเฉพาะ 
เรือ่งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนผ่าน
การอบรมเรือ่งการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

• พนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร
ตามบทบาทเฉพาะ เรือ่งการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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การดึงดดูและพฒันาพนักงาน

การสรา้งกำาลังคนรุน่ใหม่ท่ีมีทักษะ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 
โดยเสรมิสรา้งทักษะสมัยใหม่ 
เพือ่เรง่กระบวนการเปล่ียนผ่าน
ทางด้านดิจทัิลของธนาคาร 
และการสนับสนุนใหพ้นักงาน
พฒันาเส้นทางการทำางานท่ี
ตอบโจทย์การเปล่ียนแปลง
ในอนาคต ควบคู่กับการดูแลรกัษา
พนักงานท่ีมีความสามารถ

1.  จำานวนชัว่โมงการฝึกอบรม
เฉล่ียต่อคน

• 50 ชัว่โมงต่อคน • 64.02 ชัว่โมงต่อคน • 50 ชัว่โมงต่อคน

2.  ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในทุนมนุษย*์ �HCROI�

• 3.0 • 3.16 • 4.0

3.  สัดส่วนพนักงานท่ีได้รบัการฝึก
อบรมในทักษะอนาคต เชน่ ทักษะ
เทคโนโลยีดิจทัิล ทักษะด้านการ
พฒันาภาวะผู้นำา ทักษะท่ีเน้นการ
ทำางานแบบคล่องตัว ต่อพนักงาน
ท้ังหมด

• รอ้ยละ 25  
ของพนักงานท้ังหมด

• รอ้ยละ 25.32  
ของพนักงานท้ังหมด

• รอ้ยละ 35  
ของพนักงานท้ังหมด

การดแูลสวสัดิการ 
และความเปน็อยูท่ี่ดีของพนักงาน

การเสรมิสรา้งสภาพแวดล้อม
การทำางานท่ีมีความสุขและ
เอือ้ต่อการสรา้งสรรค์นวตักรรม 
เพือ่ใหพ้นักงานมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
กระชบัความสัมพนัธแ์ละความผูกพนั
กับธนาคาร รวมท้ังรกัษาผลิตภาพ
การทำางานไวไ้ด้ในระยะยาว

1.  อตัราการขาดงานของพนักงาน • ไม่เกินรอ้ยละ 1 • รอ้ยละ 0.61 • ไม่เกินรอ้ยละ 1

2.  สัดส่วนผู้บรหิารหญิงต่อผู้บรหิาร
ท้ังหมด

• รอ้ยละ 53  
ของผู้บรหิารท้ังหมด

• รอ้ยละ 54.10  
ของผู้บรหิารท้ังหมด

• มากกวา่รอ้ยละ 53  
ของผู้บรหิารท้ังหมด

3.  สัดส่วนพนักงานหญิงต่อ
พนักงานท้ังหมด

• อย่างน้อยรอ้ยละ 65  
ของพนักงานท้ังหมด

• รอ้ยละ 66.90  
ของพนักงานท้ังหมด

• อย่างน้อยรอ้ยละ 65  
ของพนักงานท้ังหมด

* ผลตอบแทนจากการลงทุนในทุนมนุษย์ �HCROI� = �รายได้ท้ังหมด – �ค่าใชจ้า่ยจากการดำาเนินงาน – ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับพนักงาน�� / ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับพนักงาน
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า่ง

มจี
รยิ

ธร
รม

การกำากับดแูลกิจการ

การปลูกฝังธรรมาภิบาลท่ีดี 
สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศ
และมาตรฐานสากล เพือ่สรา้ง
ความไวว้างใจกับผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ 
และสรา้งสรรค์คุณค่าใหแ้ก่ธุรกิจ
ของธนาคารและสังคมอย่างยั่งยืน

1.  ผลการประเมินจากโครงการ
สำารวจการกำากับดูแลกิจการ 
บรษัิทจดทะเบียนไทย 
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย

• ระดับ “ดีเลิศ” • ระดับ “ดีเลิศ” • ระดับ “ดีเลิศ”

2.  การเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

• การอบรมในหวัข้อท่ีชว่ยส่งเสรมิ
การปฏิบัติงานภายใต้หลักการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีใหแ้ก่
พนักงานท่ัวท้ังองค์กร

• การเพิม่เติมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และหลักสูตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร ์ใหเ้ป็นหลักสูตรภาคบังคับของพนักงานและ
ผู้บรหิารทุกคน

• การจดัการอบรมเรือ่งการกำากับ
ดูแลกิจการใหแ้ก่พนักงานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จรรยาบรรณธุรกิจ

การสนับสนุนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ
ในระดับสูงสุด ด้วยการปลูกฝัง
วฒันธรรมองค์กร สรา้งความ
ตระหนักรูแ้ละความเข้าใจของ
พนักงาน และนำาระบบควบคุมภายใน
ท่ีมีประสิทธผิลมาใช ้เพือ่ใหเ้ป็นท่ี
ไวว้างใจของผู้มีส่วนได้เสีย

1.  การได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ
ของแนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนั
ของภาคเอกชนไทย

• การคงสถานะสมาชกิของ
แนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนั
ของภาคเอกชนไทย 

• ได้รบัการต่ออายุการรบัรองเป็นสมาชกิของแนวรว่ม
ต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย

• การสนับสนุนใหภ้าคธุรกิจ
มีส่วนรว่มกับการต่อต้าน
การทุจรติคอรร์ปัชนั และ
การคงสถานะสมาชกิของ
แนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนั
ของภาคเอกชนไทย 

2.  การรบัทราบจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมธุรกิจของพนักงาน

• รอ้ยละ 100  
ของพนักงานท้ังหมด

• รอ้ยละ 100  
ของพนักงานท้ังหมด

• รอ้ยละ 100  
ของพนักงานท้ังหมด

3.  การอบรมเรือ่งจรรยาบรรณ
ธุรกิจของธนาคาร การต่อต้าน
คอรร์ปัชนั การป้องกันการ
ฟอกเงนิ และการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการรา้ย และการแพรข่ยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง 
และการใส่ใจในการใหบ้รกิาร
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

• รอ้ยละ 100  
ของพนักงานท้ังหมด

• รอ้ยละ 100  
ของพนักงานท้ังหมด

• รอ้ยละ 100  
ของพนักงานท้ังหมด
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ความมุง่มัน่ ตัวชีว้ดั เป้าหมายประจำาป ี2564 ผลการดำาเนินงานป ี2564 เป้าหมายระยะยาว ป ี2564–2566

กา
รด

ำาเ
นิน

ธุร
กิจ

อย
า่ง

มจี
รยิ

ธร
รม

การเคารพสทิธมินุษยชน

การยกระดับการปฏิบัติด้าน
สิทธมินุษยชนอย่างต่อเน่ือง 
และสรา้งความตระหนักรู้
แก่พนักงาน เพือ่ใหเ้กิด
การจดัการด้านสิทธมินุษยชน
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
กฎหมายในประเทศและ
มาตรฐานสากล

1.  การตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชน
อย่างรอบด้าน

• การตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชน
อย่างรอบด้าน 

• อยู่ระหวา่งจดัทำาการตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชน
อย่างรอบด้าน �ล่าชา้เน่ืองจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโควดิ-19�

• การตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชน
อย่างรอบด้านทุก 3 ปี

2.  จำานวนข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับ
การเลือกปฏิบัติและการใช้
ความรุนแรงต่อพนักงาน
ท่ีเข้าสู่กระบวนการในชัน้ศาล

• ไม่มีข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับการ
เลือกปฏิบัติและการใชค้วาม
รุนแรงต่อพนักงานท่ีเข้าสู่
กระบวนการในชัน้ศาล

• ไม่มีข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติและ
การใชค้วามรุนแรงต่อพนักงานท่ีเข้าสู่
กระบวนการในชัน้ศาล

• ไม่มีข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับการ
เลือกปฏิบัติและการใชค้วาม
รุนแรงต่อพนักงานท่ีเข้าสู่
กระบวนการในชัน้ศาล

3.  การอบรมและส่ือความเก่ียวกับ
การไม่เลือกปฏิบัติและ
การต่อต้านการคุกคาม

• การจดัทำาหลักสูตรและการส่ือ
ความเก่ียวกับการไม่เลือกปฏิบัติ
และการต่อต้านการคุกคาม

การบรหิารจดัการห่วงโซอุ่ปทาน

การสรา้งแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
ในหว่งโซอ่ปุทาน ด้วยการบรหิาร
จดัการความเส่ียงด้าน ESG 
อย่างเหมาะสม ส่งเสรมิการจดัซือ้
จดัจา้งผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนรว่มมือและ
สนับสนุนใหคู้ค้่ายกระดับการดำาเนินการ 
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

1.  การส่ือสารจรรยาบรรณคู่ค้า
ของธนาคาร

• การส่ือสารและรบัทราบ
จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร

• รอ้ยละ 90 ของคู่ค้าหลัก ได้ลงนามรบัทราบ
จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร

• คู่ค้าหลักท้ังหมดลงนามรบัทราบ
จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร

2.  การปรบัปรุงการจดัการ
ความเส่ียงด้าน ESG 
ในหว่งโซอ่ปุทาน

• การปรบัปรุงแบบประเมินตนเอง
ด้าน ESG ของคู่ค้า

• ได้ปรบัปรุงแบบประเมินด้าน ESG ของคู่ค้าแล้วเสรจ็

3.  จำานวนผลิตภัณฑ์สีเขียว
ท่ีจดัซือ้จดัจา้ง

• 9 ผลิตภัณฑ์ • 9 ผลิตภัณฑ์ • 11 ผลิตภัณฑ์ 
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การสรา้งการมสีว่นรว่ม
กับผูม้สีว่นได้เสยี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกวา้ง 
ธนาคารได้ใหค้วามสำาคัญกับการดแูลผู้มส่ีวนได้เสียท่ีได้รบัผลกระทบใหส้ามารถก้าวผ่านวกิฤตไปด้วยกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า คู่ค้า พนักงานและครอบครัว ตลอดจนสังคมส่วนรวม ธนาคารได้ติดตาม
สถานการณ์ความเดือดร้อนด้วยความห่วงใย ให้คำาปรึกษาหารือ ตลอดจนรับฟังความต้องการ 
ความคาดหวงั และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย เพือ่นำามาปรบัปรุงการดำาเนินงาน รวมท้ังหาแนวทาง
ช่วยเหลือและสนับสนุนท่ีตรงจุดตรงประเด็น ธนาคารได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับธนาคาร
แหง่ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการดูแลชว่ยเหลือลูกหน้ี และดูแลความปลอดภัยของท้ัง
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการและพนักงานท่ีให้บริการท่ีสาขา ตลอดจนได้ปฏิบัติตามมาตรการและคำาแนะนำา
ด้านสาธารณสุขของทางการอย่างเครง่ครดั นอกจากน้ี ธนาคารได้รว่มกับหน่วยงานอืน่ ๆ  ใหค้วามชว่ยเหลือ
แก่ผู้ได้รบัผลกระทบไม่วา่จะเป็นกลุ่มผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ หรอืผู้อืน่ท่ีได้รบัความเดือดรอ้น 
เพือ่ชว่ยกันประคับประคองใหผ่้านพน้สถานการณ์อนัยากลำาบากไปได้ด้วยดี

ในปี 2564 ธนาคารได้ออกนโยบายด้านความยั่งยืนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของการดำาเนินงาน
ด้านความยัง่ยนื นโยบายดังกล่าวเน้นย้ำาความสำาคัญของการส่ือสารและการมส่ีวนรว่มกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ต่อการสรา้งความย่ังยืนขององค์กรและสังคมส่วนรวม ธนาคารส่งเสรมิให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
มีส่วนรว่มกับกิจกรรมท่ีธนาคารจดัขึ้น ใหข้อ้คิดเหน็หรอืและคำาแนะนำาผ่านชอ่งทางติดต่อของธนาคาร 
ตลอดจนรว่มกับธนาคารสรา้งสรรค์ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม นอกจากน้ี ธนาคารกำาหนดหลักการ
ปฏิบัติต่อมีผู้มีส่วนได้เสียไวใ้นนโยบายการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร �https://www.bangkok 
bank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Corporate-Governance-Policy� 
โดยใหค้วามสำาคัญกับการเคารพสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสีย และการรว่มมือและสรา้งความสัมพันธอ์นัดี
ต่อกันเพือ่ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและธนาคารเอง

ธนาคารแบ่งผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ถือหุน้และนักลงทุน 2. พนักงาน 3. ลูกค้า �ลูกค้า
ธุรกิจและลูกค้าบุคคล� 4. คู่ค้า �ผู้ขายสินค้า ผู้ใหบ้รกิารภายนอก และผู้รบัเหมาจดัจา้ง� 5. เจา้หน้ี 
6. สถาบันการเงนิอืน่ และ 7. ชมุชน สังคมและส่ิงแวดล้อม �รวมถึงหน่วยงานกำากับดแูล ภาคประชาสังคม 
และส่ือมวลชน� โดยมีรูปแบบการสรา้งการมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังน้ี

ธนาคารได้ออกนโยบาย
ด้านความยัง่ยนื

เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ของการดำาเนินงาน

ด้านความยัง่ยนื 
นโยบายดังกล่าวเน้นย้ำา

ความสำาคัญของ
การสื่อสารและการมี

สว่นรว่มกับผูม้สีว่นได้เสยี 
ต่อการสรา้งความยัง่ยนื

ขององค์กรและ
สงัคมสว่นรวม

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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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

กลุ่มผู้มสีว่นได้เสยี รูปแบบของการมสีว่นรว่ม ประเด็นท่ีผู้มสีว่นได้เสยีให้ความสำาคัญ การตอบสนองของธนาคาร

ผู้ถือหุน้และ 
นักลงทุน

1. การจดัประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจำาปี 
2. การเผยแพร ่One Report และรายงาน

ความยั่งยืนบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Portal ของ

ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย ส่ือส่ิงพมิพ์
อเิล็กทรอนิกส์และเวบ็ไซต์ของธนาคาร 

4. การประชมุทางโทรศพัท์ รวม 101 ครัง้
5. การประชมุผ่านระบบออนไลน์ รวม 53 ราย
6. การประชมุกับนักวเิคราะหห์ลักทรพัย์และ

นักลงทุนกลุ่มย่อย รวม 323 ราย
7. การเข้ารว่มงานประชมุนักลงทุนเสมือนจรงิ 

11 ครัง้
8. การสอบถามข้อมูลทางเวบ็ไซต์ของธนาคาร

1. การสรา้งผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว
2. การดำาเนินธรุกิจโดยมธีรรมาภิบาลท่ีดี และคำานึงถึง

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม
3. การบรหิารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล
4. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน 
5. การใหค้วามรูท้างการเงนิ
6. ผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีตอบโจทย์ความต้องการ

ของลูกค้า
7. การรกัษาความปลอดภัยทางไซเบอรแ์ละ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. มาตรการต่าง ๆ  ในชว่งสถานการณ์โควดิ-19

1. การมีวสัิยทัศน์และการบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธภิาพ ทำาใหส้ามารถ
รบัมือกับการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม

2. การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี อนุรกัษ์พลังงาน
และดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อมภายในบรเิวณอาคาร และทำากิจกรรมเพือ่
ประโยชน์ของสังคม

3. การส่งเสรมิวฒันธรรมความเส่ียงในองค์กร บรหิารจดัการความเส่ียง
อย่างรอบคอบและรอบด้าน และรกัษาอตัราส่วนเงนิกองทุนไวใ้นระดับ
ท่ีเพยีงพอ

4. การเคารพสิทธขิองผู้ถือหุน้ โดยใหสิ้ทธผู้ิถือหุน้ในการเสนอวาระ
การประชมุ ส่งคำาถามล่วงหน้า เสนอชือ่บุคคลเป็นกรรมการ รว่มแสดง
ความคิดเหน็ในท่ีประชมุ และการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารสำาคัญ
ผ่านชอ่งทางการส่ือสารต่าง ๆ  ของธนาคาร

5. การใหค้วามรูท้างการเงนิแก่ลูกค้าและบุคคลท่ัวไป 
6. การพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารใหม่ท่ีตรงความต้องการของลูกค้า 
7. การดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร ์และการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเครง่ครดั
8. การส่ือสารมาตรการต่าง ๆ  ในการรบัมือกับสถานการณ์โควดิ-19

ลูกค้า 1. การสำารวจความพงึพอใจของลูกค้าอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

2. การจดักิจกรรมส่งเสรมิความสัมพนัธร์ะหวา่ง
ธนาคารและลูกค้าเป็นระยะตลอดท้ังปี 

3. การจดัอบรมสัมมนาใหค้วามรูใ้นด้านต่าง ๆ  
เชน่ การเงนิ การออม การลงทุน ภัยทางไซเบอร ์
เป็นต้น เป็นประจำาทุกปี 

4. การใหบ้รกิารหรอือำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
โดยการนัดหมายกับพนักงานท่ีเก่ียวข้อง

5. การส่ือสารข่าวสารผ่านชอ่งทางออนไลน์ เชน่ ไลน์ 
เฟซบุ๊ก และทวติเตอร ์เป็นประจำา

6. การรบัฟงัและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ณ จุด
บรกิาร เชน่ สาขา และศนูย์ธุรกิจของธนาคาร 

7. การรบัข้อรอ้งเรยีนผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรอื
ทางเวบ็ไซต์ www.bangkokbank.com

1. การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19

2. การใหบ้รกิารอย่างเอาใจใส่ มีความรบัผิดชอบและ
เป็นธรรม

3. การใหค้ำาแนะนำาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และใหค้วามรู้
ทางการเงนิ

4. การพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีมีคุณภาพและ
ตอบโจทย์ความต้องการ 

5. แอปพลิเคชนัธนาคารบนโทรศพัท์มือถือท่ีมี
ความปลอดภัยในการใชง้านและตอบโจทย์วถีิชวีติ

6. การเข้าถึงบรกิารได้อย่างสะดวก

1. การออกมาตรการชว่ยเหลือต่าง ๆ  เพือ่บรรเทาผลกระทบจากโควดิ-19 
2. การปลูกฝังใหบ้รกิารโดยมลูีกค้าเป็นศนูยก์ลางแก่พนักงาน และเน้นย้ำา

การใหบ้รกิารทางการเงนิอย่างเป็นธรรม 
3. การใหค้วามรูท้างการเงนิด้วยรูปแบบและเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับลูกค้า

แต่ละชว่งวยั 
4. การพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อย่างต่อเน่ือง
5. การปรบัปรุงโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ ใหม้คีวามปลอดภัย

มากขึน้ และมีฟงัก์ชนัท่ีตอบโจทย์การใชง้านในชวีติประจำาวนัตรงต่อ
ความต้องการ

6. การเพิม่ชอ่งทางตัวแทนธนาคาร เพือ่ใหล้กูค้าสามารถเข้าถึงบรกิารได้
โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น

https://www.bangkokbank.com
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

กลุ่มผู้มสีว่นได้เสยี รูปแบบของการมสีว่นรว่ม ประเด็นท่ีผู้มสีว่นได้เสยีให้ความสำาคัญ การตอบสนองของธนาคาร

พนักงาน 1. การปฐมนิเทศพนักงานจดัรบัใหม่เดือนละ 2 ครัง้
2. การประชมุผู้บรหิารท่ัวประเทศเพือ่มอบนโยบาย

ประจำาปีแบบออนไลน์
3. การประชมุออนไลน์ระหวา่งธนาคารกับผู้แทนจาก

สหภาพแรงงานผู้บงัคับบญัชาและสหภาพแรงงาน
ธนาคารกรุงเทพทุกสัปดาห ์

4. การเผยแพรป่ระกาศ ข่าวสาร และกิจกรรม
ท่ีน่าสนใจเป็นประจำา ผ่านชอ่งทางส่ือสารภายใน 
อาทิ อเีมล Yammer BBL CONNECT และ
ประกาศเสียงตามสาย 

5. การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหวา่งหวัหน้างาน
และพนักงานในสังกัดในชว่งการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 2 ครัง้

6. การสำารวจความพงึพอใจของพนักงานปีละ 1 ครัง้

1. การได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ

2. การชว่ยเหลือพนักงานสำาหรบัครอบครวัพนักงาน
ท่ีได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19

3. การฝึกอบรมเพือ่พฒันาทักษะความรู ้
4. การมีความปลอดภัยและอาชวีอนามัยท่ีดี

ในการทำางาน
5. ความก้าวหน้าบนแผนเส้นทางอาชพี
6. การมอีปุกรณ์ท่ีเหมาะสมกับการทำางานจากท่ีบา้น

1. การกำาหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่การดำารงชวีติ
อย่างมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันได้ 

2. การออกมาตรการต่าง ๆ  เพือ่ชว่ยเหลือพนักงานและครอบครวัของ
พนักงานท่ีได้รบัผลกระทบจากโควดิ -19

3. การพฒันาชอ่งทางการเรยีนรูบ้นแพลตฟอรม์ออนไลน์ เพือ่ใหพ้นักงาน
สามารถเลือกหวัข้ออบรมได้ตามความสนใจและสามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกท่ี
ทุกเวลา รวมท้ังมีหลักสูตรมากมายท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการ
ทำางาน

4. การดูแลด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย และการใหบ้รกิารสุขภาพ
และส่งเสรมิสุขภาพอนามัยแก่พนักงานอย่างเพยีงพอ

5. การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหวา่งพนักงานและหวัหน้างานเพือ่ปรบัปรุง
ผลงาน และการวางแผนพฒันาทักษะความรูข้องพนักงานเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มสำาหรบัตำาแหน่งท่ีสูงขึ้น

6. การจดัหาอปุกรณ์ท่ีมคีณุภาพใหพ้นักงานสามารถทำางานจากท่ีบา้นได้

คู่ค้า 1. การชีแ้จงกฎระเบียบต่าง ๆ  ของธนาคารกับคู่ค้า
รายใหม่หรอืเมื่อมีการทำาสัญญาฉบับใหม่

2. การส่ือสารเป็นลายลักษณ์อกัษรทุกครัง้ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบัติของธนาคารอย่างมี
นัยสำาคัญ

3. การเยี่ยมเยียนและติดต่อทางโทรศพัท์เป็นระยะ 
เพือ่สรา้งความสัมพนัธท่ี์ดีและแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็เก่ียวกับการดำาเนินงานรวมท้ัง
คุณภาพสินค้าและบรกิารของคู่ค้า

1. การได้รบัการปฏิบัติจากธนาคารอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม

2. การได้รบัค่าตอบแทนครบถ้วนและตรงเวลา

1. การมีหลักเกณฑ์และกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งท่ีโปรง่ใส และกำาหนด
เงือ่นไขสัญญาจดัซือ้จดัจา้งท่ีเป็นธรรม

2. การปฏิบัติตามเงือ่นไขในสัญญาจดัซือ้จดัจา้งอย่างเครง่ครดั

เจา้หน้ี 1. การส่ือสารโดยตรง และโดยออ้มผ่านส่ือประเภท
ต่าง ๆ

2. การรบัฟงัข้อเสนอแนะและรบัเรือ่งรอ้งเรยีน
ผ่านบัวหลวงโฟน 1333 หรอืทางเวบ็ไซต์ 
www.bangkokbank.com

1. การส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
2. การปฏิบัติตามสัญญาและชำาระดอกเบ้ียและเงนิต้น 

ตามกำาหนดเวลา
3. ศกัยภาพทางธุรกิจของธนาคาร

1. การส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ ผ่านการส่ือสาร
โดยตรงหรอืส่ือประเภทต่าง ๆ

2. การปฏิบัติตามเงือ่นไขสัญญาด้วยความซือ่ตรง และบรหิารจดัการ
เพือ่ใหช้ำาระหน้ีได้ครบจำานวนและตรงเวลา

3. การวางกลยุทธท์างธุรกิจท่ีเหมาะสมและบรหิารจดัการความเส่ียงอย่าง
มีประสิทธผิล เพือ่สรา้งความมั่นใจในศกัยภาพทางธุรกิจของธนาคาร

https://www.bangkokbank.com
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

กลุ่มผู้มสีว่นได้เสยี รูปแบบของการมสีว่นรว่ม ประเด็นท่ีผู้มสีว่นได้เสยีให้ความสำาคัญ การตอบสนองของธนาคาร

สถาบันการเงนิอืน่ 1. การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหวา่งสมาชกิ
สมาคมธนาคารไทยในการประชมุประจำาเดือน 
และการทำางานรว่มกันในชมรมและคณะทำางาน
ด้านต่าง ๆ  ของสมาคมฯ

2. การประชมุประจำาเดือนและทำางานรว่มกันภายใต้
คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบัน �กกร.� 
อนัประกอบด้วยสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย

1. การมีความสัมพนัธท่ี์ดีต่อกัน 
2. การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรข์องสมาคม

ธนาคารไทยและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ในภาคการเงนิ

3. การรว่มกันแสดงจุดยืนและเสนอความคิดเหน็
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

1. การสรา้งความสัมพนัธท่ี์ดีผ่านการทำางานรว่มกันในฐานะสมาชกิ
สมาคมธนาคารไทย

2. การใหค้วามรว่มมือและสนับสนุนทรพัยากรต่าง ๆ  อย่างเต็มท่ี 
เพือ่ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรข์องสมาคมธนาคารไทยและพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานในภาคการเงนิ

3. การทำางานรว่มกันเพือ่รวบรวมข้อมูลและเสนอความคิดเหน็
ด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

ชมุชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม

1. การจดัทำารายการโทรทัศน์เพือ่ส่งเสรมิ
การท่องเท่ียวและธุรกิจขนาดเล็กในชมุชน 

2. การจดักิจกรรมเพือ่ชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
และกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิศาสนา
และศลิปวฒันธรรมไทยหลากหลายกิจกรรม
ในแต่ละปี

3. การใหค้วามรูแ้ก่ธุรกิจและประชาชนท่ัวไป 
ในเรือ่งต่าง ๆ  เชน่ การเงนิ การลงทุน การออม 
และการประกอบธุรกิจ ผ่านการจดัอบรมสัมมนา 
ออกบูธในงานต่าง ๆ  และส่ือออนไลน์ เป็นประจำา

4. การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและข้อเสนอแนะผ่าน
บัวหลวงโฟน 1333 หรอืทางเวบ็ไซต์ 
www.bangkokbank.com

1. การใหค้วามรูด้้านต่าง ๆ  เชน่ การเงนิ การลงทุน 
การตลาด เทคโนโลยี และโอกาสทางธุรกิจ 

2. การพฒันาชมุชนใหเ้ข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน
ต่อความท้าทายต่าง ๆ  

3. การชว่ยเหลือผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19

1. การใหค้วามรูด้้านต่าง ๆ  แก่ธุรกิจและบุคคลท่ัวไป รวมถึงกลุ่ม
เปราะบาง ผ่านการจดัสัมมนา ออกบูธในงานต่าง ๆ  และส่ือออนไลน์ 

2. การสนับสนุนโครงการพฒันาชมุชนรว่มกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิศาสนา 
ศลิปะและวฒันธรรมไทยอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง

3. การใหค้วามชว่ยเหลือผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 
โดยการบรจิาคเงนิและส่ิงของเครือ่งใชท่ี้จำาเป็นแก่โรงพยาบาล
และผู้ได้รบัความเดือดรอ้น

https://www.bangkokbank.com


การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า
พลังงานทดแทนรวม

107,653 
ล้านบาท

เครื่องเอทีเอ็มที่รองรับ
โหมดการทำรายการสำหรับ
ผู้พิการทางสายตา

7,290 
เครื่องทั่วประเทศ

จำนวนบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 

90,000 
บัญชี

สนับสนุน
สินเชื่อการเกษตร
รวมกว่า 

25,000 
ล้านบาท

การดำเนินโครงการ Fin Lit for the Blind 
มีผู้พิการทางสายตาใช้บริการอ่านหนังสือเสียงแล้ว

กว่า 3,200 ครั้ง

การจัดกิจกรรมความรู้ผ่านเครือข่าย
การเรียนรู้ทางออนไลน์ Bangkok Bank SME 

มีผู้รับชมรวมกว่า 1 ล้านราย

โครงการบัวหลวงร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง 
มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

จำนวน 30,685 คน

 
ขอบเขตที่ 1 ลดลง

ร้อยละ 17.24 
(เทียบกับปีฐาน 2563) 

มอบชุดตรวจ 
Antigen Test Kit 

พร้อมกล่องบัวหลวงห่วงใย
ซึ่งบรรจุเวชภัณฑ์และ
สิ่งของจำเป็นสำหรับ
ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

จำนวน 

6,000 
ชุด

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอยู่ที่

ร้อยละ 19.57 

สนับสนุนเงินให้แก่
โครงการ “โรงพยาบาลสนาม

แสงแห่งใจ”ในการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม 

เพื่อรองรับสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด-19 

ระลอกที่ 3 จำนวน 

5 
ล้านบาท

การรับมือกับภาวะวิกฤต การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ขอบเขตที่ 2 ลดลง 

ร้อยละ 5.75 
(เทียบกับปีฐาน 2563)
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สรุปผลการดำาเนินงานด้านความยัง่ยนืปี 2564



จำนวนผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง 
จากธนาคารกรุงเทพ

มากกว่า 11.2 ล้านราย 

ปริมาณธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

มากกว่า 1,180 ล้านรายการ

ความพึงพอใจของลูกค้า
ที่ใช้บริการสาขาของธนาคาร 

95 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

83 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในทุนมนุษย์ (HCROI) 

3.61

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลี่ยต่อคน

64.02 ชั่วโมง

สัดส่วนผู้บริหารหญิงต่อ
ผู้บริหารทั้งหมด

ร้อยละ 54.10

การให้บริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การใส่ใจดูแลพนักงาน

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าให้แก่คู่ค้าทุกรายรับทราบ 

และร้อยละ 90 ของคู่ค้าหลัก 
ได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร

ผลการประเมินจาก
โครงการสำรวจ

การกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนไทย

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

ธนาคารได้รับ
การต่ออายุการรับรอง

เป็นสมาชิกของแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของ

ภาคเอกชนไทย 
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การดำาเนินธุรกิจ 
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การรบัมอืกับภาวะวกิฤต

การบรหิารจดัการเพือ่ป้องกันความเส่ียง
ด้านสุขภาพการเงนิของลูกค้าและธนาคาร 
และสรา้งความมั่นใจวา่ธนาคารสามารถ
ตอบสนองต่อภาวะวกิฤตและความท้าทายต่าง ๆ  
รวมถึงฟ้ืนตัวสู่ภาวะปรกติได้อย่างยั่งยืน
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ในปัจจุบัน การดำาเนินธุรกิจธนาคารต้องเผชิญความท้าทายทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
การบริหารจัดการความเส่ียงและภาวะวกิฤตเป็นพื้นฐานสำาคัญ
ท่ีช่วยป้องกันหรอืบรรเทาความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธรุกิจและผลประกอบการของธนาคาร รวมถึงชว่ยใหม้องเหน็
โอกาสทางธรุกิจท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางความท้าทาย ธนาคารได้กำาหนด
แนวทางบรหิารความเส่ียงแต่ละด้าน ได้จดัทำาแผนรองรบัเหตฉุกุเฉิน 
และได้พฒันาแผนบรหิารความต่อเน่ืองทางธรุกิจใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ เพื่อใหม้ั่นใจวา่การกำากับดูแลการบรหิารความเส่ียง
ของธนาคารจะเกิดประสิทธผิล นอกจากน้ี ธนาคารมีการวเิคราะห์
ปัจจัยความเส่ียงสำาคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ 
เพื่อนำามาใช้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนากระบวนการ
บรหิารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง อกีท้ังยงัใหค้วามสำาคัญกับการสรา้ง
วฒันธรรมด้านความเส่ียงท่ีเขม็แขง็ภายในองค์กร เพือ่ใหส้ามารถ
รบัมือกับปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ  ได้อยา่งมปีระสิทธผิลสูงสุด อนัจะนำาไปสู่
การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การบรหิารความเสีย่ง

หลักการพื้นฐานด้านการบริหารความเส่ียงของธนาคาร คือ 
การบรหิารใหธ้รุกิจมอีตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และมคีวามเส่ียง
อยู่ภายในขอบเขตท่ีกำาหนดไว ้กรอบการบรหิารความเส่ียงของ
ธนาคารประกอบด้วย การกำาหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง 
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้  กระบวนการบริหารความเส่ียง 
และการรายงานความเส่ียงประเภทต่าง ๆ  ใหค้ณะกรรมการกำากับ
ความเส่ียงและผู้ท่ีเก่ียวข้องรบัทราบอยา่งสม่ำาเสมอ ธนาคารได้วาง
แนวทางการบรหิารความเส่ียง ซึง่ครอบคลมุความเส่ียงด้านสำาคัญ 
ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง 
ด้านปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ม่ันใจว่า
ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงท่ีรอบด้าน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล

ธนาคารได้วเิคราะหป์ัจจยัเส่ียงสำาคัญและทบทวนความเหมาะสม
ของกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ระบบ
การบรหิารจดัการความเส่ียงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันต่อ
เหตุการณ์ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล
ของทางการ รวมท้ังได้ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
เป็นประจำาทุกปี เพื่อใหมี้เงนิกองทุนเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ  ในปี 2564 ธนาคารมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 19.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำาหนดและเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคาร

กระบวนการบรหิารความเสีย่ง

การจดัการความเสีย่ง
และภาวะวกิฤต

การระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร

1.

การประเมินความเสี่ยงและกำหนด
มาตรการลดความเสี่ยง2.

การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้3.

การรายงานความเส่ียงต่อผู้เก่ียวข้อง 
เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยง
ได้ทันต่อสถานการณ์

4.

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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โครงสรา้งการกำากับดแูลความเสีย่ง

เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล ธนาคารกำาหนดโครงสรา้งการกำากับดูแลความเส่ียง ดังน้ี

คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการดูแล
ความเส่ียงท้ังหมดขององค์กร มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง ตลอดจนดูแลและ
ติดตามความเส่ียงของธนาคารใหอ้ยู่ในระดับท่ีเหมาะสม

คณะกรรมการกำากับความเส่ียง มีหน้าท่ีสนับสนุนคณะกรรมการ
ธนาคารในการกำากับดูแลการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตาม
นโยบายและกลยุทธ์การบรหิารความเส่ียง ผ่านกระบวนการระบุ
ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง ติดตามและควบคุมความเส่ียง
ด้านต่าง ๆ  ใหอ้ยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม คณะกรรมการกำากับความเส่ียง
มีการประชมุเป็นประจำาทุกเดือน

นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการในระดับฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบ
การบรหิารความเส่ียงเฉพาะด้าน ทำาหน้าท่ีสนับสนุนคณะกรรมการ

กำากับความเส่ียงในการบรหิารความเส่ียงท่ีสำาคัญของธนาคาร ดังน้ี 

•  คณะกรรมการบรหิารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน ทำาหน้าท่ีควบคมุดแูล
การบรหิารความเส่ียงด้านสภาพคล่องและด้านตลาด 

•  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ทำาหน้าท่ี
สนับสนุนและควบคุมดูแลการบรหิารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบรหิารความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจของธนาคาร

หน่วยงานบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีสนับสนุนการทำางานของ
คณะกรรมการกำากับความเส่ียง โดยรว่มกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทำาการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรบัได้ ตลอดจนรายงานสถานะความเส่ียงใหผู้้ท่ีเก่ียวข้องและ
ผู้บรหิารระดับสูงรบัทราบอย่างสม่ำาเสมอ

หน่วยธุรกิจของธนาคาร  มีหน้าท่ีบริหารความเส่ียงภายใน
หน่วยงานตนเอง และควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในขอบเขตและ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร

การจดัการภาวะวกิฤต

ในการบรหิารความเส่ียงเพื่อรองรบัภาวะวกิฤต ธนาคารยึดหลัก
ป้องกันไวก่้อน โดยมีการประเมินความเพียงพอของเงนิกองทุน
และจดัทำาแผนรองรบัวกิฤตสภาพคล่อง รวมถึงจดัทำาแผนล่วงหน้า
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านเงินกองทุนและ
สภาพคล่องท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ี 
ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
ซึง่ได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร เพือ่เปน็แนวทางในการ
ลดความเส่ียงและป้องกันผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีอาจส่งผลต่อ

1. 

2. 

3. 

ธนาคารนําหลักแนวป้องกัน 3 ชัน้ มาใชกํ้าหนดโครงสรา้ง บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบในการกํากับดูแลความเส่ียง 
เพือ่ใหก้ารกํากับดแูลความเส่ียงเปน็ไปอยา่งมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล รวมถึงมกีารตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีเหมาะสม

แนวป้องกัน 3 ชั้น 

แนวปอ้งกันชัน้แรก  หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต้องเข้าใจความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ีของตน โดยมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ใน
ขอบเขตท่ีกําหนด และสอดคล้องกับนโยบายการบรหิารความเส่ียงโดยรวมซึง่ได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร

แนวป้องกันชั้นท่ีสอง  สายบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการวดัระดับ
ความเส่ียง ติดตาม และควบคุมความเส่ียงอย่างสม�าเสมอ ในขณะท่ีหน่วยงานกํากับดูแลของ
ธนาคารมีหน้าท่ีดูแลใหก้ารดําเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ทางการ

แนวปอ้งกันชัน้ท่ีสาม  สายตรวจสอบและควบคุมมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการสอบทาน
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน สายบรหิารความเส่ียง 
และหน่วยงานอืน่ ๆ  ของธนาคาร เพือ่ใหร้ะบบการควบคมุภายในมคีวามรดักมุ เพยีงพอ และเหมาะสม
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การปฏิบัติงานตามปกติ รวมท้ังมีการกำาหนดกรอบการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจซึ่งครอบคลุมการดำาเนินงานท้ังใน
ภาวะปกติและภาวะวกิฤต

นอกจากน้ี เพือ่ใหก้ารดำาเนินธรุกิจเปน็ไปอย่างราบรืน่และต่อเน่ือง
ในชว่งภาวะวกิฤต ธนาคารได้จดัต้ังคณะทำางานภาวะวกิฤต เพือ่ทำา
หน้าท่ีบรหิารจดัการในภาวะวกิฤต และทุกหน่วยงานของธนาคาร
ต้องจดัทำาแผนรองรบัการดำาเนินธรุกิจอยา่งต่อเน่ือง รวมท้ังต้องมี
การฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี เพื่อเตรยีมพรอ้ม
รบัมือกับสถานการณ์ฉกุเฉินต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้น

การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ

ในปี 2564 ธนาคารได้ดำาเนินการท่ีสำาคัญหลายด้าน เพื่อพัฒนา 
การบรหิารความเส่ียงในภาวะวกิฤตใหม้ปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล
มากขึ้น ดังน้ี

•  พัฒนาตัวชี้วัดสำาหรับใช้ติดตามความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเน่ือง และยกระดับการกำากับดูแลและ
การบรหิารจดัการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้
พฒันากรอบการประเมนิความเส่ียงใหค้รอบคลมุภัยคุกคามจาก
เทคโนโลยีใหม่ ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบ รวมท้ัง
การบรหิารความต่อเน่ืองด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่รองรบั
ความเส่ียงจากการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ  เชน่ บล็อกเชน ไบโอเมตรกิซ ์
เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนากรอบการบริหารจัดการ
ความเส่ียงด้านเทคโนโลยท่ีีเกิดจากบุคคลภายนอก ซึง่รวมถึง
พนัธมติรทางธรุกิจ เชน่ การเชือ่มต่อขอ้มูลผ่านเทคโนโลยบีล็อกเชน 
การใชบ้รกิารคลาวด์คอมพวิต้ิง เป็นต้น

•  พัฒนาแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับและตอบสนองต่อ

สถานการณ์ความเส่ียงสำาคัญ ซึ่งรวมถึงการแพรร่ะบาดของ
โควดิ-19 โดยมุ่งเน้นการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และอำานวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

การสรา้งวฒันธรรมด้านความเสีย่ง

วฒันธรรมด้านความเส่ียงจะชว่ยเสรมิสรา้งภูมิคุ้มกันในการดำาเนิน
ธุรกิจของธนาคารให้เท่าทันกับความเส่ียงและสภาพแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธนาคารปลูกฝังวัฒนธรรม
การบรหิารความเส่ียงใหเ้ปน็ส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานด้านต่าง ๆ  
ของธนาคาร โดยนำาหลักการป้องกัน 3 ชั้น มากำาหนดกรอบ
การบรหิารความเส่ียง ใหเ้ปน็ส่วนหน่ึงในบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ
ของหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใน
ทกุหน่วยงานตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการปฏิบติังาน
อย่างเพียงพอ จนกลายเป็นวฒันธรรมความเส่ียงท่ีเข้มแข็งของ
องค์กร นอกจากน้ี ธนาคารยังได้กำาหนดใหก้ารบรหิารความเส่ียง
เปน็ประเด็นหน่ึงในการประเมนิผลงานของพนักงานในระดับบรหิาร
ด้วย ธนาคารมแีนวทางในการสรา้งวฒันธรรมด้านความเส่ียง ดังน้ี 

การมส่ีวนรว่มในการสรา้งวฒันธรรมความเส่ียง
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกำากับความเส่ียง และ
ผู้บรหิารระดับสูงเป็นเสาหลักและตัวอย่างสำาคัญ ในการขับเคล่ือน
วฒันธรรมด้านความเส่ียง ผ่านการกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์
ด้านความเส่ียง ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
และกลยุทธดั์งกล่าว ธนาคารปลูกฝังใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็น
ภารกิจประจำาของพนักงาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคน
เขา้ใจบทบาทการจดัการความเส่ียงในงานท่ีตนรบัผิดชอบ รายงาน
ความเส่ียงผ่านช่องทางท่ีจัดไว ้และนำาเสนอแนวทางแก้ไขหรือ
บรรเทาความเส่ียง นอกจากน้ี ธนาคารกำาหนดใหห้น่วยงานต่าง ๆ  
มีการพจิารณาประเด็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานของตน 

ให้สอดคล้องกับหลักประเมินความเส่ียง การควบคุมภายใน 
และนโยบายของธนาคาร รวมท้ังจดัชอ่งทางรบัฟงัข้อคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นความเส่ียงจากพนักงานทุกระดับ 
เพือ่เสรมิสรา้งการมส่ีวนรว่มของพนักงาน ซึง่จะชว่ยให ้การบรหิาร
ความเส่ียงของธนาคารมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลยิ่งขึ้น 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีคำานึงถึงความเส่ียง
ธนาคารกำาหนดใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรกิาร ระบบงาน และกระบวนการปฏิบัติงาน ต้องคำานึงถึงความเส่ียง
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย
ท่ีเก่ียวข้อง โดยการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ของส่ิงท่ีพัฒนาดังกล่าว และประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ  
เช่น ความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง กฎหมาย หลักเกณฑ์ของทางการ 
เปน็ต้น รวมท้ังต้องกำาหนดมาตรการบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสมด้วย

การสรา้งความตระหนักรูแ้ละพัฒนาบุคลากร 
ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการเสรมิสรา้งความตระหนักและเข้าใจ
ด้านความเส่ียงใหเ้กิดข้ึนท่ัวท้ังองค์กร โดยการเผยแพรข้่อมูลและ
ความรูเ้ก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการดำาเนินงานของธนาคาร
อย่างต่อเน่ืองในรูปแบบข่าวสาร บทความ หรอืวดีีโอ ผ่านชอ่งทาง 
การส่ือสารภายใน รวมถึงจดัทำาหลักสูตรการอบรมออนไลน์ผ่าน
แพลตฟอรม์การเรยีนรูข้องธนาคาร เพือ่ใหผู้้บรหิารและพนักงาน
สามารถเรยีนรูไ้ด้โดยสะดวก ทกุท่ี ทกุเวลา ในปี 2564 ธนาคารได้
ปรบัปรุงหลักสูตรด้านความเส่ียงใหเ้ข้มข้นและเปน็ปจัจุบันมากข้ึน 
โดยเน้นเรื่องการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และการใหบ้รกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
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การบรหิารจดัการในชว่งการแพรร่ะบาดของโควดิ-19

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท่ีส่งผลกระทบเป็น
วงกวา้งต้ังแต่ต้นปี 2563 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ธนาคารยังคง
มุง่ม่ันดำาเนินการต่าง ๆ  เพือ่ดแูลชว่ยเหลือลกูค้า พนักงาน ตลอดจน
ชมุชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง ธนาคารได้กำาชบัใหพ้นักงานทกุคน
ปฏิบติัตามข้อแนะนำาและแนวปฏิบัติด้านสุขภาพ ของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข โดยเครง่ครดั รวมท้ังได้กำาหนดมาตรการ
ต่าง ๆ  ในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 เพือ่สวสัดิภาพของลูกค้าและพนักงานของธนาคาร ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป เชน่ การคัดกรองผู้เขา้อาคารและสาขาของธนาคาร 
การทำาความสะอาดและพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อในพื้นท่ีของธนาคาร
อยา่งสม่ำาเสมอ การเปล่ียนแปลงเวลาทำาการของสาขา การสนับสนุน
การทำาธรุกรรมทางการเงนิผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์ การกำาหนด
ใหพ้นักงานปฏิบติังานท่ีบา้น เปน็ต้น นอกจากน้ี ธนาคารได้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเส่ียงอย่างสม่ำาเสมอ 
เพื่อกำาหนดแนวทางรบัมือและปรบัมาตรการและแผนต่าง ๆ  เชน่ 
แผนรองรบัภาวะฉกุเฉิน แผนรองรบัการดำาเนินธรุกิจอย่างต่อเน่ือง 
และแผนบริหารภาวะวิกฤต ให้เหมาะสมกับความรุนแรงของ
สถานการณ์  

ในปี 2564 ธนาคารได้ดำาเนินการดูแลชว่ยเหลือพนักงาน ลูกค้า 
ตลอดจนชมุชนและสังคม เพือ่ใหส้ามารถผ่านพน้วกิฤตน้ีไปด้วยกัน 
ดังน้ี

พนักงาน
ธนาคารหว่งใยสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน จงึได้ออก
มาตรการดูแลพนักงานอยา่งต่อเน่ืองบนพืน้ฐานของหลัก 4S ดังน้ี

1. SHIELD (การปอ้งกันการติดเชือ้)
ธนาคารได้ใหค้วามรู ้กำาหนดมาตรการ ออกแนวปฏิบัติ และส่ือความ 
เก่ียวกับการป้องกันโควิด-19 ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน 
ผ่านช่องทางส่ือสารภายในของธนาคาร รวมท้ังมีระบบติดตาม
ขอ้มูลพนักงานธนาคารท่ีปว่ยหรอืสัมผัสใกล้ชดิกับผู้ปว่ยโควดิ-19 
เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจดัการบุคลากรและปอ้งกันการแพรเ่ชือ้
เพิม่เติม

2. SUPERVISION (การบรหิารจดัการ)
ธนาคารได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบรหิารอตัรากำาลัง
พนักงาน โดยได้กำาหนดสัดส่วนพนักงานท่ีปฏิบัติงานจากท่ีพัก
อาศยั และพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสถานท่ีทำางาน ใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ความรุนแรงของโควดิ-19 และได้กำาหนดมาตรการ 
“Split Site Split Team” เพือ่แบง่แยกพนักงานในแต่ละหน่วยงาน 
ใหมี้ผู้ปฏิบัติงานในสถานท่ีหลัก และผู้ปฏิบัติงานในสถานท่ีสำารอง 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานต่าง ๆ  ยังสามารถดำาเนินต่อไปได้หากจำาเป็น
ต้องปิดสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง นอกจากน้ี ธนาคารได้จดัสรรตาราง
ทำางานของพนักงานท่ีต้องมาปฏิบัติงานในสถานท่ีทำางาน
ให้สอดคล้องกับความเส่ียงของพนักงาน โดยคำานึงถึงรูปแบบ
การเดินทางมาทำางาน การเป็นโรคกลุ่มเส่ียงเสียชวีติจากโควดิ-19 
และการได้รบัวคัซนีป้องกันโควดิ-19 อกีด้วย

3. SHIFT TO DIGITAL PARADIGM (การเปล่ียนไปสู่วถีิการ
ทำางานรูปแบบใหม)่ 
ธนาคารได้ปรบัเปล่ียนการทำางานใหเ้ป็นวถีิการทำางานรูปแบบใหม่ 
โดยได้จดัเตรยีมอปุกรณ์ต่าง ๆ  เพือ่อำานวยความสะดวกใหพ้นักงาน
สามารถทำางาน ประชุม และเรยีนรูผ่้านชอ่งทางออนไลน์จากท่ีใด
ก็ได้โดยสะดวก ไมจ่ำาเปน็ต้องมาสถานท่ีทำางาน ซึง่ชว่ยลดความเส่ียง
ในการติดเชือ้โควดิ-19 ของตัวพนักงานเองและส่วนรวม 

4. SUPPORT (การใหค้วามชว่ยเหลือ)
ธนาคารใหค้วามชว่ยเหลือและดูแลสุขอนามัยของพนักงานในชว่ง
การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ดังน้ี 

•  จดัหาอุปกรณ์ดูแลสุขภาพอนามัยใหกั้บพนักงานทุกคน ได้แก่ 
หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

•  จัดหาวคัซีนป้องกันโควดิ-19 เข็มท่ีหน่ึงและเข็มท่ีสองให้กับ
พนักงาน และเมื่อจดัสรรแก่พนักงานเรยีบรอ้ยแล้ว จงึได้ขยาย

4. SUPPORT

1. SHIELD 2. SUPERVISION

3. SHIFT TO
DIGITAL
PARADIGM

4S
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การจดัสรรไปยังสมาชิกในครอบครวัของพนักงาน ตลอดจน
ผู้ใหบ้รกิารภายนอก ท่ีปฏิบัติงานใหกั้บธนาคาร รวมท้ังธนาคาร
ยงัได้เรง่ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ  เพือ่ใหพ้นักงานได้
รบัวคัซนีเข็มท่ี 3 โดยเรว็

•  ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรณีท่ีพนักงานต้อง
ออกไปปฏิบัตินอกสถานท่ีเป็นประจำา โดยจดัหาชดุตรวจ Antigen 
Test Kit ใหกั้บพนักงานใชต้รวจก่อนไปปฏิบัติงาน เพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานเอง รวมท้ังลูกค้าและบุคคลอืน่ท่ีอาจมี
การสัมผัสกับพนักงาน

•  ดูแลพนักงานท่ีติดเชือ้โควดิ-19 โดยการจดัหาโรงพยาบาลหรอื 
Hospitel การสนับสนุนค่ารักษาและค่าตรวจโควิด-19 
และการติดตามดูแลใหค้ำาปรกึษาอย่างใกล้ชดิ

ลูกค้า
ธนาคารใหค้วามชว่ยเหลือลกูค้าในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 มาอย่างต่อเน่ือง เพือ่ดแูลและประคับประคองลกูค้า
ใหผ่้านวกิฤตครัง้น้ีไปได้ด้วยดี ธนาคารได้กำาหนดมาตรการชว่ยเหลือ
ไวห้ลากหลายใหเ้หมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โดยมมีาตรการท่ีสำาคัญ ดังน้ี

•  ดำาเนินมาตรการชว่ยเหลือลูกหน้ีรายย่อย ระยะท่ี 3 �ขยายเวลา
จากมาตรการชว่ยเหลือลูกหน้ีรายย่อย ระยะท่ี 2 ซึ่งส้ินสุดเมื่อ 
30 มิ.ย. 2564 ไปจนถึง 31 ธ.ค. 2564� ครอบคลุมลูกค้า
สินเชือ่บัตรเครดิต สินเชือ่บุคคลภายใต้การกำากับ สินเชือ่เพื่อ
ท่ีอยู่อาศัย และสินเชือ่ท่ีมีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกัน มาตรการ
ความชว่ยเหลือดังกล่าวมหีลากหลายแนวทาง เชน่ การลดค่างวด 
การพกัชำาระเงนิต้น การพกัชำาระค่างวด การขยายระยะเวลาชำาระหน้ี 
และการเปล่ียนจากสินเชือ่หมุนเวยีนเป็นสินเชือ่ระยะยาว 

•  ดำาเนินมาตรการด่วนพกัชำาระหน้ีเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามแนว ทาง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อยท่ีต้องปิดกิจการ
เน่ือง จากมาตรการของทางการในพืน้ท่ีควบคมุท่ีมีความเส่ียงสูงสุด

•  ดำาเนินมาตรการของธนาคารแหง่ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง 
ภายใต้พระราชกำาหนดการใหค้วามชว่ยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลือเพิม่เติมแก่ผู้ประกอบธรุกิจ
ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ 
1. มาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องสำาหรับลูกค้า
ด้วยการคิดอตัราดอกเบีย้พเิศษและยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ในการขอสินเชื่อ 2. มาตรการพักทรพัย์ พักหน้ี เพื่อลดภาระ
ทางการเงินของผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพด้วยการโอน
ทรพัย์สินท่ีเป็นหลักประกันมาชำาระหน้ีใหกั้บธนาคาร โดยลูกหน้ี
สามารถเชา่ทรพัย์สินน้ันเพื่อไปประกอบธุรกิจตามอตัราค่าเชา่
ท่ีตกลงกัน และให้สิทธิซื้อทรพัย์คืนภายใน 3-5 ปี หน้ีท่ีเหลือ 
�หากมี� ชว่ยเหลือด้วยการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี

•  ดำาเนินมาตรการแก้หน้ีอยา่งยัง่ยนื โดยการใหค้วามชว่ยเหลือลกูหน้ี
อย่างต่อเน่ือง �ต่อจากมาตรการใหค้วามชว่ยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย: 
มาตรการ ธปท. 28 ก.พ. 63 ซึ่งส้ินสุดเม่ือ 31 ธ.ค. 2564� 
ครอบคลุมท้ังลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย ช่วยเหลือด้วย
การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีและใหสิ้นเชือ่ใหมเ่พิม่เติม สำาหรบัลกูค้า
รายย่อยได้มีการขยายความชว่ยเหลือ ได้แก่ การลดอตัราผ่อน
ชำาระหน้ีขั้นต่ำาของบัตรเครดิตจนถึงปี 2566 และการขยาย
วงเงนิบัตรเครดิตและสินเชือ่ส่วนบุคคลภายใต้การกำากับจนถึง 
31 ธ.ค. 2565

•  ดำาเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีสำาหรบัลูกหน้ีธุรกิจท่ีมีเจา้หน้ี
หลายราย ทดแทนโครงการ DR BiZ ซึง่ส้ินสุดเมือ่ 31 ธ.ค. 2564 
เพือ่ชว่ยเหลือลกูหน้ีธรุกิจท่ีมีเจา้หน้ีต้ังแต่ 2 รายข้ึนไป ด้วยการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีและใหสิ้นเชือ่ใหม ่ภายใต้กระบวนการและ
ขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

•  ดำ าเนินการช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยด้วยการรีไฟแนนซ์ 
และการรวมหน้ี ซึ่งขยายเวลามาตรการจากเดิมท่ีสิ้นสุดเม่ือ 
31 ธ.ค. 2564 ไปจนถึง 31 ธ.ค. 2566 เพือ่ชว่ยเหลือลูกหน้ี
สินเชือ่รายย่อยท่ีไม่มีหลักประกัน เชน่ บัตรเครดิต และสินเชือ่
ส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากหลักประกัน
ของสินเชือ่เพื่อท่ีอยู่อาศัยท่ีมีมูลค่าเหลืออยู่ ซึ่งจะชว่ยลดภาระ
การผ่อนชำาระและลดอัตราดอกเบี้ยของลูกหน้ี มาตรการน้ี
สามารถทำาได้ท้ังการรวมหน้ีภายในธนาคารเองและรวมหน้ีจาก
ต่างสถาบันการเงนิ

•  ดำาเนินการอำานวยความสะดวกในการใชบ้รกิารท่ีสาขาธนาคาร 
โดยการเปิดให้จองคิวนัดหมายล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต์ธนาคาร 
ซึง่จะชว่ยลดความแออดัในสาขาและลดความเส่ียงติดโควดิ-19 
นอกจากน้ี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ธนาคารสนับสนุนให้
ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคาร
กรุงเทพ และบัวหลวงไอแบงก์ก้ิง ซึง่สามารถทำาธรุกรรมได้อยา่ง
สะดวกตลอด 24 ชัว่โมง

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอยีดเพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรการ
ชว่ยเหลือและสมคัรขอรบัความชว่ยเหลือผ่านทางสาขา สำานักธุรกิจ 
เว็บไซต์ธนาคาร โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ
บัวหลวงโฟน โทร 1333 หรอื 0-2645-5555
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ชมุชนและสังคม
ธนาคารมีความหว่งใยในชวีติความเปน็อยูข่องคนในสังคม โดยให้
ความชว่ยเหลือแก่ประชาชนท่ัวไปในฐานะ “เพือ่นคู่คิด มติรคู่บา้น” 
ผ่านการสนับสนุนด้านงบประมาณแก่โครงการชว่ยเหลือต่าง ๆ  และ
การสนับสนุนการดำาเนินงานของภาครฐัและภาคส่วนอืน่ ๆ  เพือ่ชว่ย
ใหส้ถานการณ์วกิฤตคล่ีคลายและคืนสู่ภาวะปกติโดยเรว็ท่ีสุด ดังน้ี

•  สนับสนุนพื้นท่ีสโมสรธนาคารกรุงเทพเป็นสถานท่ีบรกิารฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
ของสำานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 8 พรอ้มท้ัง
อำานวยความสะดวกในการจดัเตรยีมสถานท่ี บรกิารน้ำาด่ืมแก่
เจา้หน้าท่ีและประชาชนท่ีมารบัการฉีดวคัซนี นอกจากน้ี ยังจดั
เจา้หน้าท่ีดแูลทำาสะอาดพืน้ท่ีและหอ้งน้ำาตลอดระยะเวลาการใหบ้รกิาร

•  รว่มใหก้ารสนับสนุนโครงการ Call Center หมอพรอ้ม ของ
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ 0-2797-2333 
เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีต้องการติดต่อจอง
วคัซีนป้องกันโควดิ-19  และสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการรับ
บริการฉีดวัคซีน โดยศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ได้จัดพื้นท่ี
ในอาคารถนนพระราม 9 สำาหรบัใหบ้รกิารดังกล่าวโดยเฉพาะ 

