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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

บทสรุปผ่้บ
� ริหาร

ในป็ี 2563 การระบาดขอังโรคติดเชี่�อัไวัรัสุโคโรนา 2019 (โควัิด-19)
ก่อัให้เกิดการเป็ลี�ยนแป็ลงครั�งยิ�งใหญ่่ต่อัเศรษัฐกิจไทยและเศรษัฐกิจ
โลกอัย่างที�ไมิ่เคยป็รากฏมิาก่อันในหลายทศวัรรษัที�ผู้่านมิา ในชี่วังเวัลา
ที�ยากลำาบากนี� ธนาคารให้การดูแลลูกค้าผู้่านมิาตรการควัามิชี่วัยเหล่อั
ต่าง ๆ เพ่�อับรรเทาควัามิเด่อัดร้อันและเฝ้าติดตามิสุถานการณิ์อัย่าง
ใกล้ชีิด ขณิะเดียวักัน ธนาคารยังคงดูแลกระบวันการพิจารณิาสุินเชี่�อั
และบริหารควัามิเสุี�ยงด้วัยควัามิระมิัดระวัังและรอับคอับ ควับคู่กับการ
ดำารงฐานะการเงิน สุภูาพคล่อัง และเงินกอังทุนให้อัยู่ในระดับที�แข็งแกร่ง
เพ่�อัรักษัาเสุถียรภูาพทางการเงินที�ยั�งย่น
จากการดูแลลูกค้าอัย่างใกล้ชีิด ทั�งด้านการสุนับสุนุนการดำาเนินธุรกิจ
และชี่วัยสุร้างควัามิมิั�นคงทางการเงินโดยรวัมิ ทำาให้ธนาคารเห็นถึง
ควัามิสุามิารถในการป็รับตัวัขอังลูกค้า และเห็นถึงพลังอัันเกิดจากการ
ทำางานระหวั่างลูกค้าและธนาคารในยามิวัิกฤตด้วัยการสุรรค์สุร้างคุณิค่า
ร่วัมิกัน ค่อั พลังในการก้าวัข้ามิควัามิยากลำาบากและสุามิารถกลับมิา
ฟ้�นตัวัได้อัย่างแข็งแกร่ง
วัิกฤตเศรษัฐกิจในครั�งนี� ยังสุ่งผู้ลต่อัพฤติกรรมิและการใชี้ชีีวัิตในป็ัจจุบัน
เชี่น การทีผู้� บู้ ริโภูคเป็ลีย� นไป็ใชี้ชีอั่ งทางอัอันไลน์ การเติบโตขอังอัีคอัมิเมิิรซ์
และการชีำาระเงินแบบไมิ่ใชี้เงินสุด ซึ�งสุอัดคล้อังกับแนวัทางขอังธนาคาร
ในการมิุง่ สุูก่ ารเป็็นธนาคารดิจทิ ลั ทีด� าำ เนินการมิาอัย่างต่อัเน่อั� ง
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สุำา หรั บ ลู ก ค้ า บุ ค คล ธนาคารเป็ิ ด ให้ บ ริ ก ารโมิบายแบงก์ กิ� ง จาก
ธนาคารกรุงเทพ ซึ�งเป็็นแอัป็พลิเคชีันเวัอัร์ชีันใหมิ่ โดยแอัป็พลิเคชีัน
นี� ชี่ วั ยสุร้ า งป็ระสุบการณิ์ ก ารใชี้ บ ริ ก ารที� ดี ยิ� ง ขึ� น ด้ วั ยคุ ณิ สุมิบั ติ ใ หมิ่
ทีเ� หมิาะกับไลฟ์สุไตล์ขอังลูกค้า อัีกทัง� ยังทำางานบนแพลตฟอัร์มิทีอั� อักแบบ
มิาเพ่อั� เชี่อั� มิต่อักับแพลตฟอัร์มิและบริการจากภูายนอักได้งา่ ย จึงสุามิารถ
ป็รั บ และเพิ� มิ คุ ณิ สุมิบั ติ ใ หมิ่ ไ ด้ อั ย่ า งรวัดเร็ วั และยั ง ชี่ วั ยให้ ธ นาคาร
สุามิารถเชี่�อัมิต่อับริการกับพันธมิิตร เชี่น มิหาวัิทยาลัย ผูู้้ให้บริการด้าน
โลจิสุติกสุ์ โรงพยาบาล และบริษัทั ผูู้พ้ ฒ
ั นาอัสุังหาริมิทรัพย์ เพ่อั� ตอับสุนอัง
ไลฟ์สุไตล์ทหี� ลากหลายขอังลูกค้า นอักจากนี� ธนาคารยังเริมิ� ให้บริการเป็ิด
บัญ่ชีีอัอันไลน์โดยใชี้เทคโนโลยีการจดจำาใบหน้า และการพิสุจู น์และย่นยัน
ตัวัตนผู้่านแพลตฟอัร์มิ National Digital ID (NDID) อัีกด้วัย