•  มอบน้ำาด่ืมบรรจุขวดให้กับโรงพยาบาล 248 แห่ง ผ่านสาขา
ธนาคารท่ัวประเทศ และมอบน้ำาด่ืมบรรจุขวด จำานวน 90,000 ขวด 
สำาหรับให้บริการประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และ
เจา้หน้าท่ีปฏิบัติงาน ณ หน่วยบรกิารฉีดวคัซนีโควดิ-19 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมถึงมอบน้ำาด่ืมบรรจุขวด 
จำานวน 1,200 ขวด ใหแ้ก่ผู้ท่ีมารบัการตรวจโควดิ-19 ท่ีซอย
ละลายทรพัย์ และมอบไข่ไก่จำานวน 3,000 ฟอง เพือ่ชว่ยเหลือ
ชมุชนพพิฒัน์ในชว่งกักตัว

•  มอบชดุตรวจ Antigen Test Kit พรอ้มกล่องบัวหลวงหว่งใย
ซึง่บรรจุเวชภัณฑ์และส่ิงของจำาเปน็สำาหรบัดแูลผู้ปว่ยโควดิ-19 
อาการไม่รุนแรง ท่ีพกัรกัษาตัวแบบแยกกักตัวท่ีบ้าน หรอืแยก
กักตัวในชมุชน รวมถึงกลุ่มผู้มีความเส่ียงติดเชือ้สูงท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี
ควบคุมสูงสุด รวมท้ังส้ิน 6,000 ชดุ

•  มอบเงนิ 1 ล้านบาท สมทบทุนสนับสนุนสถาบันการแพทยฉ์กุเฉิน
แหง่ชาติ �สพฉ.� ในการจดัซือ้อปุกรณ์ปอ้งกันส่วนบุคคลแก่ทีม
เจา้หน้าท่ีชดุปฏิบัติการฉกุเฉินพเิศษ สำาหรบัใชใ้นการชว่ยเหลือ
รบั-ส่งผู้ป่วยฉกุเฉิน
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•  มอบเงนิ 5 ล้านบาท สนับสนุนการดำาเนินโครงการ “โรงพยาบาล
สนามแสงแหง่ใจ” ในการจดัต้ังโรงพยาบาลสนาม 450 เตียง 
รองรับผู้ป่วยสีเขียวและเหลืองอ่อน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ผู้ป่วยล้นเตียงและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์
ในการรบัมือสถานการณ์แพรร่ะบาดโควดิ-19 ระลอกท่ี 3

นอกจากน้ี ธนาคารยังได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วม
ปันน้ำาใจชว่ยเหลือชุมชนและสังคม ผ่านการบรจิาคเงนิสบทบทุน
เพื่อจดัซือ้เครือ่งมือทางการแพทย์ใหกั้บ 12 สถาบันการแพทย์
ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศิรริาชมูลนิธิ 
มูลนิธโิรงพยาบาลกลาง มูลนิธภัิทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอปุถัมภ์ฯ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มูลนิธิ
โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ และมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
รวมท้ังได้เชญิชวนผู้บรหิารและพนักงานรว่มกันบรจิาคเงนิสมทบทุน
ซื้ออาหารจากรา้นอาหารรายเล็ก เพื่อมอบให้แก่ประชาชนท่ัวไป
และคนงานก่อสรา้งในชุมชนเขตปทุมวนั ซึ่งได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์โควดิ-19 ภายใต้โครงการ “เพือ่นพึ่งพา เพราะเพือ่น
ไม่ท้ิงกัน” โดยมูลนิธอิาสาเพือ่นพึง่ �ภาฯ� ยามยาก สภากาชาดไทย
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การดำาเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบ 
สนับสนุนกิจกรรมท่ีสรา้งความยั่งยืน 
ส่งเสรมิการใหค้วามรูท้างการเงนิ
และการเข้าถึงบรกิารอย่างท่ัวถึง 
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชมุชน 
และดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม
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การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาได้เน้นไปท่ี
การขยายการค้า การลงทนุ และการอปุโภคบรโิภค เพือ่ใหเ้ศรษฐกิจ
เติบโตในอตัราสูงสุด แม้วา่เศรษฐกิจได้เติบโตเพิ่มขึ้นกวา่ในอดีต
หลายเท่า แต่ก็ส่งผลข้างเคียงต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม กลายเปน็
ความท้าทายของการพัฒนาต่อไปในอนาคต ธนาคารตระหนักถึง
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
โอกาสทางธุรกิจของธนาคาร หากเศรษฐกิจไม่สามารถเติบโตได้ดี
ในระยะยาว ธนาคารก็ยากท่ีจะมผีลประกอบการท่ีดีในระยะยาวเชน่กัน 
ดังน้ัน ธนาคารจึงมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบ
เชงิลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
โดยใหค้วามสำาคัญกับการใหสิ้นเชือ่อย่างมคีวามรบัผิดชอบ ซึง่รวมถึง
การพจิารณาความเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล �ESG� ในกระบวนการพจิารณาสินเชือ่ และการสนับสนุน
สินเชือ่แก่กิจกรรมท่ีสรา้งคุณค่าต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม เพือ่ให้
บรรลเุป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของสหประชาชาติ เปา้หมาย
การลดก๊าซเรอืนกระจกในความตกลงปารสี ตลอดจนเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืนของธนาคาร

การให้สนิเชื่ออยา่งมคีวามรบัผิดชอบ

ธนาคารมุ่งม่ันปฏิบัติตามแนวทางการดำาเนินกิจการธนาคาร
อยา่งยัง่ยืนในด้านการใหสิ้นเชือ่อยา่งรบัผิดชอบตามบนัทึกขอ้ตกลง
ความรว่มมือระหวา่งธนาคารสมาชกิของสมาคมธนาคารไทยและ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยได้จดัทำานโยบายการใหสิ้นเชือ่อย่าง
มีความรับผิดชอบ กำาหนดรายการผู้ขอสินเชื่อหรือกิจกรรมท่ี
ธนาคารไมใ่หก้ารสนับสนุนสินเชือ่ พฒันากระบวนการบรหิารจดัการ
ความเส่ียงด้าน ESG และส่ือความไปยังผู้บริหารและพนักงาน
ในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการความเส่ียง
ด้าน ESG ในกระบวนการพจิารณาสินเชือ่เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ
และประสิทธผิล นอกจากน้ี ในปี 2564 ธนาคารได้ลงนามประกาศ
เจตจำานงในการดำาเนินธรุกิจอย่างรบัผิดชอบ ในงาน Sustainable 
Thailand 2021 ซึ่งเป็นการให้คำาม่ันว่าจะดำาเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ 
และเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกในความตกลงปารสี รวมท้ัง
จะใหค้วามสำาคัญกับการเสรมิสรา้งศักยภาพและความตระหนักรู้
ด้านความยั่งยืนแก่บุคลากรของธนาคาร

โครงสรา้งการดำาเนินงานด้านการให้สนิเชื่อ
อยา่งมคีวามรบัผิดชอบ

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการกำาหนด
นโยบาย กลยุทธ ์ดแูลและติดตามการดำาเนินงานด้านการใหสิ้นเชือ่
อยา่งมีความรบัผิดชอบ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการทำาหน้าท่ีสนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการธนาคาร 
ในขณะท่ีผู้บรหิารและพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมหีน้าท่ีปฏิบติั
ตามนโยบายและขับเคล่ือนการดำาเนินงานตามกลยุทธข์องธนาคาร 
ธนาคารกำาหนดใหมี้การทบทวนนโยบาย กลยุทธ ์และกรอบแนวทาง
ปฏิบัติด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรบัผิดชอบเป็นประจำาทุกปี 
โดยมีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกธนาคาร 
เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการด้านการใหสิ้นเชือ่อยา่งมคีวามรบัผิดชอบ
มีความทันสมัย ครอบคลุมและเพยีงพอต่อการจดัการความเส่ียง
ด้าน ESG ท่ีอาจจะเกิดขึ้นใหม่

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

นโยบายการใหสิ้นเชือ่
อย่างมีความรบัผิดชอบ

การใหบ้รกิารทางการเงิน
อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ

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

นอกเหนือจากการกำ าหนดนโยบายการให้ สินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบและรายการสินเชื่อท่ีจะไม่ให้การสนับสนุนแล้ว 
ธนาคารได้กำาหนดกรอบการพิจารณาสินเชื่อโดยคำานึงถึง
ความเส่ียงและผลกระทบด้าน ESG ซึง่ครอบคลุมท้ังสินเชือ่ธุรกิจ
และสินเชือ่บุคคล และธนาคารได้เพิม่รายละเอยีดของกระบวนการ
พิจารณาสินเชือ่อย่างมีความรบัผิดชอบใหมี้ความชดัเจนมากขึ้น 
รวมท้ังได้พัฒนาเครือ่งมือประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้าน 
ESG ซึง่ถูกนำามาใชแ้ล้วต้ังแต่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 

สนิเชื่อธุรกิจ

ธนาคารพจิารณาสินเชือ่ธุรกิจและสินเชือ่โครงการอย่างรอบคอบ
ผ่านกระบวนการท่ีชัดเจน โปร่งใส และคำานึงถึงความเส่ียงและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างรอบด้าน 
ตลอดจนมีกลไกควบคุมและติดตามการดำาเนินงานท่ีเหมาะสม
กับระดับความเส่ียง ธนาคารใหค้วามสำาคัญเป็นพเิศษกับโครงการ
ท่ีอาจสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรุนแรง 
โดยจะพจิารณาสินเชือ่อย่างระมัดระวงัตามมาตรฐานการพจิารณา
สินเชือ่ท่ีธนาคารกำาหนดไว้

ในการทำาความรูจ้กัลกูค้าและการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิ
เก่ียวกับลูกค้า ธนาคารมีการพิจารณาประเด็นด้าน ESG 
เชน่ การฟอกเงนิ การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและ
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง นอกจากน้ี 
ยังมีการตรวจสอบประวติัเสียหายและข่าวเชิงลบท่ีเก่ียวข้องกับ
ด้าน ESG ของผู้ขอสินเชือ่ เชน่ การทำาลายส่ิงแวดล้อม การละเมดิ
สิทธิมนุษยชน การทุจริตคอร์รัปชัน และการละเมิดสิทธิข้อมูล
ส่วนบุคคล ท้ัง น้ี  เพื่ อป้อง กันความเ ส่ียงด้านกฎหมาย 

ด้านความสามารถในการชำาระหน้ีของลูกค้า และด้านชือ่เสียงของ
ธนาคาร

ในส่วนของการพจิารณาคำาขอสินเชือ่โครงการ ซึง่ส่วนใหญ่มกัเป็น
โครงการขนาดใหญ่ท่ีมคีวามซบัซอ้นและใชเ้งนิลงทุนสูง เชน่ โรงไฟฟา้ 
และระบบโครงสรา้งพืน้ฐานต่าง ๆ  ซึง่มคีวามเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม
และสังคมในระดับท่ีสูงกวา่สินเชือ่ท่ัวไป ธนาคารจงึได้นำาหลักการ 
อเีควเตอร ์มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม โดยกำาหนดให้มีการพิจารณา
ความเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างรอบด้าน 
เพือ่เป็นข้อมูลประกอบการพจิารณาอนุมัติสินเชือ่โครงการต่อไป

แนวทางการพิจารณาสินเชือ่โครงการโดยคำานึงถึงความเส่ียง
และผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 
1. การจดัประเภทของสินเชือ่โครงการตามระดับของความเส่ียง
และผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี

•  Category A หมายถึง โครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมในระดับสูง

•  Category B หมายถึง โครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมในระดับปานกลาง

•  Category C หมายถึง โครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมต่ำาหรอืไม่มีผลกระทบ

2. กรณีคำาขอสินเชื่อโครงการท่ีถูกจัดประเภทเป็นโครงการท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีจัดอยู่ใน 
Category A และ Category B ต้องมีการพจิารณาความเส่ียงและ
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสังคมอยา่งรอบด้านตามหลักเกณฑ์
ท่ีธนาคารกำาหนด ดังน้ี

•  ลูกค้า ต้องจดัให้มีการบรหิารจดัการความเส่ียงและผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการท่ีขอสินเชือ่ 
และจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมท่ีได้มาตรฐาน

กระบวนการบริหารจัดการความเ ส่ี ยงและผ ลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมของลูกค้าจะต้องประกอบด้วย

1�  การประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและ
สังคมจากโครงการท่ีขอสินเชือ่

2�  การกำาหนดแนวทางหรอืมาตรการลดความเส่ียงและผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

3� การจดัทำากระบวนการปรกึษาหารอืกับผู้มีส่วนได้เสีย
4� การมีกลไกรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกข์

•  เจา้หน้าท่ีของธนาคาร ต้องศกึษารายงานการประเมนิผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมของลกูค้า และเอกสารอืน่ท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อระบุประเด็นความเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและ
สังคมท่ีสำาคัญ ตลอดจนมาตรการปอ้งกันและบรรเทาความเส่ียง
ดังกล่าว เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชือ่และกำาหนด
เงือ่นไขสัญญาท่ีเหมาะสม

สำ าหรับคำ าขอสินเชื่อ โครงการ ท่ีอาจก่อให้ เ กิดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม ธนาคารกำาหนดใหล้กูค้าต้องมมีาตรการ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ อกีท้ัง
มีการกำาหนดระดับการอนุมัติสินเชือ่ท่ีสูงข้ึนตามระดับความเส่ียง 
ธนาคารกำาหนดให้สินเชื่อโครงการท่ีอยู่ ใน Category A 
เชน่ เหมืองแร ่เขื่อนกักเก็บน้ำา และโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้น 
จะต้องจัดให้มี ผู้ เชี่ยวชาญอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม
ทำาการทบทวนการประเมินความเส่ียงและผลกระทบของโครงการ 
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รวมถึงทบทวนระบบการบรหิารจดัการความเส่ียงด้านสิง่แวดล้อม
และสังคมของโครงการด้วย นอกจากน้ี หลังจากท่ีสินเชือ่โครงการ
ได้รับอนุมติแล้ว เจ้าหน้าท่ีธนาคารจะติดตามผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ ป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 
เพือ่ระบุประเด็นความเส่ียงและผลกระทบท่ีสำาคัญ ตลอดจนกำาหนด
มาตรการป้องกันบรรเทาความเส่ียงดังกล่าวเปน็ประจำาในชว่งเวลา
ท่ีทบทวนวงเงนิสินเชือ่ ตลอดระยะเวลาของสินเชือ่โครงการ 

ตัวอย่างการสนับสนุนสินเชือ่โครงการ 

โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวยีดนาม
ธนาคารเริม่ใหสิ้นเชือ่แก่โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
เวยีดนามมาต้ังแต่ปี 2561 และยังคงใหก้ารสนับสนุนสินเชือ่ใน
รูปแบบต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ือง โดยใชค้วามเชีย่วชาญในการพจิารณา
สินเชือ่และใหบ้รกิาร การบรหิารความเส่ียงในโครงการโรงไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์แมว้า่การผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์
จะเปน็พลังงานสะอาด แต่มกีารใชพ้ืน้ท่ีกวา้งขวางมากในการติดต้ัง
ระบบต่าง ๆ  จงึอาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้ ดังน้ัน จงึจำาเป็น
ต้องมกีารวเิคราะหค์วามเส่ียงท่ีครอบคลุมและมีการบรหิารจดัการ
ผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการจัดการความขัดแย้งกับ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ธนาคารจึงได้กำาหนดเงื่อนไขให้โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวยีดนามมีการประเมิน
ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างรอบคอบก่อนจะมีการพิจารณาให้สินเชื่อ
แก่โครงการ

โรงไฟฟา้พลังงานลมในประเทศเวยีดนาม
ธนาคารเริ่มพิจารณาให้สินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ในประเทศเวยีดนามต้ังแต่ปี 2563 อย่างไรก็ดี แม้วา่โรงไฟฟ้า
พลังงานลมจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด แต่ถ้าหาก
ขาดความเชี่ยวชาญและการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าท่ีดี ก็อาจส่ง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชมุชนได้ เชน่ มลพษิทางเสียง ผลเสีย
ต่อทัศนียภาพและระบบนิเวศ โดยธนาคารมีการกำาหนดเงือ่นไขให้
โครงการมีการจดัทำารายงานประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
เพือ่กำาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
และเพื่อลดความขัดแย้งต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า นอกจากน้ี 
ธนาคารยังกำาหนดให้มีการวา่จ้างท่ีปรึกษาทางด้านเทคนิคและ
ท่ีปรกึษาทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยเชค็สอบรายงานการประเมิน
ดังกล่าววา่เป็นไปตามท่ีกฎหมายท้องถ่ินกำาหนดและช่วยติดตาม
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดำาเนินงานของโรงไฟฟา้

โรงไฟฟา้จากขยะชมุชน
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟา้
ในประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 ธนาคาร
ได้สนับสนุนสินเชือ่แก่โครงการกำาจดัขยะมูลฝอยเพือ่ผลิตไฟฟา้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความพรอ้มดำาเนินการในระยะแรก 
�Quick Win� กำาลังการผลิต 11 เมกะวตัต์ จำาหน่ายไฟฟา้ใหกั้บ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 20 ปี โครงการดังกล่าว
มีการนำาเทคโนโลยี ท่ี ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้  
และมีการติดต้ังระบบจดัการมลพิษ นอกจากน้ี ธนาคารยังกำาหนด
ให้โครงการมีท่ีปรึกษาด้านเทคนิคและท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย
เพือ่ประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยแีละความเส่ียงด้านกฎหมาย 
พรอ้มท้ังมีการติดตามผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง

สนิเชื่อบุคคล

ธนาคารกำาหนดเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อบุคคลอย่างรอบคอบ
บนพืน้ฐานของความเส่ียงด้านเครดิต ควบคู่กับความเส่ียงท่ีลกูค้า
อาจมเีงนิเหลือไมเ่พยีงพอต่อการดำารงชพี เพือ่ปอ้งกันไมใ่หล้กูค้า
มีภาระหน้ีสินเกินตัวจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยให้
ความสำาคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้มีรายได้น้อย 

ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีเพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน ธนาคารมีการติดตาม
พฤติกรรมการใช้จ่ายและการชำาระหน้ีของลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ 
เ พื่ อ นำ า ม า พิ จ า ร ณ า ป รับ เ ป ล่ี ย น ว ง เ งิน ใ ห้ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความสามารถในการชำาระหน้ี ในส่วนของสินเชื่อบัตรเครดิตและ
สินเชือ่ส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ ธนาคารมีการติดตามดแูลเปน็
พิเศษ โดยกำาหนดเพดานของกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้น้อยกว่า 
30,000 บาทต่อเดือน และมีภาระหน้ีต่อรายได้มากกวา่รอ้ยละ 70 
ใหไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของลกูหน้ีท้ังหมดในพอรต์สินเชือ่บัตรเครดิต
และสินเชือ่ส่วนบุคคล 

ธนาคารกำาหนดใหเ้จา้หน้าท่ีสินเชือ่ต้องทำาความรูจ้กัตัวตนของลูกค้า
และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกับลูกค้า โดยการพจิารณา
ปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ  อย่างรอบคอบ รวมถึงความเส่ียงด้าน ESG 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การฟอกเงนิ และการสนับสนุนทางการเงนิแก่
การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง 
นอกจากน้ี วตัถปุระสงค์ของคำาขอสินเชือ่จะต้องไมข่ดัต่อกฎหมาย
และส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

การสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นได้เสยี

ผู้บรหิารและพนักงาน
เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และเข้าใจเก่ียวกับการให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ ธนาคารได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
“นโยบายการใหสิ้นเชือ่อยา่งมคีวามรบัผิดชอบ” “ความสำาคัญของ
การบรหิารจดัการความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
�ESG�” และ “การปรบัปรุงกระบวนการพจิารณาสินเชือ่ท่ีคำานึงถึง 
ESG” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ผ่านการอบรมในรูปแบบออนไลน์และการเรยีนรูผ่้านแพลตฟอรม์ 
BBLearn รวมถึงนำาเสนอบทความท่ีเก่ียวข้องผ่านช่องทาง 
การส่ือสารภายในของธนาคารอย่างต่อเน่ือง
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมีความรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ธนาคารได้แต่งต้ังตัวแทนของแต่ละสายงานสินเชือ่ใหท้ำาหน้าท่ีเปน็
ผู้เชีย่วชาญด้านการใหสิ้นเชือ่อย่างมีความรบัผิดชอบ โดยจดัใหมี้
การประชมุรว่มกันระหวา่งกลุ่มตัวแทนและทีมงานด้านความยัง่ยนื
ของธนาคารเป็นระยะ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรู้
ในประเด็นด้าน ESG ซึง่จะถกูนำาไปใชใ้นการใหค้ำาปรกึษาแก่พนักงาน
ในสายงานสินเชือ่ท่ีสังกัดอยู่ อนันำามาซึ่งการพัฒนานโยบายและ
กระบวนการพิจารณาสินเชือ่อย่างมีความรบัผิดชอบของธนาคาร
ต่อไป นอกจากน้ี ธนาคารได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วม
การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการอบรมสัมมนาต่าง ๆ  
ท้ังท่ีจดัโดยหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้าน ESG และนำาความรูท่ี้ได้มาปรบัใชกั้บการทำางานของธนาคาร

ลูกค้า
ธนาคารได้ส่งเสรมิการมส่ีวนรว่มของลูกค้าธรุกิจและลูกค้าบุคคล
ในประเด็นเก่ียวกับโอกาสและความท้าทายด้าน ESG อยา่งต่อเน่ือง 
ผ่านการจดัสัมมนาเพือ่ใหค้วามรูแ้ละแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และ
การใหข้้อมูลความรูผ่้านชอ่งทางการส่ือสารออนไลน์ของธนาคาร 
ได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูป และเวบ็ไซต์ นอกจากน้ี ธนาคารยังรว่มกับ
บรษัิทในเครอืจดักิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เพือ่ใหค้วามรู้
เก่ียวกับแนวโน้มด้านส่ิงแวดล้อมและแนะนำาผลิตภัณฑ์การลงทุน
ท่ีตอบโจทย์ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยมี
กิจกรรมท่ีสำาคัญ ดังน้ี

•  การจดัสัมมนาใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ Mega Trend ในยุคฐานวถีิ
ชวีติใหม่ ด้านส่ิงแวดล้อม พรอ้มใหข้้อมูลกองทุนเปิดบัวหลวง
ยั่งยืน �B-SIP� 

•  การจดัสัมมนาใหค้วามรูใ้นหวัข้อ “Sustainable Investment 
Forum” โดยได้รบัเกียรติจาก คณุพมิพภ์าว ีพหลโยธนิ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร องค์การกองทุนสัตวป์่าโลกสากล �WWF� 
ประจำาประเทศไทย บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อม และมีผู้เชี่ยวชาญจาก ธนาคารกรุงเทพ 
บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล รว่มเสวนาแลก
เปล่ียนความคิดเหน็เก่ียวกับการลงทุนท่ียั่งยืน 

•  การจัดสัมมนาในหัวข้อ “จัดพอร์ตแกร่ง โตอย่างยั่งยืน 
ด้วยกองทุน ESG” ร่วมกับผู้จัดงาน Money Expo 2021 
โดยม ีดร.ธนาวุฒ ิพรโรจนางกรู รองกรรมการผู้จดัการ หวัหน้า
สายงานบริหารการลงทุน บลจ. บางกอกแคปปิตอล ร่วมให้
ความรูเ้ก่ียวกับภาวะโลกรอ้น พรอ้มท้ังแนะนำากองทนุท่ีลงทุนใน
ธุรกิจท่ีใชน้วตักรรมเพื่อรกัษาส่ิงแวดล้อมใหค้งอยู่อย่างย่ังยืน
อยา่งเชน่ กองทุนเปดิบแีคป คลีน อนิโนเวชัน่ �BACP-CLEAN� 

หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน
ธนาคารได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  ในประเด็นด้าน ESG โดยมีกิจกรรมท่ี
สำาคัญ ดังน้ี

•  การเข้าร่วมโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของกรมโรงงาน เพือ่สนับสนุน
เอสเอ็มอีในการปรับปรุงหรือเปล่ียนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังสนับสนุนการใชพ้ลังงานสะอาด ธนาคารได้รว่มออกบูธ
ในงานสัมมนา และได้นำาเสนอสินเชื่อบัวหลวงกรีนให้กับ
ผู้ประกอบการท่ีสนใจปรบัปรุงหรอืเปล่ียนเครือ่งจกัร

•  การสนับสนุนงาน IEEE PES Dinner Talk 2021 ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ใหข้้อมูลเก่ียวกับนโยบายและทิศทางการพฒันา
ด้านพลังงานและอตุสาหกรรมไฟฟา้ไทยแก่ธรุกิจและบุคคลท่ัวไป
ท่ีมคีวามสนใจ ภายในงานมกีารแสดงปาฐกถาพเิศษหวัข้อ “ทิศทาง
และนโยบายพลังงานไทย” โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธม์ีเชาว ์
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน และมี
การเสวนาหวัข้อ “ความคาดหวงัด้านไฟฟา้และพลังงานหลังยุค
โควดิ ด้วยสุนทรยีสนทนากับผู้วา่การไฟฟา้ชดุใหม่”

•  การสนับสนุนงานสัมมนาวชิาการด้านพลังงานประจำาป ีEnergy 
Symposium 2021 Special �Webinar� ของสถาบัน
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค 
Energy Transition to Sustainability” โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบถึงนโยบายและสถานการณ์
ด้านพลังงานท่ีอาจเกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19 
เพือ่เตรยีมพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต

การสนับสนุนด้านการเงินและการลงทนุ
เพื่อบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื 

สินเชือ่เพ่ือพลังงานทดแทน
ธนาคารสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน
เพือ่สรา้งความมัน่คงทางด้านพลังงาน และบรรลเุปา้หมายการลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและเป้าหมายของความตกลง
ปารสี ผ่านการสนับสนุนสินเชือ่เพือ่การลงทนุด้านพลังงานทดแทน
แก่ธรุกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง เชน่ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำา โรงไฟฟ้า
พลังงานลม เป็นต้น ในปี 2564 ธนาคารได้อนุมัติสนับสนุน
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สินเชื่อเพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็น
วงเงนิรวมกวา่ 2,508 ล้านบาท มีกำาลังการผลิตไฟฟา้รวม 299 
เมกะวตัต์ 

ประโยชน์ทางสังคมและส่ิงแวดล้อมจากการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน 
ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อสำาหรับลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในพื้นท่ีจังหวัดนินห์ถ่วน 
ประเทศเวยีดนาม เพือ่ส่งเสรมิการผลิตไฟฟา้จากแหล่งพลังงานทดแทนและสรา้งความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ

สินเชือ่เพ่ือการอนุรกัษ์พลังงาน 
ธนาคารได้เข้ารว่ม “โครงการเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อการอนุรกัษ์พลังงาน” โดยความรว่มมือระหวา่งสถาบันการเงนิไทยและกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มาอย่างต่อเน่ือง โครงการดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ

สินเชือ่โรงไฟฟา้พลังงานทดแทนในป ี2564

พลังงานแสงอาทิตย์

382.8
ล้านบาท

หมายเหตุ: ข้อมูลสินเชื่ออนุมัติใหม่ปี 2564 
ของสายงานลูกค้าธุรกิจรายใหญ่

วงเงนิสินเชือ่

269
เมกะวัตต์

กําลังการผลิต

พลังงานลม

2,125.9
ล้านบาท

วงเงนิสินเชือ่

30
เมกะวัตต์

กําลังการผลิต

กำลังการผลิตประโยชน์ทางสังคม

เมกะวัตต์คน ครัวเรือน ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี

ลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก

จาํนวนครวัเรอืนท่ีได้รบั
ประโยชน์จากการใชไ้ฟฟา้

จาํนวนแรงงานท้องถ่ินท่ีได้
ประโยชน์จากการจา้งงาน

ในโครงการ

ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม

168 240,0002,000 200,000

หมายเหตุ: ข้อมูลผลการประหยัดพลังงานและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

13.22
ล้านบาท

โครงการในระยะท่ี 6

192.17
ล้านบาท

โครงการในระยะท่ี 6
(วงเงนิสินเชือ่เพิ่มเติม)

ยอดสินเชื่อ (ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2564) ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม

34.16
 จิกะวัตต์ชั่วโมง

ลดปรมิาณ
การใชไ้ฟฟา้ได้

20,448.60
 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการลดปรมิาณ
ก๊าซเรอืนกระจกประมาณ
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ในการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
ผ่านการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่กิจกรรมท่ีเข้าข่าย
การอนุรกัษ์พลังงานตาม พรบ. การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 
เช่น การปรบัปรุงอาคารเพื่ออนุรกัษ์พลังงาน และการปรบัปรุง
กระบวนการผลิตเพือ่ลดการใชพ้ลังงาน การลงทุนดังกล่าวจะชว่ย
ให้ธุรกิจสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ลดต้นทุนการผลิต และลดก๊าซเรอืนกระจก 

สินเชือ่โครงการระบบขนส่งมวลชนไฟฟา้
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินหลักในการสนับสนุนสินเชื่อแก่
โครงการรถไฟฟา้สายสีชมพู ชว่งแคราย-มีนบุร ีและสายสีเหลือง 
ช่วงลาดพร้าว-สำาโรง ในรูปแบบการปล่อยกู้ร่วม มูลค่ารวม 
63,360 ล้านบาท โดยธนาคารให้สินเชื่อวงเงินประมาณ 
17,820.67 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 28.13 ของวงเงนิกู้รว่มของ
โครงการ โครงการรถไฟฟ้าดังกล่าวจะช่วยอำานวยความสะดวก
ในการเดินทางของประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล รวมท้ังชว่ยลดปรมิาณการจราจรและลดก๊าซเรอืนกระจก

ท่ีเกิดจากการเดินทางโดยยานพาหนะท่ีใชเ้ชือ้เพลิงฟอสซลิด้วย 

สินเชือ่บัวหลวงกรนี 
ธนาคารสนับสนุนสินเชือ่อตัราดอกเบี้ยพิเศษแก่เอสเอม็อภีายใต้ 
“สินเชื่อบัวหลวงกรีน” มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2551 เพื่อ
ส่งเสรมิการดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมหรอือนุรกัษ์
ทรพัยากรตามเงือ่นไขท่ีธนาคารกำาหนด ดังน้ี

1.  การลงทุนด้านพลังงานทดแทน รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีสนับสนุน
พลังงานทดแทนหรอืลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เชน่ พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำา การลงทุนเพื่อลด
การใช้พลังงานภายในธุรกิจ และการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และ
จกัรยานยนต์ไฟฟา้ เป็นต้น

2.  การลงทุนด้านการบรหิารจดัการของเสียเพื่อนำากลับมาใชใ้หม่ 
เชน่ การนำาเศษวสัดุเหลือใชม้าใชซ้้ำา หรอืนำากลับมาใชใ้หม่ 

การเบกิใชว้งเงินสนิเชื่อ (ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 รวม

โครงการรถไฟฟา้ สายสีชมพู 
ชว่งแคราย-มีนบุรี 466.83 3,281.00 2,350.50 976.33 7,074.67

โครงการรถไฟฟา้ สายสีเหลือง 
ชว่งลาดพรา้ว-สำาโรง 461.17 2,912.50 2,596.50 1,476.83 7,447.00

ยอดสินเชือ่คงค้าง

ยอดสินเชือ่คงค้าง

กําลังการผลิต

กําลังการผลิต

สินเชือ่เพื่อธุรกิจผลิตและส่งไฟฟา้พลังงานทดแทน 
แสงอาทิตย์ ลม น�า ชวีมวล

107,653
ล้านบาท

สินเชือ่โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยระบบไฟฟา้

สินเชือ่เพื่อธุรกิจบําบัด
และการกําจดัของเสีย

14,522
ล้านบาท

39
ล้านบาท

สินเชือ่เพื่อธุรกิจท่ีมีการนํา
ของใชแ้ล้วและนําเศษวสัดุ
กลับมาใชใ้หม่

314
ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2564

13,646
ล้านบาท

2,824
เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

• ลูกค้าธุรกิจธนาคารต่างประเทศ

43,634
ล้านบาท

3,894

• ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
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3.  การลงทุนด้านการใช้วัสดุชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมี  
เช่น การใช้วสัดุชีวภาพท่ีย่อยสลายงา่ยแทนการใช้พลาสติก 
การทำาเกษตรแบบอนิทรยี์ เป็นต้น

ในป ี2564 ธนาคารสนับสนุนสินเชือ่บวัหลวงกรนีใหกั้บลูกค้าเพิม่เติม
จำานวน 2 ราย วงเงนิสินเชือ่รวม 4.2 ล้านบาท และ ณ สิ้นเดือน 
ธ.ค. 2564 ธนาคารมียอดสะสมของสินเชื่อบัวหลวงกรีนรวม 
93.2 ล้านบาท สินเชื่อดังกล่าวมีส่วนช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถ
ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัของธรุกิจ ใหส้ามารถรบัมอืกับกระแส
การเปล่ียนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำาท่ีกำาลังเกิดขึ้นท้ังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ท้ังน้ี ธนาคารกำาลังอยู่ระหว่าง
การทบทวนและปรบัปรุงสินเชื่อบัวหลวงกรนีให้มีความทันสมัย
มากขึ้น รวมถึงปรบัปรุงหลักเกณฑ์เงือ่นไขต่าง ๆ  ใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของเอสเอม็อมีากขึ้นด้วย

โครงการสินเชือ่เพ่ือส่งเสรมิการจา้งงานระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2563–2564) 
ธนาคารรว่มกับสำานักงานประกันสังคม ในโครงการสินเชื่อเพื่อ
ส่งเสรมิการจา้งงานระยะท่ี 2 โดยสนับสนุนสินเชือ่อตัราดอกเบี้ย
พเิศษแก่สถานประกอบการท่ีขึน้ทะเบยีนกับสำานักงานประกันสังคม 
เพื่อให้กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องและรักษา
การจา้งงานอย่างต่อเน่ืองในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โควดิ-19 ภายใต้เงือ่นไขวา่สถานประกอบการต้องจา่ยเงนิสมทบ
เขา้กองทนุประกันสังคมมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 เดือน และต้องรกัษา
จำานวนผู้ประกันตนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของจำานวนผู้ประกันตน
ในสถานประกอบการ โดยนับต้ังแต่ปี 2563-2564 มีจำานวน
สถานประกอบการท่ีเขา้รว่มโครงการรวม 294 ราย วงเงนิสินเชือ่
รวม 1,059 ล้านบาท โครงการดังกล่าวชว่ยใหส้ถานประกอบการ
สามารถคงการจา้งงานได้อย่างสม่ำาเสมอในชว่งท่ีได้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19

ตราสารหน้ีเพ่ือความยั่งยืน
ธนาคารมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการระดมทุน เพื่อบรรลุ
เปา้หมายด้านความอยา่งยัง่ยนืของบรษัิทเอกชนชัน้นำาในประเทศ ไทย 
ผ่านการเป็นผู้จัดการการจัดจำาหน่ายตราสารหน้ีด้าน ESG 
ในปี 2564 การระดมทุนผ่านการออกตราสารหน้ีสีเขียวหรือ
ตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารหน้ีเพื่อสังคม 
และตราสารหน้ีเพือ่ความยัง่ยนื หรอืตราสารหน้ีส่งเสรมิความยัง่ยนื 
ในตลาดทุนไทยโดยภาคเอกชนมีมูลค่ารวม 56,700 ล้านบาท 
ซึ่งมูลค่าธุรกรรมท่ีธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำาหน่ายเท่ากับ 
37,200 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 66 ของมูลค่าตราสารหน้ีด้าน ESG 
ท้ังหมดในตลาดทุนไทย โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

•  หุน้กู้เพ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมมปีระกันของบรษัิท โตโยต้า ลีสซิง่ 
(ประเทศไทย) จำากัด ครัง้ท่ี 2/2564 มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท 
มีวตัถุประสงค์เพื่อการชำาระคืนหน้ีสำาหรบัการใหบ้รกิารสินเชือ่
เช่าซื้อและลิสซิ่งแก่รถยนต์ไฮบริดท่ีเข้าเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อ
อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม นับเปน็หุน้กู้เพือ่อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีออก
โดยอตุสาหกรรมรถยนต์ครัง้แรกในประเทศไทย 

•  หุน้กู้เพ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมของบรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จำากัด 
(มหาชน)  ครั้งท่ี 1/2564 มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท 
มีวตัถุประสงค์เพื่อทดแทนเงนิท่ีได้ใชไ้ปในการลงทุนโครงการ
พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 
และพลังงานลม 

•  หุน้กู้เพ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมของบรษัิท บซีพีีจ ีจำากัด (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 1/2564 มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท มีวตัถปุระสงค์เพือ่
ชำาระคืนหน้ีสำาหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความรอ้นใต้พิภพในประเทศอนิโดนีเซยี และเพื่อเป็นเงนิลงทุน
ในการปรบัปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศไทย รวมท้ังเพือ่การลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในไต้หวนั

•  หุน้กูส่้งเสรมิความยัง่ยนืของบรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จำากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2564 มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท 
มข้ีอกำาหนดและเงือ่นไขท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามการบรรลุเปา้หมาย
ด้านความยัง่ยืนของบรษัิท ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
การเพิม่ปรมิาณขวด PET หลังการบรโิภคท่ีใชไ้ปในการรไีซเคิล
ต่อปี และการเพิม่สัดส่วนการใชไ้ฟฟา้จากแหล่งพลังงานทดแทน
ของบรษัิท เงนิท่ีได้จากการออกหุน้กู้จะนำาไปใชช้ำาระคืนหน้ีเดิม 
และ/หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนท่ัวไปภายในกิจการ 

•  หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 มูลค่ารวม 10,200 
ล้านบาท มีวตัถุประสงค์เพื่อชำาระคืนหน้ีเดิมสำาหรบัการจัดซื้อ
รถไฟฟา้และระบบรถไฟฟา้และเครือ่งกล ของโครงการรถไฟฟา้
ขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายสายสีเขียว เหนือ-ใต้ 

นอกจากน้ี ในป ี2564 ธนาคารได้มส่ีวนสนับสนุนกระทรวงการคลัง
ในการนำาพนัธบตัรรฐับาลเพือ่ความยัง่ยนืไปขึ้นทะเบียนและแสดง
ข้อมูลใน Luxembourg Green Exchange �LGX� ซึ่งเป็น
แพลตฟอรม์แสดงขอ้มูลตราสารหน้ีสีเขียว ตราสารหน้ีเพือ่สังคม 
และตราสารหน้ีเพื่อความยั่งยืน ท่ีนักลงทุนท่ัวโลกสามารถเข้าถึง
ขอ้มูลได้โดยสะดวก จากการมุง่มัน่สนับสนุนการระดมทนุตราสารหน้ี
ด้าน ESG อย่างต่อเน่ืองได้ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัล 
Sustainable Finance Award 2021: Regional Awards - 
Asia Pacific, “Outstanding Leadership in Green Bonds” 
จากนิตยสาร Global Finance ซึง่ถือเป็นอกีหน่ึงความสำาเรจ็และ
ความภาคภูมิใจของธนาคาร
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กองทุนเพ่ือความยั่งยืน
ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการสนับสนุนการดำาเนินงานของธุรกิจ
ท่ีมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม โดยได้รว่มกับบรษัิท
หลักทรพัย์จดัการกองทุนรวมในเครอืพจิารณาคัดเลือกและนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีมีนโยบายด้าน ESG และด้านความยั่งยืน
มาอยา่งต่อเน่ือง ในป ี2564 ได้ออกกองทนุใหมเ่พิม่อกี 4 กองทุน 
ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน �B-SIP� กองทุนเปิดบัวหลวง
ยัง่ยนืเพือ่การเล้ียงชพี �B-SIPRMF� กองทนุเปดิบวัหลวงยัง่ยนื
เพือ่การออม �B-SIPSSF� และกองทนุเปิดบีแคป คลีน อนิโนเวชัน่ 
�BCAP-CLEAN� 

ปัจจุบันกองทุนเพือ่ความยั่งยืนท่ีธนาคารเสนอขายมีดังน้ี

•  กองทุนรวมคนไทยใจดี (B-KIND) เน้นลงทุนในบริษัทท่ีมี
ส่วนรว่มรบัผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน ได้แก่ ส่ิงแวดล้อม สังคม 
ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอรร์ปัชั่น กองทุนมีนโยบายนำา
ร้อยละ 40 ของรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน 
ไปบรจิาคใหแ้ก่มูลนิธหิรอืหน่วยงานพฒันาสังคม อยา่งน้อยปลีะ 
1 ครัง้ โดย ณ ส้ินเดือน ธ.ค. 2564 กองทุนมีมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธเิท่ากับ 594.93 ล้านบาท

•  กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) 
กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) และ
กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(BSIRIRMF) เน้นลงทุนในบรษัิทท่ีมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยพจิารณาจากการจดัอนัดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทยหรอืหน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้อง และ
สำาหรบักองทนุรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภิบาลไทย �B-THAICG� 
ยงัพจิารณาถึงการท่ีบรษัิทได้รบัการรบัรองเปน็สมาชกิแนวรว่ม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั 
�CAC� ณ ส้ินเดือน ธ.ค. 2564 กองทนุบวัหลวงหุน้ธรรมาภิบาล

ไทย �B-THAICG� มีมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธเิท่ากับ 258.51 ล้านบาท 
กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล �BSIRICG� 
3,799.44 ล้านบาท และกองทนุเปดิบัวหลวงสิรผิลบรรษัทภิบาล
เพือ่การเล้ียงชพี �BSIRIRMF� 3,696.66 ล้านบาท

•  กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) กองทุนเปิดบัวหลวง
ยัง่ยนืเพ่ือการเล้ียงชพี (B-SIPRMF) และกองทนุเปดิบวัหลวง
ยัง่ยนืเพ่ือการออม (B-SIPSSF) เน้นลงทุนในบรษัิทท่ัวโลกท่ีมี
การจัดการอย่างยั่งยืนโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการ โดย ณ 
ส้ินเดือน ธ.ค. 2564 มีมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนเปิด

บวัหลวงยัง่ยนื �B-SIP� 4,628.25 ล้านบาท กองทนุเปดิบวัหลวง
ยัง่ยนืเพือ่การเล้ียงชพี �B-SIPRMF� 1,065.36 ล้านบาท และ
กองทนุเปดิบวัหลวงยัง่ยนืเพือ่การออม �B-SIPSSF� 179.76 
ล้านบาท

•  กองทนุเปดิบีแคป คลีน อนิโนเวชัน่ (BCAP-CLEAN) เน้นลงทนุ
ในหลักทรพัย์หรอืตราสารของบรษัิทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
นวัตกรรมท่ีช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
เช่น พลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจหมุนเวยีนและ
การจดัการขยะ อปุกรณ์กักเก็บพลังงาน เปน็ต้น โดย ณ ส้ินเดือน 
ธ.ค. 2564 กองทนุมมูีลค่าทรพัยสิ์นสุทธเิท่ากับ 940.21 ล้านบาท
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ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการส่งเสรมิการเขา้ถึงบรกิาร
และใหค้วามรูท้างการเงนิอยา่งท่ัวถึงมาโดยตลอด เน่ือง จากเชือ่มัน่วา่ 
การเข้าถึงบรกิารทางการเงนิและการมีความรูท้าง การเงนิจะชว่ย
สรา้งความมัน่คงทางการเงนิของครวัเรอืน เพิม่ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจ ลดความเหล่ือมล้ำาในสังคม และสรา้ง
การเติบโตท่ียั่งยืนของประเทศ อกีท้ังยังมีประโยชน์เชงิธุรกิจต่อ
ธนาคารด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ระยะยาวจากการ
ขยายฐานลกูค้า ธนาคารมุง่มัน่ส่งเสรมิการเขา้ถึงบรกิารและปลกูฝัง
ความรูท้างการเงนิแก่ลกูค้าของธนาคาร ท้ังลูกค้าบุคคลและลกูค้า
ธุรกิจ ประชาชนท่ัวไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ  โดยการขยาย
บรกิารทางการเงนิใหม้ีความครอบคลุมมากขึ้น พฒันาผลิตภัณฑ์
และบรกิาร ตอบโจทย์เอสเอม็อแีละกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ  ตลอดจน
ใหค้วามรูด้้านการเงนิและด้านธุรกิจผ่านหลากหลายชอ่งทาง

แนวทางการดำาเนินงาน

ธนาคารมุ่งมั่นพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารทางการเงนิต่าง ๆ  และ
ได้ขยายช่องทางบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บรกิารอย่างท่ัวถึง นอกจากน้ี ยังใหค้วามสำาคัญกับการใหค้วามรู้
ทางการเงนิแก่ลูกค้าและประชาชนท่ัวไปผ่านการดำาเนินงานของ
ธนาคารเองและความรว่มมอืกับพนัธมติรจากท้ังภาครฐัและเอกชน 
เน่ืองจากตระหนักถึงประโยชน์สำาคัญ 2 ประการ คือ 1. เป็นโอกาส
ในการชว่ยสรา้งภมูคิุ้มกันทางการเงนิแก่ครวัเรอืนและสรา้งเสรมิ
ศักยภาพแก่ธุรกิจ ซึ่งเป็นหน่ึงในความรบัผิดชอบท่ีธนาคารมีต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว และ 2. เป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า
และสรา้งรายได้ของธนาคารในระยะยาว 

ธนาคารได้วางกลยุทธด้์านการส่งเสรมิการเขา้ถึงบรกิารและความรู้
ทางการเงนิ เพือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องนำาไปปฏิบัติ
ให้เหมาะสมตามบทบาทและหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน โดยเน้น
การดำาเนินงานใน 3 ด้าน ดังน้ี 

1.  การเตรยีมพรอ้มรบัมอืสังคมสูงวยั เน้นเรือ่งการส่งเสรมิการออม
และการจดัการหน้ีสิน 

2.  การวางรากฐานท่ีเแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจ เน้นเรื่อง
การสนับสนุนสินเชื่อแก่เอสเอ็มอีและเกษตรกร และการให้
ความรูแ้ละทักษะต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพการเขา้ถึงสินเชือ่
ในระยะยาว

3.  การขยายโอกาสทางการเงินสู่กลุ่มเปราะบาง เน้นเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิาร รวมท้ังการใหค้วามรูท้างการเงนิ
ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ธนาคารมีการติดตามผลการดำาเนินงานต่าง ๆ  เพื่อนำามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรกิารตลอดจนปรบัปรุงเน้ือหาและรูปแบบของการ 
ส่งเสรมิความรู ้ใหต้รงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

การสง่เสรมิการเขา้ถึงบรกิารทางการเงิน
แก่ลกูค้าบุคคล

การพัฒนาชอ่งทางบรกิาร
• บรกิารตัวแทนธนาคาร

ธนาคารได้แต่งต้ังตัวแทนธนาคาร เพือ่เพิม่ชอ่งทางบรกิารของ
ธนาคารให้มากขึ้น ทำาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
สะดวกและท่ัวถึงยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถใช้บริการจากตัวแทน
ธนาคารท่ีอยู่ใกล้บ้านในชว่งเวลาท่ีสะดวก ไม่วา่จะอยู่ในจงัหวดั
หา่งไกลหรอืในชมุชนนอกเขตเมือง บรกิารตัวแทนธนาคารเพิม่
ความสะดวกในการเขา้ถึงบรกิารแก่ผู้ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกล 
หรอืยังไม่สามารถเข้าถึงบรกิารผ่านชอ่งทางดิจทัิล เชน่ โมบาย
แบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง 
หรอืไม่สะดวกไปใชบ้รกิารท่ีสาขาธนาคารในระหวา่งเวลาทำางาน 
ตัวแทนธนาคารประกอบด้วยเซเวน่ อเีลฟเวน่ โลตัส ทรู มันน่ี 
เอไอเอส เคอรี ่ เอก็ซ์เพรส และไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีจุดบรกิาร
กระจายอยู่ท่ัวทุกจงัหวดั โดยสามารถใหบ้รกิารต่าง ๆ  ดังน้ี

การเขา้ถึงบรกิารและ
การใหค้วามรูท้างการเงิน
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•  บรกิารรบัฝากและถอนเงนิสดท่ี เซเวน่ อเีลฟเวน่ โลตัส และ
ไปรษณีย์ไทย 

•  บริการชำาระค่าสินค้าและบริการท่ี เซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส 
ทรู มันน่ี และเอไอเอส

•  บริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำาตัวประชาชน �บริการ 
Be My ID� ได้ท่ี เซเวน่ อเีลฟเวน่ และเคอรี ่เอก็ซเ์พรส 

ในปี 2564 มีจุดบริการตัวแทนธนาคารท้ังส้ิน 93,539 แห่ง 
กระจายอยู่ในพื้นท่ีต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ และมีการทำาธุรกรรมผ่าน
ตัวแทนธนาคารกว่า 5.6 ล้านรายการ โดยเป็นการฝากและ
ถอนเงนิสดกวา่ 4.6 ล้านรายการ

• บัวหลวงเอทีเอม็
ธนาคารให้บรกิารทำาธุรกรรมผ่านเครือ่งบัวหลวงเอทีเอม็และ
เครือ่งบวัหลวงฝากถอนอตัโนมติัรวมแล้วกวา่ 10,000 เครือ่ง
ท่ัวประเทศ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ลกูค้าและประชาชนท่ัวไปสามารถเขา้ถึง
บรกิารได้อยา่งท่ัวถึง ธนาคารได้ปรบัปรุงการใหบ้รกิารผ่านเครือ่ง
บัวหลวงเอทีเอม็ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เช่น การถอนเงนิไม่ใช้บัตร และการ
ฝาก-ถอนในเครือ่งเดียว นอกจากน้ี ธนาคารยังได้พฒันาฟงัก์ชนั
พิเศษในการถอนเงนิสดสำาหรบัผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ 
“โหมดทำารายการสำาหรบัผู้พกิารทางสายตา” โดยคำานึงถึงความ
สะดวกและปลอดภัยของผู้ใชบ้รกิาร ภายใต้มาตรฐานท่ีกำาหนด
ร่วมกันระหว่างธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย บริการ
ดังกล่าวนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการใช้เงนิสดในชีวติ
ประจำาวนัของกลุ่มผู้พิการทางสายตาแล้ว ยังช่วยให้สามารถ
เข้าถึงบรกิารได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกและปลอดภัยทัดเทียม
คนปกติอกีด้วย ในปี 2564 ธนาคารได้ใหบ้รกิารเครือ่งเอทีเอม็
ท่ีรองรับ “โหมดการทำารายการสำาหรับผู้พิการทางสายตา” 
มากกวา่ 7,290 เครือ่งท่ัวประเทศ 

•  โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ และบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง
ธนาคารมุง่มัน่พฒันาแอปพลิเคชนัโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคาร
กรุงเทพ ใหทั้นสมัย ใชง้านงา่ย สะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย และ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใชง้านทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสรมิการ
เขา้ถึงบรกิารทางการเงนิอยา่งท่ัวถึง ทกุท่ี ทกุเวลา ผู้ใชส้ามารถ
จดัการเรือ่งเงนิได้ครบจบในแอปเดียว ไม่วา่จะเปน็การเปดิบญัชี
สะสมทรพัย์ โอน-ถอน-เติมเงนิ จา่ยบิล บรหิารการลงทุน หรอื
การยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องไปท่ีสาขา นอกจากน้ี ธนาคารยังให้
บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง เพือ่ใหล้กูค้าสามารถจดัการด้านการเงนิ 
ได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
ผ่านทางคอมพวิเตอรแ์ละแท็บเล็ต ณ ส้ินป ี2564 มีผู้ลงทะเบียน
ใช้บรกิารโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง 
ไอแบงก์ก้ิง มากกวา่ 11.2 ล้านราย

• บัวหลวงโฟน บรกิารธนาคารอตัโนมติัทางโทรศัพท์ 
ธนาคารให้บริการธนาคารอัตโนมัติทางโทรศัพท์ตลอด 24 
ชัว่โมง �บัวหลวงโฟน 1333� เพือ่อำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ในการสอบถามข้อมูล โอนเงนิ ชำาระค่าบรกิาร เติมเงนิมือถือ 
ส่ังซื้อสมุดเช็ค สอบถามยอดและชำาระบัตรเครดิต ใช้บริการ
กองทุน และบริการอื่น ๆ  ได้ด้วยตนเองหรือผ่านเจ้าหน้าท่ี
คอลเซ็นเตอร ์โดยไม่ต้องไปท่ีสาขาธนาคาร และช่วยลดความ
เส่ียงจากการแพรก่ระจายของโควดิ-19

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารดิจทัิล
• บัญชเีงนิฝากสะสมทรพัย์ e-Savings 

ธนาคารใหบ้รกิารบัญชเีงนิฝากสะสมทรพัย์ e-Savings ผ่าน
โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ เพื่อส่งเสรมิการเข้าถึง
บรกิารเงนิฝากอยา่งท่ัวถึง ผู้ใชบ้รกิารสามารถเปิดบญัชเีงนิฝาก
สะสมทรัพย์  e-Savings ได้ด้วยตนเอง ทุกท่ี ทุกเวลา 
ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี ไม่กำาหนดยอดเงนิฝากขั้นต่ำา
ในการเปดิบญัช ีและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการทำาธรุกรรมขา้มเขต 

นอกจากน้ี เพื่ออำานวยความสะดวกในการเปิดบัญชีดังกล่าว 
ธนาคารได้นำาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
National Digital ID �NDID� มาใช้ และได้ใหบ้รกิารยืนยัน
ตัวตนด้วยบัตรประจำาตัวประชาชน �Be My ID� ผ่านสาขา
ธนาคาร เซเว่น อีเลฟเว่น และ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส รวมกว่า 
16,000 จุดบริการ ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวประเทศ บัญชีเงินฝาก
และบรกิารยืนยันตัวตนดังกล่าวจะชว่ยลดต้นทุนการเปิดบัญชี
เงนิฝาก ท้ังต้นทุนท่ีเป็นตัวเงนิและไม่ใชตั่วเงนิ ชว่ยขยายการ
เข้าถึงบรกิารเงนิฝากใหท่ั้วถึงมากข้ึน และชว่ยส่งเสรมิการทำา
ธุรกรรมผ่านชอ่งทางดิจทัิลใหแ้พรห่ลายยิ่งขึ้นด้วย

• บรกิาร Cross Border QR Payment
ธนาคารมุ่งมั่นเป็นผู้ให้บรกิารรบัชำาระเงนิข้ามประเทศในระดับ
ภูมิภาค โดยรว่มกับธนาคารแหง่ประเทศไทยพัฒนานวตักรรม
ท่ีใช้ QR Code สำาหรับชำาระค่าสินค้าและบริการข้ามประเทศ 
ธนาคารได้รบัการคัดเลือกใหเ้ปน็ Settlement Bank �ธนาคาร
ท่ีรบัผิดชอบการชำาระดุลสำาหรบัธุรกรรมระหวา่งประเทศ� และ
ยงัเปน็ธนาคารแรกท่ีใหบ้รกิาร Cross-Border QR Payment 
ผ่านช่องทางโมบายแบงก์ก้ิง ระหวา่งประเทศไทยกับประเทศ
เวยีดนาม และประเทศไทยกับประเทศอนิโดนีเซยี ลกูค้าคนไทยจะ
สามารถใชโ้มบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ สแกน QR Code 
ของร้านค้าเพื่อชำาระค่าสินค้าและบริการในประเทศเวยีดนาม
หรือประเทศอินโดนีเซียได้แบบเรียลไทม์ และในทางกลับกัน 
ชาวอนิโดนีเซยีและเวยีดนามก็สามารถสแกน QR Code เพื่อ
จ่ายค่าสินค้าและบริการแก่ร้านค้าในประเทศไทยได้เช่นกัน 
บริการดังกล่าวจะช่วยลดความจำาเป็นในการถือเงนิสดท่ีเป็น
เงนิตราต่างประเทศ เพิ่มความสะดวกในการชำาระค่าสินค้าและ
บรกิารของนักท่องเท่ียวและแรงงานข้ามชาติ สรา้งโอกาสทาง
ธรุกิจใหแ้ก่รา้นค้ารายยอ่ย โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
และเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานทางการเงนิระหวา่งประเทศให้
เชือ่มโยงกันได้
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•  บัญชเีงนิฝากพ้ืนฐานสำาหรบัผู้ท่ีถือบัตรสวสัดิการแหง่รฐัและ
ผู้ท่ีมอีายุ 65 ปขีึ้นไป
ธนาคารได้ใหบ้รกิาร “บัญชเีงนิฝากพืน้ฐาน” แก่ผู้มีรายได้น้อย
ท่ีลงทะเบยีนโครงการสวสัดิการแหง่รฐัและผู้ท่ีมอีายุ 65 ปีขึ้นไป 
อยา่งต่อเน่ืองต้ังแต่ป ี2561 จนถึงปจัจุบนั เพือ่ส่งเสรมิการเขา้ถึง 
และการใชบ้รกิารทางการเงนิของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว บัญชี
เงนิฝากพื้นฐานมีคุณลักษณะพิเศษคือ ไม่กำาหนดยอดเงนิฝาก
ขั้นต่ำาในการเปิดบัญชี ยกเวน้ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี และ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปขีองบตัรเดบติท่ีผูกไวกั้บ
บญัชเีงนิฝากพืน้ฐาน ซึง่จะชว่ยลดต้นทนุในการเปิดบญัชเีงนิฝาก
ของกลุ่มเปา้หมาย และจะชว่ยใหก้ารวางแผนจดัการด้านการเงนิ
ของกลุ่มเป้าหมายสามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ณ ส้ินป ี2564 ธนาคารได้ใหบ้รกิารเปดิบญัชเีงนิฝากพืน้ฐานไปแล้ว 
กวา่ 90,000 บัญชี

• บัญชเีงนิฝากสินมธัยะทรพัย์ทว ี– บัวหลวงคิดส์ 
ธนาคารส่งเสริมวนัิยการออมในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยให้
บดิาหรอืมารดาของเด็กท่ีอายุต่ำากวา่ 14 ป ีสามารถขอเปดิบญัชี
เงนิฝากสินมธัยะทรพัยท์ว ี– บวัหลวงคิดส์ เพือ่สรา้งความมัน่คง
ทางการเงนิในอนาคตใหบุ้ตร นอกจากน้ี เงือ่นไขของการฝาก
บัญชดัีงกล่าวยังเหมาะสำาหรบัใหพ้อ่แม่ใชเ้ป็นเครือ่งมือปลูกฝัง
วนัิยการออมของบุตรด้วย โดยหากฝากเงนิเป็นประจำา จำานวน
เท่ากันทุกเดือน เป็นเวลา 2 ปี �ขั้นต่ำาเดือนละ 500 บาท� 
จะได้รบัดอกเบีย้ในอตัราท่ีสูงกวา่ดอกเบีย้เงนิฝากประจำา 12 เดือน 

และไม่ต้องเสียภาษีเงนิได้จากดอกเบี้ย ณ ส้ินปี 2564 ธนาคาร
ได้ใหบ้รกิารเปดิบญัชเีงนิฝากสินมัธยะทรพัยท์ว ี– บัวหลวงคิดส์
ไปแล้วกวา่ 25,000 บัญชี

• สินเชือ่ส่วนบุคคลไมม่หีลักประกัน
ธนาคารเพิม่โอกาสการเขา้ถึงสินเชือ่แก่มนุษยเ์งนิเดือนหรอืผู้ท่ี
เริม่ต้นทำางาน โดยใหบ้รกิารสินเชือ่ส่วนบุคคลอเนกประสงค์ไมม่ี
หลักประกันสำาหรบัพนักงานประจำาท่ีมบีญัชเีงนิเดือนกับธนาคาร
กรุงเทพและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ในวงเงนิ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรอืสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 
คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล
ค้ำาประกัน ผู้ท่ีมคีณุสมบติัตามเกณฑ์สามารถเลือกรูปแบบสินเชือ่
ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ สินเชือ่บัวหลวงสุขใจ �สินเชือ่เงนิกู�้ สามารถ
ผ่อนชำาระเท่ากันทุกงวด ระยะเวลาผ่อนชำาระสูงสุด 5 ปี ธนาคาร
โอนเงนิกู้เข้าบัญชีเงนิเดือนโดยอตัโนมัติ และสินเชื่อบัวหลวง
อุน่ใจ �สินเชือ่หมุนเวยีน� วงเงนิสำารองไวใ้ชย้ามฉกุเฉินและชว่ย
เสรมิสภาพคล่องโดยเบกิถอนด้วยบตัรบเีฟิสต์ สมารท์ ผ่อนชำาระ
เพียงรอ้ยละ 5 ของยอดคงค้าง ณ สิ้นปี 2564 ธนาคารมี
ลกูค้าสินเชือ่ดังกล่าวรวมท้ังส้ินกวา่ 1,700 ราย 

• สินเชือ่บุคคลเพ่ือธุรกิจรายย่อย
ธนาคารใหบ้รกิารสินเชือ่เพือ่เพิม่สภาพคล่องแก่ธรุกิจรายยอ่ย 
ผ่านบรกิารวงเงนิพรอ้มใช ้สินเชือ่บัวหลวงเพิ่มทรพัย์ �เงนิกู้� 
และสินเชือ่บัวหลวงพูนทรพัย์ �เงนิทุนหมุนเวยีน� 

• สินเชือ่ข้าราชการบำานาญ
ธนาคารเหน็ความสำาคัญของการสนับสนุนสินเชือ่แก่ผู้เกษียณอายุ 
ซึง่ไมม่รีายรบัมาก เชน่ ตอนก่อนเกษียณ แต่อาจยงัมคีวามต้องการ
ใช้จ่ายในระดับเท่าเดิม ธนาคารจึงให้บรกิารสินเชื่อข้าราชการ
บำานาญเพื่อเปิดโอกาสให้นำาเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ 
ในปี 2564 มีข้าราชการบำานาญเข้ารว่มโครงการ 10,302 ราย

จำนวนเครื่องรับฝากเงินสด
และเครื่องบัวหลวงฝากถอนอัตโนมัติ

1,185
เครื่อง

จำนวนบัญชี
เงินฝากพื้นฐาน

90,000
บัญชี

จำนวนจุดบริการ
ตัวแทนธนาคาร 

93,539
แห่ง

จำนวนเครื่อง
บัวหลวงเอทีเอ็ม

8,675
เครื่อง

จำนวนผู้ลงทะเบียน
ใช้บริการธนาคารดิจิทัล

 โมบายแบงก์กิ้ง 
จากธนาคารกรุงเทพ และ 

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง มากกว่า

11.2
ล้านราย

CASH 
DEPOSIT
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การส่งเสรมิการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิ
แก่ลูกค้าธุรกิจและเกษตรกร
• โครงการสินเชือ่เพ่ือเอสเอม็อ ี

ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของเอสเอม็อท่ีีมต่ีอเศรษฐกิจของ
ประเทศ เชือ่มั่นในศักยภาพของเอสเอม็อ ีและพรอ้มสนับสนุน
ด้านสินเชือ่และทักษะความรูต่้าง ๆ  เพือ่ใหเ้อสเอม็อสีามารถเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน  ธนาคารได้พฒันาผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ 
เพื่อให้สอดคล้องความต้องการท่ีหลากหลายของเอสเอ็มอี 
เชน่ สินเชือ่ธุรกิจเพือ่ความคล่องตัวทางธุรกิจ สินเชือ่บัวหลวง
เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชื่อบัวหลวงกรีน และสินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการสถานีบรกิารน้ำามนั ผู้สนใจสามารถสมัครใชบ้รกิาร
ได้ท่ีสาขาธนาคาร หรอืสมัครผ่านเวบ็ไซต์ธนาคารกรุงเทพ

• โครงการค้ำาประกันสินเชือ่ บสย. SMEs 
ธนาคารมุง่มัน่ส่งเสรมิเอสเอม็อใีหส้ามารถแขง่ขนัและเติบโตได้
อย่างมั่นคง ด้วยการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงนิทุนผ่านระบบ
สถาบนัการเงนิ ธนาคารสนับสนุนสินเชือ่แก่เอสเอม็อท่ีีต้องการ
เงนิทุนหมุนเวยีนแต่ขาดหลักทรพัย์ค้ำาประกัน โดยได้เข้ารว่มใน
โครงการค้ำาประกันสินเชื่อต่าง ๆ  ของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม �บสย.� ได้แก่  บสย. SMEs ดีแน่นอน 
บสย. SMEs ท่ีได้รบัหนังสือค้ำาประกัน บสย. SMEs บัญชเีดียว 

และบสย. SMEs นำาเข้า-ส่งออก ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ บสย. 
SMEs สรา้งชาติ �Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 9: 
PGS9� ธนาคารได้เขา้รว่มในโครงการดังกล่าวต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี 2 
โดยในปี 2564 มีเอสเอ็มอีท่ีขาดหลักทรัพย์ค้ำาประกันได้รับ
สินเชือ่ผ่านโครงการดังกล่าว 5,355 ราย รวมวงเงนิสินเชือ่กวา่ 
17,960 ล้านบาท

•  โครงการเกษตรก้าวหน้าและการสนับสนุนสินเชือ่แก่เกษตรกร
และธุรกิจเกษตร
ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของภาคเกษตร ในฐานะแหล่ง
อาหาร แหล่งงาน และแหล่งรายได้ท่ีสำาคัญของประเทศ จงึมุ่งมัน่
สนับสนุนเกษตรกรและธุรกิจเกษตรอย่างต่อเน่ืองให้สามารถ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาดและมีมูลค่าเพิ่ม
สูง โดยการสนับสนุนบรกิารทางการเงนิต่าง ๆ  รวมถึงสินเชือ่ 
นอกจากน้ี ทีมงานเกษตรก้าวหน้าของธนาคารยงัทำางานรว่มกับ
ผู้เชีย่วชาญ เกษตรกรก้าวหน้า และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
สนับสนุนความรูแ้ก่เกษตรกรและธุรกิจเกษตรในด้านการผลิต 
การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจัดการพลังงานเพื่อ
ลดก๊าซเรอืนกระจก การทำางานอย่างทุ่มเทและต่อเน่ืองตลอด
หลายสิบปีท่ีผ่านมาของธนาคารและทีมงานเกษตรก้าวหน้าได้
ชว่ยใหลู้กค้าหลายรายสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อย่าง
เปน็ท่ีน่าพอใจ จนสามารถพสูิจน์วา่อาชพีเกษตรกรสามารถสรา้ง
รายได้และความเป็นอยู่ท่ีดีทัดเทียมกับอาชพีอืน่ ๆ  

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ธนาคารได้สนับสนุนลูกค้า
เกษตรกรฟารม์เมล่อนใหป้รบัโมเดลธรุกิจจากเดิมท่ีเน้นขายสินค้า
ผ่านธุรกิจขายปลีกสมัยใหม่ เป็นขายผ่านช่องทางออนไลน์
มากขึน้ และได้ใหค้ำาแนะนำาเก่ียวกับการพฒันาฟารม์เชงิท่องเท่ียว
เพือ่สรา้งรายได้เพิม่ พรอ้มท้ังสนับสนุนสินเชือ่ดอกเบีย้ต่ำา ของ
ธนาคารแหง่ประเทศ ไทย ใหแ้ก่ลกูค้าดังกล่าว นอกจากน้ี ธนาคาร
ยังได้สนับสนุนเงนิลงทุนแก่ลูกค้าในการปรบัธุรกิจใหเ้ป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม เชน่ การสนับสนุนสินเชือ่แก่เกษตรกรฟารม์สุกร
เพื่อนำามูลสุกรไปผลิตก๊าซชีวภาพสำาหรับปั่ นไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม 
ทำาให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าและลดก๊าซมีเทนด้วย และการ
สนับสนุนเงนิลงทุนเพื่อติดต้ังระบบโซล่ารบ์นหลังคาแก่ลูกค้า
เกษตรกรฟารม์ไก่ ผ่านโครงการสินเชือ่บัวหลวงกรนี ณ สิ้นปี 
2564 ธนาคารมียอดคงค้างสินเชือ่เกษตรท้ังส้ินกวา่ 25,000 
ล้านบาท

การใหค้วามรูท้างการเงนิแก่ลูกค้าและประชาชนท่ัวไป
• การเงนิมัน่คงกับครอบครวับัวหลวง

ธนาคารเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการบรหิารการเงนิ
และปลกูฝังวนัิยทางการเงนิเพือ่สรา้งความมัน่คงและมัง่ค่ังใหแ้ก่
ประชาชนทกุเพศทกุวยั โดยการเผยแพรค่วามรูแ้ละบทวเิคราะห์
ท่ีเปน็ประโยชน์ผ่านเฟซบุก๊แฟนเพจ “การเงนิมัน่คงกับครอบครวั
บัวหลวง” ธนาคารหวงัวา่ความรู้เหล่าน้ีจะช่วยจุดประกายให้
ประชาชนสนใจสร้างวินัยทางการเงินในวงกว้าง นอกจากน้ี 
ธนาคารยังสนับสนุนกิจกรรมใหค้วามรูท้างการเงนิของธุรกิจ
และสถาบันการศึกษา ด้วยการจดัหาวทิยากรผู้เชี่ยวชาญหรอื
เจา้หน้าท่ีของธนาคารไปให้ความรูท่ี้เป็นประโยชน์แก่พนักงาน
และนักเรยีนนักศกึษา 

• โครงการ 2S (Saving and Service) 
ธนาคารมนีโยบายส่งเสรมิความรูแ้ละความเขา้ใจทางการเงนิแก่
ประชาชนทุกชว่งวยั ต้ังแต่วยัเด็ก วยัทำางาน จนถึงวยัเกษียณ 
โครงการ 2S คือ โครงการท่ีส่งเสริมให้พนักงานธนาคารทำา
กิจกรรมให้ความรูท้างการเงนิท่ีตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าและประชาชนวัยต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงความสำาคัญของการวางแผนการเงนิ รวมถึง
แนะนำาผลิตภัณฑ์ทางการเงนิท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับ
แต่ละชว่งวยั เพือ่สรา้งความมั่นคงทางการเงนิในอนาคต

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

สินเชือ่เพือ่เอสเอม็อี

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Business-Banking/Finance-My-Business/Loans-for-SMEs
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• โครงการ The Stock Master University
ธนาคารร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำากัด �มหาชน� 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด และ
ตลาด หลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย จดัโครงการสรา้งเสรมิความรู้
ด้านการเงินและการลงทุนให้กับนักศึกษาเพื่อต่อยอดสู่การ
บริหารการเงินและสร้างทรัพยากรนักลงทุนท่ีมีคุณภาพ 
นักศึกษาท่ีรว่มโครงการจะได้รบัความรูด้้านการบรหิารการเงนิ
ส่วนบุคคลและการลงทุนจากทีมวทิยากรผู้เชีย่วชาญ รวมถึงได้
ทดลองซื้อขายหลักทรพัย์แบบจำาลองผ่านระบบ Click2Win 
ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย การจดักิจกรรมในปน้ีีเปน็
แบบออนไลน์เน่ืองจากสถานการณ์การแพระ่บาดของโควดิ-19 
มีนักศึกษารว่มโครงการ 1,870 คน จาก 6 สถาบันการศึกษา 
ได้แก่ มหาวทิยาลัยบูรพา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุร ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวทิยาลัย
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ โครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสใหนั้กศึกษา
สามารถซกัถามข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบรกิารของธนาคาร 
สามารถเปิดบัญชีสะสมทรัพย์และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 
รวมถึงสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ของธนาคาร เช่น 
บัตรเดบิต SMS โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ 
Promptpay และ BeMerchant ได้ด้วย

•  โครงการใหค้วามรูท้างการเงนิแก่ผู้ท่ีมคีวามบกพรอ่ง
ทางการมองเหน็
ธนาคารสนับสนุนและส่งเสรมิให้ผู้ท่ีมีความบกพรอ่งทางการ
มองเห็นสามารถเรยีนรูแ้ละเข้าถึงบรกิารทางการเงนิได้อย่าง
ทัดเทียมคนท่ัวไป ในปี 2564 ธนาคารได้ดำาเนินโครงการ Fin 
Lit for the Blind โดยการจดัทำาคู่มือการทำาธุรกรรมทางเงนิ
สำาหรบัผู้ท่ีมคีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็และคัดเลือกบทความ
หรอืหนังสือเก่ียวกับความรูท้างการเงนิท่ีเป็นประโยชน์ ไม่วา่จะ
เป็นเรือ่งการวางแผนการเงนิ การจดัการหน้ี หรอืการแนะนำา

ผลิตภัณฑ์การเงนิและการลงทุน เพือ่นำามาจดัทำาเปน็หนังสือเสียง
ผ่านแอปพลิเคชนั Read for the Blind ของมูลนิธคินตาบอด
ไทย โครงการดังกล่าวมกีารจดัอบรมผู้รว่มโครงการเพือ่แนะนำา
วิธีการอ่านอย่างชัดเจนและมีคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบ
คุณภาพการบันทึกเสียงก่อนการเผยแพรทุ่กครัง้ มีพนักงาน
ธนาคารเข้ารว่มโครงการ 116 คน โดยมีผู้ท่ีมีความบกพรอ่ง
ทาง การมองเหน็ใชบ้รกิารอา่นหนังสือเสียงแล้วกวา่ 3,200 ครัง้

•  โครงการคนไทยยุคใหมใ่ส่ใจเรือ่งเงนิ และ BBL The Trainer 
ธนาคารรว่มกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกจดัทำา
โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรือ่งเงนิต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยมี
วตัถุประสงค์เพือ่พฒันาบุคลากรและถ่ายทอดความรูท้างการเงนิ
ผ่านการเล่นเกมให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ท่ัวประเทศ ในปี 2564 เน่ืองด้วยสถานการณ์โควดิ-19 จงึได้
เปล่ียนรูปแบบเป็นการจดักิจกรรมผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์
รูปแบบเสมอืนจรงิ ต้ังแต่เริม่ต้นจนถึงปจัจุบนั โครงการดังกล่าว
ได้ถ่ายทอดความรูท้างการเงนิให้แก่นิสิตนักศึกษาไปแล้วกวา่ 
20,000 คน จาก 42 มหาวทิยาลัย ธนาคารได้จดัโครงการ BBL 
The Trainer เพื่ออบรมและคัดเลือกพนักงานธนาคารใหเ้ป็น
วิทยากรอาสาในโครงการคนไทยยุคใหม่ใ ส่ใจเรื่องเงิน 
มีพนักงานธนาคารได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรอาสา
มากถึง 285 คน 

•  มหกรรมการเงนิ และเทศกาลการเงนิการลงทุน
ธนาคารเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินและเทศกาลการเงิน
การลงทุนท่ีจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ข้อมูลและความรู้
ทางการเงนิแก่ลูกค้าและประชาชนในพื้นท่ีและจงัหวดัใกล้เคียง 
ครอบคลมุเรือ่งการออม การลงทนุ ผลิตภัณฑ์และบรกิารต่าง ๆ  
ของธนาคาร มาตรการชว่ยเหลือของธนาคารในชว่งสถานการณ์
โควดิ-19 ตลอดจนเทคโนโลยด้ีานการเงนิยุคใหมห่รอื Fin Tech 
ภายใต้แนวคิด “สานสัมพนัธเ์พือ่นคูคิ่ด สู่ชวีติอนัม่ังค่ัง” ภายในงาน

มีผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารและบริษัทพันธมิตรคอยดูแลให้
คำาแนะนำาอยา่งใกล้ชดิ ในป ี2564 ธนาคารเขา้รว่มงานมหกรรม
การเงินรวม 4 ครั้ง ท่ีเชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา และ
กรุงเทพมหานคร และเข้ารว่มงานเทศกาลการเงนิการลงทุนท่ี
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารว่มงานมหกรรมและเทศกาลดังกล่าวมี
ท้ังส้ินกวา่ 100,000 คน

• โครงการคลินิกแก้หน้ี
ธนาคารเข้ารว่มโครงการคลินิกแก้หน้ีต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2560 
โครงการดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหน้ีของ
ลูกหน้ีรายย่อย ซึ่งรวมถึงหน้ีบัตรเครดิต บัตรกดเงนิสด และ
สินเชื่อส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกัน อย่างเบ็ดเสรจ็ครบวงจร
ในท่ีเดียว การแก้หน้ีดังกล่าวดำาเนินการควบคูไ่ปกับการใหค้วามรู้
เก่ียวกับการวางแผนการเงนิและการสรา้งวนัิยทางการเงนิ จนถึง
ปจัจุบัน มลูีกหน้ีของธนาคารเข้ารว่มโครงการคลินิกแก้หน้ีท้ังส้ิน 
1,837 ราย เฉพาะลกูหน้ีท่ีรว่มโครงการในปี 2564 มจีำานวน 938 ราย

• AEC CONNECT 
ธนาคารได้จดัต้ัง AEC CONNECT เพือ่เปน็ศนูยใ์หค้ำาแนะนำาด้าน
การเงนิ การค้า และการลงทุนสำาหรบัผู้ท่ีสนใจดำาเนินธุรกิจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ตามแนวคิด “เพือ่นคูคิ่ด มิตรคูเ่ออซี”ี 
AEC CONNECT ยังจัดงานอบรมสัมมนาเก่ียวกับการค้า 
การลงทุน และการดำาเนินธุรกิจในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
นอกจากน้ี ยงัเปดิหลักสูตร AEC Business Leader ซึง่เปน็การ
อบรมเชงิปฏิบติัการแบบเจาะลึกใหแ้ก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ
เอสเอม็อท่ีีต้องการเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการเริม่ต้นธุรกิจ
ในประเทศสมาชกิอาเซยีน ผู้เขา้อบรมจะได้รบัความรูเ้ชงิลึก เชน่ 
แนวปฏิบัติด้านการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และเคล็ดลับ
การจัดการธุรกิจ ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมท้ัง
มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับลูกค้าของ
ธนาคาร ท้ังลูกค้าท่ีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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ในชว่งสถานการณ์โควดิ-19 AEC CONNECT ยังคงใหส้าระ
ความรูด้้านเศรษฐกิจและการลงทนุในอาเซยีนอยา่งต่อเน่ือง ผ่าน
เวบ็ไซต์ธนาคาร ในหัวข้อเจาะลึกอาเซียน บทความท่ีน่าสนใจ
ในหน้า ASEAN Digest และ ASEAN Economic Outlook  
นอกจากน้ี ยังจดัโครงการพฒันาส่ือการเรยีนรูส้ำาหรบัลกูค้าผ่าน
ชอ่งทางออนไลน์ต่าง ๆ  ของ AEC Connect เชน่ เฟซบุก๊แฟนเพจ 
ยูทูป Blockdit และ Line Official รวมท้ังจดัการสัมภาษณ์สด
นักธุรกิจชัน้นำาและผู้เชีย่วชาญท้ังในและต่างประเทศในรายการ 
AEC Insider ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ ์รวมท้ังหมด 44 ครัง้ มีผู้รบัชม
กวา่ 70,800 ครัง้ และในรายการ AEC TAKE-OFF ผ่านเฟซบุก๊
ไลฟ ์มีผู้รบัชมกวา่ 24,000 ครัง้

• Bangkok Bank SME เพ่ือนคู่คิดเอสเอม็อ ี
ธนาคารได้สรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูท้างออนไลน์ของเอสเอม็อี
ภายใต้ชื่อ Bangkok Bank SME มาต้ังแต่ปี 2558 โดย
ครอบคลุมหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เวบ็ไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป 
ทวติเตอร ์และอนิสตราแกรม เครอืข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าว
นำาเสนอข่าวสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อเอสเอ็มอีในทุก
ภาคธุรกิจผ่านบทความและบทวิเคราะห์ คลิปวีดีโอถ่ายทอด
ประสบการณ์ของลูกค้าท่ีประสบความสำาเรจ็ ตลอดจนกิจกรรม
อบรมสัมมนาต่าง ๆ  ในปี 2564 ธนาคารยังคงมุ่งมั่นใหค้วามรู้
เพื่อสนับสนุนเอสเอม็ออีย่างต่อเน่ือง โดยการพัฒนารายการ
ท่ีน่าสนใจต่าง ๆ  เชน่ SME Clinic Exclusive, SME Clinic 

Influencer, Fininvest, Fininsight และ The Treasury 
Talk นอกจากน้ี ยงัขยายชอ่งทางการส่ือสารใหห้ลากหลายยิง่ขึน้ 
ท้ังทางเฟซบุ๊กไลฟ ์และ Podcast บนแอปพลิเคชนั Spotify, 
Soundcloud และ Podbean เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้
ท่ีเป็นประโยน์ไปสู่เอสเอม็อโีดยท่ัวถึงมากขึ้น

•  การส่งเสรมิความรูด้้านการบรหิารความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนใหแ้ก่เอสเอม็อี
ธนาคารร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพือ่การส่งออกและ
นำาเขา้แหง่ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบนัธนาคารไทย 
และสถาบันการเงนิอืน่ จดัการอบรมเพื่อสรา้งความตระหนักรู้
และความเข้าใจเก่ียวกับความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน พรอ้มท้ัง
ส่งเสรมิใหเ้อสเอม็อเีขา้ใจและเขา้ถึงเครือ่งมอืบรหิารความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน  ภายใต้ “โครงการส่งเสรมิความรูด้้านบรหิาร
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนและสนับสนุน SME ท่ีทำาการค้า
ระหวา่งประเทศ” ในชว่งสถานการณ์โควดิ-19 โครงการได้จดั
อบรมใหค้วามรูผ่้านชอ่งทางออนไลน์และระบบ e-learning และ
ได้เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำาหนดและ
ผ่านการอบรมได้ทดลองใชเ้ครือ่งมอืประกันค่าเงนิ �FX Option� 
มีวงเงนิค่าธรรมเนียม 80,000 บาทต่อกิจการ และเอสเอม็อี
จะได้รับวงเงนิสนับสนุนค่าธรรมเนียมการค้าระหวา่งประเทศ 
จากภาครฐั จำานวน 20,000 บาทต่อกิจการ เพือ่จูงใจใหใ้ชเ้ครือ่งมือ 
บรหิารความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนดังกล่าว ในป ี2564 มีลกูค้า
เอสเอม็อขีองธนาคารเข้ารว่มโครงการ 313 ราย

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

AEC connect

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

Bangkok Bank SME

จำนวนผู้เข้าใช้งานและผู้ติดตาม Bangkok Bank SME
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เว็บไซต์

1,438,137 ราย

เฟซบุ๊ก 

2,306,556 ราย

ยูทูป

18,591 ราย

ทวิตเตอร์

22,988 ราย

อิสตราแกรม

12,935 ราย

https://www.bangkokbank.com/th-TH/International-Banking/AEC-Connect
https://www.bangkokbanksme.com
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ธุรกิจและสังคมมีความสัมพันธ์แบบเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ธุรกิจ
สามารถสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่สังคมผ่านการจา้งงาน การสรา้ง
รายได้ การผลิตสินค้าและบรกิาร ตลอดจนการทำากิจกรรมท่ีชว่ย
พัฒนาทักษะความสามารถและแก้ไขปัญหาของชุมชน ในขณะ
เดียวกัน สังคมท่ีมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ก็เป็น
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อำานวยต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 
ธนาคารมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งผ่านการทำา
กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเป็นการดำาเนินงานของ
ธนาคารเองและการดำาเนินงานรว่มกับหน่วยงานพนัธมติร โดยเน้น
การตอบโจทย์ท้าทายท่ีสำาคัญของประเทศ ได้แก่ การเข้าสู่สังคม
อายุยืน ความเหล่ือมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม และความท้าทาย
ด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ นอกจากน้ี ธนาคารยงัใหค้วามสำาคัญ
กับการส่งเสรมิและสืบสานศิลปวฒันธรรมไทยและการทำานุบำารุง
ศาสนา ซึง่เป็นรากฐานและเอกลักษณ์ของสังคมไทย เพือ่รว่มสรา้ง
สังคมท่ีเข้มแข็งจากภายใน นำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน

แนวทางการบรหิารจดัการ

ธนาคารได้กำาหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เป็น
ทิศทาง หลักการ และกรอบการดำาเนินงานด้านการพฒันาชมุชนและ
สังคมของธนาคาร พรอ้มท้ังสนับสนุนใหบ้รษัิทในกลุม่ธรุกิจการเงนิ
ของธนาคารนำานโยบายดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละบริษัท ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรู้ 
เขา้ใจ และเชือ่มัน่ในคุณค่าและความสำาคัญของการพฒันาชมุชนและ
สังคม เปิดโอกาสใหพ้นักงานมส่ีวนรว่มในกิจกรรมเพือ่สังคมต่าง ๆ  
รวมถึงสนับสนุนทรพัยากรในการดำาเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ธนาคารยังสนับสนุนให้พนักงานรวมกลุ่มกัน
เพื่อดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เชน่ กลุ่มบัวหลวงบำาเพ็ญ
ประโยชน์ ท่ีส่ังสมความดีส่งต่อจากรุน่สู่รุน่

ธนาคารมอบหมายให้ฝ่ายการประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก
ท่ีรบัผิดชอบการวางแผนเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาสังคม รวมถึง
ทรพัยากรและงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง ในขณะท่ีหน่วยงานอืน่ของ
ธนาคารก็สามารถรเิริม่และดำาเนินกิจกรรมพฒันาสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง
กับงานของหน่วยงานน้ันตามความเหมาะสมได้เชน่กัน หน่วยงาน
ท่ีเป็นผู้รบัผิดชอบหลักในกิจกรรมน้ัน ๆ  จะเป็นผู้ดูแลและติดตาม
การดำาเนินงานใหส้ำาเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว ้

การดำาเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม

ภายใต้กลยุทธ์การดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ธนาคารกำาหนดกิจกรรมส่งเสรมิการพฒันาชมุชนและสังคม โดย
คำานึงถึงปจัจยัต่าง ๆ  เชน่ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันา
ท่ียั่งยืนของสหประชาชาติและความท้าทายด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของประเทศไทย ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าและหน่วยงาน
พันธมิตร กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กิจกรรมท่ีธนาคารสนับสนุน

น้ันจะนำามาซึง่ประโยชน์ต่อสังคม ต่อธนาคารเอง และต่อพนักงาน
ท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ธนาคารมีการส่ือสารและสนับสนุน
ให้พนักงานมีส่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อสังคมตามความถนัด และ
ความสนใจ เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมและค้นหาแรง
บันดาลใจในการทำาหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุดต่อไป กิจกรรมเพื่อ
พฒันาชมุชนและสังคมของธนาคารแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ การ
สนับสนุนความเป็นอยู่ท่ีดีของชมุชนและสังคม การสนับสนุนการ
เข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางและการพัฒนาทาง 
การแพทย์ การพัฒนาเยาวชนและส่งเสรมิโอกาสทางการศึกษา 
การสรา้งความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรและเอสเอม็อ ีการ
ส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย และการทำานุบำารุงศาสนา 
โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1. การสนับสนุนความเป็นอยู่ท่ีดีของชมุชนและสังคม
• โครงการ “บัวหลวงรว่มชมุชนแก้ภัยแล้ง”

ธนาคารได้รว่มสนับสนุนมูลนิธอิทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
ในการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาร ิ
มาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โดยได้
สนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนงานของมูลนิธิ รวมถึงการ
ถ่ายทอดความสำาเรจ็ของการจดัการทรพัยากรน้ำาชมุชนตามแนว
พระราชดำาร ิชว่ยใหชุ้มชนจำานวนมากสามารถบรหิารจดัการน้ำา
ได้ด้วยตนเอง ชว่ยเพิม่ปรมิาณการกักเก็บและกระจายน้ำาสู่แปลง
เกษตรได้อย่างท่ัวถึง และสรา้งเสรมิศักยภาพในการรบัมือกับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท้ังในปัจจุบนัและ
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โครงการดังกล่าวได้สรา้งชุมชนต้นแบบ
กว่า 70 ชุมชน ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งแก่
ครวัเรอืนรวม 124,349 ครวัเรอืน ครอบคลมุพืน้ท่ีการเกษตรกวา่ 
1,125,511 ไร ่เพิม่ปรมิาณน้ำาสำารองกวา่ 29 ล้านลกูบาศก์เมตร 
และสร้างมูลค่าจากผลิตผลทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งแก่ 
843 ครวัเรอืน ได้มากถึง 6.34 ล้านบาท 

การพฒันาชุมชน
และสงัคม
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมีความรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

การบรหิารจดัการทรพัยากรน�าในโครงการบัวหลวงรว่มชมุชนแก้ภัยแล้ง  

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ประโยชน์

5,975
ครัวเรือน

จำนวนคน
ที่ได้ประโยชน์

30,685
คน

ปรมิาณน�า
ท่ีเพิ่มขึ้น

134,814
ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่การเกษตร
ที่ได้ประโยชน์

3,826
ไร่

เชียงราย น่าน 
แพร่ พะเยา และ
กำแพงเพชร 

ชุมชน
สุรินทร์ และ 
หนองบัวลำภู 

นครนายก

ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี

ภาคเหนือกิจกรรรม ภาคกลางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ฝายน�าล้น

ฝายดักตะกอน

ฝายหนิ

ฝายกักเก็บน�า

ฝายชะลอน�า

ฝายคอนกรตี

สระกักเก็บน�า

อาคารน�าล้น

ระบบสูบน�าด้วยโซล่าเซลล์

ถังกรองน�า

อา่งเก็บน�า

ประตูระบายน�า

ถังสํารองน�า

3

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

64

3

6

70

4

-

5

2

12

2

-

8

-

62

3

3

35

2

-

-

2

9

1

-

4

9

ชุมชน
1

ชุมชน
1

ชุมชน
2
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมีความรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ในป ี2564 ธนาคารรว่มกับมูลนิธบิวัหลวง และมูลนิธอิทุกพฒัน์ 
ดำาเนินโครงการ “บัวหลวงรว่มชมุชนแก้ภัยแล้ง” ต่อเน่ืองเป็น
ปีท่ี 2 ด้วยตระหนักดีวา่ การบรหิารจดัการน้ำาอย่างยั่งยืนจะชว่ย
ใหชุ้มชนมีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน มีน้ำาสะอาดเพียงพอสำาหรบัการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง โครงการดังกล่าวได้เสริมสร้างความ
สามารถในการบรหิารจดัการน้ำาด้วยตนเองของชุมชนตามแนว
พระราชดำาร ิครอบคลุม 13 ชมุชน ใน 9 จงัหวดั จาก 4 ภูมิภาค 
โดยการสนับสนุนโครงสรา้งพื้นฐานต่าง ๆ  เช่น ฝาย สระหรอื
อ่างกักเก็บน้ำา ระบบสูบน้ำาด้วยโซล่าเซลล์ และประตูระบายน้ำา 
พรอ้มท้ังสรา้งเครอืข่ายเพือ่ขยายผลไปในวงกวา้งต่อไป

•  การสนับสนุนการชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ
มูลนิธอิาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ธนาคารสนับสนุนการจดังาน “เพือ่นพึ่ง �ภาฯ� ประจำาปี 2564 
พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ท้ิงกัน ในยามยาก” โดยการ
บรจิาคเงนิและรว่มเป็นช่องทางการรบับรจิาคเงนิผ่านบรกิาร 
“BeSureQR ใจบุญ” สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง �ภาฯ� 
ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่าน
โครงการต่าง ๆ  เชน่ โครงการจดัและแจกถุงยังชพีพระราชทาน 
โครงการจดัต้ังโรงครวัพระราชทาน โครงการชว่ยเหลือด้านท่ีอยู่
อาศยั �บ้านน็อกดาวน์� และโครงการฟ้ืนฟูอาชพีและพฒันาอยา่ง
ยัง่ยนื พรอ้มกันน้ี ผู้บรหิารของธนาคารยงัได้รว่มแบง่ปนัความรู ้
ในหัวข้อ “Financial Ready by Bangkok Bank แนะนำา
ผู้ประกอบการใหรู้ช้่องทางและเตรยีมตัวเพื่อหาแหล่งเงนิทุน” 
ใหแ้ก่ผู้ท่ีเข้ารว่มงานดังกล่าว

• การสนับสนุนงานเขาใหญ่มาราธอน 2564
ธนาคารรว่มกับหน่วยงานภาครฐัและเอกชน สนับสนุนการจดังาน
เขาใหญ่มาราธอน 2564 ครัง้ท่ี 4 เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจกิายน  
2564 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกาย 
ปลูกจติสำานึกอนุรกัษ์ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนชว่ยหาทุน
สนับสนุนกิจกรรมและทุนการศึกษาของมูลนิธริฐับุรุษ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์
ของมูลนิธริกัเมืองไทย และทุนประกันชวีติใหกั้บลูกจา้งผู้พทัิกษ์
อทุยานแหง่ชาติท่ัวประเทศ มปีระชาชนท่ีสนใจเขา้รว่มกวา่ 4,000 
คน และมีพนักงานธนาคารเข้ารว่มการแข่งขันและออกบูธของ
ธนาคารด้วย

2. การสนับสนุนการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพของ
กลุ่มเปราะบางและการพัฒนาทางการแพทย์
• ผลิตภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพ

•  บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธบิดี 
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารได้ดำาเนินโครงการบตัรเครดิตไทเทเนียม รพ.รามาธบิดี 
ธนาคารกรุงเทพ “ยิง่ใช ้ยิง่ได้บุญ” ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2552 
ผู้ถือบัตรจะได้รบัเงนิคืนเข้าบัญชบีัตรเครดิตสูงสุด 2% ของ
ยอดรวมค่าใชจ้า่ยผ่านบตัรต่อรอบบญัช ีและธนาคารจะสมทบ
อกี 0.2% ของทุกยอดการใชจ้า่ยผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญช ี
พรอ้มท้ังนำาเงนิค่าธรรมเนียมรายปีจำานวน 300 บาท บรจิาค
ใหแ้ก่คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัย
มหิดล โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อให้นำาไปสร้างคุณประโยชน์
ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ณ ส้ินปี 2564 
มียอดบรจิาคสมทบรวมกวา่ 15.8 ล้านบาท 

• บัตรรว่มศิรริาช ธนาคารกรุงเทพ
โครงการบัตรรว่มศิรริาช ธนาคารกรุงเทพ “พลังการใหอ้ยู่
ในมือคุณ” ประกอบด้วยบัตร 2 ประเภท ได้แก่ บัตรบีเฟิสต์ 
สมารท์ แรบบิท ศริริาช “ท้ังใหท้ั้งรบั จดัใหใ้นบัตรเดียว” และ
บัตรเครดิตวซีา่ แพลทินัม ศิรริาช “บัตรเดียวใหค้วามภูมิใจ 
ทุกครั้งท่ีใช้ยิ่งสุขใจ” ธนาคารจะบริจาคเงิน 0.2% ของ

ทุกยอดการใช้จา่ยผ่านบัตรดังกล่าวในแต่ละรอบบัญชีใหแ้ก่
คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล พรอ้มท้ังบรจิาค 100 บาท 
ต่อการสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมารท์ แรบบิท ศิรริาชใหม่ และ
บรจิาค 50 บาท ต่อการชำาระค่าธรรมเนียมรายปี นอกจากน้ี 
ผู้ถือบัตรดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย
อบัุติเหตุ วงเงนิสูงสุด 200,000 บาท และสำาหรบัผู้ถือบัตร
เครดิตวซีา่ แพลทินัม ศิรริาช ธนาคารมอบบรกิารผ่อนชำาระ
ค่ารกัษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลศริริาช และโรงพยาบาลศริริาช 
ปิยมหาราชการุณย์ ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน และยังให้
ผู้ถือบัตรแลกคะแนนสะสม 1,000 คะแนนต่อเงินบริจาค 
100 บาท ซึ่งธนาคารจะบรจิาคสมทบเท่ากับเงนิบรจิาคของ
ลูกค้าใหแ้ก่คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลัย
มหิดล นำาไปใช้สรา้งคุณประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร ้และการสมทบโครงการศนูยว์ทิยาการเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุระดับชาติ เป็นต้น ณ สิน้ป ี2564 มผู้ีถือบตัรดังกล่าว
รวมแล้วกวา่ 1 ล้านราย และมียอดบริจาคสมทบรวมกวา่ 
330 ล้านบาท

• โครงการ BBLxBlood Hero
ธนาคารได้สนับสนุนการดำาเนินงานของศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาติ 
สภากาชาดไทย ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 26 โดยการจัดกิจกรรมรับ
บรจิาคโลหติจากพนักงานและผู้บรหิารของธนาคาร ทุก 3 เดือน 
และการสมทบทุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจากยอดบรจิาคโลหติท่ัวประเทศได้ลดลงอย่างมากในชว่ง
สถานการณ์โควดิ-19 ส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนโลหติในการ
รักษาผู้ป่วย ธนาคารจึงได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ภายใต้
แคมเปญพิเศษ “BBL x Blood Challenge” เพื่อสนับสนุน
โครงการ Blood Hero ของศูนย์บรกิารโลหติแหง่ชาติฯ โดย
เชิญชวนพนักงานรว่มบรจิาคโลหิต ณ อาคารสำานักงานใหญ่ 
และอาคารสำานักงานพระราม 3 ผลของการรบับรจิาคดังกล่าว
ทำาใหไ้ด้โลหติจากพนักงานจำานวน 189 ยูนิต หรอื 75,600 ซซี ี 
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3. การพัฒนาเยาวชนและส่งเสรมิโอกาสทางการศึกษา
ธนาคารให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคม
มาโดยตลอด โดยเฉพาะการมส่ีวนรว่มในการพฒันาด้านการศกึษา 
เพราะเชือ่มั่นวา่การใหค้วามรูคื้อการใหท่ี้ยั่งยืนท่ีสุด ธนาคารได้นำา
แนวทาง “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” มาเป็นเข็มทิศใหบุ้คลากรของ
ธนาคารนำาความรูค้วามสามารถของตนมาปรบัใช้ในการทำางาน
ร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ี เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ส่งเสรมิการมีเป้าหมายเดียวกันระหวา่งบุคลากรของธนาคารกับ
ผู้มีส่วนได้เสียในพืน้ท่ี 

• โครงการโรงเรยีนคอนเน็กซอ์ดีี
ในปี 2559 ธนาคารเป็นหน่ึงใน 12 องค์กรเอกชนท่ีรว่มก่อต้ัง 
“โครงการผู้นำาเพือ่การพฒันาการศกึษาท่ียัง่ยืน” ปจัจุบนัเปล่ียน
เป็น มูลนิธสิานอนาคตการศกึษา คอนเน็กซอ์ดีี ภายใต้แนวคิด
รวมพลังสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้าง
วฒันธรรมการมส่ีวนรว่มเพือ่พฒันาการศกึษาไทยสู่ความยัง่ยนื 
ในปี 2564 ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการเป็น “เพื่อนคู่คิด” 
ทางการศึกษา โดยได้ผสานความรว่มมือกับหน่วยงานภาครฐั
และภาคเอกชนในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ฐานวถีิชวีติใหม่ เพื่อใหโ้รงเรยีนสามารถรบัมือกับสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 และมีความพรอ้มในการปรบัวธิี

การเรียนเปล่ียนวิธีการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ นอกจากน้ี ธนาคารได้สนับสนุนผู้จดัการสาขา 104 คน 
ทำาหน้าท่ี School Partner เพื่อติดต่อประสานงานและทำางาน
รว่มกับโรงเรยีนท่ีอยู่ในการสนับสนุนดูแลของธนาคารจำานวน 
236 โรงเรยีนใน 54 จงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง พรอ้มท้ังสนับสนุนให ้
School Partner เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำาเพื่อการพัฒนา 
การศกึษาท่ียัง่ยนื ประจำาป ี2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพือ่พฒันา
ศกัยภาพและเติมเต็มทักษะการเปน็ผู้นำา ซึง่จะเปน็ประโยชน์ในการ
ทำางานรว่มกับโรงเรยีน การทำางานท่ีธนาคาร และการดำาเนิน
ชวีติประจำาวนั 
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•  โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
(CONNEXT ED CROWDFUNDING) 
ธนาคารรว่มสนับสนุนโรงเรยีนคอนเน็กซ์อดีีท่ีอยู่ในการดูแล 
ผ่านทางโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและ

เยาวชนไทยในทกุพืน้ท่ีได้อยา่งท่ัวถึงและเท่าเทียม ธนาคารเชญิชวน
ใหทุ้กภาคส่วน รวมถึงผู้บรหิารและเพื่อนพนักงาน รว่มบรจิาค
สมทบทุนแผนพัฒนา “โรงเรยีนคอนเน็กซ์อดีี” เพื่อเติมเต็ม
โอกาสทางการศกึษาผ่านชอ่งทางต่าง ๆ

School Partner และผู้จัดการสาขา รวม 32 สาขา ใน 23 จังหวัด ได้ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำแก่โรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนบริการรับชำระเงินออนไลน์ Merchant iPay 
ให้แก่โรงเรียน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางรับบริจาค เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคและผู้รับบริจาค   

การมีส่วนร่วมของธนาคารในโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา 
(CONNEXT ED CROWDFUNDING)

ผู้แทนธนาคารเข้าร่วมใน 
“คณะกรรมการกลั่นกรอง
แผนพัฒนาโรงเรียน”

สนับสนุนช่องทางการ
ระดมทุนเพื่อการศึกษา

สนับสนุนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

• สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือจัดการเรียนการสอน
ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่ โรงเรียน 
ที่อยู่ในการดูแลของธนาคาร จำนวน 2 โรงเรียน 
ใน 2 จังหวัด

• ระดมทุนครบตามเป้าหมายรวมมูลค่าทั้งสิ้น
159,596 บาท

ระยะท่ี 1 • โรงเรียนท่ีอยู่ในการดูแลของธนาคาร จำนวน
8 โรงเรียนใน 8 จังหวัด ได้เข้าร่วมโครงการ 
Notebook for Education

• ต้ังเป้าหมายระดมทุนจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
รวม 190 เคร่ือง เพ่ือพัฒนาทักษะการสืบค้น
ให้กับนักเรียนระดับช้ัน ป. 4 - ป.6 รวม 250 คน 

• เปิดระดมทุนรวมท้ังส้ิน 3,676,120 บาท โดยมี
ระยะเวลาระดมทุนช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 - 
มีนาคม 2565

ระยะท่ี 2

ขอขอบคณุโอกาสท่ีมอบใหเ้ด็ก ๆ  ได้เรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเองผา่นการลงมอืทำา เพื่อก้าวใหทั้นต่อ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เชน่เดียวกับครูท่ีต้อง
เรยีนรูแ้ละเติมเต็มไปพรอ้ม ๆ  กับเด็ก ๆ  เชน่กัน

ครูณัฐนันท์ หาญกิจ  
โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเอง จงัหวดัระยอง 5  

จงัหวดัระยอง

รูส้กึสนุกและดีใจท่ีได้อุปกรณ์การเรยีนรูใ้หม ่ๆ  
ท่ีชว่ยใหพ้วกหนูขบัเคล่ือนงาน “สภานักเรยีน” 
ได้มากกวา่ท่ีเคยเป็น  และจะนำาโอกาสท่ีได้รบั
มาเรยีนรูแ้ละพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ทัง้
ต่อตัวเองและเพื่อน ๆ  นักเรยีนค่ะ

เด็กหญิงนัชชา ทนสีราช (ชัน้ ม.3)  
ประธานสภานักเรยีน 

โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเอง จงัหวดัระยอง 5  
จงัหวดัระยอง
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•  โครงการวจิยัเชงิปฏิบัติการโรงเรยีนนำารอ่งการศึกษา
ฐานสมรรถนะ  “บัวหลวงก่อการครู”
ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ต่อยอดโครงการ “บวัหลวง
ก่อการครู” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครู
สู่การสร้างการเปล่ียนแปลงตามแนวทางจัดการศึกษาฐาน
สมรรถนะ ในรูปแบบของโครงการวจิยัเชงิปฏิบติัการ “บัวหลวง
ก่อการครู” โดยเริ่มต้นท่ีโรงเรียนต้นแบบ 8 โรงในจังหวัด
อุดรธานี ก่อนจะขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ  ในการดูแลของ
ธนาคาร ธนาคารได้สนับสนุนการจัดเวทีระดมความคิดเห็น
เพื่อเชือ่มโยงเครอืข่ายผู้บรหิารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ 
พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงผู้แทนภาคธุรกิจและผู้นำาชุมชนท่ี
เก่ียวข้อง ผู้เข้ารว่มได้ชว่ยกันสะท้อนความคิดเหน็เก่ียวกับการ
ออกแบบ “หลักสูตรสถานศกึษา” ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียนและชุมชนของตนเองอย่างแท้จริง นอกจากน้ี 
ในชว่งท่ีมกีารแพรร่ะบาดของโควดิ-19  ธนาคารยงัได้สนับสนุน
การจดักิจกรรมความรูผ่้านชุมชนการเรยีนรูอ้อนไลน์รวม 27 
กิจกรรม เพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูท่ี้เข้มแขง็และยัง่ยนื

•  โครงการวจิยัเชงิปฏิบัติการโรงเรยีนนำารอ่งการศึกษา
ฐานสมรรถนะ “โรงเรยีนรว่มพัฒนา”
ธนาคารร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน “โครงการ
โรงเรยีนรว่มพฒันา” เพือ่ส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรู้
ตลอดชีวติ โดยเริม่โครงการกับโรงเรยีนในการสนับสนุนของ
ธนาคาร 2 โรง ได้แก่ โรงเรยีนบ้านบางหมาก จงัหวดัตรงั และ
โรงเรยีนวดันิเวศวุฒาราม จงัหวดันครสวรรค์ ธนาคารได้รว่มกับ
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรแ์ละสำานักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ยกระดับโรงเรยีนดังกล่าวตามแนวทางการจดัการ
ศึกษาฐานสมรรถนะ อีกท้ังได้สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์
เพือ่เชือ่มโยงผู้บรหิาร ครู บุคลากรของโรงเรยีน และศกึษานิเทศก์
ท่ีเก่ียวข้อง โดยการเปิดพื้นท่ีการเรยีนรูผ่้านชอ่งทางออนไลน์

ระยะเวลาดำเนินโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2564 - 2566)

ขอบเขตพัฒนาโรงเรียนนำร่อง 8 โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

8
คน

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

105
คน

ศึกษา
นิเทศก์

11
คน

สำนักงาน
เขตพื้นที่

4
เขตพื้นที่

School
Partner

6
คน

พัฒนาองค์ความรู้
วิจัย / พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาฐานสมรรถนะ

พัฒนาบุคลากร
ผู้บริหาร / ครู / 
ศึกษานิเทศก์

ส่ือสารสังคม
โซเชียลมีเดีย / เว็บไซต์ / 
อินโฟกราฟิกส์ ฯลฯ

พัฒนาส่ือการเรียนรู้
ออนไลน์ / ออฟไลน์
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การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ในชว่งท่ีมีการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 นอกจากน้ี ธนาคารยัง
สนับสนุนให้โรงเรียนต่าง ๆ  ท่ีมีรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีดีแต่อยู่ภายใต้บรบิทชุมชนท่ีแตกต่างกัน มารว่ม
เป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวทาง 
การพฒันาการศกึษาซึง่กันและกัน

• ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารมีนโยบายส่งเสรมิใหพ้นักงานและบุคคลท่ัวไปมีโอกาส
ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท �ภาคภาษาองักฤษ� จากสถาบันทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ กำาหนดเป้าหมายในการมอบทุน
การศกึษาปีละ 25 ทุน ในสาขา MBA, Finance, และ Digital & 
Technology ต้ังแต่เริม่ต้นใหทุ้นจนถึงปัจจุบนั ธนาคารได้มอบทุน
ไปแล้วกวา่ 175 ทุน รวมมูลค่ากวา่ 273 ล้านบาท ผู้ได้รบัทุน
การศกึษาท้ังหมดได้เขา้มาเปน็พนักงานธนาคาร โดยรอ้ยละ 27 

ของจำานวนนักเรยีนทุนมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานจนได้
เป็นผู้บรหิารของธนาคาร

• โครงการสมุดวนัเด็ก 
ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการสรา้งขวญัและกำาลังใจแก่เด็ก เพือ่ให้
เติบโตเปน็ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 ซึง่ไมส่ามารถจดักิจกรรมและงานวนัเด็กแหง่ชาติ 
2564 ได้ ธนาคารได้จัดส่งของขวญัให้แก่นักเรียนระดับชั้น
ประถมศกึษาท่ัวประเทศ ประกอบด้วย สมุดจดบันทึก สมุดบนัทึก
รายรบั-รายจา่ย กล่องดินสอสี กระปุกออมเงนิ และถงุผ้าระบายสี 
พร้อมท้ังจัดกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ผ่านช่องทาง LINE 
Official เพือ่เป็นกำาลังใจใหเ้ด็ก ๆ  ทำาส่ิงท่ีต้ังใจไวใ้หส้ำาเรจ็

1

เปา้หมายการพัฒนา 4 ด้าน 

คุณภาพผู้เรียน

2

คุณภาพครู

3

คุณภาพสถานศึกษา

4

การบริหารจัดการ

INFO แก้หวัข้อ เป้าหมายการพฒันา 4 ด้าน
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4. การสรา้งความเข้มแข็งใหแ้ก่ภาคการเกษตรและเอสเอม็อี
• โครงการเกษตรก้าวหน้า

ธนาคารได้ดำาเนินโครงการเกษตรก้าวหน้าต่อเน่ืองมากวา่ 23 ป ี
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรอย่างจริงจังและเป็นขั้น
เป็นตอน ต้ังแต่การสนับสนุนความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า การสนับสนุน
การสรา้งเครอืข่ายเกษตรกรเพือ่แบง่ปนัความรูแ้ละสรา้งโอกาส
ทางการตลาดรว่มกัน ตลอดจนการสนับสนุนด้านการตลาดและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น 
งานสัมมนา การเสวนา การศกึษาดูงานในพืน้ท่ี และการจดังาน
วนัเกษตรก้าวหน้า ณ บรเิวณด้านหน้าอาคารสำานักงานใหญ่เปน็
ประจำาทุกปี �ยกเวน้ปี 2563 และ 2564 เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด-19� เพื่อเปิดพื้นท่ีให้เกษตรกรโดยเฉพาะรายเล็ก
นำาผลิตภัณฑ์การเกษตรท่ีมีคุณภาพมาจำาหน่ายใหแ้ก่ผู้บรโิภค 
รวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รบัฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ของตนจากผู้บรโิภคโดยตรง 

ในปี 2564 แม้วา่จะเกิดสถานการณ์โควดิ-19 ขึ้น แต่ธนาคาร
ยงัคงเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง โดยได้เผยแพร่
ความสำาเรจ็ของเกษตรกรก้าวหน้า ตลอดจนความรูท่ี้น่าสนใจ
สำาหรบัเกษตรกรและธรุกิจการเกษตรผ่านชอ่งทางออนไลน์ของ
ธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารได้รว่มจดัทำาโครงการ "การจดัการ
ท่ีดีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว” �งดเผาตอซงัข้าวเท่ากับได้เงนิเพิ่ม� 
โดยให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติจรงิท่ีแปลงนาตัวอย่างในอำาเภอ 
เมือง จงัหวดั กาญจนบุร ีและอำาเภอปราสาท จงัหวดั สุรนิทร ์
และยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านธาตุอาหารในดินและเกษตรกร
ผู้มากประสบการณ์มารว่มเสวนาเพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า ใน
หวัข้อ  “เกษตรไทยจะก้าวไกล ถ้าเขา้ใจเรือ่งปุย๋” ท่ีสำานักงานใหญ่ 
สีลม โดยได้ดำาเนินมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์
โควดิ-19 อย่างเครง่ครดั

• ชมรมบัวหลวงเอสเอม็อี
ในป ี2546 ธนาคารได้สนับสนุนการจดัต้ังชมรมบวัหลวงเอสเอม็อ ี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สมาชกิ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารได้สนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของชมรมอย่างต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นการอบรมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน การจบัคู่ทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนพื้นท่ี
ของธนาคารให้สมาชิกนำาสินค้ามาจำาหน่ายให้พนักงาน ลูกค้า 
และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ในปี 2564 แม้วา่จะเกิดสถานการณ์
โควดิ-19 ขึ้น แต่ธนาคารยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
ของชมรม เชน่ การโฆษณาประชาสัมพนัธเ์พือ่จำาหน่ายสินค้าของ
สมาชกิผ่านชอ่งทางออนไลน์ การจดัสัมมนาออนไลน์ในหวัข้อท่ี
กำาลังเปน็ท่ีสนใจเอสเอม็อ ีเชน่ “รูจ้รงิ...งบการเงนิใชป้รบัธรุกิจ
ยุควกิฤต”, “พลิกวกิฤตเป็นโอกาสด้วยกลยุทธ ์360”, “Omni 
Channel Marketing; key strategy in new normal”, 
“กลยุทธ์ธุรกิจ SME ในยุคหลัง COVID-19 และ New 
Normal”, “ความอยู่รอดทางธุรกิจ ภายใต้วกิฤติ COVID-19 
และ New Normal” เป็นต้น ในแต่ละหวัข้อมีสมาชกิและผู้สนใจ
อืน่ ๆ  เข้ารว่มกวา่ 100 ราย

นอกจากน้ี ธนาคารได้รว่มสนับสนุนกิจกรรมเชือ่มธรุกิจระหวา่ง 
บรษัิท ซพี ีออลล์ จำากัด กับสมาชกิชมรมและเอสเอม็ออีืน่ ๆ  เพือ่
ขยายตลาดและชอ่งทางจำาหน่ายสินค้าผ่านเครอืข่ายรา้นสะดวก
ซื้อของซีพี �เซเวน่ อเีลฟเวน่� ท่ีมีสาขากระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
กิจกรรมดังกล่าวมีเอสเอม็อสีนใจเข้ารว่ม 25 ราย โดยมี 5 ราย 
ท่ีได้รบัคัดเลือกใหเ้ชือ่มโยงธรุกิจ จากน้ัน ชมรมยงัได้จดักิจกรรม
ต่อเน่ืองภายใต้ชื่อ “โครงการป้ันดาว” เพื่อสนับสนุนความรู้
เพิ่มเติมแก่สมาชิกและเอสเอม็ออีืน่ ๆ  ให้สามารถพัฒนาสินค้า
และต่อยอดธุรกิจได้มากขึน้ ท้ังน้ี ธนาคารพรอ้มสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของชมรมอยา่งเต็มท่ีเพือ่สรา้งความเข้มแขง็ใหกั้บสมาชกิ
ตลอดจนเอสเอม็ออีืน่ ๆ   

5. การส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมไทย
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ก่อต้ังขึ้นในปี 2522 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่อนุรกัษ์และส่งเสรมิดนตรนีาฏศลิปแ์ละการแสดง
พืน้บ้านไทยอยา่งยัง่ยนื แมว้า่ในป ี2564 ศนูยสั์งคีตศลิป์ ธนาคาร
กรุงเทพ มีความจำาเป็นต้องงดจดักิจกรรมหลายอย่างเน่ืองจาก
สถานการณ์ของโควดิ-19 แต่ยังมีกิจกรรมสำาคัญบางอย่างท่ี
สามารถจดัขึ้นได้ในรูปแบบออนไลน์ ดังน้ี  

• สังคีตสราญรมย์
กิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท่ัวไปได้ชมศลิปะการแสดงของไทยท่ีหาชมได้ยาก และ
เปิดโอกาสใหศ้ิลปิน คณะนาฏศิลป์ รวมถึงเยาวชนรุน่ใหม่ ได้มี
เวทีแสดงความสามารถ ในปี 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ศนูยสั์งคีตศลิป ์ธนาคารกรุงเทพ จงึได้ปรบั
การนำาเสนอใหเ้ปน็รูปแบบออนไลน์ ผ่านชอ่งยูทูป ศนูยสั์งคีตศลิป์ 
ธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดการเข้าชม 360,568 ครัง้ เพิม่ขึ้น
กวา่ 2 เท่า จากปี 2563 และท่ีสำาคัญคือกลุ่มท่ีเข้าชมรายการ
มากท่ีสุดเปน็กลุม่อายุ 25–34 ป ีซึง่โดยปรกติแล้วอาจจะสนใจ
ศลิปะแบบอืน่ ๆ  มากกวา่ การนำาเสนอศลิปะการแสดงของไทยผ่าน
ชอ่งยูทูปน่าจะมส่ีวนชว่ยกระตุ้นความสนใจของคนกลุ่มดังกล่าว 
ส่งผลดีต่อการสืบสานศลิปวฒันธรรมไทยต่อไป 