ธนาคารร่วัมิกับพันธมิิตรด้านเทคโนโลยีเป็ิดบริการ Contour ซึ�งเป็็น
Enterprise Blockchain Solution ที�เป็็นการให้บริการเล็ตเตอัร์อัอัฟเครดิต
(Letter of Credit: L/C) ในรูป็แบบดิจิทัลทั�งกระบวันการ โดยมิีการเป็ิด
ธุรกรรมิ L/C ระหวั่างป็ระเทศไทยกับเวัียดนามิผู้่านบริการ Contour เป็็น
ครัง� แรกในป็ี 2563 หลังป็ระสุบควัามิสุำาเร็จจากการทำาธุรกรรมิในครัง� นีแ� ละ
จากการทดสุอับการทำาธุรกรรมิ L/C ระหวั่างอัินโดนีเซียกับป็ระเทศไทย
ในป็ี 2562 ธนาคารมิีแผู้นให้บริการในเชีิงพาณิิชีย์แก่ลกู ค้าในป็ระเทศไทย
และในเคร่อัข่ายสุาขาต่างป็ระเทศ นวััตกรรมินี�จะชี่วัยให้ลูกค้าสุามิารถ
ดำาเนินธุรกิจร่วัมิกับพันธมิิตรทางการค้าทั�วัโลกได้อัย่างมิีป็ระสุิทธิภูาพ
มิากขึ�น โดยทำาธุรกรรมิได้อัย่างรวัดเร็วั โป็ร่งใสุ ตรวัจสุอับได้ และมิีควัามิ
ป็ลอัดภูัยสุูง

นอักจากการให้บริการผู้่านสุาขาทั�วัป็ระเทศ ธนาคารได้ขยายจุดบริการ
เพิมิ� ขึน� เป็็นจำานวันกวั่า 2 เท่า ด้วัยการแต่งตัง� Banking Agent เพ่อั� ให้ลกู ค้า
สุามิารถฝาก-ถอันเงินสุดได้สุะดวักยิ�งขึ�น นอักจากนี� ธนาคารยังนำาเสุนอั
นวััตกรรมิด้านการพิสุูจน์และย่นยันตัวัตนแบบดิจิทัลโดยใชี้แพลตฟอัร์มิ
NDID และการตรวัจสุอับข้อัมิูลจากเคร่�อังอั่านบัตรป็ระจำาตัวัป็ระชีาชีน
แบบอัเนกป็ระสุงค์ (Dip Chip) ที�จุดบริการร้านค้า และสุาขาขอังธนาคาร
เพ่�อัชี่วัยอัำานวัยควัามิสุะดวักแก่ป็ระชีาชีนในทุกพ่�นที� โดยเฉีพาะพ่�นที�
ห่างไกลให้เข้าถึงธุรกรรมิทางด้านการเงินได้มิากยิ�งขึ�น