• สรา้งสรรค์วรรณศิลป ์“กวปีากกาทอง”
โครงการสรา้งสรรค์วรรณศลิป์ “กวปีากกาทอง” มวีตัถปุระสงค์
เพื่อส่งเสริมเยาวชนระดับอุดมศึกษาให้สืบสานการประพันธ์
บทร้อยกรอง ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย และเข้าใจถึง
ฉันทลักษณ์คำาประพันธ์ร้อยกรองแต่ละประเภท ได้แก่ โคลง 
ฉันท์ กาพย์ กลอน และรา่ย โครงการดังกล่าวเป็นความรว่มมือ
ระหวา่งศนูยสั์งคีตศลิป์ ธนาคารกรุงเทพ กับมหาวทิยาลัยต่าง ๆ  
โดยมีคุณเนาวรตัน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธาน
โครงการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ได้แก่ 
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รศ.ดร. ตรศีิลป์ บุญขจร รศ.ดร. สุปาณี พัดทอง คุณกนกวลี 
พจนปกรณ์ พร้อมท้ังศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์  เช่น 
คณุไพวรนิทร ์ขาวงาม คณุศกัด์ิสิร ิมสีมสืบ คณุเรวตัร ์พนัธพ์พิฒัน์ 
ดร. อภิชาติ ดำาดี รว่มเปน็วทิยากรใหค้วามรูแ้ก่ผู้เขา้รว่มโครงการ 
ในปี 2564 ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้จดักิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษาจาก 5 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรรีมัย ์มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา และมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีแม้วา่บรรยากาศ
การจัดกิจกรรมจะแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยจัดในห้องประชุม 
แต่เน้ือหาท่ีวทิยาการนำาเสนอยงัคงมคีวามเขม้ขน้เชน่เดิม ในการ
ประกวดผลงานแต่ละครัง้มีนักศึกษาส่งบทรอ้ยกรองรวมกวา่ 
300 ชิ้น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคาร
กรุงเทพ ทำาให้มีจำานวนผู้ติดตามเฟซบุ๊กดังกล่าวเพิ่มขึ้นมาก 
โดยส่วนใหญ่เป็นคนรุน่ใหม่ท่ีสนใจกิจกรรม “กวปีากกาทอง” 

6. การทำานุบำารุงศาสนา
• กิจกรรมทอดผ้าพระกฐนิพระราชทาน

นับเป็นพระมหากรุณาธคิณุเป็นอยา่งยิง่ท่ีธนาคารได้เปน็สถาบนั
การเงนิแหง่แรกท่ีได้รบัสนองพระมหากรุณาธคิุณ ใหอ้ญัเชญิ
ผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวง
ท่ัวประเทศ ตลอดจนวดัไทยในต่างประเทศ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 55 
ในปี 2564 ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
ใหอ้ญัเชญิผ้าพระกฐนิพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วดัมณีสถิต
กปิฏฐาราม พระอารามหลวง จงัหวดัอุทัยธานี คณะกรรมการ
ธนาคาร ผู้บรหิารและพนักงาน พรอ้มด้วยผู้วา่ราชการจงัหวดั
อทัุยธานี ข้าราชการผู้แทนจากหน่วยงานรฐั ลูกค้าและประชาชน
ในจงัหวดัอทัุยธานีใหเ้กียรติรว่มในพธิ ีผู้มีจติกศุลได้รว่มทำาบุญ
กฐินพระราชทานประจำาปี  2564 เป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน 
11,671,858 บาท ธนาคารได้จัดสรรเงินทำาบุญพระกฐิน
พระราชทานดังกล่าวใหแ้ก่การบูรณปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎก 

การปรบัปรุงห้องน้ำา และการปรบัภูมิทัศน์ ภายในวดัมณีสถิต
กปิฏฐาราม รวมท้ังได้มอบเป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่
โรงพยาบาลและโรงเรยีนในจงัหวดัอทัุยธานี

• กิจกรรมถวายสักการะ
เน่ืองในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำาปี 2564 ธนาคารได้นำา
เครือ่งสักการะไปถวายแด่สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ �อมัพร 

อมฺพโร� สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก องค์ประธาน
กรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการมหาเถรสมาคม �ม.ส.� 
21 รูป ท่ีปรึกษามหาเถรสมาคม และพระเถระผู้ใหญ่ 3 รูป
ซึ่งจำาพรรษา ณ 18 พระอาราม การถวายสักการะพระเถระชัน้
ผู้ใหญ่ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำาปี
ของธนาคาร เพื่อธำารงรกัษาวฒันธรรมอนัดีงามและกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาใหว้ฒันาสถาพรสืบไป

รูปแบบของการสนับสนุนสังคม

เงินสด

155.15
ล้านบาท

ค่าดำเนินกิจกรรม

118.28
ล้านบาท

สิ่งของและบริการ

69.65
ล้านบาท

ชั่วโมงจิตอาสา

13.4
ล้านบาท

หมายเหตุ:*มูลค่าของจำนวนชั่วโมงจิตอาสา = จำนวนชั่วโมงจิตอาสา x ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อชั่วโมงของพนักงานที่เข้าร่วม

ประเภทของการสนับสนุนสังคม

การลงทุนเชิงพาณิชย์
เพื่อสังคม

20.28%

การลงทุนเพื่อชุมชน
และสังคม

34.50%

การบริจาค

45.22%

*จำนวน 41,101 ชั่วโมง
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศและปญัหาด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  
ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนจำานวนมาก 
ท้ังในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลก การป้องกันบรรเทา
ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถทำาได้เพียงลำาพัง แต่จำาเป็นต้องอาศัย
ความรว่มมอืจากทกุภาคส่วนท้ังภาครฐั ภาคธรุกิจ และภาคครวัเรอืน 
ธนาคารเชื่อว่าธุรกิจควรมีบทบาทในการช่วยลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยเริม่จาก
การอนุรักษ์พลังงาน ลดขยะ และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมภายใน
สถานท่ีทำางาน ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดขึ้น
จากการดำาเนินธุรกิจ

ธนาคารได้กำาหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงาน
เพือ่เปน็แนวทางในการบรหิารจดัการอยา่งเปน็ระบบและสอดคล้อง

กับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ในขณะเดียวกัน ได้กำาหนดใหก้ารอนุรกัษ์
พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการจดัการขยะเปน็
ภารกิจรว่มกันของทุกคนในองค์กร อกีท้ังได้ปรบัปรุงแนวทางการ
กำาหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีอิงหลักวทิยาศาสตร์ 
�Science Based Targets� ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการ
ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกไม่ใหเ้กิน 2 องศา
เซลเซียสตามความตกลงปารีส มาใช้ในการกำาหนดเป้าหมาย
ดังกล่าว ธนาคารยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม
และการอนุรกัษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การใช้ทรพัยากร
ภายในธนาคารเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธภิาพ และ
เพื่อป้องกันหรอืบรรเทาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการดำาเนินงานของธนาคาร 

การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม
และการอนุรกัษ์พลังงาน

ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการบรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและ
การอนุรกัษ์พลังงานอย่างจรงิจงัเพือ่ปอ้งกันและบรรเทาผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของธนาคาร 
โดยได้นำามาตรฐานสากล ISO 14001: 2015 มาปรับใช้ใน
การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม �Environmental and Energy 
Management System: EMS� ครอบคลุมต้ังแต่การวางแผน
ด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงาน การกำาหนดเป้าหมาย
และแผนปฏิบัติการ การประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม การติดตามผลการดำาเนินงาน การกำาหนดแนวทาง
ปรบัปรุงแก้ไข จนถึงการพัฒนาฐานข้อมูลและเครือ่งมือจดัการ
ข้อมูลด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร เพื่อติดตามผลการ
ดำาเนินงานต่าง ๆ  ธนาคารเชื่อมั่นวา่การจัดการอย่างเป็นระบบ
ดังกล่าวจะชว่ยใหก้ารดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์
พลังงานของธนาคารมีความชัดเจน รวมถึงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลมากขึ้น 

ธนาคารได้กำาหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงานขึน้
เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและการใชพ้ลังงาน
ภายในองค์กร ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนมหีน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อธนาคารเอง
และสังคมส่วนรวม นอกจากน้ี ธนาคารยังส่งเสรมิการฝึกอบรม
ด้านส่ิงแวดล้อมและการจดัการพลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน
ตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงรบัทราบวธิกีารประหยัดพลังงานและทรพัยากรท่ีสามารถ
นำาไปใชใ้นชวีติประจำาวนัได้

การทำางานด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงานของธนาคาร
เปน็การรว่มมอืกันระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบของ
คณะทำางาน คณะทำางานด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงาน
ทำาหน้าท่ีควบคุมดูแลให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้
พลังงานของอาคารดำาเนินไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 
ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน กำาหนด
มาตรการและเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงาน 
ออกแบบและขบัเคล่ือนโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ประสานงาน
กับหน่วยงานอืน่เพื่อใหก้ารดำาเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุ
เปา้หมายท่ีกำาหนดไว ้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดำาเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงาน ตลอดจนจดัอบรมหรอื
กิจกรรมความรูด้้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์พลังงาน 

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

นโยบายส่ิงแวดล้อมและ
การอนุรกัษ์พลังงาน

การลดผลกระทบ
ด้านสิง่แวดล้อม
และการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Environment-Energy-Conservation-Policy
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ธนาคารได้จดัต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายใน
องค์กร เพื่อให้มั่นใจวา่การดำาเนินงานด้านการอนุรกัษ์พลังงาน
เกิดผลสัมฤทธิเ์ป็นรูปธรรม และได้จดัต้ังคณะทำางานจดัทำารายงาน
วเิคราะหก์ารปล่อยและดดูกลับก๊าซเรอืนกระจก เพือ่ทำาหน้าท่ีจดัเก็บ
และรายงานขอ้มูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรอืนกระจก นอกจากน้ี 
ธนาคารได้จัดให้มีการทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
โดยผู้ทวนสอบจากองค์กรอิสระจากภายนอก ซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบยีนกับองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก �องค์การมหาชน� 
ท้ัง น้ีเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่าง ๆ ท่ี เ ก่ียวข้องของธนาคาร
มีความน่าเชือ่ถือตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรบั

การดำาเนินงานและกิจกรรมท่ีสำาคัญ 

ธนาคารได้ปรบัปรุงอปุกรณ์และกระบวนการทำางานใหมี้ประสิทธภิาพ
มากขึ้น ส่งเสรมิการใชพ้ลังงานและทรพัยากรอยา่งมปีระสิทธภิาพ 
รวมถึงดำาเนินโครงการหลากหลายรูปแบบเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนรว่ม
ของพนักงานในการชว่ยลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ธนาคารให้
ความสำาคัญกับการสรา้งความตระหนักรูแ้ละส่งเสรมิใหพ้นักงาน
มจีติสำานึกอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม และได้นำาหลักการ 3R ได้แก่ การลด 
�Reduce� การใชซ้้ำา �Reuse� และการนำากลับมาใชใ้หม ่�Recycle� 
มาปรบัใช ้เพือ่ใหก้ารใชท้รพัยากรต่าง ๆ  ของธนาคารมคีวามคุ้มค่า
สูงสุด

1. การปรับปรุงอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

•  โครงการปรบัปรุงอปุกรณ์เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน 
โดยการเปล่ียนเครื่องปรับอากาศท่ีมีอายุการใช้งานมากกวา่ 
20 ปี ในสาขาต่าง ๆ  ของธนาคาร เน่ืองจากเครือ่งปรบัอากาศ
ท่ีมี อายุการใชง้านนานมกัจะทำางานได้ไม่เต็มประสิทธภิาพ นอกจาก
จะส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าแล้วยังไม่สามารถทำาความเย็นได้

กา
รป

รบั
ปร

งุแ
ก้ไข

(CHECK) (D
O)

การวางแผน

(A
CT

)

การติดตามตรวจสอบ
การป

ฏิบ
ตัิ

(PLAN)

การปรับปรุงแก้ไข (ACT)
• การทบทวนการดำเนินงาน
   โดยผู้บริหาร
• การปรับปรุงการดำเนินงาน

การวางแผน (PLAN)
• การกำหนดนโยบาย
   ด้านสิ่งแวดล้อม
   และการอนุรักษ์พลังงาน
• การกำหนดเป้าหมาย
• บทบาทและความรับผิดชอบ
• การระบุประเด็นและประเมิน
   ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติตามกฏหมายและ
   ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบ (CHECK)
• การติดตาม ประเมินผลและ   
   รายงานผลการดำเนินงาน
• การตรวจสอบและตรวจประเมิน
   ความสอดคล้องข้อกำหนด

การปฏิบัติ (DO)
• การดำเนินการและ
   การควบคุม
• การสื่อสารกับหน่วยงาน
   ภายในและภายนอกธนาคาร
• การฝึกอบรม การสร้าง
   ความตระหนักและความรู้
   ความสามารถของพนักงาน
• การเตรียมความพร้อมและ
   จัดการภาวะฉุกเฉิน
• การบริหารจัดการเอกสาร

หมายเหตุ: สอดคล้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) ตามมาตรฐาน ISO 14001

กรอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

ระบบ EMS ของธนาคาร ถกูออกแบบใหม้ีการทํางานเปน็วงจร
P-D-C-A โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี
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ตามท่ีกำาหนดด้วย นอกจากน้ี เครือ่งปรบัอากาศรุน่ใหมท่ี่ธนาคาร
เลือกใชเ้พือ่ทดแทนเครือ่งเก่าน้ันใชส้ารทำาความเย็นท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมแทนสารเดิมซึ่งส่งผลเสียต่อระดับโอโซน
ในชั้นบรรยากาศ ในปี 2564 ธนาคารได้ดำาเนินการเปล่ียน
เครือ่งปรบัอากาศใน 11 สาขา รวม 19 เครือ่ง 

•  โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟา้ฟลูออเรสเซนต์และโคม Downlight 
เป็นหลอด LED ท่ีอาคารสาขาพลับพลาไชย จำานวน 1,719 
หลอด และโครงการเปล่ียนหลอดไฟฟ้า LED Tube 20 วตัต์ 
เปน็หลอด LED Tube 12.5 วตัต์ บรเิวณลานจอดรถของอาคาร
อาคารสำานักงานพระราม 3 จำานวน 550 หลอด คาดวา่จะสามารถ
ลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าได้ท้ังส้ินประมาณ 127,000 กิโลวตัต์
ชัว่โมงต่อปี หรอืประหยดัค่าไฟฟา้ได้รวมกันประมาณ 489,000 
บาทต่อปี และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 63.5 
ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า

•  โครงการปรบัปรุงการเดินเครือ่งระบบปรบัอากาศแบบรวมศนูย์
ในอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม โดยการต้ังค่าอุณหภูมิและปรบั
เวลาการเปิด-ปิดใหเ้หมาะสมมากขึ้น รวมถึงลดการเดินเครือ่ง
ในช่วง on-peak คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ได้ท้ังส้ินประมาณ 450,000 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี และลดปรมิาณ
ก๊าซเรอืนกระจกได้ประมาณ 225 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า

2. การลดการใชพ้ลังงานและทรพัยากร

•  โครงการ Digital way of work ธนาคารนำาระบบ Office 365 
มาใชใ้นการทำางานท่ัวท้ังองค์กร เพือ่ใหพ้นักงานทุกคนสามารถ
ทำางานได้อย่างสะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา รวมถึงสามารถจดัประชมุ
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกปลอดภัยโดยไม่ต้องเดินทาง นอกจากน้ี 
ยังมีพื้นท่ีออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทำาให้พนักงาน
สามารถทำางานพร้อมกันและส่งต่อข้อมูลระหว่างกันได้

โดยไม่ต้องส่งเอกสาร ซึง่นอกจากจะชว่ยลดการใชก้ระดาษแล้ว
ยังประหยัดเวลาอกีด้วย

• การใหบ้รกิารรถตู้รบั-ส่งพนักงาน ธนาคารใหบ้รกิารรถตู้รบัส่ง
เป็นรอบตามช่วงเวลา สำาหรบัพนักงานท่ีต้องออกไปปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ีระหวา่งอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม อาคารสำานักงาน
พระราม 3 อาคารตรทิีพย์ อาคารแสงทองธานี อาคารพระราม 9 
และสโมสรบางนา เพือ่ลดปรมิาณการใชน้้ำามันเชือ้เพลิงท่ีเกิดจาก
การเดินทางแบบต่างคนต่างไป พร้อมกับลดก๊าซเรือนกระจก
ไปด้วยในขณะเดียวกัน

•  โครงการลดการใชก้ระดาษ ธนาคารรณรงค์ใหพ้นักงาน ลด ละ เลิก 
การใชก้ระดาษในการทำางาน โดยใหป้รบัเปล่ียนการนำาส่งหนังสือ 
รายงาน เอกสารการประชุมหรอืเอกสารอืน่ ๆ  ท่ีเคยพิมพ์เป็น
เอกสาร ใหเ้ป็นการส่งทางอเิล็กทรอนิกส์ พรอ้มท้ังมีการต้ังค่า
เริม่ต้น ของเครือ่งถ่ายเอกสารทกุเครือ่งใหเ้ปน็แบบพมิพ ์2 หน้า 
และรณรงค์ ใหทุ้กหน่วยงานคัดแยกกระดาษก่อนท้ิงเพือ่นำากลับ
มาใชใ้หม่

หมายเหตุ: ข้อมูลจากฐานข้อมูลการเบิกกระดาษของธนาคาร คำนวณโดยใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
                   กระดาษ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เท่ากับ 1.140 kgCO2e/kg

กระดาษ A4 ที่ใช้ในธนาคาร 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

1,046.8
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดลงจากปี 2563

11.4%

918.3
เมตริกตัน

0.04
FTE

GHG
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•  การพัฒนาบริการดิจิ ทัลแบงก์ ก้ิงเ พ่ือช่วยลดปริมาณ
ก๊าซเรอืนกระจก ธนาคารมุ่งมั่นพฒันาชอ่งทางการทำาธุรกรรม
ผ่านระบบดิจทัิลท้ังโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ และ
บัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง เพื่ออำานวยความสะดวกใหลู้กค้าสามารถ
เข้าถึงบรกิารทางการเงนิได้ ทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง และ
ยังช่วยลดการใช้ทรพัยากร โดยเฉพาะเอกสารธุรกรรมต่าง ๆ  
และน้ำามันเชือ้เพลิงท่ีใชใ้นการเดินทางไปทำาธุรกรรม

3. การสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

ธนาคารมุง่มัน่สรา้งจติสำานึกและความตระหนักรูใ้นเรือ่งการอนุรกัษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อมแก่ผู้บรหิารและพนักงานทกุคน ตลอดจน
ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนท่ัวไป ผ่านชอ่งทางการส่ือสารต่าง ๆ  ของ
ธนาคาร

•  โครงการบัวหลวงรักษ์พลังงาน ธนาคารจัดทำาหลักสูตร
การจดัการพลังงาน ซึง่เปน็หลักสูตรภาคบงัคับสำาหรบัพนักงาน

ทุกคน ผ่านชอ่งทางเรยีนออนไลน์ BBLearn เพื่อสรา้งความ
ตระหนักรูแ้ละส่งเสรมิการใหพ้นักงานทกุระดับมส่ีวนรว่มในการ
อนุรกัษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ณ ส้ินปี 2564 มพีนักงานเข้าเรยีน
ท้ังหมด 12,912 คน หรอืรอ้ยละ 61.52 ของพนักงานท้ังหมด 
ในจำานวนท้ังหมดประกอบด้วยพนักงานในอาคารควบคมุ 8,443 คน 
หรอืรอ้ยละ 95.33 ของพนักงานในอาคารควบคุมท้ังหมด

•  โครงการ No More Waste แยก ลด งด ใช ้ธนาคารสรา้งความ
ตระหนักรูใ้หพ้นักงานทุกคนรว่มกันแยกขยะอยา่งถกูวธิ ีผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ชุดความรู ้"How to ท้ิง ท้ิงอย่างไรให้ถูกถัง" 
พร้อมท้ังรณรงค์ให้ช่วยกันลด งด และหลีกเล่ียงการใช้
ทรพัยากรโดยไม่จำาเป็น เชน่ การใชพ้ลาสติกแบบครัง้เดียวท้ิง 
การปฏิเสธไม่รับช้อนส้อมพลาสติก เครื่องปรุง หรือใบเสร็จ 
ธนาคารได้จดักิจกรรมใหพ้นักงานทกุคนสามารถมส่ีวนรว่มแบง่ปัน
ความคิดเก่ียวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทเพือ่เป็นแนวทาง
ใหเ้พือ่นพนักงานลองนำาไปใช ้รวมท้ังได้จดัทำาหลักสูตรการเรยีน
ออนไลน์หวัขอ้ การคัดแยกขยะในธนาคาร โดยมวีตัถุประสงค์ให้
พนักงานทุกคนเข้าใจความสำาคัญของการคัดแยกขยะในชีวติ
ประจำาวนั และสามารถคัดแยกขยะภายในธนาคารได้อยา่งเหมาะสม

4. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมและการใชท้รพัยากร

•  ในป ี2564 ธนาคารได้พฒันาระบบจดัเก็บข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม
และการใชท้รพัยากร ใหเ้หมาะสำาหรบัการบันทึกข้อมูลท่ีกระจาย
อยู่ในหลากหลายหน่วยงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการจดัเก็บ
ข้อมูลและช่วยให้ การตรวจสอบข้อมูลทำาได้สะดวกมากขึ้น 
นอกจากน้ี เพือ่ใหข้อ้มูลท่ีธนาคารรายงานมคีวามน่าเชือ่ถือมากท่ีสุด 
ธนาคารได้จัดให้มีการทวนสอบข้อมูลผลการดำาเนินงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร โดยหน่วยงานภายนอก
ท่ีขึน้ทะเบียนกับองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก �องค์การ
มหาชน� ดังรายละเอยีดในหน้า 146

หมายเหตุ: บริการดิจิทัลแบงก์กิ้งของธนาคารที่ใช้คำนวณปริมาณกระดาษที่ลดได้ ได้แก่ การโอนเงินทุกประเภท การจ่ายบิล การชำระค่าบริการ    
                   และการซื้อ-ขายกองทุนและพันธบัตร คำนวณโดยใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
                   กระดาษ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เท่ากับ 1.140 kgCO2e/kg

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

957.4

1,504.69

2,517.52

1,091.44

1,715.34

2,869.98

  ปริมาณการลดกระดาษ (เมตริกตัน)   ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

การพัฒนาบริการดิจิทัลแบงก์กิ้งเพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรและปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ธนาคารประเมนิปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 1 และ 2 ตามมาตรฐานแนวทางการประเมนิ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก �องค์การมหาชน� ซึ่ง
เทียบเท่ามาตรฐาน ISO 14064-1 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิงจากค่ามาตรฐานของ
คณะกรรมการระหวา่งรฐับาลวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ �Intergovernmental Panel 
on Climate Change: IPCC, 2006� และองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก �องค์การมหาชน�

โครงการชดเชยคารบ์อนเปน็ศนูย์ (Carbon Neutral)

ธนาคารได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
�องค์การมหาชน� จากกิจกรรมชดเชยคารบ์อนเป็นศนูยข์ององค์กร สำาหรบั
อาคารสำานักงานใหญ่ สีลม โดยได้ซือ้คารบ์อนเครดิตจากโครงการพัฒนา
พลังงานหมุนเวยีนท่ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ของบรษัิท บีซพีจี ีจำากัด �มหาชน� จำานวนท้ังส้ิน 12,726 ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึง่เท่ากับปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ของอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม ในปี 2563

การขึ้นทะเบียนคารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององค์กร

ธนาคารได้มีการทวนสอบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของกลุม่อาคาร
สำานักงานใหญ่ 5 อาคาร ของปี 2563 โดยให้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
นิเวศวทิยาอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยมหิดล ซึ่งข้ึนทะเบียนกับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก �องค์การมหาชน� เป็นผู้ทวนสอบ และ
ธนาคารได้รับการรับรองและข้ึนทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก �องค์การมหาชน� รวมท้ังส้ิน 
21,634 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า �ขอบเขตท่ี 1 และ 2� เมื่อวนัท่ี 
26 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ: ก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 1  หมายถึง ก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยตรง ซึง่ธนาคารควบคุมและติดตามผล 
                  โดยคํานวณจาก 1) ปรมิาณการใชน้�ามันเชือ้เพลิงจากเครือ่งกําเนิดไฟฟา้สํารอง ระบบเครือ่งสูบน�าดับเพลิง 
                  และยานพาหนะในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 2) ปรมิาณการรัว่ไหลของสารทําความเย็นในระบบปรบัอากาศ
                  และสารดับเพลิง ซึง่ประมาณการจากปรมิาณการส่ังซือ้สารดังกล่าว และ 3) ปรมิาณก๊าซมีเทนของระบบบําบัด
                  น�าเสีย (septic tank) ซึง่ประมาณการจากจาํนวนพนักงานในแต่ละอาคาร การคํานวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
                  ขอบเขตท่ี 1 ใชค่้าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) สําหรบัการประเมินคารบ์อนฟุตพริน้ท์ของ
                  องค์กร โดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)
                  ก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 2 หมายถึง ก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยออ้มท่ีธนาคารควบคุมและติดตามผล 
                  โดยคํานวณจากปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ อา้งองิข้อมูลตามมาตรวดัไฟฟา้ของการไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้ส่วน
                  ภูมิภาค และปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของตู้เอทีเอม็ท่ีไม่มีมาตรวดั ซึง่ได้มาจากการประมาณการโดยอาศยัอตัราการใช้
                  ไฟฟา้เฉล่ียของเครือ่งเอทีเอม็รุน่ต่าง ๆ  ท่ีธนาคารใชง้านอยู่ ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) 
                  เท่ากับ 0.4999 kgCO2e/kWh อา้งองิจากค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสําหรบัการประเมินคารบ์อนฟุตพริน้ท์
                  ขององค์กร โดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) เดือนเมษายน ปี 2563  
                  FTE (Full Time Equivalent) คือ จาํนวนพนักงานของธนาคารเฉล่ียต่อเดือนในปี 2564

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG)
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ขอบเขตที่ 1

ขอบเขตที่ 2

เป้าหมาย
ปี 2564

ผลการดำเนินงาน
ปี 2564

13,688 11,619 0.55

59,663 57,674 2.75
FTE

FTE

1

GHG

2

GHG
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การใชพ้ลังงานในธนาคาร

หมายเหตุ: 1 คํานวณโดยใชค่้าการแปลงหน่วยพลังงานเชือ้เพลิง (ค่าความรอ้นสุทธ)ิ จากกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 
                  การใชพ้ลังงานครอบคลุมพลังงานไฟฟา้ น�ามันดีเซลสําหรบัเครือ่งกําเนิดไฟฟา้สํารองและเครือ่งสูบน�าดับเพลิง และน�ามันเชือ้เพลิงของยานพาหนะท่ีใชใ้น
                  การปฏิบัติงานของธนาคาร
                  2 FTE (Full Time Equivalent) คือ จาํนวนพนักงานของธนาคารเฉล่ียต่อเดือนในปี 2564

586,552
กิกะจูล1

162,931
เมกะวัตต์-ชั่วโมง

เป้าหมายปี 2564

151,070
เมกะวัตต์-ชั่วโมง

543,853
กิกะจูล1

ผลการดำเนินงานปี 2564

25.91
ปริมาณต่อ FTE2

การใชพ้ลังงานท้ังหมด

128,518
กิกะจูล1

ผลการดำเนินงานปี 2564

พลังงานจากน�ามัน
ท่ีใชใ้นองค์กร

415,335
กิกะจูล1

พลังงานจากไฟฟา้
ท่ีซือ้มาใชใ้นองค์กร 

หมายเหตุ: 1 ขอ้มูลจากมาตรวดัการใชไ้ฟฟา้ของการไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
                  ส่วนภูมิภาค ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร ได้แก่ กลุ่มอาคารสํานักงาน
                  ใหญ่ 5 อาคาร ศนูย์สนับสนุนทุกศนุย์ สาขาท้ังหมด และตู้เอทีเอม็
                  ท้ังหมดของธนาคาร ซึง่การใชไ้ฟฟา้ของตู้เอทีเอม็ท่ีไม่มีมาตรวดั
                  เปน็การประมาณค่าโดยอาศยัอตัราการใชไ้ฟฟา้เฉล่ียของเครือ่ง
                  เอทีเอม็รุน่ต่าง ๆ  ท่ีธนาคารใชง้านอยู่
                  2 ข้อมูลจากฐานข้อมูลน�ามันของธนาคาร

การใช้พลังงานในธนาคาร

ผลการดำเนินงานปี 2564

115,371 เมกะวัตต์-ชั่วโมง 1

ไฟฟ้า 

19,385 ลิตร 2

น�ามันดีเซลสําหรบัเครือ่งกําเนิดไฟฟา้
สํารองและเครือ่งสูบน�าดับเพลิง

200,366 ลิตร 2

น�ามันดีเซลสําหรบัยานพาหนะ

4,113,663 ลิตร 2

น�ามันเบนซนิสําหรบัยานพาหนะ

DIESEL

DIESEL

GASOLINE
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การจดัการน้ำาใช้

ทุกอาคารสำานักงานและสาขาของธนาคารซือ้น้ำาจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค 
และมีการติดต้ังระบบบำาบดัน้ำาเสียตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่น้ำาท้ิงท่ีถกูปล่อยออก
จากธนาคารจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง รวมถึงธนาคารได้ติดต้ังระบบ
หมุนเวยีนน้ำาท่ีอาคารสำานักงานพระราม 3 เพือ่นำาน้ำาท้ิงท่ีผ่านการปรบัปรุงคุณภาพน้ำาจากระบบบำาบัด
น้ำาเสียแบบตะกอนเรง่กลับมาใชใ้หม่ เชน่ นำามารดน้ำาต้นไม้ในบรเิวณพืน้ท่ีสีเขียวรอบอาคารสำานักงาน
พระราม 3 รวมท้ังส้ิน 23,543 ลูกบาศก์เมตร หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของปรมิาณการใชน้้ำาท้ังหมดของ
ธนาคาร นอกจากน้ี ในปี 2564 ธนาคารได้สำารวจการใช้น้ำาในพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ำา เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น พบวา่ รอ้ยละ 8.7 ของการใชน้้ำาท้ังหมดของธนาคารเกิดขึ้นในจงัหวดัท่ีเส่ียง
ขาดแคลนน้ำาสูง ธนาคารจะนำาขอ้มูลดังกล่าวไปวางแผนบรหิารจดัการเพือ่ลดความเส่ียงดังกล่าวต่อไป

การเดินทางโดยเครื่องบนิด้วยเหตผุลทางธุรกิจ

การจดัการขยะ

ธนาคารได้ดำาเนินโครงการคัดแยกขยะในกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร โดยได้ติดต้ังถังขยะ
แบบแยกประเภทไปแล้วรวม 245 ถัง พรอ้มใหค้วามรูแ้ละรณรงค์ใหพ้นักงานแยกขยะอยา่งถกูวธิ ีและ
เตรยีมวางแผนขยายโครงการไปยังสาขาของธนาคารท่ัวประเทศ ขยะแต่ละประเภทจะถูกคัดแยกและ
รวบรวม เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งมารบัไปจดัการต่ออยา่งเหมาะสมต่อไป รวมถึงการนำาเขา้สู่
กระบวนการรไีซเคิล การคัดแยกขยะของธนาคารมีวตัถุประสงค์เพือ่ลดปรมิาณขยะท่ัวไปท่ีจะถูกส่งไป
ฝังกลบ ซึง่เปน็แหล่งกำาเนิดก๊าซมเีทนท่ีสำาคัญ ส่งเสรมิการนำาวสัดท่ีุใชแ้ล้วกลับมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
เพือ่ลดการส้ินเปลืองทรพัยากร และส่งเสรมิการจดัการขยะในภาพรวมของประเทศมีประสิทธภิาพมากขึน้ 
ธนาคารมีการคัดแยกและจดัการขยะประเภทต่าง ๆ  ดังน้ี 

หมายเหตุ: 1 ขอ้มูลจากมาตรวดัการใชน้�าของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภมิูภาค ในปี 2564 
                     ปรมิาณการใชน้�าลดลงเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19
                  2 FTE (Full Time Equivalent) คือ จาํนวนพนักงานของธนาคารเฉล่ียต่อเดือนในปี 2564 

ผลการดำเนินงานปี 2564

เป้าหมาย ปี 2564

น�าประปาท่ีใชท้ั้งหมด1 

461,668
ลูกบาศก์เมตร

21.99
ปริมาณต่อ FTE2

น�าประปาท่ีใชท้ั้งหมด 

566,734
ลูกบาศก์เมตร

น�าท้ิง

369,334
ลูกบาศก์เมตร

น�าบรโิภค

92,331
ลูกบาศก์เมตร

น�าบรโิภค

113,347
ลูกบาศก์เมตร

น�าท้ิงท่ีนํากลับมาใชใ้หม่

23,543
ลูกบาศก์เมตร

เปา้หมาย ป ี2564 ผลการดําเนินงานป ี2564

6,332,253
กิโลเมตร

93,430
กิโลเมตร

666.90
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

9.74

หมายเหตุ:  ระยะการเดินทางลดลง เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 การคํานวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกใชค่้าการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก (Emission Factor) จากกระทรวงธรุกิจพลังงานและนโยบายอตุสาหกรรมสหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2562

ระยะการเดินทางโดย
เครือ่งบินด้วยเหตุผล
ทางธุรกิจ

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ท่ีเกิดขึ้น
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมีความรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

1.  ขยะไมอ่นัตรายท่ีนำาไปกำาจดัโดยวธิกีารฝังกลบ 
ได้แก่ ขยะท่ัวไปและขยะเปยีก เชน่ บรรจุภัณฑ์
ใส่อาหาร เศษอาหาร เศษเปลือกผักและผลไม้ 
กระดาษเชด็มือ และกระดาษชำาระในหอ้งน้ำา

2.  ขยะไมอ่นัตรายท่ีนำาเขา้สู่กระบวนการรไีซเคิล 
ได้แก่ กระป๋องน้ำาอดัลม แก้วพลาสติก ขวด
พลาสติก ขวดแก้ว และกระดาษ เช่น เศษ
กระดาษ วารสาร หนังสือพมิพ ์และลังกระดาษ 

3.  ขยะอนัตรายท่ีนำาไปจดัการอย่างถูกวธิ ีได้แก่ 
1� ขยะอเิล็กทรอนิกส์ เชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟา้ และ
อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ท่ีหมดอายุการใชง้าน 
ธนาคารมีการสำารวจสภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  อยู่เสมอ 
หากพบวา่มีการเส่ือมสภาพโดยท่ีไม่สามารถ
ซอ่มแซมได้ ธนาคารทำาการคัดแยกและติดต่อ
บริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากลให้นำาขยะดังกล่าวไปจัดการ
อย่างถูกวธิ ีพรอ้มท้ังนำาชิน้ส่วนต่าง ๆ  เข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ 
ลดการฝังกลบท่ีสรา้งมลพษิ 2� ขยะอนัตราย
อืน่ ๆ  เชน่ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย 
และกระป๋อง สเปรย์ ธนาคารทำาการคัดแยก
และติดต่อหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องมารบั
ไปจดัการตามวธิกีารท่ีเหมาะสม หมายเหตุ: * ขยะท่ัวไปครอบคลมุ 1) ขยะท่ัวไปจากกลุ่มอาคารสํานักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสํานักงานใหญ่ อาคารตรทิีพย ์อาคารสํานักงานพระราม 3 อาคาร 3 และอาคารแสงทองธานี

                  ท่ีกําจดัด้วยวธิฝัีงกลบ โดยสํานักงานเขตบางรกัและสํานักงานเขตยานนาวา และ 2) ขยะท่ีมาจากนอกกลุ่มอาคารสํานักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคารสาขาท่ัวประเทศ และศนูยส์นับสนุน
                  ต่าง ๆ  ใชว้ธิปีระมาณการโดยอาศยัขอ้มูลปรมิาณการเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนของกรมโยธาธกิารและผังเมอืง จาํนวนพนักงาน และวนัทํางานของพนักงาน 
                  ** ธนาคารเริม่เก็บขอ้มูลขยะรไีซเคิลต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ขอ้มูลดังกล่าวครอบคลมุเฉพาะกลุ่มอาคารสํานักงานใหญ่ 5 อาคาร เท่าน้ัน ขยะรไีซเคิลท่ีรายงานในส่วนน้ี ได้แก่ 
                  กระปอ๋งน�าอดัลม แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และลังกระดาษ แต่ไมร่วมขยะอเิล็กทรอนิกส์ กระดาษใชแ้ล้วในสํานักงาน และกระดาษเชค็ ซึง่ทุกรายการดังกล่าวถูกนําส่งเขา้
                  สู่กระบวนการรไีซเคิลเชน่กัน 

เปา้หมาย ป ี2564 ผลการดําเนินงาน ป ี2564 สัดส่วน

ขยะท้ังหมด

ขยะท่ัวไป*

ขยะรไีซเคิล** 

ธนาคารคัดแยกและรวบรวมกระดาษ
ท่ีไม่ใชแ้ล้ว และกระดาษเชค็ ก่อนนําเข้าสู่
กระบวนการรไีซเคิลของโรงงานต้มเยื่อ
กระดาษ เพื่อรกัษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและส่งเสรมิการใชท้รพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเภทขยะ (เมตรกิตัน) ผลการดําเนินงาน ป ี2564 สัดส่วน

ขยะทั้งหมด 

ขยะทั่วไป*

ขยะรีไซเคิล** 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

กระดาษที่ถูกส่งเข้ากระบวน
การรีไซเคิล 

2,753.73 / FTE = 0.13

2,147

19.43

45.13

542.5

100%

78%

0.7%

1.6%

19.7%

1,138.19
เมตริกตัน

498
เมตริกตัน

478.57
เมตริกตัน

19.43
เมตริกตัน

100%

1,124.82 
เมตริกตัน

96%

13.37 
เมตริกตัน

4%

ขยะในกลุ่มอาคาร
สํานักงานใหญ่ 5 อาคาร
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเปน็ศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

การใหบ้รกิารท่ียดึลกูค้าเป็นศูนยก์ลาง

การดำาเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศนูย์กลาง 
พฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารรูปแบบใหม่ 
ส่งมอบประสบการณ์การใชบ้รกิารท่ีปลอดภัย
และไรร้อยต่อ ตลอดจนสรา้งเสรมิและรกัษา
ความสัมพนัธอ์นัดีกับลูกค้า
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเปน็ศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้พฤติกรรมและความ
ต้องการใชบ้รกิารทางการเงนิของลูกค้าเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก 
นำามาซึ่งโอกาสและความท้าทายต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 
ในมุมหน่ึง เทคโนโลยีสมัยใหม่ชว่ยใหก้ารดำาเนินงานของธนาคาร
มปีระสิทธภิาพมากขึ้น ทำาใหส้ามารถใหบ้รกิารลกูค้าได้อย่างสะดวก
รวดเรว็ขึ้นในขณะท่ีต้นทุนลดลง นอกจากน้ี เทคโนโลยีดิจทัิลและ
ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าใจพฤติกรรมและ
ความต้องการของลกูค้าได้ดีขึน้ ทำาใหส้ามารถพฒันาผลิตภัณฑ์และ
บรกิารท่ีตอบโจทยค์วามต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ แต่ในอกีมุมหน่ึง 
การพฒันาทางเทคโนโลยีส่งผลใหก้ารแข่งขันมีความเข้มข้นและ
เปิดกวา้งมากขึน้ ธนาคารจำาเปน็ต้องปรบัตัว โดยการนำาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ  มาปรบัใชใ้นการพฒันาผลิตภัณฑ์และใหบ้รกิารของธนาคาร 
เพื่อรบัมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
สรา้งความได้เปรยีบทางการแขง่ขันกับคู่แขง่ท้ังท่ีเปน็สถาบนัการเงนิ
และธุรกิจอืน่ท่ีไม่ใชส่ถาบันการเงนิได้ในระยะยาว

การใหค้วามสำาคัญกับ
เทคโนโลยดีิจทัิล
และนวตักรรม

GIZTIX เปน็ผู้ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ดิจทัิลด้าน e-Logistics 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการให้บริการบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลและให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
ในภูมิภาค การเข้ารว่มลงทุนถือเป็นการต่อยอดให ้GIZTIX 
นำาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเงนิมาชว่ยเติมเต็มบรกิาร
บนแพลตฟอรม์ของ GIZTIX ใหม้คีวามครบถ้วนมากข้ึน เชน่ 
สินเชื่อส่วนบุคคลสำาหรับพนักงานขับรถขนส่ง สินเชื่อ
หมุนเวยีนสำาหรับผู้ประกอบการท่ีเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม 
นอกจากน้ี GIZTIX ยังนำาข้อมูลด้านการชำาระเงนิมาพัฒนา
โซลูชันเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิแก่ผู้ใช้
บรกิารแพลตฟอรม์ และเสรมิสรา้งศกัยภาพทางการแข่งขัน
ใหกั้บผู้ใหบ้รกิารขนส่งรายย่อยในอนาคต 

บรษัิท พ ียู ยู เอน็ อนิเทลลิเจนท์ จำากัด �PUUN Intelligent� 
เป็นผู้พฒันาโปรแกรมบัญชอีอนไลน์ �Cloud Accounting 
Platform� ภายใต้ชื่อ “PEAK” เพื่อสนับสนุนด้านการทำา
บัญชใีหแ้ก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอม็อท่ีีมักมีข้อจำากัด
เรือ่งการจดัการเอกสารและบัญชท่ีีเป็นมาตรฐาน โปรแกรม
ดังกล่าวจะชว่ยใหผู้้ประกอบการสามารถบรหิารจดัการข้อมูล
ทางบัญชีและภาษีได้เหมือนเป็นมืออาชีพ และช่วยให้มีการ
จดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ถูกต้อง และน่าเชือ่ถือ ข้อมูลทาง
บัญชีท่ีมีความน่าเชื่อถือจะช่วยให้ธนาคารสามารถพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ข้ึน ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจใหแ้ก่เอสเอม็อ ี

ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารอย่างต่อเน่ือง โดยได้นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรบักระบวนการทำางานใหมี้ประสิทธภิาพมากข้ึน 
เพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาการดำาเนินงาน ตลอดจนลดข้อผิดพลาดของคน ทำาใหส้ามารถใหบ้รกิารลูกค้าได้อย่างรวดเรว็และถูกต้อง 
ธนาคารได้นำาปญัญาประดิษฐแ์ละเทคนิคการวเิคราะหข้์อมูลขนาดใหญ่มาใชใ้นการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มลกูค้าท่ีหลากหลาย 
เพือ่ใหลู้กค้าได้รบัผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม การดำาเนินงานเหล่าน้ีล้วนเป็นการเสรมิสรา้งขีดความสามารถ
ทางการแขง่ขนัของธนาคาร และส่งเสรมิภาพลักษณ์ของการเปน็ “เพือ่นคู่คิด มติรคูบ่า้น” ท่ีพรอ้มก้าวไปขา้งหน้ากับลกูค้าในทกุสถานการณ์

การบรหิารจดัการด้านเทคโนโลยดิีจทัิลและนวตักรรม

การบรหิารจดัการด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมของธนาคารอาศยัการทำางานรว่มกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1. สายเทคโนโลย ี2. ฝ่ายนวตักรรม และ 
3. หน่วยงานอืน่ ซึง่รวมถึงหน่วยงานธรุกิจท่ีเป็นเจา้ของผลิตภัณฑ์และบรกิาร และหน่วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ กำากับดูแล และความเส่ียง 
สายเทคโนโลยีมีหน้าท่ีพัฒนาและปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานทางด้านดิจทัิลของธนาคาร เพื่อสนับสนุนการทำางานของหน่วยงานต่าง ๆ  
และการพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิาร ฝ่ายนวตักรรมเป็นศนูยค์วามเป็นเลิศด้านนวตักรรมของธนาคาร ทำาหน้าท่ีพฒันานวตักรรมและจดัทำา
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โครงการเพื่อกระตุ้นใหเ้กิดการนำาเทคโนโลยีและนวตักรรมต่าง ๆ  
มาปรบัใช้ในการดำาเนินงานหรอืการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิาร 
ตลอดจนใหค้ำาปรกึษา แนะนำา และประสานความรว่มมอืกับหน่วยงาน
ท้ังภายในและภายนอกธนาคาร เพือ่สนับสนุนการพฒันาผลิตภัณฑ์
และบริการท่ีมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า 
นอกจากน้ี ธนาคารได้จัดต้ังบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในเครือธนาคารกรุงเทพ เพื่อทำาหน้าท่ี
ลงทุนในธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูง รวมถึงสตารท์อพัด้านเทคโนโลยี
ดิจทัิลและเทคโนโลยีทางการเงนิ ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหธ้นาคาร
สามารถสรา้งความรว่มมอืกับพนัธมติรท่ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน

ธนาคารได้นำาแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการทำางาน และการพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิาร ดังน้ี

•  การปรบัปรุงระบบงานหลัก รวมถึงการปรบัเปล่ียนกระบวนการ
และชุดข้อมูลของธนาคารใหมี้ความเชือ่มโยงและเป็นมาตรฐาน
ท่ัวท้ังองค์กร นำาไปสู่กระบวนการทำางานแบบบูรณาการท่ีมี
ประสิทธภิาพและชว่ยลดต้นทุนการดำาเนินงาน

•  การปรบัเปล่ียนรูปแบบการทำางานใหม้คีวามคล่องตัว และการนำา
พนักงานจากหลายสายงานมาทำางานรว่มกันในทีม เพือ่ใหส้ามารถ
สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรกิารใหม่ได้อยา่งต่อเน่ืองและรวดเรว็

•  การนำากระบวนการคิดออกแบบเชงิระบบมาใชเ้พือ่ทำาความเขา้ใจ
กับความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้อย่างลึกซึ้ง 
และนำากระบวนการคิดดังกล่าวมาสรา้งแนวทางการตอบสนอง
ท่ีดีท่ีสุดใหกั้บลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

•  การสรา้งแพลตฟอรม์ดิจทัิลเพือ่ใชใ้นการรวบรวมและเชือ่มโยง
ผลิตภัณฑ์ บรกิาร และข้อมูลต่าง ๆ  ซึง่จะนำาไปสู่การสรา้งสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบรกิารใหม่ของธนาคารอย่างต่อเน่ือง

•  การนำาระบบการทำางานอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์และเทคโนโลยี
การแปลงไฟล์ภาพเอกสารใหเ้ปน็ไฟล์ขอ้ความโดยอตัโนมติัมาชว่ย
สนับสนุนงานด้านเอกสารของธนาคาร เพื่อลดความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากคน ลดต้นทุนในกระบวนการทำางาน ลดระยะเวลา
การดำาเนินงาน และสามารถรองรบังานเอกสารในปรมิาณมากได้ 
ทำาใหพ้นักงานสามารถทำางานท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าได้มากขึ้น

•  การเชือ่มโยงกับลูกค้าหรอืคู่ค้าภายนอกบนแพลตฟอรม์ดิจทัิล 
เพือ่มอบประสบการณ์ใชบ้รกิารท่ีดีและตรงตามความต้องการให้
แก่ลูกค้าหรอืคู่ค้า

•  การนำาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐแ์ละการวเิคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ในเชงิลึกมาประยุกต์ใชใ้นการประมวลพฤติกรรมและศกึษา
ความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงนิท่ีตอบโจทย์ความต้องการแบบเฉพาะบุคคลหรือ
เฉพาะกลุ่ม

การพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิาร

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารใหม่ของธนาคารเริม่ต้น
จากการศึกษาแนวโน้มตลาดและความต้องการของลูกค้า 

ปรับปรุงระบบงานหลัก

ปรับเปล่ียนรูปแบบการทำงานให้มีความคล่องตัว

ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

เช่ือมโยงกับลูกค้าหรือคู่ค้าภายนอกบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

กระบวนการคิดออกแบบเชิงระบบ

สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล

ระบบการทำงานอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์และ
เทคโนโลยีการแปลงไฟล์ภาพเอกสาร
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การออกแบบและกำาหนดรายละเอยีดต่าง ๆ  การประเมนิและจดัการ
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง เช่น การฟอกเงิน การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและความมัน่คงปลอดภัยของขอ้มูล และการปฏิบติัตาม
มาตรฐานและข้อบังคับของทางการ เป็นต้น ไปจนถึงการจัดทำา
ผลิตภัณฑ์และบรกิารต้นแบบ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผลิตภัณฑ์
และบริการดิจิทัลท่ีถูกพัฒนาข้ึนใหม่อาจยังมีความไม่สะดวกใน
การใช้งานอยู่บ้าง รวมท้ังอาจมีความเส่ียงหรอืผลกระทบท่ีไม่ได้
คาดคิดมาก่อน ธนาคารจึงจัดให้มีการทดสอบในวงจำากัด โดย
ธนาคารทำาการทดสอบเองและเข้ารว่มใน Regulatory Sandbox 
กับธนาคารแหง่ประเทศไทย ตลอดจนมกีารติดตามผลการทดสอบ
และปรบัปรุงแก้ไขใหดี้ขึ้น เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภัณฑ์และบรกิารของ
ธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานหรอืข้อบังคับของทางการ มีความ
ปลอดภัย ใช้งานสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง 
ธนาคารได้นำารูปแบบการทำางานท่ีมีความคล่องตัวและการทำางาน
ข้ามสายงานมาใชใ้นการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์และบรกิาร
ต้นแบบกับกลุ่มลกูค้าตัวอยา่ง มกีารประเมนิและจดัการความเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม และมกีารนำาความคิดเหน็ของกลุ่มลกูค้า
ตัวอยา่งมาวเิคราะหเ์พือ่หาแนวทางแก้ไขปรบัปรุงจนเปน็ท่ีน่าพอใจ
ก่อนจะขยายการทดสอบออกไปในวงกวา้งขึ้น แนวทางดังกล่าวน้ี
จะชว่ยใหธ้นาคารสามารถพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีตอบโจทย์
ลกูค้าได้อย่างตรงจุด ในการออกฟีเจอรใ์หมบ่นแพลตฟอรม์ดิจทัิล 
ธนาคารเปิดโอกาสใหลู้กค้าลองทดสอบใชง้านอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
ใหล้กูค้าสามารถเหน็พฒันาการของฟีเจอร ์และทำาใหที้มนักพฒันา
ของธนาคารสามารถมองเหน็ปัญหาหรอืข้อจำากัดได้อย่างรวดเรว็ 
และสามารถปรบัปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

การยกระดับผลิตภาพการทำางาน

ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการยกระดับผลิตภาพการทำางานมาโดย
ตลอด เพือ่ใหล้กูค้าได้รบับรกิารท่ีสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึ้น ธนาคารได้
วางแผนโครงการสายปฏิบัติการสนับสนุนแหง่อนาคต �Ops of 

the Future� โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรบัเปล่ียนการทำางานของ
สายปฏิบติัการสนับสนุนอยา่งเปน็ระบบ เพือ่ใหศ้นูยป์ฏิบติัการต่าง ๆ  
ของธนาคารสามารถมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในงานปฏิบัติการ
ท้ัง 5 ด้าน ตามวสัิยทัศน์ท่ีวางไว ้ได้แก่ 1. การบรกิารท่ีเป็นเลิศ 
2. ระบบและขั้นตอนการทำางานท่ีเป็นเลิศ 3. การบรหิารจดัการ
ท่ีเป็นเลิศ 4. บุคลากรท่ีเป็นเลิศ และ 5. การควบคุมท่ีเป็นเลิศ 
โดยการดำาเนินงานในระยะแรก ซึ่งได้เสร็จส้ินไปแล้ว มุ่งเน้น
การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับการทำางานในอนาคต 
การกำาหนดหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการ 
และการพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อรองรับ
การทำางานในอนาคต การดำาเนินงานในระยะต่อไปจะมุ่งเน้นเรือ่ง
การนำาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรบัใช้ในกระบวนการทำางานของ
สายปฏิบัติการสนับสนุน เช่น ขั้นตอนการทำางานอัตโนมัติ 
การบรหิารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ ระบบการบรหิารจดัการ
ตรรกะทางธุรกิจ เทคโนโลยีการแปลงไฟล์ภาพเอกสารใหเ้ป็นไฟล์
ขอ้ความโดยอตัโนมัติ การนำาระบบการทำางานอตัโนมัติแบบหุน่ยนต์ 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติของมนุษย์ และการวเิคราะหข์อ้มูลขัน้สูง 
นอกจากการให้บรกิารแก่ลูกค้าจำานวนมากได้อย่างรวดเรว็แล้ว 
โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารสามารถจัดสรรทรัพยากร
บุคคลได้อยา่งมปีระสิทธภิาพมากขึน้ รวมท้ังสามารถลดขอ้ผิดพลาด
ของคน และลดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาดน้ันด้วย

ผลิตภัณฑ์และบรกิาร

โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารได้พัฒนาบริการโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ
มาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการปรบัดีไซน์และเพิม่ฟีเจอรก์ารใชง้านใหม่
ใหมี้ความทันสมัยและใชง้านงา่ยขึ้น เพื่อรองรบัการใชง้านในฐาน
วถีิชีวติใหม่และเติมเต็มความต้องการของผู้ใช้งาน ในปี 2564 
ธนาคารได้เพิ่มบรกิารและฟีเจอรใ์หม่ท่ีตอบโจทย์ความต้องการ
ด้านการลงทุนและการเงนิ ดังน้ี

•  บริการเปิดบัญชีกองทุนรวม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชี
กองทุนรวมได้อย่างรวดเรว็ ท้ังกองทุนเปิดท่ัวไปและกองทุน
ลดหยอ่นภาษีของบรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง 
จำากัด และบรษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล 
จำากัด รวมถึงสามารถซือ้กองทนุครัง้แรกและกองทุนท่ีเสนอขาย
ในชว่ง IPO

•  เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุน
ยุคใหม่ท่ีนิยมทำาธุรกรรมต่าง ๆ  ด้วยตัวเอง

•  เปิดบัญชีเงนิฝาก e-Savings สำาหรบัลูกค้าใหม่ท่ียังไม่เคยมี
บญัชเีงนิฝากของธนาคารกรุงเทพมาก่อน �ไมมี่กำาหนดยอดเงนิ
ฝากขัน้ต่ำา� นอกจากน้ี ยังสามารถสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมารท์ ได้ 
โดยอาศยัการยนืยนัตัวตนด้วยบตัรประชาชนท่ีจุดบรกิาร Be My ID 
ได้ท่ีธนาคารกรุงเทพทุกสาขา รา้นเคอรี ่ เอก็ซเ์พรสท่ัวประเทศ 
หรอืรา้นเซเวน่ อเีลฟเวน่ ท่ัวประเทศ

•  เปิดบัญชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ และโอนเงนิระหวา่งบัญชี
สกุลเงนิบาทและบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศของตนเอง
ได้มากถึง 14 สกุลเงนิ

•  บรกิารลงทะเบยีนออนไลน์เพือ่เขา้รว่มโครงการชว่ยเหลือลกูค้า
ท่ีได้รับผลกระทบจากโควดิ-19 สำาหรับลูกค้าสินเชื่ออุปโภค
บรโิภคและบัตรเครดิต ตลอดจนสินเชือ่ธุรกิจเอสเอม็อี

•  บรกิารโอนเงนิต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT โดยสามารถเลือก
โอนได้มากถึง 17 สกุลเงนิ ครอบคลุม 124 ประเทศท่ัวโลก 
ในอัตราค่าธรรมเนียมท่ีถูกกว่าการใช้บริการท่ีสาขา อีกท้ัง
สามารถทำารายการได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครบริการหรือ
ยื่นเอกสารประกอบ
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•  บรกิารโอนเงนิระหวา่งประเทศไทยและสิงคโปรผ่์านเครอืข่าย 
PromptPay-PayNow ซึ่งเป็นความรว่มมือระหวา่งธนาคาร
แหง่ประเทศไทยกับธนาคารกลางประเทศสิงคโปร ์ผู้โอนสามารถ
ใช้บรกิารโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ โอนเงนิไปยัง
ผู้รบัเงนิท่ีได้มกีารลงทะเบยีน PayNow ด้วยหมายเลขโทรศพัท์
มือถือ โดยจะได้รับเงินเต็มจำานวนเป็นสกุลเงินท้องถ่ินแบบ 
Real-Time

•  QR Payment ท่ีรา้นค้าในต่างประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม และ
อนิโดนีเซีย ภายใต้โครงการของธนาคารแห่งประเทศไทยและ 
QR Payment ท่ีรา้นค้า Union Pay ในต่างประเทศ 

•  บรกิารถอนเงนิแบบไม่ใชบ้ัตรผ่านตัวแทนธนาคารท่ีได้รบัสิทธิ์

แต่งต้ังจากธนาคารคือ เซเวน่ อเีลฟเวน่ โลตัส และ ไปรษณียไ์ทย 
เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าท่ีไม่สะดวกเดินทางมายัง
สาขาของธนาคาร

•  บรกิารเตือนจา่ยบลิ เพือ่ชว่ยใหไ้ม่พลาดทำารายการชำาระบลิต่าง ๆ  
ลูกค้าสามารถปรบัปรุงบันทึกช่วยจำาให้สามารถแยกหมวดหมู่
ค่าใชจ้า่ยพรอ้มท้ังใส่สติกเกอร ์อโีมจ ิและอกัขระพเิศษได้

•  บรกิารพันธบัตรออมทรพัย์แบบไรใ้บตราสารและบรกิารแสดง
รายละเอยีดการลงทุนบัญชพีนัธบัตร เพือ่ชว่ยใหลู้กค้าสามารถ
จองซื้อพันธบัตรรุน่ใหม่ได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถเรยีกดู
ข้อมูลพันธบัตรรุน่ท่ีถือครองและประวติัการทำารายการได้ โดย
ไม่ต้องเดินทางไปปรบัสมุดพนัธบัตรท่ีสาขาของธนาคาร

•  การซือ้หรอืสับเปล่ียนกองทุน

• บรกิารการลงทุนกองทุนแบบถัวเฉล่ีย 

• บรกิารขอหนังสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทุนลดหย่อนภาษี 

•  การสรุปยอดซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีรายปี เพื่ออำานวย
ความสะดวกในการวางแผนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

•  บรกิารยืนยันตัวตนด้วยโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ
เพือ่สมัครใชบ้รกิาร BeMerchant NextGen 

•  บรกิารหกับัญชอีตัโนมติั สำาหรบัการชำาระค่าสินค้าและบรกิารต่าง ๆ  
เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์มือถือ 
ค่าประกัน เป็นต้น ผ่านการหกับัญชเีงนิฝากท่ีมีอยู่กับธนาคาร 
ลูกค้าสามารถเลือกสมัครบรกิารได้ท้ังบัญชีออมทรพัย์ บัญชี
กระแสรายวนั และบัญชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ �สำาหรบัผู้
ใหบ้รกิารท่ีรบับัญชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ เชน่ ฮัว่เซง่เฮง�

•  การสมัครบัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมารท์ รวมท้ังการเพิม่/ลดวงเงนิ
ในการรูดซือ้สินค้าต่อวนั

•  การดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ 
และเปิดใชง้านอกีครัง้ได้ทันทีเมือ่เปล่ียนโทรศพัท์มอืถือเครือ่งใหม ่
เพยีงใชเ้ลขบญัชหีรอืหมายเลขบตัรเดบติ พรอ้มท้ังยนืยันตัวตน
ด้วยใบหน้าผ่านแอปพลิเคชนั โดยไมต้่องไปสาขาหรอืทำารายการ
ผ่านตู้เอทีเอม็

•  การซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมรับเอกสารกรมธรรม์
ผ่านทางอเีมลหลังทำารายการเสรจ็เรยีบรอ้ย

ณ สิ้นปี 2564 
จำนวนผู้ใช้บริการ
โมบายแบงก์กิ้ง
จากธนาคารกรุงเทพมากกว่า

ปริมาณธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง 
จากธนาคารกรุงเทพมากกว่า

ล้านราย 11.2 

ล้านรายการ 1,180
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บรกิารยนืยนัตัวตนด้วย Mobile ID ผ่าน
แอปพลิเคชนั atta

Mobile ID คือ Digital ID รูปแบบหน่ึงซึง่เชือ่มโยงเบอรโ์ทรศพัท์
มือถือกับชุดข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชน ทำาให้สามารถใช้
เบอรโ์ทรศพัท์มือถือในการยืนยันตัวตนได้ ในปี 2564 ธนาคารได้
เริม่ให้บรกิารยืนยันตัวตนด้วย Mobile ID โดยลูกค้าของผู้ให้
บรกิารเครอืข่ายโทรศัพท์มือถือ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ เอช 
ท่ีได้สมคัรใชบ้รกิาร Mobile ID และได้พสูิจน์ตัวตนกับผู้ใหบ้รกิาร
เครอืขา่ยเรยีบรอ้ยแล้ว จะสามารถใช ้Mobile ID เพือ่ยนืยันตัวตน
ผ่านแอปพลิเคชนับนสมารท์โฟนท่ีชือ่วา่ atta ท่ีธนาคารพฒันาขึน้มา
โดยเฉพาะ �รองรับระบบปฏิบัติการท้ัง iOS และ Android� 
ในการทำาธุรกรรมเปิดบัญชอีอนไลน์ พรอ้มสมัครโมบายแบงก์ก้ิง
ของธนาคารได้ รวมถึงสามารถใช ้Mobile ID สำาหรบัประกอบการ

ทำาธรุกรรมเปดิบัญช ีณ สาขาธนาคาร เพือ่ยนืยนัความเป็นเจา้ของ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ การยืนยันตัวตนดังกล่าวช่วยให้ลูกค้า
สามารถทำาธุรกรรมต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวก และท่ีสำาคัญคือ 
การทำาธรุกรรมมีความปลอดภัยเน่ืองจากธนาคารได้นำาเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย เช่น บล็อกเชน และระบบการยืนยันตัวตนแบบหลาย
องค์ประกอบมาใชส้นับสนุนบรกิารดังกล่าว 

BeMerchant NextGen
บรกิารระบบชำาระเงนิผ่าน QR Code และเป็นแอปพลิเคชนัท่ีชว่ย
จดัการการขายและการรบัชำาระเงนิใหแ้ก่รา้นค้าต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็น
ค้าขายในหอ้งแถว ตลาดสด หรอืรถเขน็ รา้นค้าสามารถรบัชำาระเงนิ
ผ่าน QR Code ได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ เชน่ PromptPay บัตร
วซีา่ มาสเตอรก์ารด์ ยูเนียนเพย์ ทีพเีอน็ วแีชทเพย์ และอาลีเพย์ 
สอดรบักับพฤติกรรมการใชจ้า่ยของผู้บรโิภคยุคใหมแ่ละลดความ
เส่ียงของการติดเชือ้โควดิ-19 จากการสัมผัสเงนิสด ในปี 2564 
มีร้านค้าท่ีรับชำาระเงินผ่าน BeMerchant NextGen จำานวน 
939,701 รา้น และมีจำานวนธุรกรรมรวมกวา่ 7.9 ล้านธุรกรรม

บรกิารภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยอเิล็กทรอนิกส์
เพือ่ตอบรบัแผนยุทธศาสตรร์ะบบการชำาระเงนิอเิล็กทรอนิกส์แหง่ชาติ
และยกระดับโครงสรา้งพืน้ฐานระบบการชำาระเงนิของประเทศ ธนาคาร
ได้ใหบ้รกิารภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยอเิล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อมีการโอนเงนิ
ทางอเิล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร ธนาคารจะดำาเนินการหกัเงนิและ
นำาส่งข้อมูลภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ให้กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ 
ผู้ประกอบการไม่ต้องจดัทำาหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ท่ีจา่ย 
ไม่ต้องยื่นแบบภาษี และไม่ต้องนำาส่งเงนิภาษีด้วยตนเองอกีต่อไป 
ท้ังน้ี ผู้จา่ยเงนิและผู้รบัเงนิสามารถตรวจสอบหลักฐานการหกัภาษี 
ณ ท่ีจ่าย ได้ตลอดเวลาท่ีเวบ็ไซต์กรมสรรพากร และในกรณีท่ี
ผู้ประกอบการนำาส่งภาษีไวไ้ม่ครบถ้วนก็สามารถชำาระเพิม่เติมได้ผ่าน
ระบบ e-Tax Payment ในคอรป์อเรท ไอแคช และ บซิ ไอแบงก์ก้ิง 
หรอืผ่านชอ่งทางชำาระเงนิออนไลน์และสาขาของธนาคาร บรกิาร

หกัภาษีดังกล่าวชว่ยใหผู้้ประกอบการสามารถจดัการเรือ่งภาษีหกั 
ณ ท่ีจา่ย ได้อย่างมั่นใจ สะดวก และปลอดภัย ซึง่จะชว่ยลดขั้นตอน
และต้นทุนในการประกอบธุรกิจด้วย ณ ส้ินปี 2564 มีลูกค้าธุรกิจ
สมัครใชบ้รกิารภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยอเิล็กทรอนิกส์แล้วกวา่ 1,100 ราย 
และมีจำานวนธรุกรรมภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยอเิล็กทรอนิกส์ท่ีจดัส่งใหกั้บ
กรมสรรพกรแล้วเกือบหน่ึงแสนรายการ

บัวหลวงไอซพัพลาย
ธนาคารได้พัฒนาบริการบัวหลวงไอซัพพลาย เป็นบริการ
ทางการเงนิออนไลน์ท่ีครบวงจรสำาหรบัเครอืข่ายการค้า โดยผนวก
การชำาระ/รับชำาระเงินค่าสินค้าและบริการเข้ากับการให้สินเชื่อ
หมุนเวยีนระยะส้ันแบบออนไลน์ ผ่านการนำาเอาระบบเทคโนโลยี
มาเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
โดยอา้งองิจากขอ้มูลการค้าท่ีเกิดขึน้จรงิท่ีนำาส่งมาจากผู้ประกอบการ 
ขนาดใหญ่ ท่ีครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ บริการชำาระค่าสินค้า
เพือ่ผู้แทนจำาหน่าย และบรกิารชำาระค่าสินค้าเพือ่ผู้ขาย 

บรกิารบัวหลวงไอซัพพลายสามารถสรา้งประโยชน์รว่มกันให้แก่
ทุกฝ่ายในเครอืข่ายธุรกิจ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ สามารถเพิ่ม
โอกาสในการขยายธุรกิจกับคู่ค้าของตน ลดภาระการทำาธุรกรรม
ทางการเงนิในรูปแบบกระดาษท่ีมคีวามไมค่ล่องตัว บรกิารดังกล่าว
ช่วยส่งเสริมให้คู่ค้ารายย่อย ซึ่งมักเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม �เอสเอม็อ�ี ท่ีมีข้อจำากัดในการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนของ
สถาบันการเงนิ เน่ืองจากขาดหลักประกันและมีข้อมูลในการยื่นขอ
สินเชือ่ไมเ่พยีงพอ ใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งเงนิทนุได้งา่ยขึ้นภายใต้
เงือ่นไขท่ีดี นอกจากน้ี บรกิารบัวหลวงไอซพัพลายยังชว่ยอำานวย
ความสะดวก ทำาใหค้ล่องตัว และชว่ยประหยัดเวลา โดยสามารถทำา
ธรุกรรมการเงนิออนไลน์ได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่เปน็ตัวชว่ย
สำาคัญท่ีทำาใหธ้รุกิจมศีกัยภาพในการแข่งขันและเติบโตได้อยา่งยัง่ยนื
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คอรป์อเรท ไอแคช 
คอรป์อเรท ไอแคช คือ บรกิารทางการเงนิผ่านชอ่งทางออนไลน์ท่ี
ชว่ยอำานวยความสะดวกใหกั้บลกูค้าธรุกิจ โดยสามารถรองรบัการ
ทำาธุรกรรมได้หลากหลาย เชน่ การเรยีกดูข้อมูลรายงานทางบัญช ี
การโอนเงินให้กับคู่ค้าและพนักงาน การแสดงผลรายงานการ
เคล่ือนไหวทางบญัช ีรายการท่ีดำาเนินการ และธุรกรรมทางการเงนิ
ต่าง ๆ  ของบรษัิทภายในกลุ่มธรุกิจ รวมท้ังการรบัชำาระเงนิท่ีสะดวก 
รวดเรว็ และปลอดภัย ธนาคารให้บรกิารน้ีแก่ลูกค้า 2 กลุ่ม คือ 
1. ลกูค้าธรุกิจในประเทศ และ 2. ลกูค้าธุรกิจท่ีเน้นการขยายธุรกิจ
ไปยงัต่างประเทศและมีบัญชกัีบธนาคารกรุงเทพสาขาต่างประเทศ 

Bualuang Business Biz Super Save X3
ธนาคารได้พัฒนาบรกิารหลากหลายท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจ บรกิาร Bualuang Business Biz Super 
Save X3 คือ บรกิารทำาธุรกรรมต่าง ๆ  ผ่านบิซไอแบงก์ก้ิง ไม่วา่จะ
เป็นการจ่ายเงนิเดือน การชำาระเงนิให้แก่คู่ค้า หรอืการฝากและ
ส่ังซือ้เชค็ ในรูปแบบเหมาจา่ยเป็นแพก็เกจ เหมาะสำาหรบับรษัิทท่ีมี
การทำาธุรกรรมระหว่างบัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอนระหว่าง
ธนาคารกรุงเทพด้วยกันท้ังในเขตและข้ามเขตเป็นจำานวนหลาย ๆ  
รายการ ชว่ยใหเ้กิดความสะดวก ประหยัด และคุ้มค่า ลูกค้าท่ีสนใจ
สามารถติดต่อธนาคารเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและเลือก
แพก็เกจท่ีเหมาะสมกับธุรกิจตนเองได้  

โครงการ Contour
ธนาคารเปน็ธนาคารไทยแหง่แรกท่ีเขา้รว่มกับธนาคารและองค์กร
พันธมิตรชั้นนำาระดับโลก เน้นการนำาเทคโนโลยี Distributed 
Ledger Technology หรอื Enterprise Blockchain มายกระดับ
บรกิารด้านการค้าระหวา่งประเทศใหเ้ปน็ระบบดิจทัิลท้ังกระบวนการ 
โดยเริม่ใหบ้รกิารเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต �Letter of Credit: L/C� 
เป็นบริการแรก ซึ่งถือได้วา่เป็นการปฏิวติัรูปแบบบริการ L/C 

ในมิติใหม่ของการค้าระหว่างประเทศ การทำาธุรกรรม L/C 
ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ทำาให้คู่ค้าทุกฝ่ายสามารถเห็นข้อมูล
พร้อมกันเม่ือมีการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือมีการทำาธุรกรรม 
ซึ่งช่วยให้ทำารายการได้รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเปิด L/C 

มีความโปรง่ใส และชว่ยลดต้นทุนด้านเอกสารจากการดำาเนินงาน
ในรูปแบบเดิม บริการดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์การค้า
ระหวา่งประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคตท่ีต้องการความรวดเรว็ 
และความปลอดภัยในการทำาธุรกรรม
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ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการพฒันาการบรหิารจดัการด้านลกูค้า
สัมพนัธม์าโดยตลอด อยา่งไรก็ดี ลูกค้าในยุคปจัจุบนัมคีวามต้องการ
ท่ีหลากหลายและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ทำาให้ความสามารถ
ในการทำาความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อยา่งตรงประเด็นและทันเวลากลายเปน็ปจัจยัสำาคัญท่ีจะเสรมิสรา้ง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของธนาคาร ธนาคารจงึมุ่งเน้น
การจดัการความสัมพนัธแ์บบยึดลูกค้าเป็นศนูย์กลาง การสานต่อ
ความสัมพันธกั์บลูกค้าจากรุน่สู่รุน่ ตลอดจนการรบัฟัง “เสียง” 
ของลูกค้าเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีท่ีสุด 
เพราะลูกค้าคือคนสำาคัญของธนาคาร

การบรหิารจดัการด้านลกูค้าสมัพนัธ์

หัวใจของการบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร คือ 
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการสานต่อความสัมพันธ์อันดี
กับลกูค้าจากรุน่สู่รุน่ ผ่านการรบัฟงัความคิดเหน็และทำาความเขา้ใจกับ
ความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ธนาคารได้พัฒนา

ช่องทางบริการท่ีสนองตอบการใช้ชีวิตประจำาวันในยุคดิจิทัล 
ยกระดับความสามารถในการเชื่อมโยงช่องทางการให้บริการ
ท้ังแบบออฟไลน์และออนไลน์ นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีมี
ความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ และรักษา
มาตรฐานการบรกิารท่ีมคุีณภาพภายใต้หลักการใหบ้รกิารแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรม เพื่อสรา้งความประทับใจใหแ้ก่ลูกค้า จนเกิดเป็น
ความผูกพนั เชือ่มั่น และไวว้างใจในธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารมี
การศกึษาขอ้มูลเชงิลึกด้านความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า 
โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น งานวจิัย การสำารวจและ
ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า การติดตามความคิดเหน็ท่ีมี
ต่อธนาคารในชอ่งทางส่ือสังคมออนไลน์ เปน็ต้น มกีารใชเ้ทคโนโลยี
ดิจทัิลและเครือ่งมอืวเิคราะหข้์อมูลพฤติกรรมลกูค้าเพือ่ใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีตรงความต้องการ ตลอดจน
มีการกำาหนดกระบวนการและแนวทางปฏิบัติท่ีช่วยลดผลกระทบ
เชงิลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชบ้รกิารธนาคาร

ธนาคาร มีแนวทางปฏิบั ติ ท่ีสำ า คัญในการบริหารจัดการ
ความสัมพนัธกั์บลูกค้า ดังน้ี

1.  การโฟกัสท่ีความต้องการของลูกค้า โดยการนำาข้อมูลจาก 
งานวจิยั การสำารวจความคิดเหน็และความพึงพอใจของลูกค้า 
และการติดตามประเด็นและความคิดเหน็ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  
มาวเิคราะหเ์พือ่ใหเ้ข้าใจความต้องการของลกูค้าได้อยา่งตรงจุด

2.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตรงใจลูกค้า บนพื้นฐาน
การบรหิารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม การรกัษามาตรฐาน
คุณภาพบรกิาร และการปฏิบัติตามหลักการใหบ้รกิารแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรม

3.  การเติมเต็มประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่ลูกค้า ในทุกชอ่งทางบรกิาร
ธนาคาร เพื่อรองรบัพฤติกรรมและความต้องการทางการเงนิ
ของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน และเพือ่ใหล้กูค้าได้รบับรกิารท่ีสะดวก
รวดเรว็ ตลอดจนการบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีนท่ีมปีระสิทธภิาพ
และประสิทธผิลเพือ่รกัษาความสัมพนัธอ์นัดีกับลูกค้า

นอกจากน้ี ธนาคารยงัใหค้วามสำาคัญกับการสรา้งการมส่ีวนรว่มกับ
ลูกค้า และการส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ
ธนาคารใหเ้ข้าถึงลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ  ได้งา่ยข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุน่ใหม ่
เพือ่รกัษาความสัมพนัธกั์บลกูค้าเดิมและขยายโอกาสไปสู่ลกูค้าใหม ่
ซึ่งธนาคารมีการจัดทำาโครงการความร่วมมือและกิจกรรมกับ
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง การออกบูธนำาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการในงานต่าง ๆ  และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทาง
ส่ือออนไลน์อย่างต่อเน่ือง อกีท้ัง ธนาคารได้นำา Digital Signage 
มาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
บรกิารต่าง ๆ  ภายในสาขาธนาคารท่ัวประเทศ ทดแทนป้ายประกาศ
แบบเดิม ทำาใหส้ามารถส่ือสารขอ้มูลต่าง ๆ  แก่ลกูค้าได้อยา่งรวดเรว็
และทันเหตกุารณ์ รวมถึงสามารถดึงดดูความสนใจจากลกูค้าได้มากขึน้ 

ในปี 2564 ธนาคารได้มุ่งส่งมอบประสบการณ์การเงนิยุคฐานวถีิ
ชีวติใหม่ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ด้วยการพัฒนา
บริการโมบายแบงก์ก้ิงให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน โดยลูกค้า
สามารถทำาธุรกรรมทางการเงนิได้ด้วยตนเอง ทุกท่ี ทุกเวลา เชน่ 
การเปิดบญัช ีการโอนเงนิไปต่างประเทศ การลงทนุในกองทนุรวม 
การซือ้พนัธบัตร หุน้กู้ หุน้สามัญ เป็นต้น พรอ้มท้ังสรา้งการรบัรู้
ข้อมูลโมบายแบงก์ก้ิงโฉมใหม่ให้แก่ลูกค้า ด้วยการส่ือสารผ่าน
คลิปวดีีโอในแนวคิด “โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ เปล่ียนไป 
ไมเ่หมอืนเดิม เขา้ใจคณุมากกวา่เดิม” เพือ่สะท้อนภาพลักษณ์ของ
ธนาคารท่ีเขา้ถึงได้งา่ยและมคีวามเขา้ใจลูกค้ามากข้ึน รวมถึงขยาย
โอกาสไปยังกลุ่มผู้ใช้งานท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ และธนาคารยังได้
ปรบัปรุงการนำาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรกิารบนหน้าเวบ็ไซต์

การจดัการด้าน
ลกูค้าสมัพนัธ์
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ใหม้ีดีไซน์ทันสมัย สวยงาม และมีฟีเจอรก์ารใชง้านท่ีสะดวกยิ่งขึ้น 
เพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละดึงดดูความสนใจจากลูกค้า รวมท้ังได้พฒันา
เวบ็ฟอรม์ต่าง ๆ  ท้ังในหน้าเวบ็ไซต์และท่ีเชือ่มโยงกับโมบายแบงก์ก้ิง 
เชน่ แบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน แบบลงทะเบยีนขอรบั
ความช่วยเหลือจากธนาคารสำาหรับลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจาก
วกิฤตโควดิ-19 เป็นต้น 

การพฒันาศักยภาพพนักงานผู้ให้บรกิาร

การใหบ้รกิารแก่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมเปน็หลักการพืน้ฐานท่ีธนาคาร
ยึดถือมาโดยตลอด เพือ่ใหก้ารบรกิารลูกค้าเป็นไปอย่างเป็นธรรม 
เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ ธนาคารได้กำาหนดหลักการและ

แนวทางปฏิบัติด้านการใหบ้รกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรม พรอ้มท้ัง
จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ธนาคารมีการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอวา่ 
การใหบ้รกิารของพนักงานมคีวามสอดคล้องกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของธนาคาร และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ด้านการให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของธนาคาร รวมท้ัง
มีการส่ือสารข้อมูลและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำา 
เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบรกิารของ
ธนาคารอย่างแท้จรงิ ตลอดจนมีความเข้าใจและเคารพสิทธขิอง
ลกูค้า จนสามารถส่งมอบบรกิารท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีประทับใจแก่
ลูกค้าได้ 

ในปี 2564 ธนาคารยังคงมุ่งมั่นจัดอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบรกิารของธนาคาร ตลอดจนกระบวนการขายและดแูล
ลกูค้าตามแนวทางปฏิบติัด้านการใหบ้รกิารแก่ลกูค้าอยา่งเปน็ธรรม 
ใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
ธนาคารได้เน้นย้ำาเรือ่งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
โดยได้กำาหนดใหพ้นักงานต้องเข้ารบัการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง และได้จดัทำาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง
กับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพือ่ใหพ้นักงานมีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ในการดูแลคุณภาพบริการของสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ธนาคารวางไว ้ธนาคารได้มอบหมายให้ทีมคุณภาพบริการของ
ธนาคารทำาหน้าท่ีประเมินและติดตามคุณภาพบรกิารของพนักงาน
สาขาเป็นประจำาทุกปี เพื่อนำาข้อมูลท่ีได้มาใช้วางแผนพัฒนา
ศักยภาพพนักงานและยกระดับคุณภาพบรกิารของธนาคารให้ดี
ยิ่งขึ้น การประเมินคุณภาพบรกิารมีรูปแบบ ดังน้ี

1.  การประเมินคุณภาพบรกิารโดยลูกค้าจำาลอง คือ การประเมิน
โดยให้ลูกค้าจำาลองเข้าใช้บริการจริงในทุกสาขาท่ัวประเทศ
เป็นประจำาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในหลายด้าน ได้แก่ การเตรียม
ความพรอ้มของสถานท่ี การใหบ้รกิารของพนักงานและการรบั
โทรศัพท์ของสาขา ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการของ
พนักงาน และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านการใหบ้รกิาร
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการขาย
ท่ีไม่เหมาะสม ผลการประเมินดังกล่าวจะถกูใชเ้ปน็หน่ึงในตัวชีว้ดั
ด้านการให้บริการของสาขา ในปี  2564 มีสาขาท่ีผ่าน
เกณฑ์ประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 72.11 ของจำานวนสาขาท้ังหมด

2.  กิจกรรม Service and Sales Quality Roleplay (SQR) 
คือ การทบทวนกระบวนการนำาเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน 
กองทุน และประกันโดยใช้บทบาทจำาลอง เพื่อให้มั่นใจว่า

กา
รโ

ฟกั
ส

การเตมิเตม็

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ค

วา
มต้

อง
กา

รข
อง

ลูก
ค้า

ประสบการณ์
ที่ดใีห้แก่ลูกค้า

และบริการท่ีตรงใจลูกค้า 
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กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติในการให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ
ธนาคาร กิจกรรมน้ีจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครอบ คลุมทุกสาขา 
ในปี 2564 พบวา่ ในกิจกรรมครัง้แรก มสีาขาท่ีมผีลการประเมนิ
อยู่ในเกณฑ์ดีมากหรอืดี รอ้ยละ 94 ของจำานวนสาขาท้ังหมด 
และในกิจกรรมครัง้ท่ี 2 มสีาขาท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมากหรอืดี รอ้ยละ 
92.38 ของจำานวนสาขาท้ังหมด

นอกจากการประเมินข้างต้นแล้ว ทีมคุณภาพบรกิารยังเน้นสรา้ง
การมีส่วนรว่มของพนักงานสาขา ผ่านการส่ือสารข้อมูลความรู้
ในรูปแบบออนไลน์ ในชอ่งทางการส่ือสารของธนาคาร ซึง่กำาหนดให้
ทุกวนัพุธเป็นวนั Knowledge Day ของพนักงานสาขา โดยทีม
คณุภาพบรกิารจะรวบรวมข้อมูลการประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิาร 
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และข้อรอ้งเรยีนจากลูกค้า 
มาเปน็เน้ือหาหลักในการส่ือสารเพือ่สรา้งความตระหนักรูแ้ละรว่มกัน
หาแนวทางป้องกันความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น นอกจากน้ี ยงัมีการจดั
กิจกรรมแขง่ขนัตอบปญัหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบรกิาร รวมท้ัง
หลักการใหบ้รกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของธนาคาร เพื่อชว่ย
ทบทวนความรูแ้ก่พนักงาน 

การประเมนิความพงึพอใจของลกูค้า

ทุกความเห็นของลูกค้าล้วนมีความหมายต่อธนาคาร เพราะเป็น 
กระจกสะท้อนคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร 
ธนาคารจะไมส่ามารถตอบโจทยค์วามต้องการท่ีแท้จรงิของลกูค้าได้ 
หากละเลยการรบัฟงั “เสียง” ของลูกค้า ธนาคารจงึใหค้วามสำาคัญ
กับการรบัฟงั “เสียง” ของลูกค้ามาโดยตลอด ผ่านการสำารวจและ
ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปี ครอบคลุม
ทกุชอ่งทางบรกิาร เพือ่นำาความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีน 
มาพฒันาปรบัปรุงผลิตภัณฑ์และบรกิารใหต้รงความต้องการของ
ลูกค้ามากท่ีสุด

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใชบ้รกิารท่ีสาขา
ธนาคารมีการสำารวจและประเมินความพึงพอใจหลังการใชบ้รกิาร
ท่ีสาขาของลูกค้าจำานวนกวา่ 75,000 รายต่อปี ครอบคลมุทกุสาขา 
ซึ่งผลการสำารวจจะถูกส่ือสารไปยังทุกสาขา เพื่อใหผู้้จดัการสาขา
นำาขอ้มูลไปใชว้างแผนพฒันาคณุภาพการบรกิารรว่มกับพนักงาน
สาขาต่อไป

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใชบ้รกิาร
โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารสำารวจความคิดเหน็ของลูกค้าท่ีใชบ้รกิารโมบายแบงก์ก้ิง
เป็นประจำาทุก 6 เดือน และมกีารรบัฟงัความคิดเหน็เชงิลึกในรูปแบบ
การสนทนากลุ่มย่อย เพื่อทำาความเข้าใจกับความคาดหวงัของ

ลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบรกิารของธนาคารใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเงนิในชวีติประจำาวนั ด้านการเงนิเพือ่บรรเทาความฝืดเคือง 
และด้านการส่งเสรมิการออมและการลงทนุ ธนาคารได้นำาความคิดเหน็
ต่าง ๆ  ไปใช้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ของโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคาร
กรุงเทพ ใหต้อบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

ผลการสำารวจความคิดเหน็พบวา่ ลกูค้าต้องการบรกิารท่ีใชง้านงา่ย 
ไม่ซับซ้อน และสามารถทำาธุรกรรมได้หลากหลาย ธนาคารได้นำา
ผลการสำารวจดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงโมบายแบงก์ก้ิง จาก
ธนาคารกรุงเทพ อย่างต่อเน่ือง ในปี 2564 ธนาคารได้พัฒนา
ฟีเจอรใ์ห้ครอบคลุมธุรกรรมท่ีหลากหลายมากขึ้น เช่น การเปิด
บัญช ีe-Savings การเปิดบัญชกีองทุน การสมัครบัตรเดบิตและ

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการที่สาขา

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า คะแนนเต็ม 100 คะแนน

2561 93.29

2562 93.37

2563 94.48

2564 95.00

เป้าหมาย 95.00

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า คะแนนเต็ม 100 คะแนน

81.702561

81.302562

81.802563

83.002564

เป้าหมาย >81.80
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เปดิการใชง้านบตัร เปน็ต้น นอกจากน้ี ธนาคารได้ทดสอบการใชง้าน 
รว่มกับลกูค้า ได้แก่ การโอนเงนิ การสแกน QR Code เพือ่จา่ยเงนิ 
การเติมเงนิ และการจา่ยบลิ ซึง่ชว่ยใหธ้นาคารเขา้ใจมุมมอง รูปแบบ 
และวิธีการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้น ทำาให้สามารถ
มอบประสบการณ์การใชง้านท่ีดีขึ้นแก่ผู้ใชง้าน

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใชบ้รกิารบัวหลวงโฟน
ธนาคารมีการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ 
�บวัหลวงโฟน 1333� ท้ังบรกิารท่ีทำาผ่านระบบอตัโนมติัและทำาผ่าน
เจา้หน้าท่ีศูนย์บรกิาร โดยลูกค้าสามารถใหค้ะแนนความพึงพอใจ
และฝากคำาแนะนำาหรือคำาติชมการให้บริการได้หลังจากจบ
การใช้บริการ ธนาคารได้นำาผลสำารวจความพึงพอใจดังกล่าว
มาวเิคราะหร์ว่มกับข้อมูลอืน่ ๆ  เชน่ อตัราการทำารายการไม่สำาเรจ็ 
ปริมาณสายลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา บันทึกเสียงสนทนา และ
ผลการประเมนิการใหบ้รกิารของเจา้หน้าท่ีรายบุคคล เพือ่วางแผน
ปรบัปรุงคุณภาพบรกิารใหดี้ขึ้นต่อไป

ในปี 2564 ธนาคารได้ยกระดับการให้บรกิารผ่านบัวหลวงโฟน 
โดยเปิดใหบ้รกิาร Telephone Identification Number �TPIN � 
สำาหรบัการพสูิจน์ตัวตนโดยใชเ้ลขบัตรประจำาตัวประชาชน 13 หลัก 
ควบคู่กับรหสั TPIN 6 หลักท่ีลูกค้าเปน็ผู้ต้ัง แทนการใชห้มายเลข
บัตรเดบิต และได้เพิ่มเติมบริการท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เชน่ บรกิารขอ Reissue PIN สำาหรบั
การใช้งานโมบายแบงก์ก้ิง บริการสอบถามเงินโอนช่วยเหลือ
ตามมาตรการของรฐั บรกิารสอบถามข้อมูลด้านบญัชสิีนเชือ่ เปน็ต้น 

การสำารวจการแนะนำาบอกต่อของลกูค้า

เพือ่ใหท้ราบความคิดเหน็ของลกูค้าท่ีมต่ีอภาพลักษณ์ของธนาคาร 
ฝ่ายวจิยัและวเิคราะหข้์อมูลได้สำารวจการแนะนำาบอกต่อ เป็นประจำา
ทุก 6 เดือน ผ่านการสำารวจแบบออนไลน์ ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 2,000 คน ต่อการสำารวจ 1 ครัง้ นอกจากน้ี ธนาคารยงัได้
ติดตามความคิดเห็นบนช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ท่ีมีต่อท้ัง
ธนาคารและคู่แข่งของธนาคาร เพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์ 
ในแงท่ี่ดีของลูกค้าและคนท่ัวไป ซึ่งอาจนำาไปสู่การแนะนำาบอกต่อ
และใช้บริการกับธนาคารมากขึ้น และในแงท่ี่ควรปรับปรุงแก้ไข 
ซึง่อาจนำาไปสู่การยุติการใชบ้รกิารของธนาคาร

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2564*

4.79

4.78
เปา้หมาย

4.50

4.80
เปา้หมาย

4.75

บรกิารผ่านระบบอตัโนมัติ 
(Interactive Voice Response: IVR)

บรกิารผ่านเจา้หน้าท่ีศนูย์บรกิารลูกค้า 
(Customer Support Representative: CSR)

บรกิารบัวหลวงโฟนโดยภาพรวม

*คะแนนเต็ม 5 คะแนน

การแนะนำบอกต่อของลูกค้า (ภาพรวม)

72.102561

73.702562

74.702563

75.442564

คะแนนการแนะนำบอกต่อของลูกค้า
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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การจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูค้า

ธนาคารจัดให้มีช่องทางท่ีสะดวกและหลากหลายในการรับเรื่อง
รอ้งเรยีนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบรกิารของธนาคารจากลกูค้า รวมถึง
ผู้มีส่วนได้เสียอืน่ ๆ  ผ่านทางอเีมล บัวหลวงโฟน เวบ็ไซต์ธนาคาร 
และสาขาต่าง ๆ  ของธนาคาร เจา้หน้าท่ีท่ีดูแลแต่ละช่องทางจะรบั
เรื่องร้องเรียนไว้ แล้วป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อส่งต่อไปยัง
หน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้องให้ดำาเนินการต่ออย่างเหมาะสม 
ซึ่งธนาคารได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน 
พรอ้มท้ังกำาหนดระยะเวลาการใหบ้รกิารท่ีชดัเจน เพือ่ใหก้ารจดัการ
ข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ และในอนาคต 
ธนาคารมีแผนขยายชอ่งทางการติดต่อด้วยวธิ ีWeb Chat และ 
Messaging ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง เว็บไซต์ธนาคาร ตลอดจน
ทางโซเชียลมีเดียของธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกและรองรบั
ความต้องการท่ีเพิม่ขึ้นของลูกค้า

ในส่วนของการบรหิารจดัการข้อรอ้งเรยีนด้านพฤติกรรมการให้
บรกิารของสาขา ธนาคารได้กำาหนดแนวปฏิบัติให้ผู้จดัการสาขา
ติดต่อกลับลกูค้าเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลือหรอืยุติขอ้รอ้งเรยีนภายใน 
2 วันทำาการ ตามระยะเวลาการบริการท่ีกำาหนดไว้ �SLA� 
ทีมคุณภาพบรกิารจะทำาหน้าท่ีติดตามความคืบหน้าในการดำาเนินงาน
ของสาขา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนต่าง ๆ  จะได้รับการแก้ไข
อยา่งเหมาะสม และผู้จดัการสาขาต้องนำาขอ้รอ้งเรยีนไปใชว้างแผน
ปรบัปรุงคุณภาพบรกิารให้ดีขึ้นรวมถึงหาแนวทางป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุซ้ำา ในปี 2564 จำานวนข้อรอ้งเรยีนด้านพฤติกรรมการให้
บรกิารท่ีสามารถยุติได้ตามกำาหนดเวลาคิดเป็นรอ้ยละ 89.7 ของ
ขอ้รอ้งเรยีนท้ังหมด ส่วนข้อรอ้งเรยีนท่ีไม่สามารถหาข้อยุติจนเปน็
ท่ีพอใจของลูกค้าได้ จะถูกนำาเสนอต่อผู้บรหิารระดับสูงเพือ่พจิารณา
ดำาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

นอกจากความมุ่งมั่นในการจดัการข้อรอ้งเรยีนของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับ
การดูแลและคุ้มครองลกูค้า โดยได้กำาหนดแนวทางดแูลลกูค้ารายยอ่ย
ในกรณีถูกโจรกรรม ลักทรพัย์ และฉ้อโกง จากการใชบ้ัตรเครดิต
หรือเดบิตของธนาคารผ่านช่องทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
เครือ่งบวัหลวงเอทีเอม็ และเครือ่งบวัหลวงฝากถอนอตัโนมติั หรอื
ชอ่งทางอนิเทอรเ์น็ต ดังน้ี

•  การจดัเตรยีมชอ่งทางติดต่อเพือ่ใหล้กูค้าแจง้เหตแุละระงบัการใช้
บัตรเครดิตหรอืเดบิตได้ตลอด 24 ชัว่โมง ผ่านทางบัวหลวงโฟน 
1333 และเวบ็ไซต์ธนาคาร

•  การติดต่อลูกค้าในกรณีท่ีพบรายการท่ีสงสัยวา่อาจมีการทุจรติ 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถแจง้ระงบัการใช้บัตรเครดิตหรอืเดบิตได้ 
และลูกค้าสามารถแจ้งกำาหนดวงเงินใช้บัตรต่อวันผ่านระบบ
บัวหลวงโฟนได้  

•  การออกบัตรเครดิตหรือเดบิตใหม่ให้ลูกค้า โดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีเหตุแห่งการออกบัตรใหม่น้ันเกิดจาก
การทุจรติ

•  การทำา Charge Back รายการท่ีเกิดการทจุรติ เพือ่เรยีกเงนิคืน
จากธนาคารบัญชปีลายทางรบัเงนิ

•  การเยียวยาลูกค้าอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขท่ี
ธนาคารกำาหนด

•  การส่ือสารเพือ่สรา้งความตระหนักถึงภัยทางไซเบอร ์เพือ่ปอ้งกัน
การตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชพี

นอกจากน้ี ธนาคารได้นำาเครื่องมือ Social Listening Tool 
มาใชติ้ดตาม “เสียง” ของลูกค้า ไม่วา่จะเป็นคำาถาม ความคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะ และข้อรอ้งเรยีนของลูกค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  
ควบคู่ไปกับการจดัการเหตุการณ์ รวมถึงการตอบคำาถามและให้
ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างรวดเรว็ ธนาคารได้จัดต้ังทีมงาน
เพื่อทำาหน้าท่ีติดตามความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อการใช้งาน

การแนะนำบอกต่อของลูกค้า (ช่องทางโมบายแบงกิ้ง)

คะแนนการแนะนำบอกต่อของลูกค้า
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

81.302561

79.702562

80.402563

81.702564

การแนะนำบอกต่อของลูกค้า (ช่องทางสาขา)

คะแนนการแนะนำบอกต่อของลูกค้า
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

77.602561

78.802562

78.702563

80.922564
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โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ ในชอ่งทาง App Store และ 
Google Play เพื่อตอบข้อสงสัย ให้คำาแนะนำา และแก้ไขปัญหา
ของลกูค้าภายในระยะเวลาการใหบ้รกิารท่ีกำาหนด ท้ังน้ี ความคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะ และข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีธนาคารได้รับจากทุกช่องทาง 
จะถูกนำามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
อยา่งเหมาะสม รวมท้ังมีการส่ือความไปยังทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำาเดิมในอนาคต และข้อมูล
เหล่าน้ียังถูกนำาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิาร
ใหต้รงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นด้วย

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

 รายงานข้อมูลคุณภาพ
การใหบ้รกิาร และระยะเวลา
การใหบ้รกิารทางการเงนิ �SLA�

ผลการจัดการข้อร้องเรียนในปี 2564 

สัดส่วนข้อร้องเรียนที่ธนาคารได้รับแบ่งตามช่องทางการร้องเรียน

สัดส่วนข้อร้องเรียนที่ธนาคารได้รับแบ่งตามผลิตภัณฑ์

บริการอิเล็กทรอนิกส์

52.7%
บริการด้านบัตรเครดิต/เดบิต

41.1%
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

5.6%

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

0.3%
อื่น ๆ

0.3%

บัวหลวงโฟน

88.0%
สำนักงานใหญ่และสาขา

10.8%
อีเมล

0.8%

ไปรษณีย์

0.2%
เว็บไซต์

0.1%
เฟซบุ๊ก

0.1%

https://www.bangkokbank.com/th-TH/SLA-Service-Reports
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ในปัจจุบัน ข้อมูลต่าง ๆ  รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้กลายเป็น
สิ น ท รั พ ย์ ท่ี มี ค ว า ม สำ า คั ญ ม า ก ต่ อ ก า ร ดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ น
ภาคการธนาคาร เพราะสามารถนำามาใช้วางกลยุทธ์ธุรกิจ และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้า 
เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง 
อย่างไรก็ดี แม้ข้อมูลจะมีประโยชน์อนันต์ แต่ก็อาจมีโทษมหันต์
ได้เช่นกันหากถูกนำาไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม อาจนำามาซึ่ง
ผลกระทบเชงิลบต่อธนาคารและเจา้ของข้อมูล ดังน้ัน ธนาคารจงึ
ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล ไม่วา่จะเป็นข้อมูลลูกค้าหรอืข้อมูลธุรกิจ เพื่อปกป้องสิทธิ
และรกัษาความเชือ่มัน่ของลกูค้า คูค้่า และพนัธมิตรทางธรุกิจของ
ธนาคาร โดยได้มีการจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ท่ีเหมาะสม มีการเสริมสร้างความตระหนักและศักยภาพของ

พนักงานในการรบัมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร ์ มีความรว่มมือ
กับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบัมือและ
จดัการกับความเส่ียงทางไซเบอร ์มีกระบวนการกำากับดูแลข้อมูล
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลของธนาคาร
ท่ีเพยีงพอและเหมาะสม 

การจดัการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคดิจิทัลมีความรุนแรงและซับซ้อน
กว่าในอดีตมาก และยังมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 
การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีล้วนเปน็ปัจจยัเส่ียงท่ีสำาคัญต่อการดำาเนิน
ธุรกิจของธนาคาร เพื่อจัดการปัจจัยเส่ียงดังกล่าว ธนาคารได้
กำาหนดกรอบการบรหิารจดัการด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ีชัดเจนและเทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล พร้อมท้ังนำาเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัยมาใช้ใน
การเฝ้าระวงัและตรวจจบัสถานการณ์หรอืเหตผิุดปกติท่ีอาจสรา้ง
ความเสียหายต่อขอ้มูลและระบบสารสนเทศของธนาคาร นอกจากน้ี 
ยังได้กำาหนดมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
การให้บริการของธนาคารท้ังระบบ และมีการตรวจประเมิน
มาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอท้ังก่อนและหลังการให้บรกิาร 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบดังกล่าวจะได้รบัการปอ้งกันแก้ไขอยา่งทันท่วงที
เมื่อพบชอ่งโหว ่ธนาคารได้รบัการรบัรองมาตรฐานด้านการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัย ISO 27001 และอยู่ระหวา่งการดำาเนินการ
ขอการรบัรองตามมาตรฐาน PCI/DSS 

นโยบายความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์
ธนาคารกำาหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและ
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/
IEC 27001:2013 และครอบคลุมประเด็นสำาคัญอย่างครบถ้วน 

เพื่อให้หน่วยงานภายในธนาคารใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและรับมือกับ
การโจมตีทางไซเบอร ์ธนาคารกำาหนดให้มีการพิจารณาทบทวน
นโยบายใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ด้านเทคโนโลยแีละภัยคกุคาม
ทางไซเบอรเ์ป็นประจำาทุกป ีในป ี2564 ธนาคารได้ปรบัปรุงนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรใ์หม้คีวามชดัเจนมากข้ึนในด้านการปอ้งกันผู้ไมม่สิีทธเิข้าถึง
บรกิาร ซึง่รวมถึงการใชง้าน Application Programing Interface 
�API� ด้วย นอกจากน้ัน ยังได้เพิ่มบทบาทความรบัผิดชอบของ
บุคคลภายนอกในการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร ์การละเมิดข้อมูล 
หรอืความเสียหายต่อชือ่เสียงอยา่งมนัียสำาคัญท่ีเกิดข้ึนกับบรกิาร
ท่ีใหแ้ก่ธนาคารด้วย

โครงสรา้งการกำากับดแูลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรม์ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ธนาคารได้กำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เก่ียวข้องไว้
อย่างชดัเจน ดังน้ี

คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าท่ีตรวจสอบและติดตามการบรหิาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรใ์หม้คีวามเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
การปฏิบัติการทางธุรกิจ

คณะกรรมการกำากับความเส่ียง มหีน้าท่ีดแูลและติดตามความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเส่ียงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์

คณะกรรมการกำากับดแูลหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหีน้าท่ี
กำากับดูแลใหก้ารปฏิบัติการของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดแูลความมัน่คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
และคุ้มครองขอ้มูล
ของลกูค้า
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มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปในแนวทางเดียวกับการปฏิบัติ
การทางธุรกิจ

หน่วยงานการจดัการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนการทำางานของ Chief Information 
Security Officer �CISO� มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ดังน้ี

•  กำาหนด พัฒนา และทบทวนโครงสร้าง นโยบาย มาตรฐาน 
และกระบวนการปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
อย่างสม่ำาเสมอ 

•  ประเมินความมั่นคงปลอดภัยและตรวจสอบสถานะการควบคุม
ความมั่นคงปลอดภัยผ่านการบริหารจัดการช่องโหว่และ
ภัยคกุคาม ตลอดจนตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติด้านความมัน่คง
ปลอดภัยของธนาคาร 

•  เสริมสร้างวัฒนธรรมความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใ์หเ้กิดขึ้น
ท่ัวท้ังองค์กร

การติดตามเหตกุารณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการเฝ้าระวงัเหตกุารณ์ทางไซเบอรท่ี์อาจ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของขอ้มูล โดยได้กำาหนดแนวปฏิบติั
ท่ีชดัเจน พรอ้มท้ังกำาหนดระยะเวลาการใหบ้รกิาร สำาหรบัการยกระดับ
เหตกุารณ์และแจง้เหตใุหผู้้เก่ียวขอ้งรบัทราบ  เพือ่ใหม้กีารติดตาม
และการจัดการเหตุอย่างทันท่วงที และจำากัดความเสียหายไม่ให้
ขยายวงกวา้ง นอกจากน้ี ธนาคารยังกำาหนดใหพ้นักงานท่ีปฏิบัติ
งานเก่ียวข้องกับการรบัมือภัยทางไซเบอรต้์องได้รบัการพัฒนา
ทักษะความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มในการปอ้งกันและ
รบัมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรอ์ยู่เสมอ

ในป ี2564 ธนาคารไม่พบเหตกุารณ์การรัว่ไหล การโจรกรรม หรอื
การสูญหายของข้อมูลลูกค้า อนัเน่ืองจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์
อย่างไรก็ดี  ตามท่ีปรากฏข่าววา่พบลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและ
บัตรเดบิตจำานวนหน่ึงประสบปัญหาการทำารายการชำาระเงนิโดย 
ท่ีตนเองไม่ได้เป็นผู้ทำารายการน้ัน ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
สมาคมธนาคารไทย ได้ทำาการตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบวา่มิได้เกิด
จากการรัว่ไหลของข้อมูลจากระบบธนาคาร แต่มีสาเหตสุำาคัญจาก
กลุ่มมิจฉาชพีทำาการสุ่มข้อมูลบัตรและนำาไปสวมรอยทำาธุรกรรม

ผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศท่ีไม่มีการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว 
�OTP� ธนาคารได้ระงบัการใชบั้ตรของลูกค้าท่ีมีรายการผิดปกติ
และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งข้อมูล สำาหรับลูกค้าท่ีตรวจสอบพบ
ความผิดปกติของรายการธุรกรรมด้วยตนเอง สามารถติดต่อ
บัวหลวงโฟนหรือสาขาของธนาคารเพื่อแจ้งข้อมูลและยืนยัน
การทำาธรุกรรม ท้ังน้ี ธนาคารจะดูแลแก้ไขปญัหาท่ีเกิดข้ึนและคืนเงนิ
ใหกั้บลูกค้าท่ีได้รบัความเสียหายตามขั้นตอนของธนาคาร

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ได้รว่มกันกำาหนดมาตรการเพิม่เติมเพือ่ป้องกันไม่ใหเ้กิดเหตุซ้ำา ดังน้ี

1.  ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจจบัธุรกรรมท่ีผิดปกติ ใหค้รอบคลุมท้ังธุรกรรมท่ีมีจำานวนเงนิต่ำาและท่ีมีความถ่ีสูง หากพบธุรกรรม
ท่ีผิดปกติ ธนาคารจะระงบัการใชบ้ตัรทันทีและแจง้ลูกค้าในทุกชอ่งทาง รวมทั้งติดตามเฝ้าระวงัรายการธรุกรรมจากต่างประเทศเปน็พเิศษ 

2.  เพิม่การแจง้เตือนลูกค้าในการทำาธุรกรรมทุกรายการ ต้ังแต่รายการแรกผ่านชอ่งทางต่าง ๆ  เชน่ โมบายแบงก์ก้ิง อเีมล หรอื SMS
3.  กรณีท่ีตรวจสอบพบวา่ลกูค้าได้รบัผลกระทบจากการทจุรติตามขา้งต้นจรงิ กรณีบตัรเดบติ ลกูค้าจะได้รบัการคืนเงนิภายใน 5 วนัทำาการ 

ส่วนกรณีบัตรเครดิต ธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าว ลูกค้าไม่ต้องชำาระเงนิตามยอดเรยีกเก็บท่ีผิดปกติและจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย
4.  ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย จะเรง่หารอืกับผู้ใหบ้รกิารเครอืข่ายบัตร เชน่ วซีา่ มาสเตอรก์ารด์ เพื่อกำาหนดใหม้ี

การใชก้ารยืนยันตัวตนเพิม่เติม เชน่ OTP กับบัตรเดบิตสำาหรบัรา้นค้าออนไลน์

กระบวนการติดตามเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ผู้ดแูลระบบหรอืผู้ท่ีรบัผิดชอบ
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ท่ีเก่ียวข้อง (Tier 2)
ทําหน้าท่ีวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ
ความผิดปกติเชงิลึก 

2.
หน่วยงานด้านความปลอดภัย (Tier 3)
ทําหน้าท่ีชว่ยตรวจสอบความผิดปกติ
ในกรณีท่ีมีความซบัซอ้น โดยพจิารณา
จากแหล่งข้อมูลวเิคราะหเ์ชงิลึก และ
ทําหน้าท่ีรว่มวเิคราะหเ์หตุและ
หาแนวทางในการจดัการ 

3.
หน่วยงานเฝา้ระวงั (Tier 1)
ทำหน้าที่ดูแลติดตามเหตุการณ์ทาง
ไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบ
เหตุผิดปกติจะทำการบันทึกเหตุการณ์
ดังกล่าวและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องใน 
Tier 2 รับทราบ

1.
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ท้ังน้ี ธนาคารได้ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อสรา้ง
ความมั่นใจใหกั้บลูกค้าของธนาคาร 

ความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อสรา้งความปลอดภัยทางไซเบอร์

การสรา้งความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกเป็นปัจจยัสำาคัญท่ี
ชว่ยเพิม่ขดีความสามารถของธนาคารในการเฝ้าระวงัและรบัมอืกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในศูนย์
ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการธนาคาร �TB-CERT� และมคีวามรว่มมอืกับหน่วยงานอืน่ ๆ  
ไ ด้ แ ก่  ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย
ระบบคอมพิวเตอรป์ระเทศไทย �ThaiCERT� และศูนย์บรกิาร
การเงนิ การแบง่ปัน และวเิคราะหข้์อมูล �FS-ISAC� เพือ่แลกเปล่ียน
ข้อมูลด้านความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและ
ภัยคกุคามทางไซเบอรท้ั์งในระดับประเทศและระดับสากล ความรว่มมอื
เหล่าน้ีได้ชว่ยยกระดับความสามารถของธนาคารในการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์

การทดสอบระบบความมัน่คงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และซอ้มแผนรบัมอื
เหตกุารณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ธนาคารกำาหนดให้หน่วยงานจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการทดสอบหรอืซอ้มแผนรบัมือ
ภัยคกุคามทางไซเบอรภ์ายในเปน็ประจำาทุกปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยต้องมีการปรับเปล่ียนสถานการณ์ท่ีใช้ในการซ้อมทุกปี 
เพื่อสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับการโจมตีทางไซเบอรรู์ปแบบต่าง ๆ  
รวมถึงวธิกีารตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว อกีท้ัง ธนาคาร
ได้เข้ารว่มการซกัซอ้มกับธนาคารอืน่ท่ีอยู่ภายใต้ศูนย์ประสานงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร 

อย่างต่อเน่ือง และได้นำาผลจากการซักซ้อมดังกล่าวไปปรบัปรุง
กระบวนการรับ มือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของธนาคาร
ใหม้ีประสิทธภิาพและประสิทธผิลมากขึ้น

นอกจากน้ี เพื่อสรา้งความตระหนักถึงภัยทางไซเบอรใ์นรูปแบบ 
Phishing ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีผู้คุกคามนำามาใชอ้ย่างแพรห่ลายและ
ต่อเน่ือง ธนาคารได้จดัใหมี้การทดสอบการโจมตีทางไซเบอรผ่์าน
การสรา้งสถานการณ์จำาลอง โดยการจดัส่ง Phishing Mail ใหแ้ก่
ผู้บรหิารและพนักงานท่ัวท้ังองค์กรเป็นประจำาทุกปี เพือ่นำาผลการ
ทดสอบมาปรบัปรุงการส่ือสารสำาหรบัสรา้งความตระหนักรูแ้ละ
เข้าใจของพนักงานใหม้ีประสิทธผิลยิ่งขึ้น

ในปี 2564 ธนาคารได้ซอ้มแผนรบัมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์โดยใชเ้หตกุารณ์การโจมตีทางไซเบอรท่ี์ส่งผล
ใหข้อ้มูลรัว่ไหล การซอ้มดังกล่าวมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการตรวจสอบ
และจัดการเหตุการณ์ หากพบว่ามีข้อมูลรั่วไหล การประเมิน
ผลกระทบท่ีมีต่อเจา้ของขอ้มูล และการแจง้เหตุต่อหน่วยงานกำากับ
ดแูลและเจา้ของขอ้มูลตามกรอบเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด ผลการซอ้ม
ดังกล่าวได้ชีใ้หเ้หน็ถึงประเด็นต่าง ๆ  ท่ียังมชีอ่งทางปรบัปรุงใหดี้ข้ึน
กวา่เดิมได้ ธนาคารได้นำาประเด็นเหล่าน้ันมาพจิารณาปรบัแนวทาง
ดำาเนินการใหส้ามารถรบัมือเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
และรวดเรว็ยิ่งขึ้น หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจรงิ

การจดัการด้านการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ธนาคารได้กำาหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรกัษา
ความม่ันคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลไวส้อดคล้องกับกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ธนาคาร และนโยบายอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียวข้องของธนาคาร โดยหลักการ
และแนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงมาตรการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งเตือนในกรณีท่ีเกิด

เหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วย นอกจากน้ี ธนาคารยัง
กำาหนดใหค้วามเส่ียงด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่ึงในความเส่ียง
สำาคัญของธนาคาร และกำาหนดใหห้น่วยงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
และเจา้หน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนรว่มในกระบวนการ
บริหารความเส่ียงของธนาคาร ตลอดจนเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจของผู้บรหิารและพนักงานทกุคนเพือ่ใหส้ามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของธนาคารได้อย่างถูกต้อง

ธนาคารมมีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเหมาะสมและเป็นขั้นตอน เพือ่ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช ้
เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ อีกท้ังมี
การทบทวนมาตรการอย่างสม่ำาเสมอ โดยหน่วยงานต่าง ๆ  จะต้อง
ดำาเนินการตามมาตรการดังกล่าว พรอ้มทัง้กำาหนดผู้รบัผิดชอบข้อมูล
ในแต่ละด้าน เพือ่ทำาหน้าท่ีตรวจสอบและดูแลข้อมูล และรบัผิดชอบ
ในการใหสิ้ทธกิารเข้าถึงขอ้มูล จำาแนกและจดัชัน้ความลับของขอ้มูล 
เพื่อกำาหนดระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลท่ี
สอดคล้องกับระดับความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อใหม้ั่นใจวา่การปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ธนาคารเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน 
ธนาคารได้กำาหนดนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลและมาตรฐาน

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

 หนังสือแจง้การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Privacy-Notice
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คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานรบัทราบและ
นำาไปปฏิบัติ รวมท้ังได้เผยแพร่หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลต่อสาธารณะ ผ่านสาขา เวบ็ไซต์ และชอ่งทางการใหบ้รกิาร
ธนาคารดิจทัิล เพือ่ใหเ้จา้ของข้อมูลรบัทราบถึงการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและสิทธใินฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ลกูค้าสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิม่เติมและขอใชสิ้ทธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ได้ท่ีสาขาหรอืหน่วยงานของธนาคารท่ีลูกค้าใชบ้รกิาร

โครงสรา้งการกำากับดแูลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารได้กำาหนดโครงสรา้งการกำากับดแูลด้านการคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พรอ้มท้ังระบุบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ ผู้บรหิาร
ระดับสูง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไวอ้ย่างชัดเจน และได้จัดต้ัง
หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้สังกัดของหน่วยงาน
กำากับดูแล เพื่อทำาหน้าท่ีดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ตรวจสอบ นำาเสนอการปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังบรหิารจดัการใหธ้นาคาร
มีการบรหิารความเส่ียงด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการบรหิารจดัการความเส่ียงโดยรวมของธนาคาร 
นอกจากน้ี ธนาคารได้แต่งต้ังเจา้หน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
�DPO� ให้ทำาหน้าท่ีกำากับและควบคุมการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของธนาคาร ท้ังการกำาหนดนโยบาย กระบวนการทำางาน 
การควบคุม การบรหิารความเส่ียง การฝึกอบรม และการรายงาน 
เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการและการกำากับดแูลด้านการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของธนาคารเปน็ไปอยา่งมปีระสิทธผิลและสอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

การจดัการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลใน
กระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ

หลักการสำคัญของ
การคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล

กลยุทธ์และ
กระบวนการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูงและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำรายงาน
เพื่อการบริหารจัดการ

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของ

ข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลตลอด

วงจรชีวิต

การจัดการความ
ยินยอมของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลจากการใช้

 บริการหรือให้บริการ
บุคคลภายนอก

การจัดทำและ
เก็บรักษารายการ
ข้อมูลส่วนบุคคล

การประเมินผลกระทบ
ด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินการเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ละเมิดข้อมูล

 ส่วนบุคคล
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ภาวะวกิฤต

การดำาเนินการกรณีเกิดเหตลุะเมดิขอ้มูลสว่นบุคคล

ธนาคารได้กำาหนดแนวทาง ขัน้ตอน และผู้รบัผิดชอบ ในการดำาเนินการ
ตอบสนองต่อเหตกุารณ์ละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่ใหห้น่วยงานต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการวา่ด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร

กรณีท่ีลูกค้าพบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อ
แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อต่าง ๆ  ของธนาคาร 
หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงาน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอเีมล dpo@bangkokbank.
com หรือท่ีสำานักงานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 ธนาคารจะดำาเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีวางไวเ้พือ่ตรวจสอบข้อเท็จจรงิอย่างโปรง่ใสและ
เป็นธรรม หากพบว่ามีการดำาเนินการท่ีไม่ถูกต้อง ธนาคารจะ
ดำาเนินการกับผู้กระทำาผิดตามบทลงโทษ และเยียวยาผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบอย่างเหมาะสม ในปี 2564 ธนาคารได้รบัข้อรอ้งเรยีน
เรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลท้ังส้ิน 11 กรณี โดยแบ่งเป็น 
การรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีนของธนาคาร 8 กรณี 
และการรอ้งเรยีนผ่านธนาคารแหง่ประเทศไทย 3 กรณี ซึง่ธนาคาร
ได้ดำาเนินการตรวจสอบและยุติขอ้รอ้งเรยีนเรยีบรอ้ยแล้ว 7 กรณี 

การสง่เสรมิวฒันธรรมความเสีย่งด้านความมัน่คง
ปลอดภัยของขอ้มูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

ในฐานะท่ีเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ธนาคารตระหนักดีวา่ความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้องของผู้ปฏิบัติงาน
เปน็พืน้ฐานสำาคัญของการดแูลความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลและ
ความปลอดภัยทางไซเบอร ์ดังน้ัน ธนาคารจงึใหค้วามสำาคัญกับ
การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
อยา่งต่อเน่ืองผ่านวธิกีารท่ีหลากหลาย เชน่ การจดัอบรมใหค้วามรู ้
การซักซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเรียนรู้ใน
สถานการณ์จำาลอง ท้ังน้ีเพือ่ป้องกันการนำาข้อมูลไปใชใ้นทางท่ีผิด 
การถูกโจรกรรม การรั่วไหล ตลอดจนการสูญหายของข้อมูล 
การสรา้งความรูค้วามเข้าใจดังกล่าวเป็นส่วนประกอบสำาคัญของ
การเสรมิสรา้งวฒันธรรมความเส่ียงใหเ้กิดขึ้นท่ัวท้ังองค์กร

ในปี 2564 มีกิจกรรมหรอืการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ดังน้ี

•  การกำาหนดหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม 
BBLearn เรื่อง การโจรกรรมข้อมูลในรูปแบบ Phishing 
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับ
สำาหรบัพนักงานทุกคน พรอ้มท้ังสนับสนุนให้พนักงานเรยีนรู้
เรื่อง การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ซึ่งจะชว่ยใหเ้ข้าใจภัยคุกคามทางไซเบอรใ์นรูปแบบ
ต่าง ๆ  ตลอดจนรบัทราบนโยบายและข้อปฏิบัติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ของธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารมีการอบรมให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอรใ์หแ้ก่คณะกรรมการธนาคาร

•  การจดัอบรมออนไลน์ในเรือ่ง การนำา พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ ใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ  เพือ่ใหร้บัทราบและเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อกีท้ังสามารถนำา
ไปปรบัปรุงกระบวนการทำางานในส่วนท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้อง

•  การส่ือสารข้อมูลเรือ่งการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลใหแ้ก่พนักงาน
อย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการ PDPA Awareness Campaign 
โดยการเผยแพรค่วามรูผ่้านบทความและวดีีทัศน์ รวมถึงจดัทำา
แบบประเมนิความรูค้วามเขา้ใจ เพือ่ใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจและ
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง

•  การส่ือสารขอ้มูลความรูแ้ละแจง้เตือนภัยคุกคามทางไซเบอรใ์ห้
แก่ลูกค้าและประชาชนท่ัวไปอย่างต่อเน่ือง ผ่านชอ่งทางส่ือสาร
ออนไลน์ของธนาคาร ได้แก่ เวบ็ไซต์ เฟซบุ๊ก LINE และยูทูป 
พรอ้มท้ังจดัทำา QR Code เพิม่ความสะดวกในการเข้าถึง ข้อมูล
ความรู้เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยป้องกัน
ไม่ใหลู้กค้าหรอืประชาชนท่ัวไปตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชพี

ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุละเมิด 

หน่วยงานที่เผชิญเหตุร่วมกับ DPO พิจารณา
ผลกระทบที่มีต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของ
ข้อมูล รวมท้ังประเมินความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

2.

กรณีที่มีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลอย่างมี
นัยสำคัญ ให้ DPO พิจารณาแจ้งเหตุละเมิด
ต่อทางการภายใน 72 ชั่วโมง หลังจาก DPO 
ได้รับการยืนยันการเกิดเหตุและแจ้งเหตุต่อ
เจ้าของข้อมูล

3.

หน่วยงานที่เผชิญเหตุเรียนรู้จากเหตุละเมิดที่
เกิดขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต4.

หน่วยงานที่เผชิญเหตุแจ้งเหตุละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลต่อ DPO โดยทันที1.
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การใสใ่จดแูลพนักงาน

การสรา้งสภาพแวดล้อมการทำางาน
ท่ีมีความปลอดภัยและเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
พนักงานสามารถพฒันาทักษะได้อย่างต่อเน่ือง 
และเติมเต็มความใฝ่ฝันท้ังในด้านส่วนตัวและหน้าท่ีการงาน
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ธนาคารตระหนักดีวา่ ทักษะความสามารถของพนักงานคือกุญแจ
สำาคัญของการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จท่ามกลาง
ความท้าทายสำาคัญท่ีกำาลังเผชิญอยู่ เช่น ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล  การเป ล่ียนแปลงของพฤติกรรมและ
ความต้องการของลกูค้า และการแข่งขนัในภาคการธนาคารท่ีเขม้ขน้
มากข้ึน ในการรบัมอืกับความท้าทายดังกล่าว พนักงานจำาเป็นต้อง
มีกรอบความคิดท่ียืดหยุ่นพรอ้มเรยีนรูส่ิ้งใหม่ตลอดเวลา เข้าใจ
และพฒันาทักษะท่ีจำาเป็นในการพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารใหต้รง
ความต้องการของลูกค้า และมีโอกาสนำาทักษะความรูต่้าง ๆ  มาใช้
ในการทำางานจริง ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบและหลักสูตร
การเรียนรู้ให้ทันสมัย หลากหลาย สามารถเข้าถึงโดยสะดวก 
รวดเรว็ ทุกท่ี ทุกเวลา เพือ่พฒันาพนักงานใหส้ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเรว็ มีความรู้
เท่าทันต่อทุกการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร 
ตลอดจนมีความเชีย่วชาญท่ีลึกซึง้เฉพาะด้าน นอกจากน้ี ธนาคาร
ยังใหค้วามสำาคัญกับการดึงดูดผู้มีความสามารถใหม้ารว่มงานกับ
ธนาคาร ผ่านการพฒันาปจัจยัต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ือง เชน่ การบรหิาร

จัดการพนักงานความสามารถสูงอย่างมีประสิทธิผล การให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
และการกำาหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับทักษะความสามารถและ
เพยีงพอต่อการสรา้งความมั่นคงในชวีติ เป็นต้น

การพฒันาศักยภาพของพนักงาน

ธนาคารได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญท้ังจากภายในและภายนอก
ธนาคาร เพื่อกำาหนดแนวทางการพัฒนาใหแ้ก่พนักงานทุกระดับ 
ตามกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อขับเคล่ือนไปสู่
การเป็นธนาคารแห่งยุคดิจิทัลท่ีย่ังยืน พร้อมกันน้ี ธนาคารได้

สนับสนุนการพัฒนากรอบความคิด ของพนักงานให้กว้างขึ้น 
เน้นการเรียนรู้ท่ีไม่มีวันสิ้นสุด และสามารถยืดหยุ่นได้ตาม
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป พนักงานท่ีสนใจเพิม่ทักษะด้านต่าง ๆ  
สามารถเรยีนรูผ่้านแพลตฟอรม์ดิจทัิลภายในธนาคาร “BBLearn” 
และช่องทางอื่น ๆ  ทางออนไลน์ เช่น การเรียนรู้ในห้องเรียน
เสมือนจรงิ และ e-Learning ซึง่สามารถเข้าเรยีนผ่านทางมือถือ 
โน๊ตบุ๊ค คอมพวิเตอร ์และแท็บเล็ต ได้อย่างสะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา 
รวมท้ังสามารถทราบผลการประเมินความรูไ้ด้ทันทีหลังเรยีนจบ
หลักสูตร ในปีท่ีผ่านมา ธนาคารมีค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมใหแ้ก่
พนักงานโดยเฉล่ียท่ี 1,239 บาทต่อคน

การดึงดดูและ
พฒันาพนักงาน

Reskill
เน้นการสรา้งทักษะใหม ่เชน่ เทคโนโลยีดิจทัิล และเทคโนโลยอีืน่ ๆ การสรา้ง
กรอบความคิดท่ีเหมาะสม การวเิคราะหข์อ้มูลเพือ่ตอบโจทยค์วามต้องการ
ของลกูค้า รวมท้ังการพฒันาทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาองักฤษและ
ภาษาจนี เพื่อช่วยให้รูเ้ท่าทันโลกธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงเรว็ และสามารถ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการทํางาน

Upskill
เน้นการพัฒนาความรูทั้กษะท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคาร โดยให้ผู้เรยีน
รว่มกันวเิคราะหก์รณีศึกษาของธุรกิจ เปิดโอกาสใหแ้ลกเปล่ียนมุมมอง
ขา้มสายงาน รวมท้ังมกีารอบรมเพิม่เติมเรือ่งความเส่ียง ความท้าทายใหม่ 
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติใหม่ในภาคธนาคาร และการพัฒนาภาวะผู้นํา
เพือ่เตรยีมเป็นผู้บรหิารรุน่ใหม่ของธนาคาร

1 ทักษะสำหรับงานที่ขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน 

กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นธนาคารแห่งยุคดิจิทัลที่ยั่งยืน
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การบรหิารจดัการพนักงานความสามารถสงู

ธนาคารใหค้วามสำาคัญอย่างยิ่งกับการคัดเลือก ดึงดูด และดูแล
รกัษาพนักงานท่ีมคีวามสามารถสูง ต้ังแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับ
ผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความต่อเน่ืองใน
การสืบทอดตำาแหน่งงานท่ีสำาคัญ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานความสามารถสูงจะต้องมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท้ังใน
ด้านผลการปฏิบัติงานและด้านศกัยภาพ นอกจากการคัดเลือกจาก
บุคลากรภายในแล้ว ธนาคารยังมีการสรรหาผู้มีความสามารถสูง
จากภายนอกด้วย ผ่านการจดักิจกรรมรว่มกับสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ  เพือ่สรรหาผู้ท่ีมีศกัยภาพสูงใหม้ารว่มงานกับธนาคาร ซึง่จะ
พจิารณาจากการมีศกัยภาพท่ีโดดเด่นและการมคีณุสมบติัตรงกับ
คุณค่าหลักของธนาคาร ได้แก่ การทำางานท่ีเน้นความรบัผิดชอบ
ในหน้าท่ี การรว่มมือกัน และความสามารถในการจดัการโครงการ 
ใหเ้ข้ามาเป็นพนักงานความสามารถสูงของธนาคาร 

เน้นการส่ือสารบนแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใน
ธนาคาร เรือ่งการสรา้งวฒันธรรมการทํางาน
ท่ีเน้นความรบัผิดชอบในหน้าท่ี การรว่มมือกัน 
และความสามารถในการจดัการโครงการ 

เน้นการสรา้งสังคมการเรยีนรูแ้บบไมม่ท่ีีส้ินสุด 
ภายใต้แนวคิด “Year of Digital Learning 
and Practicing” ผ่านการพัฒนาหลักสูตร
ต่าง ๆ บนแพลตฟอรม์ดิจทัิลภายในธนาคาร 
ซึ่งไม่จาํกัดแค่หลักสูตรท่ีเก่ียวกับการทํางาน
เท่าน้ัน แต่รวมถึงหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์
ในด้านอืน่ ๆ  ของชวีติด้วย เชน่ การฝึกฝนตัวเอง 
การพฒันาวธิคิีด การถอดบทเรยีนชวีติ

เน้นการฝึกคิด วิเคราะห์ข้อมูล และ
นําเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาท่ีพบใน
การทํางานจริง พัฒนาการทํางานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลลัพธ์
ของงานโดยอาศยัเทคโนโลยี และทดลอง
แก้ไขปัญหาด้วยวธิีการและเครื่องมือ
ใหม่ ๆ  เชน่ โครงการ BBL X Microsoft 
Tech Adoption Challenge 2021 
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร  D a t a  P r o g r a m 
Batch#2 เป็นต้น 

เน้นการอบรมพนักงานผ่านหลักสูตร
การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  ซึ่ง
พนักงานท่ีเข้าอบรมจะต้องร่วมกัน
คิด วเิคราะห ์และพฒันาแผนธรุกิจและ
แผนงานอืน่ ๆ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรท่ีมี
อย่างจาํกัด 

เน้นการอบรมหลักสูตร Next-Gen 
Supervisor และหลักสูตร Coaching 
to Win Together ซึ่งช่วยเสริม
สรา้งภาวะผู้นําใหแ้ก่พนักงานรุน่ใหม่ 
ผู้อบรมจะต้องสวมบทบาทหวัหน้างาน 
บรหิารทีมงาน โดยได้รบัความรูแ้ละ
เทคนิคการดูแลลูกน้องท่ีมีความ
แตกต่างและหลากหลาย เพือ่ใหบ้รหิาร
งานและความสัมพันธ์ภายในทีมได้
สําเรจ็ตามเป้าหมาย

ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ

2 ทักษะสำหรับงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจใหม่และกลยุทธ์ของธนาคารในยุคดิจิทัล 

4 การส่งเสริมสังคมการเรียนรู้
แบบที่ไม่มีวันสิ้นสุด3 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เน้น

ความรับผิดชอบในหน้าที่ การร่วมมือกัน 
และความสามารถในการจัดการโครงการ

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
รวมทั้งหมดโดยเฉลี่ย 

64.02 ช่ัวโมงต่อคน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานทั้งหมด 

25.43 ล้านบาท
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ธนาคารได้มีการจดัทำาแผนการพัฒนาพนักงานความสามารถสูง 
และแผนความก้าวหน้าในอาชพี เพือ่พฒันาและเสรมิสรา้งทักษะท่ี
เหมาะสมกับพนักงานความสามารถสูงแต่ละกลุ่ม และเตรยีมพรอ้ม
สำาหรบัการเติบโตก้าวหน้าไปพรอ้มกับธนาคาร ธนาคารส่งเสรมิให้
พนักงานความสามารถสูงได้แสดงความสามารถของตนผ่าน
กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีจดัขึน้โดยเฉพาะ เพือ่เปน็ การสรา้ง
คุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานความสามารถสูง 
เปน็การสรา้งกำาลังใจแก่พนักงานในการพฒันาทักษะอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี ธนาคารได้นำาระบบวเิคราะห์ข้อมูลพนักงานมาใช้ใน
การจัดเก็บและวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ
ทรพัยากรบุคคลใหเ้กิดประสิทธผิลสูงสุด

การปรบัปรุงด้านการจดัหาพนักงานใหม่

ธนาคารได้ปรบัภาพลักษณ์และกระบวนการจดัหาพนักงานใหมใ่หม้ี
ความทันสมยัและดึงดดูคนรุน่ใหมม่ากขึน้ ภายใต้แนวคิด “Employer 
of Choice” ผ่านการดำาเนินงานหลายด้าน เช่น การปรับ
ภาพลักษณ์ เชน่ รูปแบบ และสีสัน ของชอ่งทางการรบัสมัครงาน
ท้ังทางออนไลน์และออฟไลน์ การปรับปรุงแพลตฟอร์มการรับ
สมคัรงานทางดิจทัิลใหใ้ชง้านได้สะดวกและรวดเรว็ข้ึน การทบทวน
โครงสรา้งผลตอบแทนเพื่อดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถ การ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารมีส่วนร่วมในการ
ส่ือสารวฒันธรรมองค์กรและรว่มกันสรา้งบรรยากาศการทำางาน
ท่ีดี เพื่อให้สามารถรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพไวไ้ด้ในระยะยาว 
ตลอดจนการออกแบบโปรแกรม TECH Internship เพื่อใหค้น
รุ่นใหม่มีโอกาสทดลองทำางานจริงในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี 
ซึง่จะชว่ยดึงดูดผู้มีศกัยภาพใหม้ารว่มงานกับธนาคารในอนาคต 

การให้ความรูแ้ละการฝกึอบรมท่ีสำาคัญ

L&D Knowledge Day Forum 2021 (Virtual Forum)
ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่พนักงาน
เพือ่รบัมอืกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต จงึได้จดั
โครงการ L&D Knowledge Day Forum 2021: “Upskill for 

Creating Business Value” ขึ้นเพือ่สนับสนุนการพฒันาความ
รูแ้ละทักษะท่ีเป็นพืน้ฐานสำาคัญของธรุกิจธนาคารท้ังในปจัจุบนัและ
อนาคต ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและ
ธนาคารเองได้ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โครงการดังกล่าวได้จดัขึ้น
ในรูปแบบการอบรมเสมอืนจรงิ ประกอบด้วยการอบรม 10 หวัข้อ 
ดังน้ี

21 3 4 5

6 7 8 9 10

Digital Marketing: 
Customer Journey 
and Omni-Channel 
Strategy 
จำนวนผู้เข้าอบรม 
239 คน

API Driven 
Business

  
จำนวนผู้เข้าอบรม 
299 คน

Data Analysis
Skill 

จำนวนผู้เข้าอบรม 
529 คน

Leverage Solutions 
for Customer Value

  
จำนวนผู้เข้าอบรม 
181 คน

CRM in 
the New Normal 

 
จำนวนผู้เข้าอบรม 
167 คน

Digital Architecture 
for Customer 
Solutions 

จำนวนผู้เข้าอบรม 
225 คน

Connect with 
Respect

จำนวนผู้เข้าอบรม 
278 คน

Fintech & 
Digital Banking
 
 
จำนวนผู้เข้าอบรม 
371 คน

How to Prevent 
NPL: Mindset & 
Concepts
 
จำนวนผู้เข้าอบรม 
451 คน

Business Insights 

จำนวนผู้เข้าอบรม 
410 คน

รวมผู้เข้าอบรม 3,150 คน
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Most-in-demand Skill
ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่ ท่ีจำาเป็นต่อ
การทำางานในยุคปัจจุบันและอนาคตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
BBLearn ท่ีสามารถเลือกเรยีนหลักสูตรต่าง ๆ  ได้ตามความสนใจ 
ในโครงการ Most-in-demand Skill น้ี ธนาคารได้รว่มกับสถาบนั

ท่ีมีความเชีย่วชาญ เชน่ ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย SPACE 
Chula และ Digital Skill by DEPA พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ  
ท่ีน่าสนใจและเปน็ประโยชน์ในการทำางาน ในชว่งท้ายของการอบรม
แต่ละหลักสูตรจะมีการทดสอบ ซึ่งพนักงานต้องสอบให้ผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีกำาหนดไว ้บางหลักสูตรมกีารออกใบประกาศนียบตัรรบัรอง

วา่พนักงานได้เข้ารบัการอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมินผลของ
หลักสูตร โครงการ Most-in-demand Skill ประกอบด้วยหลักสูตร
หลัก 3 หลักสูตร ดังน้ี

Mindset: เปิดความคิด Way of Work: ปรบัการทำางาน Toolset: เปล่ียนเครื่องมอื

เพือ่เปิดมุมมองใหม่ในการทำางานและการปรบัตัวใหทั้นต่อ
การเปล่ียนแปลง สามารถสรา้งสรรค์ส่ิงใหม่เพือ่ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า ผ่าน 4 หลักสูตรย่อย ดังน้ี

• Entrepreneurial Mindset: การเข้าใจมุมมองแบบผู้ประกอบการ
• Design Thinking: ทักษะสำาคัญในการพฒันานวตักรรม
• Innovation Mindset:  การสรา้งนวตักรรมเพือ่ตอบโจทย์

ความต้องการลูกค้า
• Customer Centricity: การเข้าใจลูกค้าเพือ่ส่งมอบประสบการณ์

ท่ีดีท่ีสุด

เพือ่ใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละทดลองวธิกีารทำางานแบบใหม่ 
ท่ีมีประสิทธภิาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเรว็ และใชข้้อมูล
ในการตัดสินใจ ผ่าน 4 หลักสูตรย่อย ดังน้ี

• Lean Canvas: การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธภิาพการทำางาน
ด้วยระบบลีน

• Agile & Scrum: การทำางานท่ี กระชบั ยืดหยุ่น เน้นสรา้งผลลัพธ์
อย่างรวดเรว็ และพรอ้มปรบัเปล่ียนใหดี้ขึ้นตลอดเวลา

• Data Informed Design: การใชข้้อมูลเพือ่ออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหต้รงใจลูกค้า

• How to Find Customer Insight with Social Media Data 
Analytics: การเข้าใจลูกค้าตัดสินผ่านการวเิคราะหข์้อมูล
พฤติกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์

เพือ่ใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละนำาเทคโนโลยีใหม่มาเพิม่ขีดความสามารถ
การทำางานของตนเองและทีมงาน ผ่าน 5 หลักสูตรย่อย ดังน้ี

• Microsoft Power Platform: การสรา้งแอปพลิเคชนั
อย่างงา่ย ๆ  โดยไม่ต้องเขียน Code

• Microsoft Power BI: เครือ่งมือสำาหรบัการวเิคราะห์
ข้อมูลธุรกิจ และสรา้งรายงาน

• Microsoft Excel: เทคนิคท่ีชว่ยใหท้ำางานได้อย่างรวดเรว็ 
และวเิคราะหข์้อมูลได้โดยไม่ต้องใชสู้ตร

• Data Visualization: การนำาเสนอข้อมูลท่ีซบัซอ้นใหเ้ข้าใจงา่ย 
โดยใชภ้าพน่ิง

• Digital Marketing: การตลาดยุคดิจทัิล

จำานวนผู้เขา้อบรมในหลักสตูร จำานวนผู้เขา้อบรมในหลักสตูร จำานวนผู้เขา้อบรมในหลักสตูร

1,945 คน 1,368 คน 1,305 คน
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Data Influencer Program Batch #2
ธนาคารมนีโยบายท่ีจะพฒันาองค์กรใหเ้ปน็องค์กรท่ีขบัเคล่ือนด้วย
ข้อมูล เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนการใชข้อ้มูลเพือ่ยกระดับคุณภาพ
บริการ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัของธนาคาร จงึได้จดัใหม้กีารฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ 
Data Influencer Program ข้ึนเปน็ปท่ีี 2 เพือ่เพิม่ทักษะการจดัทำา
ขอ้มูล การคิดวเิคราะหข้์อมูล และการนำาเสนอข้อมูลใหแ้ก่พนักงาน 
การอบรมน้ีเน้นการเรียนรู้ผ่านกรณีตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริงและ
การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ภายในกลุ่ม เพือ่นำาไปสู่การออกแบบ
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ นำาข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำางานในหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมต้อง
นำาเสนอโครงการต่อกรรมการผู้เชีย่วชาญ เพื่อรบัฟงัข้อคิดเหน็
และคำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น 
นำาไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธผิล ในปี 2564 มีผู้เข้ารว่มโครงการ
ท้ังหมด 31 คน จาก 9 สายงาน และมีการนำาเสนอโครงการท้ังส้ิน 
14 โครงการ

BBL X Microsoft Tech Adoption Challenge 2021
ธนาคารได้จดัใหม้ีโครงการ BBL X Microsoft Tech Adoption 
ขึ้น โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนับสนุนใหพ้นักงานค้นควา้ เรยีนรู ้และ
นำาเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ใชใ้นสายงาน ผ่านการเรยีนรูแ้บบใช้
โครงงานเป็นฐานและการปรกึษาอย่างใกล้ชดิกับผู้ดูแล ท่ีมีความ
เชีย่วชาญท้ังจากภายในและภายนอกธนาคาร ผู้เข้ารว่มโครงการ
ต้องออกแบบและนำาเสนอโครงการท่ีนำาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่ม
ประสิทธภิาพการทำางาน ลดเวลาและต้นทุนการดำาเนินการ และมอบ
ประสบการณ์ท่ีประทับใจใหแ้ก่ลกูค้า ในปี 2564 มพีนักงานเข้ารว่ม
โครงการท้ังส้ิน 107 คน จาก 19 สายงาน และมีการ นำาเสนอ
โครงการรวม 18 โครงการ

The Next Gen Supervisor Program
ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของบุคลากรในการผลักดันงาน
ของธนาคารในด้านต่าง ๆ  ใหบ้รรลุเปา้หมายท่ีได้กำาหนดไว ้แมว้า่จะ
ต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ  ก็ตาม จึงได้จัดทำาหลักสูตร 
The Next Gen Supervisor Program ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ
สำ า คัญด้านการบริหารคนและบริหารงานท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจัจุบนัใหแ้ก่ผู้นำาของทีมงาน ซึง่รวมถึงความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าท่ีของผู้นำาท่ีดี และวธิกีารสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่ทีมงาน 
หลักสูตรดังกล่าวเน้นการแยกย่อยเน้ือหาและนำาเสนอต่อผู้เรยีน
ทีละส่วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้งา่ยขึ้น 
และมีความมุ่งมั่นในการเรยีนเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากน้ี ยังมีอบรม
เชิงปฏิบัติการซึ่งเน้นการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละแบง่ปันประสบการณ์จรงิภายในกลุ่ม และมี
การให้ผู้เข้าอบรมฝึกแก้ปัญหาและบริหารทีมงานในเหตุการณ์
เสมอืนจรงิ ในป ี2564 มเีจา้หน้าท่ีระดับบรหิารเขา้อบรม 105 คน

Coaching to Win Together
ธนาคารสนับสนุนการทำางานรว่มกันของพนักงานต่างวยั ซึง่อาจมี
ความแตกต่างด้านทักษะและทัศนคติ จงึจำาเปน็ต้องปรบัตัวเข้าหากัน
เพือ่ใหส้ามารถทำางานรว่มกันได้อยา่งมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 
จงึได้พฒันาหลักสูตร Coaching to Win Together ขึ้น เพือ่ให้
หวัหน้างานเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตน คำานึงถึงความต้องการของ
สมาชิกในทีม และยอมรับความแตกต่างของพนักงานต่างวัย 
นอกจากน้ี หลักสูตรยังใหค้วามรูแ้ละคำาแนะนำาเก่ียวกับความคิด
เชงิบวก การรบัฟงัอยา่งเปดิกวา้ง การใหก้ำาลังใจ วธิกีารโค้ชและให้
คำาแนะนำา เพือ่ใหห้วัหน้างานนำาไปปรบัใชใ้นการสรา้งความรว่มมือ
และกระชบัความสัมพันธภ์ายในทีม ตลอดจนสรา้งความรูสึ้กเป็น
หน่ึงเดียวท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน หลักสูตรน้ีเป็นการเรียนรู้แบบ
หอ้งเรยีนเสมือนจรงิผ่าน MS Teams มีการอบรมเชงิปฏิบัติการ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และมีการมอบหมาย

ภารกิจเพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการทำางานจริง ในปี 2564 มี
หวัหน้างานเข้าอบรม 45 คน

โครงการผู้บรหิารทดแทน RM Management Trainee และ 
ARM/SRO Management Trainee สำาหรบัสายลูกค้าธุรกิจ
รายกลางและรายปลีก
โครงการน้ีจดัขึน้เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่พนักงานท่ีมีศกัยภาพ 
ก่อนท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ผู้ช่วย
ผู้จดัการธุรกิจสัมพนัธ ์และเจา้หน้าท่ีธรุกิจสัมพนัธอ์าวุโส สายลกูค้า
ธุรกิจรายกลางและรายปลีก โดยเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านภาวะผู้นำา ด้านความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ และด้านสินเชื่อ 
ผ่านการเรยีนรูแ้บบผสมและการเรยีนรูแ้บบกลับด้าน* ซึง่ประกอบ
ด้วยการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนเสมือนจรงิรอ้ยละ 70 การเรยีนรูด้้วย
ตนเองรอ้ยละ 20 และการเรยีนรูแ้นวใหมร่อ้ยละ 10 ของเวลาเรยีน
ท้ังหมด ก่อนเริ่มโครงการ ผู้เข้าอบรมจะถูกประเมินศักยภาพ
เพื่อนำาผลท่ีได้ไปใช้วางแผนและกำาหนดเป้าหมายการพัฒนา 
ซึ่งรวมถึงทักษะท่ีต้องพัฒนาเพิ่มเติม ในระหวา่งการอบรมจะมี
ผู้เชีย่วชาญในสายงานทำาหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง ชว่ยดูแลใหค้ำาปรกึษา
แนะนำา ผู้เข้าอบรมจะถูกมอบหมายภารกิจให้เขียนส่ิงท่ีได้เรยีนรู้
จากการอบรม วเิคราะหก์รณีตัวอยา่งทางธุรกิจ และนำาเสนอผลงาน
ต่อทีมวทิยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสายงาน ซึ่งทำาหน้าท่ีประเมิน
ผลงานพร้อมท้ังให้คำาแนะนำา หลังจากจบโครงการแล้วจะมี
การประเมินผลพนักงานอกีครัง้ เพื่อเป็นข้อมูลให้สายงานนำาไป
ใช้วางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงานในข้ันต่อไป ในปี 2564 
มีผู้เข้ารว่มโครงการดังกล่าว 35 คน

* การเรียนรู้แบบกลับด้านคือ การจัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน ส่วนในห้องเรียนเป็นการทำากิจกรรมและ
การบ้าน
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พนักงานทกุคนมคีวามสำาคัญในฐานะเปน็ส่วนหน่ึงของกระบวนการ
สรา้งคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร และเป็นปัจจยัสำาคัญ
ในการขับเคล่ือนธนาคารไปสู่จุดมุ่งหมาย ธนาคารจงึมุ่งม่ันดูแล
พนักงานทุกคน โดยการกำาหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็น
ธรรมและเพียงพอต่อการสร้างความมั่นคงในชีวิต ดูแลด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ีทำางาน การปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียมและเปน็ธรรม และเสรมิสรา้งทักษะความรู้
เพือ่ใหพ้นักงานสามารถทำางานได้เต็มศกัยภาพ การดูแลพนักงาน
ด้วยความเอาใจใส่จะส่งผลใหพ้นักงานมกีำาลังใจ มสุีขภาพกายและ
จติท่ีดี ทุ่มเททำางานอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนเกิดความ
ผูกพันและต้องการอยู่ร่วมกับธนาคารไปตลอดเส้นทางอาชีพ 
อนัเป็นรากฐานของการเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนของธนาคาร*

* ข้อมูลด้านสวัสดิการของพนักงานท่ีปรากฏในรายงานความยั่งยืนฉบับน้ี
ครอบคลุมท้ังพนักงานและลกูจา้งของธนาคาร ยกเวน้ในกรณีท่ีระบุไวเ้ปน็การเฉพาะ

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ

ธนาคารมนีโยบายกำาหนดค่าตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์
ของพนักงาน โดยไมม่กีารเลือกปฏิบติับนพืน้ฐานของความแตกต่าง
ทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนาของพนักงาน การกำาหนด
ค่าตอบแทนจะขึ้นกับปจัจยัด้านลักษณะงาน หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 
ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ การปรบัค่าตอบแทนจะขึ้น
กับตัวชี้วดัด้านการปฏิบัติงานของพนักงานและผลประกอบการ
โดยรวมของธนาคาร ธนาคารให้ความสำาคัญกับการกำาหนด
ค่าตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดับท่ีสามารถแขง่ขนักับคู่แขง่ในภาคธรุกิจ
เดียวกันได้ โดยได้เข้าร่วมในการจัดทำารายงานเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานในภาคการธนาคาร 
เป็นประจำาทุกปี และได้นำาข้อมูลต่าง ๆ  มาใชป้ระกอบการพิจารณา
ปรบัค่าตอบแทนและสวสัดิการของธนาคารใหอ้ยูใ่นระดับท่ีแข่งขนั
กับคู่แข่งได้ เพื่อสรา้งกำาลังใจแก่พนักงานและจูงใจให้พนักงาน
ทุ่มเททำางานอย่างเต็มกำาลังความสามารถ นอกจากน้ี ธนาคารยัง
จดัสรรสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ รวมท้ังใหสิ้ทธปิระโยชน์
เพิ่มเติมแก่พนักงาน เช่น บริการด้านสุขภาพ เงินกู้ยืม และ
ความช่วยเหลือแก่พนักงานเกษียณ โดยยึดหลักความเท่าเทียม
และครอบคลุม เพื่อช่วยผ่อนคลายความกังวลและแบ่งเบาภาระ
ด้านต่าง ๆ  ของพนักงานและครอบครวั 

เงนิชว่ยเหลือ
ธนาคารใหส้วสัดิการเงนิชว่ยเหลือแก่พนักงานเพิ่มเติมจากสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานท่ีกำาหนดไวใ้นกฎหมาย โดยได้กำาหนดหลักเกณฑ์เงือ่นไข
ท่ีชดัเจน พรอ้มท้ังประกาศใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบ สวสัดิการ
เงนิชว่ยเหลือท่ีสำาคัญ มีดังน้ี การจา่ยเงนิสงเคราะหบุ์ตรพนักงาน 
เดือนละ 800 บาท โดยจา่ยใหบุ้ตร 3 คนแรก ต้ังแต่แรกเกิดจน
บรรลุนิติภาวะหรอืสำาเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตร ีการจา่ยเงนิ
บำารุงขวญัแก่พนักงานท่ีปฏิบติังานในพืน้ท่ีเส่ียงภัยชายแดนภาคใต้ 
การจา่ยเงนิชว่ยเหลือแก่พนักงานในสาขาท่ีเปิดทำาการ 6 หรอื 7 

วนัต่อสัปดาห์ การจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานท่ี
เสียชวีติหรอืทุพพลภาพจากเหตุท่ีไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในอตัรา 15 เท่าของเงนิเดือน การจา่ยเงนิสงเคราะหแ์ก่พนักงาน
ท่ีเสียชวีติหรอืพน้จากหน้าท่ีเน่ืองจากการเจบ็ปว่ยหรอือบุติัเหตจุาก
การทำางานในอตัรา 30 เท่าของเงนิเดือน โดยท่ีบุตรยงัคงได้รบัเงนิ
สงเคราะหบุ์ตร เสมือนวา่พนักงานท่ีเสียชวีติหรอืพน้จากตำาแหน่ง
ดังกล่าวยังเป็นพนักงานอยู่

ในปี 2564 ได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติกหมิงต้ีท่ีจังหวดั
สมุทรปราการ ธนาคารสำารวจพบวา่ มพีนักงานธนาคารจำานวนหน่ึง
ได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จงึได้อนุมัติเงนิชว่ยเหลือ
เพือ่บรรเทาความเดือดรอ้นใหกั้บพนักงานท่ีได้รบัผลกระทบรายละ 
5,000 บาท รวมท้ังได้ใหส้วสัดิการสินเชือ่เพือ่ซอ่มแซมท่ีอยู่อาศยั
ท่ีได้รบัความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่คิดดอกเบี้ย  

สินเชือ่สำาหรบัพนักงาน
ธนาคารจดัสวสัดิการสินเชือ่ดอกเบ้ียอตัราพเิศษตามความต้องการ
และความจำาเป็นในการดำารงชีพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมี
คณุภาพชวีติท่ีดีและมีความมัน่คง สินเชือ่ดังกล่าวครอบคลมุหลายด้าน 
เชน่ การซือ้ท่ีอยู่อาศัย การซือ้รถยนต์ การศึกษาบุตร การรกัษา
พยาบาลของบุคคลในครอบครวั การชำาระหน้ีท่ีกู้ยืมจากภายนอก
ธนาคาร การซือ้เครือ่งใชท่ี้จำาเปน็สำาหรบัการครองชพี การกู้ยมืเพือ่
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ในปี 2564 อทุกภัยจากพายุโซนรอ้น
เต้ียนหมู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สร้าง
ความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของพนักงานในพื้นท่ี 
ธนาคารได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานดังกล่าว 
โดยได้อนุมติัสวสัดิการสินเชือ่ไมคิ่ดดอกเบีย้สำาหรบัซอ่มแซมท่ีอยู่
อาศยัและซือ้อปุกรณ์เครือ่งใชจ้ำาเป็น

กองทุนสำารองเล้ียงชพี
ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการส่งเสรมิการออมของพนักงาน โดย

การดแูลสวสัดิการ
และความเป็นอยูท่ี่ดี
ของพนักงาน
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ได้จดัต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชพีขึ้นต้ังแต่ปี 2532 เพือ่ส่งเสรมิให้
พนักงานธนาคารมีการออมอย่างเพียงพอและมีคุณภาพชวีติท่ีดี
ในยามเกษียณ พนักงานสามารถสะสมเงนิเขา้กองทนุสำารองเล้ียงชพี
ในอตัรารอ้ยละ 3-15 ของเงนิเดือน และธนาคารสมทบเงนิกองทุน
ให้ในอตัรารอ้ยละ 6.75-8.75 ของเงนิเดือน ตามอายุงานของ
พนักงาน สมาชิกกองทุนฯ สามารถเลือกนโยบายการลงทุนท่ี
สอดคล้องกับอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรบัได้ โดยสามารถปรบัเปล่ียนนโยบายการลงทุนได้ปลีะ 2 ครัง้ 
ในชว่งเวลาท่ีกำาหนดไว ้ ท้ังน้ี ณ ส้ินปี 2564 มีพนักงานเข้ารว่ม
กองทุนฯ รอ้ยละ 93 ของพนักงานท้ังหมด 

การสง่เสรมิสขุภาพและความสมัพนัธท่ี์ดี
ของพนักงานและครอบครวั

ธนาคารเชือ่มั่นวา่สุขภาพกายและจติท่ีดีของพนักงานจะชว่ยเพิ่ม
ผลิตภาพการทำางานและทำาให้มีอายุการทำางานยาวนานขึ้น จงึให้
ความสำาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ท่ีดีของ
พนักงานและครอบครวั ผ่านการจดัสวสัดิการท่ีเก่ียวข้องใหอ้ย่าง
พอเพยีงและเหมาะสม ดังน้ี ในกรณีลาป่วย ธนาคารจา่ยค่าจา้งเต็ม
ใหแ้ก่พนักงานท่ีลาป่วยได้สูงสุด 90 วนั ซึ่งมากกวา่จำานวนวนัท่ี
กำาหนดไวใ้นกฎหมาย �สูงสุด 30 วนั� และในกรณีลาคลอด ธนาคาร
ได้จดัสวสัดิการเกินกวา่ท่ีกฎหมายกำาหนดไวเ้ช่นกัน โดยให้สิทธิ
พนักงานหญิงท่ีลาคลอดได้รบัค่าจา้งเต็มในชว่งก่อนและหลังคลอด
รวมกันสูงสุด 98 วนั ส่วนพนักงานชายสามารถลาไปดูแลภรรยา
และบุตร โดยยังรบัค่าจา้งเต็มได้สูงสุด 5 วนั แต่ต้องเป็นภายใน
ชว่ง 15 วนัแรกหลังคลอด 

โครงการเพื่อนชว่ยเพื่อน  

ธนาคารจดัโครงการเพือ่นชว่ยเพือ่น เพือ่ใหพ้นักงานมโีอกาสชว่ยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของเพื่อนพนักงานท่ี

เสียชวีติ โดยธนาคารจะหกัเงนิเดือนผู้รว่มโครงการคนละ 10 บาท 
ต่อเดือน เมื่อมีผู้รว่มโครงการเสียชวีติ 1 ราย เพือ่นำาเงนิไปมอบ
ใหแ้ก่ทายาทของผู้รว่มโครงการท่ีถึงแก่กรรม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารกรุงเทพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของธนาคารถูกจัดต้ังขึ้นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ใหพ้นักงานธนาคารมโีอกาสชว่ยเหลือซึง่กันและกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานศพผู้เสียชีวิตหรือการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยเม่ือมีสมาชิกถึงแก่กรรม ผู้รับเงิน
สงเคราะหท่ี์ถกูระบุไวล่้วงหน้า จะได้รบัเงนิสงเคราะหจ์ากสมาชกิอืน่ ๆ

บรกิารสขุภาพ

ธนาคารจดับรกิารสุขภาพต่าง ๆ  แก่พนักงาน ดังน้ี

บรกิารสุขภาพ
ธนาคารจดัใหม้ีแพทย์ท่ัวไป แพทย์เฉพาะทาง และพยาบาล มาให้
บริการตรวจรักษาและให้คำาปรึกษาแก่พนักงานธนาคารในวัน
ทำาการ ต้ังแต่เวลา 8.30 -17.00 น. ท่ีบรกิารสุขภาพ ชัน้ 4 อาคาร
สำานักงานใหญ่ สีลม และชัน้ 2 อาคารสำานักงานพระราม 3

บรกิารตรวจสุขภาพประจำาป ี
ธนาคารจดัใหม้ีสวสัดิการตรวจสุขภาพประจำาปีของพนักงาน เพือ่
ประเมินสุขภาวะโดยท่ัวไปและปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งจะนำาไปสู่
การวนิิจฉัยและรกัษาโรครา้ยแรงต่าง ๆ  ได้อยา่งทันท่วงที การตรวจ
สุขภาพประจำาปคีรอบคลุมการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ระดับ
น้ำาตาลและไขมัน การทำางานของตับและไต ปัสสาวะ การเอกซเรยป์อด 
และการตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรสัตับอกัเสบบีทุก 3 ปี นอกจากน้ี 
พนักงานชายท่ีมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป สามารถรบัการตรวจประเมิน
ความเส่ียงมะเรง็ต่อมลูกหมาก ส่วนพนักงานหญิงทกุคนได้รบัสิทธิ

การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และภาวะกระดูกพรุน 
โดยสามารถเบิกค่าตรวจได้ตามอตัราท่ีธนาคารกำาหนดไว ้

บรกิารฉีดวคัซนีปอ้งกันไข้หวดัใหญ่และวคัซนีปอ้งกันโควดิ-19 
ธนาคารใหบ้รกิารฉีดวคัซนีป้องกันการติดเชือ้โรคไข้หวดัใหญ่ท่ีมี
การแพร่ระบาดตามฤดูกาลให้กับพนักงานเป็นประจำาทุกปี ในปี 
2564 มีพนักงานเข้ารบับรกิารฉีดวคัซนีท่ีอาคารสำานักงานใหญ่ 
สีลม และอาคารสำานักงานพระราม 3 รวมท้ังส้ินจำานวน 4,531 คน 
พนักงานสาขาอืน่สามารถเบิกค่าฉีดวคัซนีได้ตามอตัราท่ีธนาคาร
กำาหนด ธนาคารเชื่อมั่นวา่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค
ไขห้วดัใหญ่ จะเกิดประโยชน์ท้ังต่อพนักงานเองและสังคมส่วนรวม 
นอกจากน้ี เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พนักงานในช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ธนาคารได้จดัสรรวคัซนี
ทางเลือกท้ัง 3 เข็ม ให้แก่พนักงานตามวัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีกำาหนด หากพนักงานไม่สะดวกเข้ารบับรกิารฉีดวคัซนีท่ีธนาคาร
จดัสรรไว ้ ก็สามารถเข้ารบัการฉีดวคัซีนท่ีสถานพยาบาลอืน่และ
เบิกค่าฉีดวคัซนีจากธนาคารได้ตามอตัราท่ีกำาหนด 

การจดัการความเครยีดและปัญหาสุขภาพจติ
บรกิารสุขภาพของธนาคารมจีติแพทยอ์อกตรวจสัปดาหล์ะ 1 ครัง้ 
เพือ่ใหบ้รกิารปรกึษาปญัหาสุขภาพจติและการจดัการความเครยีด
แก่พนักงานโดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ย และในกรณีท่ีพนักงานไปใชบ้รกิารท่ี
เก่ียวขอ้งกับปญัหาสุขภาพจติจากสถานพยาบาลภายนอก พนักงาน
สามารถเบิกค่ารกัษาพยาบาลได้ตามอตัราท่ีธนาคารกำาหนดไว้

การเพิม่ประสทิธภิาพการปฏิบติังาน

วถีิการทำางานยุคใหม่
ธนาคารส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงานปรบัตัวสู่การทำางานใน
ยุคดิจทัิลมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
สอดรบักับวถีิการทำางานยุคใหม่ โดยธนาคารได้นำา Office 365 
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อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

มาชว่ยยกระดับการทำางานใหม้คีวามสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย และ
มีประสิทธภิาพมากขึ้น เชน่ การใช ้One Drive พืน้ท่ีจดัเก็บข้อมูล 
การใช ้Teams ในการประชุมและติดต่อส่ือสารท้ังภายในทีมงาน
และระหวา่งทีมงาน และการใช ้Yammer ในการติดตามขา่วสารของ
ธนาคาร เป็นต้น เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้พนักงานทำางานได้
อย่างสะดวกและสามารถติดต่อส่ือสารกันจากท่ีใดก็ได้ ไมว่า่จะเปน็
ท่ีทำางาน ท่ีบ้าน รา้นกาแฟ หรอืสถานท่ีอืน่ ๆ  อกีท้ังเทคโนโลยีเหล่าน้ี
ยังสามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค มือถือ หรอืแท็บเล็ต นอกจากน้ี ธนาคารได้นำา Power 
Platform ท่ีอยู่บน Office 365 มาชว่ยลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในกระบวนการทำางานภายในธนาคาร และยังเปน็การชว่ยลดการใช้
กระดาษอกีด้วย

การทำางานท่ียืดหยุ่น
ทัศนคติและรูปแบบการใช้ชีวติท่ีเปล่ียนไปของคนในยุคปัจจุบัน 
ความพรอ้มด้านเทคโนโลยีท่ีเอือ้ต่อการทำางานจากท่ีใดก็ได้ และ
การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท่ีทำาให้คนจำานวนมากจำาเป็นต้อง
ทำางานจากท่ีบา้น ปจัจยัเหล่าน้ีได้เรง่รดัใหก้ารทำางานในรูปแบบเดิม
เปล่ียนไปสู่รูปแบบท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึ้นท้ังในแงข่องชว่งเวลา
และสถานท่ี ธนาคารตระหนักถึงกระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
รวมท้ังเหน็ถึงความจำาเป็นในการปรบัตัวใหเ้ขา้กับการเปล่ียนแปลง 
จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริม
การทำางานอย่างมีประสิทธภิาพจากท่ีใดก็ได้ ธนาคารได้อนุญาตให้
พนักงานทำางานจากท่ีบ้าน และสามารถเข้าออกงานในชว่งเวลาท่ี
แตกต่างกันได้ตามท่ีได้ตกลงกับผู้บงัคับบญัชา นอกจากน้ี ธนาคาร
ยังอนุญาตให้พนักงานสามารถแต่งชุดลำาลองได้ในทุกวันศุกร์ 
เพือ่สรา้งบรรยากาศการทำางานท่ีมีความผ่อนคลายมากขึ้น

บรกิาร “หอ้งคุณแม”่ และสถานท่ีออกกำาลังกาย
“หอ้งคุณแม่” คือ หอ้งท่ีถูกออกแบบไวส้ำาหรบัการปฏิบัติภารกิจ
เพือ่ลกูน้อยแรกเกิดโดยเฉพาะ ทำาใหพ้นักงานท่ีเปน็คณุแม่สามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้อย่างสะดวกในสถานท่ีทำางาน หอ้งคุณแม่ถูกจดั
แบ่งพื้นท่ีปฏิบัติภารกิจด้วยการก้ันม่าน สามารถปรบัแสงสวา่ง
ได้ตามความต้องการ มีอา่งล้างมือ ตู้แชน่้ำานมแม่ระหวา่งวนั และ
อปุกรณ์อำานวยความสะดวกอืน่ ๆ  โดยมแีมบ่า้นดูแลทำาความสะอาด
ตู้แชน่้ำานม และมีประตูเข้าหอ้งแบบใชร้หสัเฉพาะบุคคล เพือ่ความ

ปลอดภัยและความเปน็ส่วนตัวของผู้ใชบ้รกิาร นอกจากน้ี ธนาคาร
ส่งเสริมการออกกำาลังกายของพนักงาน โดยได้จัดสถานท่ี
ออกกำาลังกายหลากหลายประเภทไวภ้ายในอาคารสำานักงานใหญ่ 
สีลม ภายในอาคารสำานักงานพระราม 3 และท่ีสมาคมสโมสร
ธนาคารกรุงเทพ ถนนศรนีครนิทร ์กรุงเทพมหานคร 

รายการ พนักงานประจำา ลกูจา้งตามสญัญารายปี

การรกัษาพยาบาล ✓ ✓

กองทุนสำารองเล้ียงชพี ✓ -

ประกันสังคม ✓ ✓

ความคุ้มครองกรณีพกิารหรอืทุพพลภาพ ✓ ✓

เงนิสงเคราะหค์รอบครวักรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรอืเสียชวีติ ✓ ✓

เงนิเกษียณอายุ ✓ -

สิทธลิาคลอดบุตร ✓ ✓

เงนิสงเคราะหบุ์ตร ✓ -

เงนิชว่ยเหลือกรณีประสบภัยพบิัติ ✓ ✓

ประกันชวีติกลุ่ม ✓ ✓

การตรวจสุขภาพประจำาปี ✓ ✓

สวสัดิการเงนิกู้ ✓ -

เงนิชว่ยเหลือ ✓ -

วคัซนีป้องกันไข้หวดัใหญ่ ✓ ✓

การทำางานท่ียืดหยุ่น ✓ -

หอ้งคุณแม่ ✓ ✓

สถานท่ีออกกำาลังกาย ✓ ✓
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

การดแูลพนักงานหลังเกษียณ

ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญและคุณค่าของพนักงานท่ีกำาลังจะ
เกษียณอายุ เน่ืองจากพนักงานเหล่าน้ีเคยสรา้งคุณประโยชน์และ
ได้รว่มฝ่าฟนัอปุสรรคเคียงข้างธนาคารมาอย่างยาวนาน ธนาคาร
จงึจดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศพรอ้มพิธปีระกาศเกียรติคุณและมอบ
ของท่ีระลึกใหแ้ก่พนักงานท่ีเกษียณอายุในแต่ละปี ตลอดจนใหเ้งนิ
ชว่ยเหลือเฉพาะกาลแก่พนักงานท่ีเกษียณอายุท่ีมีอายุครบ 60 ปี 
และได้ทำางานกับธนาคารมานานกวา่ 30 ปี คนละ 200,000 บาท 
เพือ่เปน็กำาลังใจแก่พนักงาน และชว่ยใหพ้นักงานมคีวามมัน่คงและ
คุณภาพชวีติท่ีดีหลังเกษียณ  

ธนาคารให้การสนับสนุนชมรมบัวใหญ่ ซึ่งเป็นชมรมท่ีพนักงาน
เกษียณของธนาคารได้รว่มกันก่อต้ังข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์หลัก
เพือ่ใหส้มาชกิได้มาพบปะสังสรรค์และรว่มชว่ยเหลือสมาชกิอืน่และ
ครอบครัวตามความเหมาะสม สมาชิกชมรมบัวใหญ่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ  จากธนาคาร เชน่ การรบับรกิารสุขภาพของธนาคาร
ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนค่ายาและค่ากายภาพบำาบัด เงนิชว่ยเหลือ
ค่าฌาปนกิจ จำานวน 5,000 บาท เปน็ต้น นอกจากน้ี ธนาคารได้จดัต้ัง 
กองทุนชาตรี โสภณพนิช ข้ึนเพื่อช่วยเหลืออดีตพนักงานท่ี
เดือดรอ้นด้านการเงนิหลังจากเกษียณไปแล้ว โดยการใหเ้งนิชว่ยเหลือ
กรณีเจบ็ป่วยรา้ยแรงและถึงแก่กรรม ทุนการศกึษาบุตร เป็นต้น

อาชวีอนามยัและความปลอดภัยในการทำางาน

ธนาคารมกีารจดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในสถานท่ี
ทำางานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
โดยอาศยัการมีส่วนรว่มของพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใน
อาคารสถานท่ีทำางาน ดังน้ี 

คณะกรรมการความปลอดภัย
ธนาคารกำาหนดใหค้ณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน �คปอ.� ทำาหน้าท่ีประเมินความเส่ียง 
กำาหนดเป้าหมาย วางแผนปฏิบติั และติดตามผลการดำาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยภายในอาคารของธนาคารเปน็ประจำาทกุเดือน รวมถึง
สำารวจสถานท่ีทำางานเพือ่ประเมนิส่ิงชีบ้ง่อนัตราย กำาหนดมาตรการ
ป้องกันแก้ไข และติดตามผลของมาตรการ คณะกรรมการฯ ต้อง
รายงานต่อธนาคารเมื่อมีพนักงานประสบอนัตรายจากการทำางาน 
เจบ็ปว่ยจากการทำางาน หรอืเส่ียงท่ีจะได้รบัอนัตรายจากการทำางาน 
คณะกรรมการฯ ต้องจดัประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ พรอ้มท้ัง
จดัทำารายงานการประชมุและรายงานการติดตามผลการดำาเนินงาน 
ธนาคารได้จดัต้ังคณะกรรมการฯ ประจำาสาขาหรอือาคารท่ีมจีำานวน
พนักงานรวมกันต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป รวมท้ังส้ิน 35 อาคาร 
คณะกรรมการฯ โดยท่ัวไปมีสมาชกิ 5 คน ยกเวน้คณะกรรมการฯ 
ของอาคารสำานักงานใหญ่ สีลม และอาคารสำานักงานพระราม 3 
ท่ีมีสมาชกิ 11 คน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนพนักงาน
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ของธนาคาร กรรมการมีวาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ 2 ปี 

การตรวจประเมนิสภาพแวดล้อมการทำางาน
ธนาคารจดัจา้งผู้รบัเหมาและผู้ตรวจสอบภายนอกท่ีมีความชำานาญ
เฉพาะทางใหต้รวจประเมินสภาพแวดล้อมการทำางานเปน็ประจำาทกุป ี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยของตัวอาคาร อุปกรณ์
ประกอบอาคาร ระบบไฟฟา้ ระดับเสียง และคณุภาพอากาศในพืน้ท่ี
ทำางาน เพื่อใหส้อดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระดับชาติและ
สากล เช่น Singapore Standard SS 544:2009 Code of 
Practice for Indoor Air Quality for Air-Conditioned 
Buildings 

เพือ่ใหมั้น่ใจวา่สภาพแวดล้อมการทำางานมีความปลอดภัย ธนาคาร
ได้ดำาเนินการต่าง ๆ  เชน่ การทำาความสะอาดพืน้ท่ีทำางานเปน็ประจำา 

การปรับเปล่ียนอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีความปลอดภัยมากข้ึน 
รวมถึงการบำารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในสำานักงานและระบบ
ปรบัอากาศในอาคารอยา่งสม่ำาเสมอ นอกจากน้ี ธนาคารได้ใหค้วามรู้
เก่ียวกับความปลอดภัยด้านอคัคีภัยและระบบความปลอดภัยของ
ธนาคารแก่พนักงานเขา้ใหม่ทกุคน พรอ้มท้ังได้จดักิจกรรมความรู้
ใหแ้ก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง ซึง่รวมถึงการซอ้มอพยพหนีไฟและ
การซอ้มดับเพลิงประจำาทุกปี เพือ่ใหพ้นักงานทุกคนสามารถรบัมือ
กับเหตเุพลิงไหมไ้ด้อยา่งมสีติ สามารถหลีกเล่ียงความเสียหายต่อ
ชวีติและทรพัย์สินได้

ความผูกพนัของพนักงานในองค์กร

ในปี 2563 ธนาคารได้ดำาเนินโครงการนำารอ่งเพื่อสำารวจระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบางหน่วยงาน และได้เหน็
ประโยชน์ของการสำารวจดังกล่าวในฐานะเครือ่งมือรวบรวมและ
ประเมินความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ในปี 2564 ธนาคารได้วางแผน
การสำารวจระดับความผูกพันต่อองค์กรกับพนักงานกลุ่มท่ีมี
ความสามารถและได้มีการทบทวนแบบสำารวจท่ีเคยใช้ เพื่อปรบั
คำาถามให้เหมาะสมกับบรบิทและครอบคลุมประเด็นสำาคัญต่าง ๆ  
มากขึ้น และประเมินระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมการทำางาน การมีส่วนรว่ม ตลอดจนความมุ่งมั่น
ทุ่มเทของพนักงาน ผลสำารวจท่ีได้จะถูกนำาไปวเิคราะหเ์พือ่กำาหนด
แนวทางพัฒนาและปรบัปรุงการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล
ของธนาคาร ให้สามารถเพิ่มและรักษาระดับความผูกพันของ
พนักงานใหอ้ยูใ่นระดับสูง อนัจะนำามาซึง่ผลลัพธเ์ชงิบวกต่าง ๆ  เชน่ 
การลดอัตราการลาออกของพนักงาน การเพิ่มผลิตภาพของ
พนักงาน และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ธนาคาร เป็นต้น
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีจรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

การดำาเนินธุรกิจอยา่งมจีรยิธรรม

การปลูกฝังธรรมาภิบาลท่ีดีในองค์กร 
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ 
สนับสนุนใหคู้่ค้าปฏิบัติตามหลักจรยิธรรมทางธุรกิจ 
ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธมินุษยชนและ
ไม่ยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีจรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

การกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัพื้นฐานของการดำาเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืน เพราะนอกจากจะช่วยลดความเส่ียงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแล้ว ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ใหแ้ก่ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร เชน่ ผู้ถือหุน้ นักลงทุน ลูกค้า และ
พนักงานอกีด้วย ธนาคารมุ่งมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 
รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาลท่ีดีให้เกิดขึ้น
ท่ัวท้ังองค์กร ผ่านการเสรมิสรา้งความตระหนักรูแ้ละความเข้าใจ
ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีใหแ้ก่คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ธนาคารมีผลประกอบการท่ีดี
และสามารถสรา้งคุณค่าใหแ้ก่สังคมและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

นโยบายการกำากับดแูลกิจการ

ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการกำากับดแูลกิจการพรอ้มท้ังแนวทาง
ปฏิบัติ ท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านการกำากับดแูล
กิจการท่ีดี นโยบายการกำากับดแูลกิจการ ระบุหลักการสำาคัญเก่ียวกับ 
1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 2. การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปรง่ใส 3. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. การควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียง และ 5. จรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้รับ
การทบทวนอยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่ใหมี้ความเหมาะสมกับสถานการณ์
และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการ นอกจากน้ี ธนาคารส่งเสรมิ 
และสนับสนุนใหผู้้ท่ีเก่ียวข้องมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัด้านการกำากับดูแลกิจการเพือ่ใหส้ามารถปฏิบติัตามได้อยา่ง
เหมาะสมและต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร

โครงสรา้งการกำากับดแูล

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเปน็ผู้บรหิารสูงสุดของธนาคาร มีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจน
พิจารณาอนุมัติกลยุทธแ์ละแผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงกำากับ
ดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และมติ
ของท่ีประชมุผู้ถือหุน้

คณะกรรมการชดุย่อย
คณะกรรมการชดุยอ่ยได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการธนาคาร
เพือ่ทำาหน้าท่ีกล่ันกรอง เสนอความเหน็ ติดตาม และกำากับดแูลการ
ดำาเนินงานของธนาคารตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ธนาคาร รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อยา่งมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล 
คณะกรรมการชดุย่อยของธนาคารประกอบด้วย 5 คณะ ดังน้ี

•  คณะกรรมการบรหิาร มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามท่ีได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงพจิารณาอนุมติัการใหสิ้นเชือ่ 
การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี การลงทุน ตลอดจนการดำาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ  ของธนาคาร และพิจารณาเรื่องอื่นซึ่งต้องได้รับ
การอนุมัติหรอืความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารหรอื
ท่ีประชมุผู้ถือหุน้ ตามกฎหมายหรอืข้อบังคับของธนาคาร

•  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงนิ
และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่าง ๆ  ของธนาคาร
ใหม้ีความถูกต้อง สอบทานและประเมินผลใหม้ีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล พจิารณารายการ
ท่ีอาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและ
ขอ้กำาหนดของทางการ ตลอดจนพจิารณาคัดเลือกและประสานงาน
กับผู้สอบบัญชขีองธนาคาร 

•  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีพจิารณา
คัดเลือกและเสนอชือ่บุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการธนาคาร 
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  และผู้บรหิารระดับสูง 
ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการธนาคาร 
กรรมการชดุย่อย และผู้บรหิารระดับสูง

•  คณะกรรมการกำากับความเส่ียง มีหน้าท่ีกำากับดูแลการบรหิาร
ความเส่ียงของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง 
มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล และเป็นไปตามแผนกลยุทธแ์ละ
นโยบายบรหิารความเส่ียงโดยรวม

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

การกำากับดแูลกิจการ

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

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีจรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

•  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ มีหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการธนาคารในด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
และด้านความยัง่ยืน โดยการดูแลใหห้ลักการด้านการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีและด้านความยั่งยืนมีผลในทางปฏิบัติ พจิารณาแผน
ยุทธศาสตรด้์านความยัง่ยนืท่ีเหมาะสมกับการดำาเนินธรุกิจของ
ธนาคาร และใหค้วามคิดเหน็ต่อคณะกรรมการธนาคารในประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกับความเส่ียงและโอกาสด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล

การแบง่แยกบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ

ธนาคารมกีารแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบระหวา่ง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมท้ัง
แบ่งแยกตำาแหน่งและอำานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการธนาคาร 
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยท้ังสาม
ตำาแหน่งไมไ่ด้เป็นบุคคลเดียวกัน เพือ่ประสิทธภิาพและความโปรง่ใส
ของการกำากับดูแลและการดำาเนินงานภายในธนาคาร ฝ่ายจดัการ
ทำาหน้าท่ีขับเคล่ือนและบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์
และเปา้หมายท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงพจิารณา
กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานและแผนปฏิบัติการ ระบบงาน 
กระบวนการทำางาน การบรหิารทรพัยากรบุคคลและทรพัยากรอืน่ ๆ  
ท่ีเหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้

โครงสรา้งคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและโครงสรา้งท่ีเหมาะสมกับขนาด
ของธุรกิจและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล
ท่ีเก่ียวข้อง ธนาคารกำาหนดใหโ้ครงสรา้งคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการ
ธนาคารท้ังหมด ซึ่ง เ ป็นไปตามข้อกำ าหนดของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ �ก.ล.ต.� 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือก
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาดำารงตำาแหน่ง โดยจะพจิารณาจาก
กลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร ความรู้ และทักษะท่ีจำาเป็นตาม 
Board Skill Matrix รวมถึงข้อกำาหนดของทางการท่ีเก่ียวข้อง 

การสง่เสรมิความหลากหลายของ
คณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารเชื่อวา่คณะกรรมการธนาคารท่ีมีความหลากหลายจะมี
มุมมองท่ีแตกต่าง กวา้งขวาง และครอบคลมุทกุมิติท่ีมีความสำาคัญ
ต่อการดำาเนินธรุกิจของธนาคาร อนันำามาซึง่การกำากับดูแลกิจการ
ท่ีมีประสิทธภิาพและผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว ธนาคารจงึได้
จดัทำานโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการขึ้น ในปี 2564 
เพื่อเป็นหลักการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการธนาคาร 
โดยกำาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
พจิารณาคุณสมบติัของกรรมการธนาคารท่ีคำานึงถึงความหลากหลาย
ในด้านต่าง ๆ  เช่น ทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
การศึกษา เพศ อายุ และวัฒนธรรม ตลอดจนมีการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของโครงสรา้ง ขนาด และความหลากหลาย
ของคณะกรรมการธนาคารเป็นระยะ เพือ่พจิารณากำาหนดแนวทาง
ดำาเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

นโยบายความหลากหลาย 
ของคณะกรรมการธนาคาร

ข้อมูลสัดส่วนคณะกรรมการธนาคาร 

อายุ เพศ

โครงสรา้งคณะกรรมการ จาํนวนปท่ีีดํารงตําแหน่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

52.6% (10 คน)

ชาย 

89.5% (17 คน)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี 

36.8% (7 คน)

น้อยกว่า 5 ปี 

31.6% (6 คน)

กรรมการอิสระ 

42.1% (8 คน)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

5.3% ( 1 คน)

หญิง 

10.5% (2 คน)

มากกว่า 65 ปี 

63.2% (12 คน)

มากกว่า 9 ปี 

52.6% (10 คน)

5-9 ปี

15.8% (3 คน)

จำนวนระยะเวลาเฉลี่ย
ในการดำรงตำแหน่งเท่ากับ

12.58 ปี

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Board-Diversity-Policy
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ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการธนาคารมีจำานวนท้ังส้ิน 19 คน 
เป็นกรรมการอสิระ 8 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร 1 คน และ
กรรมการท่ีเปน็ผู้บรหิาร 10 คน คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย
กรรมการท่ีมคีวามหลากหลายทางด้านอายุ เพศ การศกึษา ตลอดจน
มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
ท้ังในด้านการเงนิการธนาคาร การบรหิารธุรกิจ การบรหิารสถาบนั
การศกึษา กฎหมาย นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ล้วน
เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

ประสทิธภิาพของคณะกรรมการธนาคาร

การประชมุคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีการประชมุเป็นประจำาทุกเดือน โดยมีการ
แจง้กำาหนดนัดหมายการประชมุในรอบปใีหก้รรมการทกุท่านทราบ
ล่วงหน้า เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาของตนเองสำาหรบั
การเข้าร่วมประชุม ธนาคารกำาหนดให้กรรมการทุกคนมีหน้าท่ี
เข้ารว่มการประชมุทุกครัง้ หรอืไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของจำานวน
การประชุมในรอบปี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แหง่ประเทศ ไทย ในป ี2564 กรรมการทุกท่านได้เขา้รว่มประชมุตาม
กำาหนดในสัดส่วนมากกวา่รอ้ยละ 75 ของจำานวนการประชมุในรอบป ี
โดยมีค่าเฉล่ียของสัดส่วนการเข้ารว่มประชุมของคณะกรรมการ
ธนาคารเท่ากับรอ้ยละ 98.41 ของจำานวนการประชมุในรอบปี 

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ธนาคารกำ าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบั ติหน้า ท่ีของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำาทุกปี 
เพื่อใหค้ณะกรรมการมีโอกาสทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีในรอบปีท่ี
ผ่านมา และนำาผลการประเมินมาใชป้รบัปรุงและพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนเองต่อไป การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการธนาคารมี 2 รูปแบบ คือ �1� การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งเป็นการประเมินตนเองของกรรมการ

ท้ังแบบรายคณะและรายบุคคล และ �2� การประเมนิผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการท่านอืน่โดยวธิีการประเมินแบบไขว ้ ในขณะท่ี 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยใช้วธิี
การประเมินตนเองแบบรายคณะซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารแล้ว โดยเปน็การประเมินการปฏิบติังานตาม
กรอบหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่ละคณะ 

การพัฒนากรรมการธนาคาร
ธนาคารส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการทกุท่านเขา้รบัการอบรม
หลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ รวม
ถึงการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและสัมมนาท่ีจัดขึ้นท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อใหส้ามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองในด้าน
ต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ือง 

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรด้านธรรมาภิบาลท่ีดี

ธนาคารกำาหนดให้กรรมการทุกท่านต้องยึดม่ันและปฏิบัติตาม
นโยบายการกำากับดูแลกิจการและแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร และสนับสนุนใหก้รรมการ
ทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อท่ีเก่ียวกับ
การกำากับดูแลกิจการ นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทำาหน้าท่ีกำาหนดและทบทวน
แนวทางปฏิบัติท่ีดีของการกำากับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม 
พรอ้มท้ังดแูลและติดตามใหห้ลักการด้านการกำากับดแูลกิจการท่ีดี
มผีลในทางปฏิบติั ธนาคารสนับสนุนใหผู้้บรหิารท่ีเก่ียวขอ้งมคีวามรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการกำากับดแูลกิจการท่ีดี โดยการเขา้รบัการอบรม
และเข้ารว่มงานสัมมนาต่าง ๆ  และกำาหนดใหผู้้บรหิารและพนักงาน
ทุกคนเรียนรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรต่าง ๆ  ท่ีช่วยเสริมความเข้าใจ
ในการปฏิบติังานภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เชน่ หลักสูตร
การต่อต้านคอรร์ปัชนั หลักสูตรจรรยาบรรณธรุกิจ หลักสูตรการให้
บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล และหลักสูตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร ์
เพือ่รว่มกันสรา้งวฒันธรรมด้านธรรมาภิบาลท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในองค์กร 

การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นและโครงสรา้งผู้ถือหุ้น

ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการปฏิบติัต่อผู้ถือหุน้อยา่งเท่าเทียมกัน 
โดยการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคตามท่ีระบุไวใ้น
นโยบายกำากับดแูลกิจการของธนาคาร เชน่ สิทธใินการรบัเงนิ ปนัผล 
สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการเลือกต้ังและถอดถอน
กรรมการ สิทธใินการแต่งต้ังผู้สอบบัญชแีละกำาหนดค่าจา้ง ตลอดจน
สิทธิในการเข้ารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งกำาหนดให้
ผู้ถือหุน้มสิีทธอิอกเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระการประชมุ
ผู้ถือหุน้สามัญประจำาป ีนอกจากน้ี ธนาคารยงัเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้
สามารถเสนอวาระการประชมุ เสนอชือ่บุคคลท่ีเหมาะสมเพือ่แต่งต้ัง
เปน็กรรมการธนาคาร และส่งคำาถามเก่ียวกับวาระการประชมุล่วงหน้า 
ผู้ถือหุ้นของธนาคารประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ธนาคารเปิดเผยข้อมูลโครงสรา้ง
เงนิทุนและผู้ถือหุน้รายใหญ่ไวบ้นเวบ็ไซต์ธนาคารและแบบ 56-1 
One Report และเผยแพรข่อ้มูลข่าวสารสำาคัญและสิทธขิองผู้ถือหุน้
ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ  ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่า 
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เท่าเทียม และทันเวลา และธนาคารยังมอบหมายให้หน่วยงาน
นักลงทนุสัมพนัธท์ำาหน้าท่ีตอบขอ้ซกัถามของนักลงทนุและผู้ถือหุน้ 
รวมท้ังใหข้้อมูลท่ีเปน็ปัจจุบัน เพือ่อำานวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ  ของธนาคาร

ติดตามรายละเอียดของข้อมูลและผลการดำาเนินงานด้านการ
กำากับดแูลกิจการเพิ่มเติมท่ี แบบ 56-1 One Report ป ี2564
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ธนาคารให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อรักษา
ชือ่เสียงท่ีสะสมมายาวนาน สรา้งความเชือ่มัน่ต่อผู้มส่ีวนได้เสีย และ
ลดความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ ธนาคารเน้นย้ำาใหพ้นักงานทกุคน
ปฏิบัติตามหลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
พนักงาน นโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของธนาคาร 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ธนาคารได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน และได้ส่ือสารและจัดอบรมเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึง
ความสำาคัญและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะชว่ยลด
ความเส่ียงและสรา้งความเชือ่มั่นใหแ้ก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ในด้านการกำากับดูแล ธนาคารกำาหนดใหห้น่วยงานด้านกำากับดูแล
ทำาหน้าท่ีดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบยีบ ข้อบงัคับของทางการ ตลอดจนนโยบายและระเบยีบปฏิบติั
ของธนาคาร โดยใหท้ำางานอยา่งเปน็อสิระจากหน่วยงานด้านธุรกิจ
ของธนาคาร และได้รบัการจดัสรรบุคลากรและทรพัยากรต่าง ๆ  
อยา่งเพยีงพอ นอกจากน้ี ธนาคารมนีโยบายและแนวปฏิบติัในการ
แจง้เบาะแสและข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับการทุจรติ การทำาผิดกฎหมาย
หรือกฎระเบียบของทางการ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ นโยบาย หรอืระเบียบต่าง ๆ  ของ
ธนาคาร รวมท้ังมีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม 
การสอบสวนท่ีเปน็ธรรม และการลงโทษทางวนัิยตามความรุนแรง
ของเหตุการณ์ 

แนวทางการดำาเนินงาน

จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ
ธนาคารเชื่อมั่นวา่จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐาน
สำาคัญในการเสรมิสรา้งการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความยั่งยืน
ขององค์กร ธนาคารส่งเสรมิใหพ้นักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและจรยิธรรมธรุกิจของธนาคาร รวมถึงนโยบาย
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องอย่างเครง่ครดั และสนับสนุนใหบ้รษัิทย่อยของ
ธนาคารนำาจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจดังกล่าวไปปรบัใชใ้ห้
เหมาะสมกับบรบิทของแต่ละบรษัิท พนักงานของธนาคารรบัทราบ
และผูกพนัท่ีจะปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจรยิธรรมธรุกิจรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของธนาคารตามข้อกำาหนดท่ีปรากฎใน
สัญญาจา้ง และได้เข้ารบัการอบรมหลักสูตรภาคบังคับเก่ียวกับ
จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ ท้ังน้ี เพื่อให้มั่นใจวา่พนักงาน
ทกุคนมคีวามตระหนักรูแ้ละความเข้าใจ ตลอดจนมคีวามพรอ้มท่ีจะ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

จรรยาบรรณพนักงาน
ธนาคารส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคน รวมถึงกรรมการและผู้บรหิาร 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานของธนาคารอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนมีความตระหนักรูแ้ละเข้าใจถึง
จรรยาบรรณพนักงาน โดยการส่ือสารและชีแ้จงเก่ียวกับจรรยาบรรณ
พนักงานในวนัปฐมนิเทศของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน 
การจดัทำาคู่มือพนักงาน และการส่ือความภายในองค์กรเป็นระยะ

การใหบ้รกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ด้วยตระหนักวา่สิทธิในการได้รบับรกิารอย่างเป็นธรรมเป็นสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของลกูค้า ธนาคารจงึได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติด้านการ
ใหบ้รกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรมไว ้9 ข้อ ดังน้ี

1. วฒันธรรมองค์กร และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
ผู้บรหิารระดับสูง
คณะกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของธนาคารมหีน้าท่ีผลักดัน
ใหก้ารใหบ้รกิารอย่างเป็นธรรมกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชอ่งทางการใหบ้รกิาร และการจดักลุ่มลูกค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บรกิารท่ีเหมาะสมกับ
ความต้องการ ความสามารถทางการเงนิ และความสามารถใน
การทำาความเข้าใจของลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม รวมท้ังมีความ
เหมาะสมกับความสามารถในการขายและความเข้าใจของพนักงาน 
ระบบงาน ตลอดจนความสามารถในการควบคุมดูแลคุณภาพ
การขายให้เป็นธรรมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบัผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมและมีคุณภาพ ท้ังน้ี การกำาหนดเงือ่นไขของผลิตภัณฑ์ 
ซึง่รวมถึงสิทธปิระโยชน์ ราคา และค่าธรรมเนียม ต้องคำานึงถึง
ความเป็นธรรม ต้นทุนท่ีแท้จรงิ ไม่รว่มกับผู้ใหบ้รกิารอืน่ในการ
กำาหนดเงือ่นไขท่ีทำาใหลู้กค้าเสียประโยชน์ และไม่บังคับขายพว่ง
ผลิตภัณฑ์หน่ึงกับอกีผลิตภัณฑ์หน่ึง เวน้แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีขายพว่ง
น้ันมวีตัถปุระสงค์สำาคัญเพือ่ปอ้งกันความเส่ียงของผลิตภัณฑ์หลัก

ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติม

จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ 
และจรรยาบรรณของพนักงาน

จรรยาบรรณธุรกิจ
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3. การจา่ยค่าตอบแทน
การกำาหนดค่าตอบแทนและมาตรการลงโทษท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ใหบ้รกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม สำาหรบัพนักงานท่ีเก่ียวข้อง
และผู้บริหารท่ีทำาหน้าท่ีควบคุมดูแล รวมถึงการกำาหนด KPI 
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสนอขาย หรือให้
คำาแนะนำาท่ีขาดคุณภาพและขาดความรบัผิดชอบต่อลูกค้า

4.กระบวนการขาย
การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า โดยไม่รบกวน
ความเป็นส่วนตัว มกีารใหข้อ้มูลสำาคัญอยา่งครบถ้วน ไมเ่กินจรงิ 
และไม่บิดเบือน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
เหมาะกับความต้องการและความสามารถทางการเงนิ มรีะบบและ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการขายและบริการอย่าง
สม่ำาเสมอ เชน่ การโทรศพัท์เพือ่ตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิาร 
และการสุ่มตรวจสอบโดยลูกค้าจำาลองซึ่งไม่เปิดเผยตัวตน 
นอกจากน้ี การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้ากลุ่ม
เปราะบางต้องใชค้วามระมัดระวงัเป็นพิเศษ โดยใหค้วามสำาคัญ
กับการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีมคีวามเหมาะสมกับลูกค้า 
และการทำาความรู้จักลูกค้าเพื่อให้ทราบความประสงค์ ความ
สามารถทางการเงนิ และความสามารถในการทำาความเข้าใจของ
ลูกค้า เพือ่นำาไปสู่การใหข้้อมูลและคำาเตือนท่ีเพยีงพอ

5. การส่ือสารและการใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน
ธนาคารส่ือสารและจัดอบรมเก่ียวกับการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรมใหแ้ก่พนักงานท่ีเก่ียวข้อง เน้ือหาสำาคัญรวมถึง
รายละเอยีดของผลิตภัณฑ์และบรกิารใหม ่วธิกีารขายโดยใชภ้าษา
ท่ีเข้าใจได้งา่ย สิทธิของลูกค้า และแนวทางการดูแลคุ้มครอง
ลูกค้า เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านการให้
บรกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรมได้อย่างถูกต้อง

6. การดแูลคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า
ธนาคารดแูลคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการปฏิบติั
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเครง่ครดั ธนาคารได้ออกแบบ 
พัฒนา และทดสอบระบบงานให้มีความม่ันคงปลอดภัย และ
ได้กำาหนดอำานาจหน้าท่ีของพนักงานท่ีดแูลรกัษาความปลอดภัย
ของข้อมูลภายใต้แนวทางป้องกัน 3 ชัน้ 

7.การแก้ไขปัญหาและจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน
ธนาคารจดัใหม้ีกระบวนการแก้ไขปัญหา จดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 
และชดเชยเยยีวยา ท่ีมปีระสิทธภิาพ ชดัเจน รวดเรว็ และยุติธรรม

8.การควบคุม กำากับ และตรวจสอบ
ธนาคารจดัใหมี้กระบวนการควบคุม กำากับ และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
พรอ้มท้ังมีการตรวจจบัความเส่ียงและความผิดปกติ และมรีะบบ
การติดตามตรวจสอบภายหลังการขายหรอืใหบ้รกิาร เพื่อดูแล
ใหก้ารปฏิบติังานมคีวามสอดคล้องกับแนวทางปฏิบติัท่ีธนาคาร
กำาหนด

9.การปฏิบัติงานและแผนรองรบัการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีระบบปฏิบัติงานและแผนรองรบัการปฏิบัติงานทั้งใน
สถานการณ์ปกติและฉกุเฉิน เพือ่ใหม้ัน่ใจได้วา่ความประสงค์ของ
ลูกค้าจะได้รบัการตอบสนองอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 
ธนาคารได้จัดทำาคู่มือและรายการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนจัดอบรมการปฏิบัติตามคู่มือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดขึ้นในการปฏิบัติงาน

การปอ้งกันการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยาย
อาวุธท่ีมอีานุภาพทำาลายล้างสูง
ธนาคารกำาหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงนิและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ซึง่รวมถึงการแพรข่ยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง เพื่อใชเ้ป็นกรอบการดำาเนินการ
ของธนาคาร การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวถือเป็นหน้าท่ีและ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน 
ธนาคารใหค้วามสำาคัญกับการทำาความรูจ้กัลูกค้า การตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเ ท็จจริง เ ก่ียวกับลูกค้า  และการตรวจสอบ
ความเคล่ือนไหวของธุรกรรมอย่างเข้มข้นสำาหรบักลุ่มลูกค้าท่ีมี
ความเส่ียงสูง ธนาคารได้พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถ
ตรวจสอบรายชือ่ลูกค้ากับรายชือ่ในฐานข้อมูลบุคคลท่ีถูกกำาหนด
วา่เป็นบุคคลต้องหา้ม บุคคลกลุ่มเส่ียงใน Sanction Lists และ
บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง
ในด้านการฟอกเงิน เพื่ออำานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของ
ธนาคารในการตรวจสอบและจัดระดับความเส่ียงของลูกค้า 
นอกจากน้ี ธนาคารยงัมรีะบบตรวจทานและติดตามความเคล่ือนไหว
ทางการเงนิหรอืการทำาธรุกรรมท่ีมีความน่าสงสัยหรอืมพีฤติกรรม
ท่ีผิดไปจากปกติ ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงจากการท่ีลูกค้าอาศัย
ธนาคารเปน็ชอ่งทางในการฟอกเงนิหรอืสนับสนุนการก่อการรา้ย 
ธนาคารมีระบบจัดการความเส่ียง รวมท้ังมีการกำากับดูแล 

ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติม

นโยบายการป้องกันการฟอกเงนิ
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ย 

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Anti-Money-Laundering-Policy
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ตรวจสอบ และติดตามการดำาเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ตามแนวทางการป้องกัน 3 ชัน้ ตลอดจนมีการส่ือสารและอบรม
พนักงานอยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่ใหมั้น่ใจวา่การดำาเนินงานของธนาคาร
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ

การต่อต้านและปอ้งกันการทุจรติคอรร์ปัชนั
ธนาคารส่งเสรมิการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชันของธนาคารให้เป็นปกติวสัิยจนกลายเป็น
วฒันธรรมองค์กร นโยบายดังกล่าวครอบคลุมแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสม การจดัการความเส่ียง การจดัชอ่งทางท่ีปลอดภัยสำาหรบั
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนการจัดการเรื่อง
รอ้งเรยีน พนักงานท่ีฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบติัตามนโยบายจะถกูลงโทษ
ตามท่ีกำาหนดไว ้นอกจากน้ี ธนาคารยังได้จดัทำาคู่มือการต่อต้าน
ทจุรติคอรร์ปัชนั เพือ่ใหเ้ปน็แนวปฏิบติัของพนักงาน มกีารประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำาทุกปี  และมีการสร้าง
ความตระหนักรูแ้ละความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านการ
อบรมและส่ือสารภายในองค์กร

ธนาคารได้รบัการยอมรบัในฐานะสถาบันการเงนิท่ีมีส่วนสำาคัญใน
การสนับสนุนการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยได้รบัการรบัรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 
มาต้ังแต่ปี 2558 และในปี 2564 น้ี ธนาคารได้รบัการต่ออายุ

รบัรองเป็นสมาชกิโครงการฯ ไปอกีเป็นเวลา 3 ปี

การจดัการความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนั
ธนาคารจดัใหมี้การจดัการความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนัท่ีมีประสิทธผิล
และเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ เพื่อป้องกันและควบคุม
ความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ภาพลักษณ์และชือ่เสียงของธนาคาร โดยมีขั้นตอนดังน้ี

1.  การระบุประเด็นความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนัท่ีธนาคารอาจเขา้ไปมี
ส่วนเก่ียวข้อง โดยผ่านการดำาเนินงานหรอืกิจกรรมทางธุรกิจ
ของธนาคาร

2.  การประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชันและความรุนแรงของ
ผลกระทบ

3.  การกำาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเส่ียงด้าน
คอรร์ปัชนัท่ีเฉพาะเจาะจงกับประเด็นความเส่ียงและเหมาะสมกับ
บริบททางธุรกิจของหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานหรือ
หัวหน้างานท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละประเด็นความเส่ียงจะเป็น
ผู้ดำาเนินการ 3 ขัน้ตอนน้ีในการประเมินความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนั
ประจำาปี ผลการประเมินรวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดจะถูก
เก็บรวบรวมไวใ้นฐานข้อมูลความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนั เพือ่ใชใ้น
การวเิคราะหแ์ละอา้งองิต่อไป 

ธนาคารจดัการความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนัภายใต้หลักการป้องกัน 
3 ชัน้ ในชัน้แรก ผู้รบัผิดชอบหน่วยงานธุรกิจ และเจา้หน้าท่ีกำากับ
ดแูลประจำาหน่วยงาน ทำาหน้าท่ีจดัการความเส่ียงในหน่วยงานท่ีตน
รับผิดชอบ ในชั้นท่ีสอง หน่วยงานบริหารความเส่ียงและ
หน่วยงานกำากับดูแลทำาหน้าท่ีดูแลและติดตามการจัดการ
ความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนั และในชัน้สุดท้าย หน่วยงานตรวจสอบ
และควบคุมทำาหน้าท่ีตรวจสอบการดำาเนินงานอย่างเป็นอสิระ

การจดัการเบาะแสและข้อรอ้งเรยีน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสอบถาม รอ้งเรยีน หรอืให้
ข้อคิดเหน็และคำาแนะนำาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบรกิารต่าง ๆ  ของ
ธนาคาร ตลอดจนสามารถแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนต่อธนาคารได้
ผ่านทางชอ่งทางท่ีธนาคารกำาหนดไว ้ธนาคารได้กำาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส ซึง่หมายถึง การแจง้
ข้อมูล การแจง้เบาะแส การรอ้งเรยีน หรอืการสอบถามข้อสงสัย 
เก่ียวกับการกระทำาของธนาคารรวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องของธนาคาร
ท่ีสงสัยวา่เป็นการกระทำาทุจรติ ผิดกฎหมายหรอืกฎระเบียบของ
หน่วยงานหรอืทางการ การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และจรยิธรรมธรุกิจ นโยบายหรอืระเบยีบการปฏิบติังานของธนาคาร 
การรายงานทางการเงนิท่ีไม่ถูกต้อง หรอืระบบการควบคุมภายใน
ท่ีบกพรอ่งท่ีอาจสรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผู้ใชบ้รกิารทางการเงนิ
ของธนาคารและธนาคารเอง ดังน้ี

ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติม

นโยบายการต่อต้านและป้องกัน
การทุจรติคอรร์ปัชนั

ในป ี2564 ธนาคารได้รบั
การต่ออายุรบัรองเปน็สมาชกิ
แนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนั
ของภาคเอกชนไทย

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Anti-Corruption-Policy
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การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ
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การรบัมอืกับ
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ชอ่งทางในการติดต่อธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

สำานักงานใหญ่  
�หรอืสาขาของธนาคาร�

:  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500

อเีมล : info@bangkokbank.com

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

บัวหลวงโฟน : 1333 หรอื �66� 0-2645-5555

เฟซบุ๊ก �บัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ�

:  https://th-th.facebook.com/
BangkokBankCreditCard/

แจง้เรื่องรอ้งเรยีน

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

สำานักงานใหญ่  
�หรอืสาขาของธนาคาร�

:  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500

อเีมล :  info@bangkokbank.com

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

บัวหลวงโฟน :  1333 หรอื �66� 0-2645-5555 
กด 1 ภาษาไทย แล้วกด 0 ติดต่อ
เจา้หน้าท่ี แล้วกด 8 เพือ่ชมเชย 
แนะนำา หรอืรอ้งเรยีน 
กด 2 ภาษาองักฤษ แล้วกด 0 ติดต่อ
เจา้หน้าท่ี แล้วกด 8 เพือ่ชมเชย 
แนะนำา หรอืรอ้งเรยีน

นักลงทุนสัมพันธ์

อเีมล : ir@bbl.co.th

ชอ่งทางการรบัแจง้ขอ้มูลเบาะแส

คณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 
�มหาชน�

:  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500

หน่วยงานข้อรอ้งเรยีนลูกค้าและคดีทุจรติ กำากับดแูล

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 
�มหาชน�

:  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500

อเีมล : CC&F@bangkokbank.com

การรบัแจง้เบาะแสและมาตรการคุ้มครอง
ธนาคารเปิดรับแจ้งเบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม
แก่ทกุฝ่าย มรีะยะเวลาการสอบสวนท่ีเหมาะสม มมีาตรการคุม้ครอง
สิทธขิองผู้ใหข้้อมูล เพือ่ป้องกันไม่ใหถู้กกล่ันแกล้งหรอืถูกลงโทษ 
รวมไปถึงการคุ้มครองไม่ให้เกิดผลทางลบต่อพนักงานภายใน
ธนาคารท่ีเปน็ผู้แจง้เบาะแสโดยสุจรติ ธนาคารกำาหนดใหห้น่วยงาน
กำากับดูแลเป็นศูนย์กลางในการรบัแจง้เบาะแส โดยท่ีข้อมูลของ
ผู้แจ้งจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลับให้จำากัดเฉพาะผู้ท่ีรบัผิดชอบและ
มีหน้าท่ีตรวจสอบเท่าน้ันท่ีจะเข้าถึงข้อมูลได้

การดำาเนินการเมือ่ได้รบัเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน
หน่วยงานกำากับดูแลจะพิจารณาข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
อยา่งรดักมุและเหมาะสม โดยมกีารรวบรวมขอ้เท็จจรงิ กล่ันกรอง 
และประมวลผลข้อมูล หากเป็นกรณีรา้ยแรงหรอืมีความซับซ้อน 
อาจนำาเสนอต่อสายตรวจสอบและควบคมุเพือ่ดำาเนินการตรวจสอบ
และสอบสวนหาข้อเท็จจรงิ หรอือาจต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ขึน้มาเพือ่พจิารณา ท้ังน้ี หน่วยงานกำากับดแูลสามารถนำาเรือ่งเขา้สู่
กระบวนการพจิารณาและกล่ันกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

การแก้ไข ปอ้งกัน และรายงานผล
ในกรณีท่ีพบวา่ข้อรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสมีมูลความจรงิ หน่วยงาน
กำากับดแูลจะนำาเสนอมาตรการแก้ไขหรอืปอ้งกันปัญหา โดยนำาเรือ่ง
เข้าสู่กระบวนการพจิารณาและกล่ันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารจะแจ้งและรายงานผลการดำาเนินการให้หน่วยงานหรือ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรม และลงโทษผู้กระทำาความผิดตามระเบียบของธนาคาร

ในปี 2564 ธนาคารได้รบัข้อรอ้งเรยีนจำานวนท้ังส้ิน 259 กรณี 
ได้พิจารณาแล้วเสร็จ 240 กรณี แบ่งเป็นกรณีการปฏิบัติงาน
บกพร่อง 23 กรณี ระบบบกพร่อง 6 กรณี การไม่ปฏิบัติตาม

mailto:info%40bangkokbank.com?subject=
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Contact-Us
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Contact-Us
https://th-th.facebook.com/BangkokBankCreditCard/
https://th-th.facebook.com/BangkokBankCreditCard/
mailto:info%40bangkokbank.com?subject=
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Contact-Us
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Contact-Us
mailto:ir%40bbl.co.th?subject=
mailto:CC%26F%40bangkokbank.com?subject=
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หลักการใหบ้รกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรม 1 กรณี ส่วนท่ีเหลืออกี 
210 กรณี เกิดจากลูกค้าเข้าใจการปฏิบัติงานของธนาคาร
คลาดเคล่ือนและสาเหตุอืน่ ๆ  เชน่ ถูกหลอกลวงจากบุคคลท่ีสาม 
ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านและป้องกัน
การทุจรติคอรร์ปัชนั ไม่พบกรณีการปฏิบัติท่ีขัดต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจของธนาคาร ทุกกรณีท่ีเกิดขึ้นไม่ถือเป็นความเส่ียงท่ีมี
นัยสำาคัญต่อธนาคาร และธนาคารได้ชีแ้จงและยุติข้อรอ้งเรยีนกับ
ลูกค้าไปแล้วทุกกรณี

การอบรมให้ความรู้

ธนาคารใหค้วามสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการสรา้งความตระหนักรู้
และเข้าใจเรือ่งจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจในองค์กร โดยได้
พฒันาหลักสูตรต่าง ๆ  บนแพลตฟอรม์การเรยีนรูท้างออนไลน์ของ
ธนาคาร �BBLearn� เพือ่ใหพ้นักงานทกุคนสามารถเขา้ถึงความรู้
ได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ ผ่านทางโทรศพัท์มือถือ แท็ปเล็ต หรอื
คอมพิวเตอร์ รวมท้ังสามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ  ของธนาคารได้อย่างถกูต้อง หลักสูตรท่ีสำาคัญมดัีงน้ี

จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร 
หลักสูตรออนไลน์ท่ีช่วยให้พนักงานตระหนักรูแ้ละเข้าใจถึงความ
สำาคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเน้นหลักการ 
3 ด้าน ได้แก่ 1. ความซือ่สัตยสุ์จรติ อนัเป็นรากฐานสำาคัญของการ
ดำาเนินธรุกิจของธนาคาร 2. ความเปน็ธรรม การดำาเนินธรุกิจด้วย
ความโปรง่ใส เปน็ธรรม และไมเ่ลือกปฏิบติั และ 3. ความรบัผิดชอบ
ต่อผู้มส่ีวนได้เสีย ซึง่รวมถึงการดแูลสิทธปิระโยชน์ของผู้มส่ีวนได้เสีย 
การปอ้งกันและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการดำาเนินธรุกิจ
ของธนาคาร และการเสรมิสรา้งความสัมพนัธท่ี์ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างยั่งยืน

การใส่ใจในการใหบ้รกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรม
หลักสูตรออนไลน์ท่ีสรา้งความเข้าใจถึงความสำาคัญของการบรกิาร
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม พรอ้มท้ังนำาเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ี
เก่ียวกับการใหบ้รกิารลูกค้าอยา่งเป็นธรรม เพือ่ใหล้กูค้าได้รบัการ
บรกิารท่ีมีคุณภาพและตรงตามความต้องการ

การปอ้งกันการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธ
ท่ีมอีานุภาพทำาลายล้างสูง 
หลักสูตรออนไลน์ท่ีสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ี
ถกูต้องในด้านการปอ้งกันการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทำาลายล้างสูง หลักสูตรน้ีมีการประเมินผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรม
ต้องได้คะแนนแต่ละหมวดวชิาไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 และมีคะแนนรวม
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 70 จงึจะผ่านการประเมิน ทั้งน้ี เพื่อใหมั้่นใจวา่
ผู้ท่ีผ่านการอบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดับท่ีสามารถปฏิบติังาน
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ 
ธนาคารกำาหนดใหพ้นักงานใหมท่กุคนต้องเขา้อบรมหลักสูตรน้ี และ
พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมทบทวนความรูอ้ย่างน้อยทุก 2 ปี

การต่อต้านคอรร์ปัชนั
หลักสูตรออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมนโยบายการต่อต้านและ
ปอ้งกันการทุจรติคอรร์ปัชนัของธนาคาร แนวปฏิบติัท่ีดี หน้าท่ีและ
ความรบัผิดชอบของพนักงาน ตลอดจนวธิกีารติดต่อแจง้ข้อมูล
และเบาะแส มาตรการสนับสนุน และบทลงโทษ

หลักสูตร พนักงานที่ได้รับ
การอบรมจนถึงปี 2564 

100%
จรรยาบรรณ
ธุรกิจธนาคาร

100%
การใส่ใจในการใหบ้รกิาร
ลูกค้าอย่างเปน็ธรรม

100%
การต่อต้าน
คอรร์ปัชนั

100%
การปอ้งกันการฟอกเงนิ
และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย
และการแพรข่ยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง

100%
• การอบรม

พนักงานใหม่

100%
• การอบรมทบทวนความรู้

ใหแ้ก่พนักงานเก่าผ่านระบบ
e-Learning
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การละเมดิสิทธมินุษยชนเปน็ประเด็นท่ีหลายภาคส่วนใหค้วามสำาคัญ
และสนใจติดตามอย่างใกล้ชดิ ดังจะเหน็ได้จากกระแสการรณรงค์
เรือ่งสิทธมินุษยชนโดยหน่วยงานภาครฐั ภาคประชาสังคม องค์กร
ระหวา่งประเทศ ตลอดจนภาคธุรกิจ ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อความยั่งยืนขององค์กร และ
ตระหนักวา่การดำาเนินธรุกิจของธนาคารอาจมโีอกาสเข้าไปเก่ียวขอ้ง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังทางตรงผ่านการดำาเนินงานของ
ธนาคารหรอืทางออ้มผ่านทางคู่ค้าหรอืลูกค้าของธนาคาร อนัเป็น
เหตใุหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อชือ่เสียงท่ีธนาคารสะสมมายาวนาน 
ความสัมพันธร์ะหวา่งธนาคารกับชุมชนหรอืพนักงาน หรอืกระท่ัง
ความเสียหายทางการเงนิ ธนาคารจงึใหค้วามสำาคัญกับการดูแล
ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน โดยการส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และปฏิบัติตามหลักการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายใน
ประเทศและมาตรฐานสากล เชน่ ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธมินุษยชน 
อนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น

ธนาคารได้นำาหลักการชี้แนะวา่ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ มาใชเ้ป็นแนวทางบรหิารจดัการด้านสิทธมินุษยชน 

โดยได้จดัทำานโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธมินุษยชน และจดัใหม้ี
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อระบุ
และประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารรวมท้ังของลูกค้าและ
คู่ค้าของธนาคาร ตลอดจนกำาหนดมาตรการปอ้งกันความเส่ียงและ
เยียวยาผลกระทบอย่างเหมาะสม ท้ังน้ี เพื่อแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นของธนาคารในด้านสิทธมินุษยชน

การจดัการด้านสทิธมินุษยชน

การตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชนอย่างรอบด้าน
ในการตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชนอยา่งรอบด้าน ธนาคารคำานึงถึง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม ซึง่รวมถึงกลุ่มเปราะบาง เชน่ 
แรงงานหญิง แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ผู้พกิาร 
ลกูจา้งรายวนั เป็นต้น การตรวจสอบดังกล่าวครอบคลมุการละเมดิ
สิทธมินุษยชนตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายภายในประเทศ สิทธขิัน้พืน้ฐาน
ตามมาตรฐานสากล ท้ังท่ีเก่ียวขอ้งกับการดำาเนินงานของธนาคาร
เองและท่ีเก่ียวข้องกับคู่ค้าและลูกค้าของธนาคาร ในกรณีท่ีพบวา่ 
มาตรการท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ใน
ระดับท่ียอมรบัได้ ธนาคารจะพจิารณากำาหนดมาตรการเพิม่เติมหรอื
ยกระดับมาตรการท่ีมีอยู่ตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ธนาคารกำาหนด
ใหมี้การประเมินความเส่ียงด้านสิทธมินุษยชนตลอดจนการติดตาม
และทบทวนมาตรการด้านสิทธมินุษยชนเปน็ประจำา และได้จดัชอ่งทาง
รอ้งเรยีนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม* ในกรณีท่ีตรวจสอบและ
พิจารณาแล้วพบวา่ธนาคารได้ละเมิดสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียจรงิ
และมคีวามเสียหายเกิดขึน้ ธนาคารจะเยยีวยาผู้เสียหายอยา่งเหมาะสม

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีมีความ
รุนแรงในปี 2564 ทำาใหเ้กิดความไมส่ะดวกในการติดต่อประสานงาน
*  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมเก่ียวกับชอ่งทางรอ้งเรยีนได้ท่ีหวัข้อ “การจดัการเบาะแส

และข้อรอ้งเรยีน” ในประเด็นสำาคัญเรือ่งจรรยาบรรณธุรกิจ

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

นโยบายสิทธมินุษยชน

 กระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิทธมินุษยชนอย่างรอบด้าน

การเคารพสทิธมินุษยชน
การกำหนดนโยบาย

กา
รจั

ดก
าร

ข้อ
ร้อ

งเ
รีย

นแ
ละ

ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิมนุษยช
น

การประเมินความเสี่ยง

และความมุ่งม่ันด้าน

เยี
ยว

ยา
ผู้ไ

ด้รั
บผ

ลก
ระท

บ

รายงานผลการดำเนินงาน
บูรณาการ

และผลกระทบด้านด้า
นสิ

ทธิ
มนุ

ษย
ชน

การตดิตามและ การจัดการแ
ละ

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

กระบวนการตรวจสอบด้านสทิธมินุษยชนอยา่งรอบด้าน

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
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และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ธนาคารจึงจำาเป็นต้องเล่ือน
การจดัทำากระบวนการตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชนอย่างรอบด้าน
ออกไปจากกำาหนดการเดิม โดยในขณะน้ีกำาลังอยูร่ะหวา่งการจดัทำา
กระบวนการดังกล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ ธนาคารคาดวา่จะสามารถรายงาน
ผลการตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชนอยา่งรอบด้านดังกล่าวได้ในปี 
2565 โดยจะเผยแพรผ่ลรายงานดังกล่าวบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร

การดแูลด้านสิทธพินักงาน
ธนาคารให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมาย
แรงงานและกฎระเบียบภายในโดยเครง่ครดั ไม่วา่จะเป็นด้านการ
จ้างงาน การทำางาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน สิทธขิองพนักงาน
ในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง ตลอดจนสิทธพิืน้ฐานอืน่ ๆ  ในกรณีท่ี
ธนาคารมคีวามจำาเปน็ต้องเลิกจา้งพนักงานโดยมสีาเหตนุอกเหนือ
จากการกระทำาความผิดหรอืการเกษียณอายุ ธนาคารจะปฏิบติัตาม
ระเบียบเก่ียวกับการเลิกจา้งโดยจะจา่ยเงนิค่าชดเชยตามท่ีกฎหมาย
กำาหนด และจา่ยเงนิสงเคราะหค์รอบครวัตามระเบียบของธนาคาร
เพิม่เติมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำาหนด

ธนาคารคำานึงถึงศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์และปฏิบัติต่อพนักงาน
ทกุคนอย่างเป็นธรรม โดยไมม่กีารเลือกปฏิบัติตามเชือ้ชาติ ศาสนา 
การศึกษา หรือสีผิว และคำานึงถึงประเด็นอ่อนไหวทางเพศ 
ไม่ยอมรบัการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ อนัเป็นเหตุ
ใหเ้กิดความเสียหายทางจติวทิยา ไมย่อมรบัการเลือกปฏิบติัทางเพศ
ทกุรูปแบบ ท้ังในการจา้งงานและการทำางาน และใหค้วามสำาคัญกับ
การส่งเสรมิความเท่าเทียมทางเพศ โดยเฉพาะโอกาสในการได้รบั
การพัฒนาทักษะความรู้และโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
ดังจะเหน็ได้จากการท่ีธนาคารมสัีดส่วนผู้บรหิารหญิงใกล้เคียงกับ
ผู้บรหิารชาย และจำานวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ียของพนักงานหญิง
ใกล้เคียงกับพนักงานชาย

พนักงานของธนาคารมีเสรภีาพในการรวมกลุ่มเพือ่เจรจาต่อรอง
หรอืดำาเนินกิจกรรมด้านสิทธแิรงงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานของธนาคารซึง่มีท้ังหมด 2 สหภาพ ได้แก่ สหภาพ 
แรงงานธนาคารกรุงเทพ และสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา
ธนาคารกรุงเทพ ท้ังสองสหภาพทำาการเจรจาต่อรองเพื่อ
ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีเปน็สมาชกิสหภาพ และเม่ือได้ข้อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจา้งกับธนาคารแล้ว ธนาคารก็จะใหผ้ลประโยชน์
ตามข้อตกลงดังกล่าวกับพนักงานท่ีไม่ได้เป็นสมาชกิสหภาพด้วย 
ท้ังน้ี ในปี 2564 ท้ังสองสหภาพมสีมาชกิรวมกันท้ังส้ิน 10,083 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 49 ของพนักงานท้ังหมด นอกจากน้ี ธนาคารเปิด
โอกาสให้ผู้แทนเจรจาของสหภาพแรงงานสามารถนำาประเด็น
ปญัหาสำาคัญมาปรกึษาหารอืกับธนาคาร เพือ่แก้ไขและปอ้งกันปญัหา
แรงงานสัมพันธ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมา
ข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ของสหภาพได้รับการ
ตอบสนองจากธนาคารด้วยดี

การจดัการในหว่งโซอุ่ปทาน
ในการบรหิารจดัการความเส่ียงด้านสิทธมินุษยชนในหว่งโซอ่ปุทาน 
ธนาคารได้จัดทำาจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งระบุแนวปฏิบัติท่ีธนาคาร
คาดหวงัใหคู่้ค้าของธนาคารทกุรายปฏิบติัตามจรรยาบรรณดังกล่าว
ครอบคลมุประเด็นด้านสิทธมินุษยชนหลายประเด็น เชน่ การเคารพ
สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งธนาคารมีการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเป็นระยะและยินดีให้คำาแนะนำาคู่ค้าเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าได้อย่างครบถ้วน ธนาคารกำาหนด
ใหก้ารเคารพสิทธมินุษยชนเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีธนาคารใชใ้นการ
ประเมินคู่ค้าด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำาป ีคู่ค้า
จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตามท่ีธนาคารกำาหนดไวจ้ึงจะสามารถ
เขา้รว่มการจดัซือ้จดัจา้งของธนาคารได้ นอกจากน้ี ธนาคารได้จดัใหม้ี
การประเมินความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

�รวมถึงประเด็นด้านสิทธมินุษยชน� ของคู่ค้าท่ีมีนัยสำาคัญต่อการ
ดำาเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อระบุความเส่ียงท่ีมีนัยสำาคัญซึ่งยัง
ขาดมาตรการป้องกันบรรเทา และจะกำาหนดมาตรการท่ีเหมาะสม
ต่อไป

การจดัการในกระบวนการใหสิ้นเชือ่
ในส่วนของการจดัการในกระบวนการใหสิ้นเชือ่ ธนาคารปฏิบัติตาม
แนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรบัผิดชอบ โดยประกาศวา่จะ
ไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจท่ีใช้แรงงานเด็กและแรงงานทาส 
ตลอดจนมีกระบวนการพิจารณาความเส่ียงและผลกระทบ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิ
แรงงานของโครงการขนาดใหญ่ ในกรณีท่ีคาดวา่โครงการอาจก่อ
ใหเ้กิดผลกระทบอย่างรุนแรง ลูกค้าจะต้องมีมาตรการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบอย่างชดัเจนและเพยีงพอ
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การจดัการข้อรอ้งทุกข์
ธนาคารปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมท้ัง
ไม่สนับสนุนการคกุคามทกุรูปแบบไมว่า่จะเปน็ทางเพศหรอืทางอืน่ใด 
เพือ่ใหพ้นักงานมสุีขภาพกายและสุขภาพจติท่ีดี มขีวญัและกำาลังใจ
ในการทำางาน และสามารถพฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ ธนาคาร
จดัชอ่งทางการรอ้งทกุขท่ี์เก่ียวกับสภาพการทำางาน การเลือกปฏิบติั
โดยไมเ่ปน็ธรรมในการทำางาน และการปฏิบติัท่ีไมถ่กูต้องในสถานท่ี
ทำางาน ซึง่รวมถึงการคุกคามทางเพศและการคุกคามในรูปแบบอืน่ ๆ  
พนักงานสามารถแจ้งร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน
แรงงานสัมพันธ์ สายทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะส่งเรื่องต่อไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อพิจารณาว่าเป็น 
การปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมหรอืไม่ หากพบวา่เป็นการปฏิบัติท่ีไม่เป็น
ธรรมก็จะส่งเรือ่งต่อไปยังสายตรวจสอบและควบคมุเพือ่พจิารณา
ความผิดและโทษทางวนัิย ผู้กระทำาผิดจะถูกลงโทษอย่างเหมาะสม
กับความรา้ยแรงของเหตกุารณ์ ต้ังแต่ถกูตักเตือน ลดค่าตอบแทน 
ไปจนถึงถกูปลดออก และอาจถกูดำาเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท้ังน้ี ธนาคารจะดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและจะเยียวยา
ผู้ถูกกระทำาอย่างเหมาะสมและยุติธรรม ในกรณีท่ีผู้ท่ีเก่ียวข้อง
มีความเหน็ไม่ตรงกันเก่ียวกับบทลงโทษก็สามารถยื่นอทุธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวนัิยและอุทธรณ์เพื่อขอใหตั้ดสินชีข้าดได้ 
ในปี 2564 พบกรณีการเลือกปฏิบัติและการคุกคามในสถานท่ี
ทำางานท้ังส้ิน 4 กรณี โดยทุกกรณีได้รบัการแก้ไขและยุติแล้ว

การเสรมิสรา้งความตระหนักรูแ้ก่พนักงาน

ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการสรา้งความตระหนักรูแ้ละเขา้ใจ
ในด้านสิทธมินุษยชน ธนาคารส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้้บรหิารและ
พนักงานของธนาคารเข้ารว่มการอบรมสัมมนาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดูแลลูกค้าและพนักงาน การจดัซือ้จดัจา้ง สินเชือ่ กำากับดูแล และ
ความยั่งยืน ผู้บรหิารและพนักงานของธนาคารได้มีโอกาสเข้ารว่ม

การอบรมสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานของภาครัฐ องค์กร
ระหวา่งประเทศ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน อย่างสม่ำาเสมอ
ตลอดป ีท้ังน้ี ธนาคารคาดหวงัใหผู้้เขา้รว่มอบรมสัมมนานำาความรู้
ท่ีได้มาปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมส่วนรวมต่อไป 

การสง่เสรมิความเท่าเทียมในสงัคม

ธนาคารส่งเสรมิด้านสิทธมินุษยชนและความเท่าเทียมกันในสังคม 
ในปี 2564 ธนาคารให้การสนับสนุนด้านอาชีพแก่ผู้ทุพพลภาพ
ท่ัวประเทศจำานวน 221 ราย รวมเปน็งบประมาณกวา่ 25 ล้านบาท 
ให้แก่มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ  ท่ีส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
รวมไปถึงการสรา้งอาชพีใหแ้ก่ผู้ทุพพลภาพ
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ธนาคารตระหนักถึงความคาดหวงัของสังคมท่ีอยากใหภ้าคธุรกิจ
มีบทบาทมากข้ึนในการดูแลผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ท้ังท่ีเกิดจากการดำาเนินงานของธรุกิจและจากคู่ค้าในหว่งโซอ่ปุทาน 
รวมท้ังคงตระหนักถึงความเส่ียงด้านชือ่เสียง ตลอดจนด้านสังคม
และส่ิงแวดล้อม อนัอาจเกิดข้ึนภายในหว่งโซอ่ปุทาน ธนาคารจงึให้
ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์ห่วงโซ่อุปทานท่ียั่งยืน โดยการ
บรหิารจดัการความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
�ESG� ในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารอย่างเหมาะสม ส่งเสริม
การจดัซือ้จดัจา้งผลิตภัณฑ์ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสนับสนุน
ให้คู่ค้าของธนาคารดำาเนินธุรกิจอย่างความรบัผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม ธนาคารปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม และได้จัดทำาจรรยาบรรณของคู่ค้าเพื่อแสดง
ความคาดหวังท่ีธนาคารมีต่อคู่ค้าในด้าน ESG โดยพร้อม
สนับสนุนใหคู้่ค้าทุกรายดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบตาม
จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ท่ีมีความม่ันคง มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อส่ิงแวดล้อมและ
สังคมอย่างยั่งยืน

คู่ค้าในหว่งโซอ่ปุทานของธนาคารแบง่ออกเปน็ 3 กลุ่ม ได้แก่ คู่ค้า 
�ผู้ส่งมอบวสัดอุปุกรณ์ท่ีใชใ้นการดำาเนินธรุกิจ โดยผ่านส่วนจดัซือ้
ของธนาคาร� ผู้รบัจา้ง �ผู้ใหบ้รกิารงานซอ่มแซม ปรบัปรุง และดแูล
รกัษาอุปกรณ์และอาคารสำานักงานต่าง ๆ  ของธนาคาร� และผู้ให้
บริการภายนอก �ผู้ดำาเนินการแทนธนาคารในงานเฉพาะด้าน 
บางประเภท� ในปี 2564 ธนาคารมีคู่ค้าท่ีข้ึนทะเบียนกับธนาคาร
รวมท้ังส้ิน 3,683 ราย ประกอบด้วยคู่ค้าในประเทศ 3,391 ราย 
และคู่ค้าต่างประเทศ 292 ราย �รอ้ยละ 7.9 ของจำานวนคู่ค้าท่ีขึ้น
ทะเบียน� โดยในจำานวนคู่ค้าท่ีข้ึนทะเบียนมีคู่ค้ารายใหม่ 43 ราย 
�รอ้ยละ 1.2 ของจำานวนคู่ค้าท่ีขึ้นทะเบียน� นอกจากน้ี ธนาคารได้
ทำาสัญญาจดัซือ้จดัจา้งกับคู่ค้ารวมท้ังส้ิน 885 ราย

การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม สงัคม 
และธรรมาภิบาลในห่วงโซอุ่ปทาน

ธนาคารได้จดัทำา จรรยาบรรณคู่ค้า เพือ่แสดงความคาดหวงัของ
ธนาคารต่อการดำาเนินงานของคู่ค้าในด้าน ESG ธนาคารมุ่งหวงัให้
คู่ค้าของธนาคารปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าอย่างจรงิจงั ไมว่า่จะ
เปน็การดำาเนินธรุกิจบนพืน้ฐานของจรยิธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี 
เคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน ดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม และ
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติม

จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร

การบรหิารจดัการ
หว่งโซอุ่ปทาน

กระบวนการคัดกรองเพื่อคัดเลือก
คู่ค้าตามหลักเกณฑ์ ด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล

การขึ้นทะเบียนคู่ค้าและพิจารณา
เงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมผ่าน
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อนําเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

คู่ค้าทุกรายลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร

การตรวจสอบเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาลในห่วงโซ่อุปทาน

ของคู่ค้าหลัก ได้ลงนาม
รับทราบจรรยาบรรณ
คู่ค้าของธนาคาร

ร้อยละ 

90 

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Supplier-Code-of-Conduct
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เพือ่ปอ้งกันความเส่ียงและผลกระทบต่อการดำาเนินธรุกิจของธนาคาร
และคูค้่า ตลอดจนผู้มส่ีวนได้เสียอืน่ ธนาคารได้ส่ือสารจรรยาบรรณ
คู่ค้าของธนาคารให้คู่ค้าทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
ธนาคาร และได้ขอความรว่มมอืใหคู่้ค้าหลักทุกรายลงนามรบัทราบ
จรรยาบรรณคูค้่า ธนาคารมกีารติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
คู่ค้าและพรอ้มสนับสนุนให้คู่ค้าสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ได้อยา่งครบถ้วน ธนาคารมกีระบวนการคัดกรองคู่ค้าท่ีครอบคลมุ
ประเด็น ESG และมีการประเมินความเส่ียงของคู่ค้าท่ีมนัียสำาคัญ
ต่อธรุกิจของธนาคารเป็นประจำา เพือ่ใหคู้ค้่าของธนาคารมมีาตรฐาน
การดำาเนินงานท่ีดีในด้าน ESG รวมท้ังมีความเส่ียงในระดับท่ี
ธนาคารยอมรบัได้  นอกจากน้ี ธนาคารยังใหค้วามสำาคัญกับการ
ขยายแนวรว่มการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยการเชญิชวนให้
คู่ค้าและพนัธมิตรทางธรุกิจของธนาคารเขา้รว่มเปน็ภาคีเครอืขา่ย
แนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย

นอกเหนือจากการสนับสนุนใหคู้ค้่าปฏิบติัตามจรรยาบรรณคูค้่าแล้ว 
ในส่วนของการใช้บรกิารจากบุคคลภายนอก ธนาคารได้กำาหนด
นโยบายการใช้บรกิารจากบุคคลภายนอกด้านงานท่ัวไป รวมท้ัง
ระเบยีบบังคับท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในด้านหลักเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ใหบ้รกิาร การบรหิารความเส่ียง การควบคมุภายใน 
การรกัษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลของธนาคารและ
ลูกค้าธนาคาร ตลอดจนการใชแ้รงงาน นโยบายดังกล่าวได้รบัการ
ทบทวนเป็นประจำาทุกปี คณะกรรมการกล่ันกรองการใช้บริการ
จากบุคคลภายนอกทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการใช้บริการจากบุคคล
ภายนอกให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบดังกล่าว หน่วยงาน
ท่ีจำาเป็นต้องใช้บริการจากบุคคลภายนอกมีหน้าท่ีนำาเสนองาน
ท่ีต้องการใช้บริการและ ผู้ ให้บริการท่ีมีความเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการกล่ันกรองฯ ดูแลใหผู้้ใหบ้รกิารภายนอกปฏิบัติตาม
สัญญาจา้ง ตลอดจนติดตามและประเมินผลผู้ใหบ้รกิาร นอกจากน้ี 
หน่วยงานกำากับดแูลมหีน้าท่ีดูแลการใชบ้รกิารจากบุคคลภายนอก
ใหเ้ปน็ไปตามระเบียบของธนาคาร ตลอดจนกฎหมายและขอ้บังคับ

ท่ีเก่ียวข้องของทางการ หน่วยงานตรวจสอบทำาหน้าท่ีตรวจสอบ
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ตามหลักการป้องกัน 3 ชัน้

การคัดเลือกคู่ค้า

ธนาคารจดัให้มีการคัดกรองคู่ค้าท่ีเป็นระบบ ครอบคลุมประเด็น
ขดีความสามารถ ความน่าเชือ่ถือ ตลอดจนการดำาเนินการด้าน ESG 
ของคู่ค้า เพือ่ใหมั้น่ใจวา่คู่ค้าทกุรายมีความมัน่คงน่าเชือ่ถือ มคีวาม
สามารถในการผลิตสินค้าหรอืใหบ้รกิารท่ีมคีณุภาพตรงตามความ
ต้องการของธนาคาร และมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร ธนาคารจะเชิญคู่ค้าท่ีมีศักยภาพ
มาพบปะพูดคยุเพือ่แนะนำาสินค้าและบรกิาร รวมถึงสรา้งความเขา้ใจ
เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าของธนาคาร โดยจะมีการสอบถาม
ข้อมูลเพื่อประเมินคุณสมบัติของคู่ค้าตามเกณฑ์การประเมินด้าน
ศักยภาพการให้บริการและความน่าเชื่อถือ ท้ังน้ี เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจเขา้เยีย่มชมกิจการของคู่ค้าเพือ่ตรวจสอบ
และประเมนิผลเพิม่เติม สำาหรบัผู้ใหบ้รกิารภายนอก คณะกรรมการ
กล่ันกรองการใช้บริการจากคนภายนอกจะเป็นผู้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ใหบ้รกิารภายนอกของธนาคาร ในส่วนของ
การประเมินด้าน ESG คู่ค้าต้องทำาแบบประเมินตนเอง และต้องผ่าน
เกณฑ์ประเมินตามท่ีธนาคารกำาหนดไว้ก่อนจึงจะได้รับอนุมัติ
ขึ้นทะเบียนคู่ค้าและทำาสัญญาจดัซือ้จดัจา้งกับธนาคารต่อไป

ในปีท่ีผ่านมา ธนาคารได้ปรบัปรุงแบบประเมินตนเองด้าน ESG 
ของคู่ค้าให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นในหลายด้าน เช่น 
การบรหิารจดัการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม การเคารพสิทธมินุษยชน   
ตามหลักการและมาตรฐานสากล การเคารพสิทธข้ัินพื้นฐานในท่ี
ทำางานตามอนุสัญญาหลักด้านสิทธแิรงงานขององค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศ การใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบังคับโดยมิชอบ  
 ด้วยกฎหมาย การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การป้องกันการทุจรติคอรร์ปัชนั เป็นต้น นอกจากน้ี ธนาคารจะนำา

เอกสารหลักฐานสนับสนุนการตอบแบบประเมนิตนเอง เชน่ นโยบาย
หรอืมาตรการท่ีเก่ียวข้อง ไปใชป้ระกอบการพจิารณาใหค้ะแนนด้วย 

การประเมนิความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม สงัคม 
และธรรมาภิบาลในห่วงโซอุ่ปทาน

ในการประเมินความเส่ียงด้าน ESG ของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน 
ธนาคารเน้นการประเมินความเส่ียงของคู่ค้าท่ีมีความสำาคัญสูง
ต่อธนาคาร ได้แก่ คู่ค้าท่ีธนาคารซือ้สินค้าและบรกิารเป็นมูลค่าสูง 
คู่ค้าท่ีผลิตสินค้าและบรกิารท่ีจำาเปน็ต่อการดำาเนินงานของธนาคาร 
และคู่ค้าท่ีผลิตสินค้าและบรกิารซึง่ไมส่ามารถหาจากแหล่งอืน่มาใช้
ทดแทนได้ ธนาคารได้ระบุประเด็นความเส่ียงท่ีมีความสำาคัญ 
โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด และความรุนแรงของผลกระทบ 
ดังน้ี

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม: 1. การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 2. การ
จดัการด้านพลังงาน และ 3. การจดัการของเสียและวตัถุอนัตราย

ความเส่ียงด้านสังคม: 1. สิทธมินุษยชน 2. การปฏิบัติต่อพนักงาน 
และ 3. อาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน

ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล: 1. การคอรร์ปัชนั 2. การปกป้อง
ความเป็นส่วนบุคคล และ 3. การฉ้อโกง

หากพบว่าคู่ค้ารายใดมีความเส่ียงท่ีมีความสำาคัญในระดับสูง 
ธนาคารจะกำาหนดมาตรการปอ้งกันและบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสม
เปน็การเฉพาะ และหากพบวา่ความเส่ียงของคูค้่าโดยรวมอยูสู่งกวา่
ระดับท่ีธนาคารยอมรบัได้ ธนาคารจะปรบัปรุงกระบวนการบรหิาร
จดัการความเส่ียงใหม้ีประสิทธภิาพและประสิทธผิลยิ่งขึ้น
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การติดตามการดำาเนินงานของคู่ค้า

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าทำาหน้าท่ีติดตาม
ตรวจสอบและประเมนิผลการดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ  ของคู่ค้า เชน่ 
ความน่าเชือ่ถือ คุณภาพ ขีดความสามารถในการผลิตสินค้าหรอื
ใหบ้รกิาร และด้าน ESG ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมายและจรรยาบรรณคู่ค้าของ
ธนาคาร ท้ังน้ี ธนาคารนำาข้อมูลเหล่าน้ีมาใชป้ระกอบการพิจารณา
ทบทวนทะเบียนคู่ ค้าในรอบปีถัดไปหรือเม่ือครบสัญญาจ้าง 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่คู่ค้าของธนาคารสามารถดำาเนินงานตามสัญญาจา้ง
ได้อย่างราบรืน่และมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

การรบัเรื่องรอ้งเรยีน

ในกรณีท่ีมผู้ีได้รบัผลกระทบเชงิลบจากการดำาเนินงานหรอืกิจกรรม
ของคู่ค้าท่ีดำาเนินการภายใต้สัญญาจดัซือ้จดัจา้งกับธนาคาร ผู้ท่ีได้รบั
ผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางรับเรื่อง
รอ้งเรยีนต่าง ๆ  ของธนาคารได้ตามรายละเอยีดในหวัขอ้การจดัการ
เบาะแส และข้อรอ้งเรยีน หน้า 111

การจดัซื้อจดัจา้งผลิตภัณฑ์ท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม

นอกจากการสนับสนุนให้คู่ ค้าดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว 
ธนาคารยังส่งเสรมิการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการเลือกจดัซื้อจดัจา้งผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมหลากหลายรายการ เชน่ กระดาษถ่ายเอกสารท่ีมส่ีวนผสม

ของเย่ือกระดาษรไีซเคิลหรอืกระดาษท่ีใชเ้ย่ือบรสุิทธิ ์กระดาษท่ีใช้
เส้นใยท่ีเปน็มติรกับส่ิงแวดล้อม ผงหมึกพมิพท่ี์มใีบรบัรองวา่ผ่าน
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมระดับสากล เครือ่งแบบพนักงานท่ีได้
ฉลากคูลโหมด เครือ่งดับเพลิงแบบละอองน้ำาชนิดปลอดสาร CFC 
และวัสดุอุปกรณ์ในสำานักงานท่ีได้รับมาตรฐานการออกแบบ
เพือ่ความเป็นผู้นำาทางด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม

เครือ่งแบบพนักงานของธนาคารได้ฉลากคูลโหมด โดยมี
คุณสมบัติพิเศษในการซบัเหงือ่และระบายความรอ้นได้ดี 
สวมใส่แล้วไมร่อ้นอบอา้ว จงึชว่ยลดการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ
และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท้ังทางตรงและทางออ้ม

ธนาคารนำาวธิกีาร
ประมูลออนไลน์ (e-Auction) 

มาใช ้เพื่อสนับสนุนการแขง่ขนั
อยา่งเสร ีโปรง่ใส และเป็นธรรม 
โดยผูเ้ขา้รว่มการประมูลทกุราย

สามารถทราบสถานะและ
ความคืบหน้าของการประมูลได้

โดยเท่าเทียมกัน 
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รางวลัและความภาคภมูใิจ 1.  การได้รับคัดเ ลือกให้ เ ป็นสมาชิกในรายงาน 
The Sustainability Yearbook 2022 จัดทำาโดย 
S&P Global

2. การได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ใน
รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability 
Investment หรอื THSI ประจำาปี 2564

3. การได้รบัคัดเลือกใหเ้ป็นสมาชกิของดัชนี SET THSI 
ประจำาปี 2564 โดยตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

4. การได้รบัผลการประเมินการกำากับดแูลกิจการในระดับ 
“ดีเลิศ” ประจำาปี 2564 จากโครงการสำารวจการกำากับ
ดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย

5. การได้รบัผลคะแนนการประเมนิการจดัประชมุผู้ถือหุน้ 
ประจำาปี 2564 เท่ากับ 98 คะแนน �คะแนนเต็ม 100 
คะแนน� จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น  โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
รว่มกับสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ และสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย

6. การได้รบัรางวลัเกียรติยศ ในฐานะธนาคารท่ีได้รบั
ความน่าเชือ่ถือและไวว้างใจจากผู้บรโิภค ประจำาป ี2021 
โดยมีคะแนนอันดับ 1 ในหมวดธนาคารและบริการ
ทางการเงิน จากการสำารวจวิจัยในโครงการ 2021 
Thailand’s Most Admired Brand and Why We 
Buy? โดยนิตยสาร BrandAge

7. การได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณท่ีให้การสนับสนุน
โครงการ “Call Center หมอพรอ้ม” ของกระทรวง
สาธารณสุข จากรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงสาธารณสุข

2

6

7
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลงบการเงนิท่ีสำาคัญ (งบการเงนิรวม)
 หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 2561 2562 2563 2564

สินทรพัย์ 3,116,750 3,216,743 3,822,960 4,333,280 

เงนิใหสิ้นเชือ่1 2,083,160 2,061,309 2,368,238 2,588,339 

เงนิรบัฝาก 2,326,470 2,370,792 2,810,863 3,156,939 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 71,376 71,071 77,046 82,156 

รายได้ท่ีมิใชด่อกเบี้ย 50,025 62,675 41,682 52,385 

ค่าใชจ้า่ยจากการดำาเนินงาน 55,165 54,963 65,974 67,265 

ภาษีเงนิได้ 8,554 10,219 4,013 6,189 

กำาไรสุทธ2ิ 35,330 35,816 17,181 26,507 

หมายเหตุ: 
1 หกัรายได้รอตัดบัญช ี
2 ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร

สถิติผลการดำาเนินงาน
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ผลการดำาเนินงานด้านสงัคม

ข้อมูลพนักงาน

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

จำานวนพนักงานท้ังหมด (คน) 7,674 15,380 23,054 7,536 15,261 22,797 7,220 14,828 22,048 6,792 13,722 20,514

สัดส่วนของพนักงานท้ังหมด �รอ้ยละ� 33.3 66.7 100 33.1 66.9 100 32.7 67.3 100 33.1 66.9 100

ขอ้มูลพนักงานแยกตามพื้นท่ีทำางาน

สำานักงานใหญ่ 3,580 5,051 8,631 3,848 6,076 9,924 3,606 5,726 9,332 3,083 4,658 7,741

นครหลวง 1,336 4,812 6,148 1,028 3,732 4,760 1,119 3,769 4,888 1,405 4,209 5,614

ต่างจงัหวดั 2,758 5,517 8,275 2,660 5,453 8,113 2,495 5,333 7,828 2,304 4,855 7,159

ขอ้มูลพนักงานแยกตามประเภทสญัญาจา้ง

พนักงานจา้ง* 7,583 15,315 22,898 7,452 15,190 22,642 7,115 14,677 21,792 6,691 13,602 20,293

พนักงานสัญญาจา้ง** 91 65 156 84 71 155 105 151 256 101 120 221

ขอ้มูลพนักงานแยกตามสญัชาติ

ไทย 23,002 22,740 21,995 20,462

ญ่ีปุ่น 30 32 27 26

องักฤษ 5 6 7 6

จนี 4 4 4 3

ออสเตรเลีย 3 3 3 3

อืน่ ๆ 10 12 12 14
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

ขอ้มูลพนักงานแยกตามระดับและอายุ

ผู้บรหิารท้ังหมด 717 756 1,473 726 784 1,510 733 819 1,552 701 825 1,526

สัดส่วนของผู้บรหิารท้ังหมด �รอ้ยละ� 48.7 51.3 100 48.1 51.9 100 47.2 52.8 100 45.9 54.1 100

อายุ 50 ปีขึ้นไป 360 300 660 365 313 678 373 344 717 368 393 761

อายุระหวา่ง 30–50 ปี 356 456 812 356 471 827 358 475 833 330 431 761

อายุต่ำากวา่ 30 ปี 1 0 1 5 0 5 2 0 2 3 1 4

ผู้บรหิารระดับสูง 43 21 64 42 22 64 44 23 67 38 25 63

สัดส่วนของผู้บรหิารระดับสูงท้ังหมด �รอ้ยละ� 67.2 32.8 100 65.6 34.4 100 65.7 34.3 100 60.3 39.7 100

อายุ 50 ปีขึ้นไป 38 18 56 39 20 59 40 21 61 36 24 60

อายุระหวา่ง 30–50 ปี 5 3 8 3 2 5 4 2 6 2 1 3

อายุต่ำากวา่ 30 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ผู้บรหิารระดับกลาง 257 227 484 267 234 501 269 250 519 262 253 515

สัดส่วนของผู้บรหิารระดับกลางท้ังหมด �รอ้ยละ� 53.1 46.9 100 53.3 46.7 100 51.8 48.2 100 50.9 49.1 100

อายุ 50 ปีขึ้นไป 146 118 264 155 123 278 159 139 298 163 156 319

อายุระหวา่ง 30–50 ปี 111 109 220 112 111 223 110 111 221 99 97 196

อายุต่ำากวา่ 30 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ผู้บรหิารระดับต้น 417 508 925 417 528 945 420 546 966 401 547 948

สัดส่วนของผู้บรหิารระดับต้นท้ังหมด �รอ้ยละ� 45.1 54.9 100 44.1 55.9 100 43.5 56.5 100 42.3 57.7 100

อายุ 50 ปีขึ้นไป 176 164 340 171 170 341 174 184 358 169 213 382

อายุระหวา่ง 30–50 ปี 240 344 584 241 358 599 244 362 606 229 333 562

อายุต่ำากวา่ 30 ปี 1 0 1 5 0 5 2 0 2 3 1 4
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

พนักงาน 6,866 14,559 21,425 6,726 14,406 21,132 6,382 13,858 20,240 5,990 12,777 18,767

อายุ 50 ปีขึ้นไป 2,303 2,140 4,443 2,314 2,202 4,516 2,303 2,267 4,570 2,341 2,306 4,647

อายุระหวา่ง 30–50 ปี 3,094 6,929 10,023 3,057 7,590 10,647 2,984 8,004 10,988 2,851 8,059 10,910

อายุต่ำากวา่ 30 ปี 1,469 5,490 6,959 1,355 4,614 5,969 1,095 3,587 4,682 798 2,412 3,210

ลูกจา้ง (เจา้หน้าท่ีบรหิาร) 39 15 54 37 15 52 38 14 52 37 12 49

อายุ 50 ปีขึ้นไป 34 14 48 32 13 45 34 13 47 33 11 44

อายุระหวา่ง 30–50 ปี 5 1 6 5 2 7 4 1 5 4 1 5

อายุต่ำากวา่ 30 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ลูกจา้ง (พนักงาน) 52 50 102 47 56 103 67 137 204 64 108 172

อายุ 50 ปีขึ้นไป 8 3 11 9 5 14 12 11 23 11 13 24

อายุระหวา่ง 30–50 ปี 15 10 25 14 11 25 18 15 33 21 14 35

อายุต่ำากวา่ 30 ปี 29 37 66 24 40 64 37 111 148 32 81 113

สัดส่วนของผู้บรหิารหญิงในหน่วยงานท่ีสรา้งรายได้ 
ใหแ้ก่องค์กร (รอ้ยละของผู้บรหิารท้ังหมดใน
หน่วยงานท่ีสรา้งรายได้ใหแ้ก่องค์กร)

48.10 49.60 52.46 53.88

หมายเหตุ : ข้อมูลพนักงานท่ีรายงานเป็นข้อมูลเฉพาะพนักงานท่ีปฏิบัติงานในประเทศไทยเท่าน้ัน ไม่รวมพนักงานต่างชาติและพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสาขาต่างประเทศ
* พนักงาน หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงเทพ �เฉพาะธนาคาร� ท่ีอยู่ภายใต้ประเภทสัญญาจา้งแบบไม่มีกำาหนดเวลา
** ลูกจา้ง หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงเทพ �เฉพาะธนาคาร� ท่ีอยู่ภายใต้ประเภทสัญญาจา้งแบบมีกำาหนดระยะเวลา
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ข้อมูลพนักงานใหม่

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

จำานวนพนักงานใหมท้ั่งหมด 546 968 1,514 612 1,319 1,931 340 733 1,073 246 394 640 

สัดส่วนของพนักงานท้ังหมด �รอ้ยละ� 7.1 6.3 6.6 8.1 8.6 8.5 4.7 4.9 4.9 3.6 2.9 3.1 

ค่าใชจ้า่ยเฉล่ียในการจดัรบัพนักงาน (บาท) 19,565 14,705 7,350 12,487 

ขอ้มูลพนักงานใหมแ่ยกตามพื้นท่ีทำางาน

สำานักงานใหญ่ 415 654 1,069 434 908 1,342 264 503 767 207 314 521

นครหลวง 98 245 343 165 350 515 61 185 246 28 70 98

ต่างจงัหวดั 33 69 102 13 61 74 15 45 60 11 10 21

ขอ้มูลพนักงานใหมแ่ยกตามสญัชาติ

ไทย 1,506 1,918 1,056 632

อืน่ ๆ 8 13 17 8

ขอ้มูลพนักงานใหมแ่ยกตามระดับ

ผู้บรหิารระดับสูง 1 1 2 0 0 0 2 1 3 0 2 2 

ผู้บรหิารระดับกลาง 7 6 13 14 10 24 7 7 14 3 3 6 

ผู้บรหิารระดับต้น 21 11 32 16 9 25 11 4 15 15 3 18 

พนักงาน 429 840 1,269 497 1,207 1,704 218 540 758 204 340 544 

ลูกจา้ง �เจา้หน้าท่ีบรหิาร� 28 15 43 28 18 46 25 15 40 3 0 3 

ลูกจา้ง �พนักงาน� 60 95 155 57 75 132 77 166 243 21 46 67 

ขอ้มูลพนักงานใหมแ่ยกตามอายุ

อายุ 50 ปีขึ้นไป 35 22 57 38 27 65 39 31 70 5 4 9
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

อายุระหวา่ง 30–50 ปี 102 146 248 108 167 275 75 117 192 71 78 149

อายุต่ำากวา่ 30 ปี 409 800 1,209 466 1,125 1,591 226 585 811 170 312 482

ขอ้มูลการเติมเต็มตำาแหน่งวา่งภายในองค์กร

อตัราการทดแทนภายในสำาหรบัตำาแหน่งวา่ง 64 61 70 60

ข้อมูลการพ้นสภาพของพนักงาน

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

จำานวนพนักงานพ้นสภาพ* 800 1,428 2,228 749 1,425 2,174 645 1,151 1,796 664 1,484 2,148

อตัราพนักงานพน้สภาพ �รอ้ยละ� 10.4 9.3 9.7 9.9 9.3 9.5 8.9 7.8 8.1 9.8 10.8 10.5

จำานวนพนักงานพ้นสภาพโดยสมคัรใจ** 721 1,360 2,081 641 1,352 1,993 551 1,055 1,606 618 1,432 2,050

อตัราพนักงานพน้สภาพโดยสมัครใจ �รอ้ยละ� 9.4 8.8 9.0 8.5 8.9 8.7 7.6 7.1 7.3 9.1 10.4 10.0

ขอ้มูลพนักงานพน้สภาพแยกตามสญัชาติ

ไทย 2,214 2,159 1,776 2,140

อืน่ ๆ 14 15 20 8

ขอ้มูลพนักงานพน้สภาพแยกตามระดับ

ผู้บรหิารระดับสูง 3 2 5 1 0 1 2 0 2 6 1 7 

ผู้บรหิารระดับกลาง 11 10 21 19 15 34 15 12 27 20 16 36 

ผู้บรหิารระดับต้น 26 23 49 37 24 61 37 14 51 39 14 53 
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

พนักงาน 693 1,290 1,983 598 1,299 1,897 509 1,024 1,533 567 1,375 1,942 

ลูกจา้ง �เจา้หน้าท่ีบรหิาร� 26 15 41 30 18 48 24 16 40 7 4 11 

ลูกจา้ง �พนักงาน� 41 88 129 64 69 133 58 85 143 25 74 99 

ขอ้มูลพนักงานพน้สภาพแยกตามอายุ 

อายุ 50 ปีขึ้นไป 281 246 527 305 256 561 293 247 540 286 294 580

อายุระหวา่ง 30–50 ปี 201 374 575 155 426 581 127 315 442 161 571 732

อายุต่ำากวา่ 30 ปี 318 808 1,126 289 743 1,032 225 589 814 217 619 836

หมายเหตุ: 
* พนักงานท่ีพน้สภาพการเป็นพนักงาน หมายถึง พนักงานท่ีเกษียณอายุ พนักงานท่ีเกษียณอายุก่อนกำาหนด ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ ์ไม่มาเริม่งาน ส้ินสุดสัญญาจา้ง พนักงานท่ีลาออกโดยสมัครใจและการเลิกจา้งทุกกรณี
** พนักงานท่ีพน้สภาพการเป็นพนักงานโดยสมัครใจ หมายถึง พนักงานท่ีเกษียณอายุ พนักงานท่ีเกษียณอายุก่อนกำาหนด สละสิทธิ ์ไม่มาเริม่งาน และพนักงานท่ีลาออกโดยสมัครใจ

ข้อมูลพนักงานท่ีลาคลอดหรอืลาเพ่ือดแูลภรรยาท่ีคลอดบุตร

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

พนักงานท้ังหมดท่ีมีสิทธใินการลาคลอด/
ลาเพือ่ดูแลภรยิาคลอดบุตร 7,674 15,380 23,054 7,536 15,261 22,797 7,220 14,828 22,048 6,792 13,722 20,514

พนักงานท่ีใชสิ้ทธใินการลาคลอด/
ลาเพือ่ดูแลภรยิาคลอดบุตร 73 547 620 103 604 707 73 355 428 80 78 158

พนักงานท่ีกลับมาปฏิบัติงานหลังจากใชสิ้ทธิ
ในการลาคลอด/ลาเพือ่ดูแลภรยิาคลอดบุตร 73 541 614 101 580 681 73 355 428 80 78 158

พนักงานท่ีกลับมาปฏิบัติงานหลังจากใชสิ้ทธิ
ในการลาคลอด/ลาเพือ่ดูแลภรยิาคลอดบุตร
โดยยังคงได้รบัการจา้งต่ออกี 12 เดือน

72 516 588 101 580 681 73 355 428 80 74 154
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

อตัราการกลับมาของพนักงานท่ีใชสิ้ทธกิารลาคลอด/
ลาเพ่ือดแูลภรยิาคลอดบุตร (รอ้ยละ) 100 98.9 99.0 98.1 96.0 96.3 100 100 100 100 100 100

อตัราการคงอยู่ของพนักงานท่ีการลาคลอด/
ลาเพ่ือดแูลภรยิาคลอดบุตร (รอ้ยละ) 98.6 95.4 95.8 100 100 100 100 100 100 100 94.9 97.5

ข้อมูลการประเมนิผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของพนักงาน

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

ขอ้มูลการประเมนิผลการปฏิบติังาน

จำานวนพนักงานท่ีได้รบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 7,583 15,315 22,898 7,327 14,581 21,908 7,003 14,509 21,512 6,623 13,452 20,075

สัดส่วนของพนักงานท่ีได้รบัการประเมินผล
การปฏิบัติงาน �รอ้ยละ� 100 100 100 100

ขอ้มูลการประเมนิผลการปฏิบติังานแยกตามระดับ

ระดับบรหิาร �รอ้ยละ� 100 100 100 100

ระดับปฏิบัติการ �รอ้ยละ� 100 100 100 100

ขอ้มูลอัตราสว่นเงินเดือนระหวา่งพนักงานชายต่อพนักงานหญิง

ผู้บรหิารระดับสูง 1 : 0.65  1 : 0.68   1 : 0.69 1 : 0.64

ผู้บรหิาร 1 : 0.91 1 : 0.90  1 : 0.90 1 : 0.88

พนักงาน 1 : 0.82  1 : 0.84 1 : 0.84 1 : 0.85

หมายเหตุ: การประเมินผลการปฏิบัติงานจะประเมินเฉพาะพนักงานทุกระดับเท่าน้ัน ไม่รวมลูกจา้งทุกประเภท
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ข้อมูลการอบรมของพนักงาน

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

พนักงานท่ีเข้าอบรมท้ังหมด 6,138 14,343 20,481  5,933  14,018 19,951 6,953 15,308 22,261 6,766 14,783 21,549

ขอ้มูลพนักงานท่ีได้รบัการฝึกอบรมแยกตามระดับ

ผู้บรหิารระดับสูง 31 20 51 37 25 62

ผู้บรหิารระดับกลาง 261 242 503 275 269 544

ผู้บรหิารระดับต้น 393 547 940 409 551 960

พนักงาน 6,268 14,499 20,767 6,045 13,938 19,983

ขอ้มูลพนักงานท่ีได้รบัการฝึกอบรมแยกตามอายุ

อายุ 50 ปีขึ้นไป 2,458 2,700 5,158 2,436 2,714 5,150

อายุระหวา่ง 30–50 ปี 3,283 8,692 11,975 3,301 8,908 12,209

อายุต่ำากวา่ 30 ปี 1,212 3,916 5,128 1,029 3,161 4,190

จำานวนชัว่โมงการฝกึอบรมท้ังหมดโดยเฉล่ีย 22.0 35.0 30.5 42.9 61.9 55.6 32.16 42.88 39.37 51.06 70.44 64.02

ขอ้มูลจำานวนชัว่โมงการฝึกอบรมโดยเฉล่ียแยกตามระดับ

ผู้บรหิารระดับสูง 9.08 12.64 10.52

ผู้บรหิารระดับกลาง 31.96 29.56 30.77

ผู้บรหิารระดับต้น 40.22 43.70 42.22

พนักงาน 53.14 67.02 62.82

ขอ้มูลจำานวนชัว่โมงการฝึกอบรมโดยเฉล่ียแยกตามประเภทหลักสตูรการอบรม

การฝึกอบรมหลักสูตรบังคับ 6.16 7.80 7.26 14.37 15.21 14.93

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิม่เติม 26.00 35.08 32.11 36.69 55.23 49.09



ธนาคารกรุงเทพ จำากัด �มหาชน� | รายงานความยั่งยืนปี 2564 129

การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ข้อมูลการเจบ็ปว่ยของพนักงาน

รายละเอียด
2561 2562 2563 2564

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

จำานวนการเจบ็ป่วยเน่ืองจากการทำางาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

อตัราการเจบ็ปว่ยเน่ืองจากการทำางานต่อชัว่โมง* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03

จำานวนการบาดเจบ็จากการทำางานท่ีต้องมีการหยุดงาน 3 3 6 0 0 0 0 1 1 0 1 1

อตัราการบาดเจบ็จากการทำางานท่ีต้อง
มกีารหยุดงานต่อชัว่โมง* 0.07 0.07 0.14 0 0 0 0 0.03 0.03 0 0.03 0.03

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

อตัราการบาดเจบ็จากการทำางาน
ท่ีมกีารบันทึกไวต่้อชัว่โมง* 0.07 0.07 0.14 0 0 0.05 0 0.03 0.03 0 0.03 0.03

จำานวนการเสียชวีติเน่ืองจากการทำางาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อตัราการเสียชวีติเน่ืองจากการทำางาน (รอ้ยละ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อตัราการขาดงานเน่ืองจากการเจบ็ปว่ยหรอืบาดเจบ็
จากการทำางาน (รอ้ยละ) 1.52 0.36 0.63 0.61

หมายเหตุ: *จำานวนคนต่อชัว่โมงการทำางาน 1,000,000 ชัว่โมง
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ผลการดำาเนินงานด้านสิง่แวดล้อม

ประเภท หน่วย 2561 2562 2563 2564

การใชพ้ลังงานในองค์กร1

การใชพ้ลังงานท้ังหมด
กิกะจูล 562,889 560,931 601,592 543,853

เมกะวตัต์ชัว่โมง 156,358 155,814 167,109 151,070

ปรมิาณการใชพ้ลังงานต่อ FTE กิกะจูล 24.42 24.61 25.75 25.91

การใชไ้ฟฟา้2
กิกะจูล 421,120 417,024 440,680 415,335

เมกะวตัต์ชัว่โมง 116,978 115,840 122,411 115,371

การใชน้้ำามนั3 กิกะจูล 137,353 139,488 160,912 128,518

น้ำามันดีเซลสำาหรบัเครือ่งกำาเนิดไฟฟา้สำารองและเครือ่งสูบน้ำาดับเพลิง
กิกะจูล 909 990 1,469 706

ลิตร 24,965 27,174 40,329 19,385

น้ำามันดีเซลสำาหรบัยานพาหนะทุกประเภทในการปฏิบัติงานของธนาคาร
กิกะจูล 4,611 6,492 7,163 7,297

ลิตร 126,598 178,252 196,675 200,366

น้ำามันเบนซนิสำาหรบัยานพาหนะทุกประเภทในการปฏิบัติงานของธนาคาร
กิกะจูล 131,833 132,007 152,280 121,517

ลิตร 4,328,083 4,333,773 4,850,223 4,113,663

การเดินทางโดยเครื่องบนิด้วยเหตผุลทางธุรกิจ4

ระยะการเดินทางโดยเครือ่งบินด้วยเหตุผลทางธุรกิจ กิโลเมตร 313,214 6,461,483 829,886 93,430

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจากการเดินทางโดยเครือ่งบินด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 22.74 680.51 84.78 9.74

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก5

ก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 1 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 12,189 12,312 14,039 11,619

ก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 2 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 68,093 67,430 61,193 57,674

ก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 1&2 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 80,282 79,742 75,232 69,293
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ประเภท หน่วย 2561 2562 2563 2564

ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 1 ต่อ FTE ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน 0.53 0.54 0.64 0.55

ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 2 ต่อ FTE ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน 2.95 2.96 2.78 2.75

ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 1&2 ต่อ FTE ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน 3.48 3.50 3.41 3.30

การใชน้้ำาประปา6

น้ำาประปาท่ีใชท้ั้งหมดในทุกพ้ืนท่ี 
ล้านลูกบาศก์เมตร 0.64 0.62 0.58 0.46

ลูกบาศก์เมตร 640,738 620,082 578,300 461,668

- น้ำาประปาท่ีใชท้ั้งหมดในพืน้ท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ำา ลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 40,055

- ปรมิาณน้ำาประปาท่ีใชเ้ฉล่ียต่อคน ลูกบาศก์เมตรต่อคน 27.79 27.20 26.09 21.99

- ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท้ังหมดจากการใชน้้ำาประปา ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 345.74 334.60 325.12 249.09

ปรมิาณน้ำาท้ิงท้ังหมดในทุกพ้ืนท่ี ลูกบาศก์เมตร 512,590 496,066 462,640 369,334

- ปรมิาณน้ำาท้ิงท่ีมีค่าคุณภาพน้ำา �TDS� ต่ำากวา่ 1,000 มิลลิกรมั/ลิตร ลูกบาศก์เมตร N/A N/A 462,640 369,334

- ปรมิาณน้ำาท้ิงท้ังหมดในพืน้ท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ำา ลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 32,044

-  ปรมิาณน้ำาท้ิงท้ังหมดในพืน้ท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ำาท่ีมีค่าคุณภาพน้ำา �TDS� 
ต่ำากวา่ 1,000 มิลลิกรมั/ลิตร ลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 32,044

ปรมิาณน้ำาบรโิภคในทุกพ้ืนท่ี ลูกบาศก์เมตร 128,148 124,016 115,660 92,331

- ปรมิาณน้ำาบรโิภคในพืน้ท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ำา ลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 8,011

การนำาน้ำาท้ิงมาใช้

การนำาน้ำาท้ิงกลับมาใชใ้หม่ ลูกบาศก์เมตร 45,207 50,109 42,399 23,543

รอ้ยละของปรมิาณการใชน้้ำาท้ังหมดของธนาคาร รอ้ยละ 7 8 7.33 5
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

ประเภท หน่วย 2561 2562 2563 2564

ขยะท่ีถกูกำาจดั7

ขยะท้ังหมด เมตรกิตัน 871.38 3,841.59 4,559.34 2,753.73

ค่าความเข้มข้นของปรมิาณขยะท้ังหมดต่อพนักงาน
กิโลกรมัต่อคน N/A 168.51 206.79 131.19

เมตรกิตันต่อคน N/A 0.17 0.21 0.13

ขยะอนัตรายท้ังหมดท่ีสามารถนำามาใชป้ระโยชน์ได้
ขยะอเิล็กทรอนิกส์ท่ีส่งไปกำาจดัโดยวธิกีารรไีซเคิล เมตรกิตัน 98.13 34.59 32.14 45.13

ขยะไมอ่นัตรายท้ังหมดท่ีส่งไปกำาจดั เมตรกิตัน 773.25 3807 4,527 2,708.6

- ขยะท่ัวไปท้ังหมดท่ีส่งไปกำาจดัโดยวธิกีารฝังกลบ เมตรกิตัน 263.25 3,267 3,961 2,147

- ขยะท่ัวไปเฉพาะกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร เมตรกิตัน N/A N/A 1,148 478.57

- ขยะรไีซเคิลท้ังหมด เมตรกิตัน N/A N/A 12.15 19.43

- ขยะรไีซเคิลเฉพาะกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร เมตรกิตัน N/A N/A 12.15 19.43

- กระดาษท่ีถูกส่งเข้ากระบวนการรไีซเคิล เมตรกิตัน 510 540 554 542.5

ขยะท้ังหมดท่ีถูกส่งเข้ากระบวนการรไีซเคิล เมตรกิตัน 608 575 598 607

ขยะท้ังหมดท่ีไมเ่ข้าสู่กระบวนการรไีซเคิล เมตรกิตัน 263 3,267 3,961 2,147

การใชก้ระดาษ A48

การใชก้ระดาษ A4 เมตรกิตัน 880.12 1,012 1,037 918.3

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจากการใชก้ระดาษ A4 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 1,003 1,153 1,182 1,046.8
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

หมายเหตุ:
1. คำานวณโดยใช้ค่าการแปลงหน่วยพลังงานเชื้อเพลิง �ค่าความร้อนสุทธิ� 

จากกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน �พพ.� กระทรวงพลังงาน 
การใชพ้ลังงานครอบคลมุพลังงานไฟฟา้ น้ำามนัดีเซลสำาหรบัเครือ่งกำาเนิดไฟฟา้
สำารองและเครือ่งสูบน้ำาดับเพลิง และน้ำามันเชือ้เพลิงของยานพาหนะท่ีใชใ้นการ
ปฏิบัติงานของธนาคาร

2. ข้อมูลจากมาตรวดัการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค การใชไ้ฟฟา้ท่ีเพิม่ขึน้ในปี 2563–2564 มสีาเหตุจากการขยายขอบเขต
ของข้อมูลใหค้รอบคลมุมากข้ึน โดยได้นับรวมการใชไ้ฟฟา้ของสาขาในพืน้ท่ีเชา่
และตู้เอทีเอม็ท้ังหมดของธนาคารด้วย การใชไ้ฟฟา้ของตู้เอทีเอม็ท่ีไมม่มีาตรวดั
เปน็การประมาณค่าโดยอาศยัอตัราการใชไ้ฟฟา้เฉล่ียของเครือ่งเอทีเอม็รุน่ต่าง ๆ  
ท่ีธนาคารใชง้านอยู่

3. ขอ้มูลจากฐานข้อมูลน้ำามนัของธนาคาร ในปี 2563 ปรมิาณการใชน้้ำามนัสำาหรบั
เครือ่งกำาเนิดไฟฟา้สำารองเพิม่ข้ึนเน่ืองจากมกีารใชไ้ฟฟา้จากเครือ่งกำาเนิดไฟฟา้
ในอาคารใหญ่บางอาคารเพิม่เติมจากปีก่อนหน้า

4. ในปี 2561 ธนาคารเริม่เก็บข้อมูลระยะการเดินทางโดยเครือ่งบินด้วยเหตุผล
ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมเฉพาะการเดินทางของพนักงานบางส่วน ต้ังแต่
ปี 2562 ข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมการเดินทางของพนักงานท้ังองค์กร 
ในปี 2563–2564 ระยะการเดินทางลดลงเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 
การคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
�Emission Factor� จากกระทรวงธุรกิจพลังงานและนโยบายอุตสาหกรรม
สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2562

5. ก๊าซเรอืนกระจกประกอบด้วย คารบ์อนไดออกไซด์ �CO2� มีเทน �CH4� ไนตรสั
ออกไซด์ �N2O� ซลัเฟอรเ์ฮกซาฟลูออไรด์ �SF6� และคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน 
�CFC� 
• ก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 1 หมายถึง ก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยตรง

ซึง่ธนาคารควบคุมและติดตามผล โดยคำานวณจาก 1� ปรมิาณการใชน้้ำามัน
เชื้อเพลิงจากเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าสำารอง ระบบเครื่องสูบน้ำาดับเพลิง และ
ยานพาหนะในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 2� ปรมิาณการรัว่ไหลของสาร
ทำาความเยน็ในระบบปรบัอากาศและสารดับเพลิง ซึง่ประมาณการจากปรมิาณ
การส่ังซื้อสารดังกล่าว และ 3� ปริมาณก๊าซมีเทนของระบบบำาบัดน้ำาเสีย 
�septic tank� ซึ่งประมาณการจากจำานวนพนักงานในแต่ละอาคาร การ
คำานวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 1 ใชค่้าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
�Emission Factor� สำาหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
โดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก �องค์การมหาชน� 

• ก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตท่ี 2 หมายถึง ก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยออ้มท่ี
ธนาคารควบคุมและติดตามผล โดยคำานวณจากปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ อา้งองิ
ข้อมูลตามมาตรวดัไฟฟา้ของการไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
และปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของตูเ้อทีเอม็ท่ีไมม่มีาตรวดัซึง่ได้มาจากการประมาณการ
โดยอาศยัอตัราการใชไ้ฟฟา้เฉล่ียของเครือ่งเอทีเอม็รุน่ต่าง ๆ  ท่ีธนาคารใชง้านอยู่ 
ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก �Emission Factor� ป ี2561–2562 เท่ากับ 
0.5821 kgCO2e/kWh และป ี2563–2564 เท่ากับ 0.4999 kgCO2e/kWh 
อา้งองิจากค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสำาหรบัการประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ท์
ขององค์กร โดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก �องค์การมหาชน� 
เดือนมกราคม ปี 2560 และเดือนเมษายน ปี 2563 ตามลำาดับ ในรายงาน
ความยั่งยืนฉบับน้ี ธนาคารได้ปรับการคำานวณข้อมูลของปี 2563 ใหม่ 
โดยนับรวมปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของตู้เอทีเอม็ท้ังหมด เพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทียบ
กับข้อมูลปี 2564 ได้ และธนาคารได้เปล่ียนค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
�Emission Factor� ท่ีใช้คำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 2 
ในปี 2563 จาก 0.6933 kgCO2e/kWh เป็น 0.499 kgCO2e/kWh 
ส่งผลใหข้้อมูลดังกล่าวแตกต่างจากท่ีแสดงในรายงานความยั่งยืนปี 2563 

6. ขอ้มูลจากมาตรวดัการใชน้้ำาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภมูภิาค 
ในปี 2564 ปรมิาณการใชน้้ำาลดลงเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19

7. ขยะท่ัวไปครอบคลมุ 1� ขยะท่ัวไปจากกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ 
อาคารสำานักงานใหญ่ อาคารตรทิีพย์ อาคารสำานักงานพระราม 3 อาคาร 3 
และอาคารแสงทองธานี ท่ีกำาจดัด้วยวธิฝัีงกลบโดยสำานักงานเขตบางรกัและ
สำานักงานเขตยานนาวา และ 2� ขยะท่ีมาจากนอกกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 
5 อาคาร ได้แก่ อาคารสาขาท่ัวประเทศ และศนูยส์นับสนุนต่าง ๆ  ใชว้ธิปีระมาณการ
โดยอาศัยข้อมูลปรมิาณการเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนของกรมโยธาธิการ
และผังเมอืง จำานวนพนักงาน และวนัทำางานของพนักงาน ธนาคารเริม่เก็บขอ้มูล
ขยะรีไซเคิลต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะ
กลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร เท่าน้ัน ขยะรไีซเคิลท่ีรายงานในส่วนน้ี ได้แก่ 
กระป๋องน้ำาอัดลม แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และลังกระดาษ 
แต่ไม่รวมขยะอเิล็กทรอนิกส์ กระดาษใชแ้ล้วในสำานักงาน และกระดาษเชค็ ซึ่ง
ทุกรายการดังกล่าวถูกนำาส่งเข้าสู่กระบวนการรไีซเคิลเชน่กัน

8. ข้อมูลจากฐานข้อมูลการเบิกกระดาษของธนาคาร คำานวณโดยใชค่้าการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก �Emission Factor� ของคารบ์อนฟุตพริน้ท์ของผลิตภัณฑ์
กระดาษ โดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก �องค์การมหาชน� เท่ากับ 
1.140 kgCO2e/kg

ขอบเขตการรายงานข้อมูล

• การใชพ้ลังงานและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ข้อมูลปี 2561 ครอบคลุมกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคาร
สำานักงานใหญ่ อาคารตรทิีพย์ อาคารสำานักงานพระราม 3 อาคาร 3 และอาคาร
แสงทองธานี ศนูย์สนับสนุนทกุศนูย์ และสาขาธนาคาร แต่ไมร่วมสาขาท่ีเป็นพืน้ท่ี
เชา่ในอาคาร ต้ังแต่ป ี2563 ครอบคลมุท่ัวท้ังองค์กร ได้แก่ กลุ่มอาคารสำานักงาน
ใหญ่ 5 อาคาร ศูนย์สนับสนุนทุกศุนย์ สาขาท้ังหมด และตู้เอทีเอม็ท้ังหมดของ
ธนาคาร 

• การใชน้้ำาประปา
ข้อมูลปี 2561 ครอบคลุมกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคาร
สำานักงานใหญ่ อาคารตรทิีพย์ อาคารสำานักงานพระราม 3 อาคาร 3 และอาคาร
แสงทองธานี ศนูย์สนับสนุน และสาขาธนาคาร แต่ไม่รวมสาขาท่ีเป็นพืน้ท่ีเชา่ใน
อาคาร ต้ังแต่ป ี2563 ครอบคลมุท่ัวท้ังองค์กร ได้แก่ กลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 
5 อาคาร ศนูย์สนับสนุนทุกศนูย์ และสาขาท้ังหมด 

• การใชน้้ำามนัเชือ้เพลิงสำาหรบัยานพาหนะท่ีใชใ้นการปฏิบัติงานของธนาคาร 
ขอ้มูลปี 2561 ครอบคลมุท่ัวท้ังองค์กร ได้แก่ กลุม่อาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร 
ศนูย์สนับสนุนทุกศนูย์ และสาขาท้ังหมด

• ขยะ
ข้อมูลปี 2561 ครอบคลุมกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่ 5 อาคาร ได้แก่ อาคาร
สำานักงานใหญ่ อาคารตรทิีพย์ อาคารสำานักงานพระราม 3 อาคาร 3 และอาคาร
แสงทองธานี ต้ังแต่ปี 2562 ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร ได้แก่ กลุ่มอาคาร
สำานักงานใหญ่ 5 อาคาร ศนูย์สนับสนุนทุกศนูย์ และสาขาท้ังหมด 
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

GRI 101 Foundation 2016

GRI 101 Reporting principles 16-20, 30-33

GRI 101 Using the GRI Standards for sustainability reporting 16, 134-145

GRI 101 Making claims related to the use of the GRI Standards 16

GRI 102 General Disclosures 2016

Organizational Profile

GRI 102-1 Name of the organization 9

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 14-15

GRI 102-3 Location of headquarters 16

GRI 102-4 Location of operations 15

GRI 102-5 Ownership and legal form 9

ดัชนีขอ้มูลตามกรอบ GRI



ธนาคารกรุงเทพ จำากัด �มหาชน� | รายงานความยั่งยืนปี 2564 135

การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

GRI 102-6 Markets served 14-15

GRI 102-7 Scale of the organization 14-15, 55, 120

GRI 102-8 Information on employees and other workers 121-123

GRI 102-9 Supply chain 116-118

GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 116

GRI 102-11 Precautionary principle or approach 38-39, 89-93

GRI 102-12 External initiatives 12

GRI 102-13 Membership of associations 13

Strategy

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 6-8

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 10-11 79-81

Ethics and Integrity

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 2-3, 108-112

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 108-112

Governance

GRI 102-18 Governance structure 105-106 123
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ภาวะวกิฤต

GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

GRI 102-19 Delegating authority 105-106 124-125

GRI 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, 
and social topics 10-11, 18

GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, 
and social topics 105-106 124-125

GRI 102-22 Composition of the highest governance body 
and its committees 105-106 124-125, Attachment 1

GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance body 106 138

GRI 102-26 Role of the highest governance body in setting purpose, 
values, and strategy 6-8, 10-11, 105-106 Attachment 1

GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body 107 136

GRI 102-28 Evaluating the highest governance body's performance 107 138

GRI 102-30 Effectiveness of risk management process 37-39 65-81

GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social topics 107 128

GRI 102-32 Highest governance body's roles in sustainability reporting 16-18

Stakeholder Engagement

GRI 102-40 List of stakeholder groups 30-33

GRI 102-41 Collective bargaining agreements 114
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GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 30-33

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 30-33, 85-87

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 30-33

Reporting Practice

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 156

GRI 102-46 Defining report content and topic boundaries 16-18

GRI 102-47 List of material topics 17-20

GRI 102-48 Restatements of information 133

GRI 102-49 Changes in reporting 17-18

GRI 102-50 Reporting period 16

GRI 102-51 Date of most recent report 16

GRI 102-52 Reporting cycle 16

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 16

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 16

GRI 102-55 GRI content index 134-145

GRI 102-56 External assurance 16, 146
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GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

Material Topics

GRI 203: Indirect Economic Impact 2016

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

23, 25, 59-67, 77-82GRI 103-2 The management approach and its components

GRI 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 203-1 Infrastructure investments and services supported 59-67, 77-82

GRI 203-2 Significant indirect economic impacts 57, 77-82

GRI 205: Anti-Corruption 2016

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

28, 108-112GRI 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 112

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 111-112

GRI 302: Energy 2016

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

24, 68-75GRI 103-2 The management approach and its components

GRI 103-3 Evaluation of the management approach
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
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การดำาเนินธุรกิจ 
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GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 73, 130

GRI 302-3 Energy intensity 73, 130

GRI 303: Water and Effluents 2018

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

24, 68-75GRI 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 74

GRI 303-2 Management of water discharge-related impacts 74

GRI 303-3 Water withdrawal 

74, 131GRI 303-4 Water discharge

GRI 303-5 Water consumption

GRI 305: Emissions 2016

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

24, 68-75GRI 103-2 The management approach and its components

GRI 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 305-1 Direct �Scope 1� GHG emissions 72, 130-131
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การใส่ใจดแูล
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การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

GRI 305-2 Energy indirect �Scope 2� GHG emissions 72, 130-131

GRI 305-3 Other indirect �Scope 3� GHG emissions 74, 130-131

GRI 306: Waste 2020

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 24, 68-75

GRI 103-2 The management approach and its components
24, 68-75

GRI 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 306-1 Waste generation and significant waste-related impacts
74-75

GRI 306-2 Management of significant waste-related impacts

GRI 306-3 Waste generated

74-75, 132GRI 306-4 Waste diverted from disposal

GRI 306-5 Waste directed to disposal

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

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

29, 116-118GRI 103-2 The management approach and its components

GRI 103-3 Evaluation of the management approach
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน
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การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental 
criteria

116-117

GRI 308-2
Negative environmental impacts in the supply chain and 
actions taken �Number of suppliers assessed for 
environmental impacts�

GRI 401: Employment 2016

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

27, 100-103GRI 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 124-126

GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 
provided to temporary or part-time employees 100-103

GRI 401-3 Parental leave 101, 126-127

GRI 403:  Occupational Health and Safety 2018

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

27, 100-103GRI 103-2 The management approach and its components

GRI 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety 103
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
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สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

GRI 403-9 Work-related injuries �absenteeism rate only� 129

GRI 404: Training and Education 2016

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

27, 95-99GRI 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 96, 128

GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs 95-99

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

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

27, 29, 100-103, 113-115GRI 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 121-123

GRI 405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 127

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 29, 113-115
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การใส่ใจดแูล
พนักงาน

การใหบ้รกิารท่ียึด
ลูกค้าเป็นศนูย์กลาง

การดำาเนินธุรกิจ 
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สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

GRI 103-2 The management approach and its components
29, 113-115

GRI 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 412-1 Operations that have been subject to human rights reviews 
or impact assessments 113-115

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

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

29, 116-118GRI 103-2 The management approach and its components

GRI 103-3 Evaluation of the management approach

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

116-117
GRI 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions 

taken �Number of suppliers assessed for social impacts�

GRI 417: Marketing and Labeling 2016

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

28, 108-112GRI 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 108-112
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GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

GRI 418: Customer Privacy 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary
26, 89-93

GRI 103-2 The management approach and its components

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 26, 89-93

GRI 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data 90, 93

Specific Standard Disclosures for the Financial Services Sector

GRI G4: Product Portfolio

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

22-23, 45-58GRI 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 45

FS2 Procedures for assessing and screening environmental and 
social risks in business lines 46-47

FS5 Interactions with clients/investees/business partners 
regarding environmental and social risks and opportunities 47-48

FS7
Monetary value of products and services designed to 
deliver a specific social benefit for each business line 
broken down by purpose �Financial inclusion�

51-52, 61
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อย่างมจีรยิธรรม

การรบัมอืกับ
ภาวะวกิฤต

GRI Standard Disclosure
Page

(Omission / Comment)
Sustainability Report 56-1 One Report

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

49-52

GRI G4: Local Communities

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

22-23, 53-58GRI 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 53-55

GRI G4: Product and Service Labeling

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

22-23, 53-58, 83-88GRI 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 84-85

FS16 Initiatives to enhance financial literacy by type of 
beneficiary 56-58
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การรบัรอง 
จากหน่วยงาน 
ภายนอก

 

. 

LRQA Independent Assurance Statement 
Relating to Bangkok Bank Public Company Limited’s Sustainability Report 
for the calendar year 2021 (1st January 2021 – 31st December 2021) 
 
This Assurance Statement has been prepared for Bangkok Bank Public Company Limited in accordance with our contract but 
is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
LRQA was commissioned by Bangkok Bank Public Company Limited (BBL) to provide independent assurance on its 
Sustainability Report 2021 (“the report”) using AA1000AS v3, where the scope was a Type 2 engagement, and the assurance 
criteria below1.  A moderate level of assurance and materiality of the professional judgment of the verifier has been used for 
assuring the report.  The one exception is the direct and indirect GHG emissions data where a high level of assurance at 5% 
materiality has been applied. 
 
Our assurance engagement covered BBL's operations and activities in Thailand only and specifically the following 
requirements: 
• Evaluating the nature and extent of BBL’s adherence to the AA1000 AccountAbility Principles (2018): 

- Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Impact. 
• Confirming that the Report is in accordance with: 

- GRI Standards (2016) and core option, and  
- GRI Financial Services Sector Disclosure. 

• Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental and social indicators listed below: 
- GRI 302-1: Energy consumption within the organization 
- GRI 303-3: Water withdrawal 
- GRI 303-4: Water discharge 
- GRI 303-5: Water consumption 
- GRI 305-1: Direct GHG emissions (Scope 1)2 
- GRI 305-2: Energy indirect GHG emissions (Scope 2)  
- GRI 305-3: Other Indirect GHG emissions (Scope 3, Category 6 – business travel by Air only) 
- GRI 306-3: Waste generated 
- GRI 306-4: Waste diverted from disposal  
- GRI 306-5: Waste directed to disposal  
- GRI 404-1: Average hours of training per year per employee 
- GRI 403-9 Work-related injuries (absenteeism rate only) 
- Initiatives to enhance financial inclusions (FS7) 

Our assurance engagement excluded the data and information of BBL’s operations and activities outside Thailand, as well as 
suppliers, contractors and any third parties mentioned in the report. 
 
LRQA’s responsibility is only to BBL.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. 
BBL’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing, and presenting all the data and information within the report and 
for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.  Ultimately, the report has been 
approved by, and remains the responsibility of BBL. 
 

LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach the direct and indirect GHG emissions data in the report are materially correct and nothing has 
come to our attention that would cause us to believe that BBL has not: 
• met the requirements above 
• disclosed reliable performance data and information for the selected environmental and social indicators  
• covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 
The opinion expressed is formed on the basis of a combined level of assurance.  

Note: The extent of evidence gathering for a moderate level of assurance engagement is less than for a high level of assurance engagement.  
Moderate level assurance engagements focus on aggregated data whilst high levels of assurance check source data from sites. 
------------------------------------------------------------------------------- 
  1 https://www.globalreporting.org 
  2 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 
 

 

. 

LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though 
were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 
• Assessing BBL’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured 

correctly. We did this through interviews with external stakeholders and reviewing documents and associated records. 
• Reviewing BBL’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were included in 

their report.   We did this by benchmarking reports written by BBL and its peers to ensure that sector specific issues were 
included for comparability.  We also tested the filters used in determining material issues to evaluate whether BBL makes 
informed business decisions that may create opportunities that contribute towards sustainable development.  

• Auditing BBL’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements 
in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions, and systems, including 
those for internal verification.  We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the 
report. 

• Sampling of evidence presented at BBL’s head office in Bangkok to confirm the reliability of the selected environmental 
and social indicators.  The extent of evidence sampled for the selected indicators reflected the level of assurance applied. 
 

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 
• Stakeholder inclusivity: We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from BBL’s stakeholder 

engagement process. BBL has open dialogue with all of its stakeholders, though the frequency of engagement with trade 
unions would benefit from more regular scheduling. 

• Materiality: We are not aware of any material issues concerning BBL’s sustainability performance that have been 
excluded from the report.  It should be noted that BBL has established extensive criteria for determining which 
issue/aspect is material and that these criteria are not biased to the company’s management. 

• Responsiveness: BBL has established and implemented processes for responding to the concerns of various stakeholder 
groups especially in relation with environmental and social performance. For example:  BBL has certified and registered 
as a Carbon Neutral Organization its Head Office building.  

• Impact: BBL should further address key quantitative impacts regarding GHG scope 3 (Corporate Value Chain Accounting) 
and occupational, health and safety as well as other material issues, in future reports.   

• Reliability:  Data management systems are properly defined for the selected environmental and social indicators. 
However, we believe that BBL’s future reports should disclose cooling consumptions from branch operations. 

 
LRQA’s standards, competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The 
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the 
approach applied is rigorous and transparent. 

This verification is the only work undertaken by LRQA for BBL and as such does not compromise our independence or 
impartiality. 
 

 Dated: 28 February 2022 
LRQA Lead Verifier 
Kamiga Sukkeaw 

On behalf of LRQA (Thailand) Limited 
22nd  Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 

LRQA reference: BGK00000708 
 

LRQA Group Limited its affiliates and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred 
to in this clause as 'LRQA'. LRQA Group limited assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense 
caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the 
relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and 
conditions set out in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA Group limited assumes no responsibility for versions translated 
into other languages.  

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 

Copyright © LRQA Group limited 2022. 



ขอความรว่มมือจากท่านรว่มตอบแบบสำารวจความคิดเหน็เก่ียวกับรายงานความยั่งยืนปี 2564  
ของธนาคารกรุงเทพ จำากัด �มหาชน� โดยสแกน QR Code ด้านล่าง 

ขอขอบคุณสำาหรบัความรว่มมือของท่าน ความคิดเหน็ของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อการพฒันาการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนและการปรบัปรุงรายงานความยั่งยืน 

ของธนาคารกรุงเทพ จำากัด �มหาชน� ใหดี้ยิ่งขึ้นต่อไป

รายงานเล่มน้ีผลิตจากวสัดหุลักท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมซึง่ได้แก่ กระดาษปา่ปลูก
และหมึกพิมพ์ท่ีผลิตจากถ่ัวเหลือง



ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

สำานักงานใหญ่  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพฯ 10500

บัวหลวงโฟน 1333

www.bangkokbank.com

https://www.bangkokbank.com
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