ขณิะเดียวักัน ธนาคารอัยู่ระหวั่างการพัฒนาโครงสุร้างพ่น� ฐานด้านดิจทิ ลั
สุำาหรับกิจการธนาคารต่างป็ระเทศ ซึ�งป็ระกอับด้วัย ระบบงานหลัก
(Core Banking) การบริหารเงินสุด ระบบป็้อังกันการฟอักเงิน และการ
ชีำาระเงิน พัฒนาการเหล่านี�จะชี่วัยเพิ�มิขีดควัามิสุามิารถในการให้บริการ
ได้อัย่างไร้รอัยต่อั มิีป็ระสุิทธิภูาพ ลดต้นทุน และเพิ�มิควัามิสุะดวักสุบาย
ให้แก่ลูกค้า นอักจากนี� ธนาคารยังได้รับการแต่งตั�งให้เป็็นตัวัแทนในการ
ชีำาระดุลให้แก่สุมิาชีิกในป็ระเทศไทยกับสุมิาชีิกในต่างป็ระเทศตามิเง่อั� นไข
ในการชีำาระดุลระหวั่างป็ระเทศ รอังรับการให้บริการชีำาระค่าสุินค้าและ
บริการข้ามิพรมิแดนด้วัย QR Code ระหวั่างป็ระเทศไทยกับ 2 ป็ระเทศใน
เอัเชีีย ได้แก่ เวัียดนามิ และอัินโดนีเซีย พร้อัมิทัง� ได้รบั การคัดเล่อักให้เป็็น
ตัวัแทนในการชีำาระดุลให้กบั ธนาคารสุมิาชีิกในป็ระเทศไทย สุำาหรับบริการ
PromptPay International ซึ�งเป็็นบริการโอันเงินระหวั่างป็ระเทศไทยและ
สุิงคโป็ร์ ที�จะชี่วัยให้ลูกค้าสุามิารถโอันเงินระหวั่างป็ระเทศผู้่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มิ่อัถ่อัได้อัย่างสุะดวัก รวัดเร็วั และป็ระหยัด

เพ่�อัเพิ�มิขีดควัามิสุามิารถในการตอับสุนอังควัามิต้อังการขอังลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารนำา เสุนอับริ ก ารอัอันไลน์ ใ หมิ่ ห ลายบริ ก ารเพ่� อั ชี่ วั ยให้ ลู ก ค้ า
บริหารจัดการธุรกิจได้อัย่างมิีป็ระสุิทธิภูาพ เชี่น การเพิ�มิทางเล่อักใน
การชีำาระเงินแทนการใชี้เงินสุดผู้่าน QR PromptPay เพ่�อัให้ลูกค้าบุคคล
สุามิารถชีำาระเงินแบบไร้สุัมิผู้ัสุให้กับร้านค้าป็ลีก ร้านอัาหารริมิทาง ร้าน
เสุริมิสุวัย หร่อั ร้านขายขอังชีำา เป็็นต้น BeMerchant NextGen ซึ�งเป็็น
แอัป็พลิเคชีันที�ชี่วัยให้ธุรกิจค้าป็ลีกสุามิารถรับการชีำาระค่าสุินค้าและ
บริการผู้่าน QR Code แทนการรับเงินสุด โดยสุามิารถตรวัจสุอับรายการ
โอันเงินและบริหารการเงินได้งา่ ยและสุะดวักยิง� ขึน� บริการบัวัหลวัง สุมิาร์ท
บิล เพย์เมินท์ ซึง� นำาเสุนอับริการรับชีำาระบิลอัย่างครบวังจร บริการรับชีำาระ
ค่าโดยสุารและค่าเชี่ารถแท็กซี�ผู้่าน QR Code แทนการใชี้เงินสุดและชี่วัย
ให้ผู้ป็ู้ ระกอับการแท็กซีสุ� ามิารถดูควัามิเคล่อั� นไหวัขอังบัญ่ชีีได้ตลอัดเวัลา
และบริการนำาสุ่งเงินภูาษัีหกั ณิ ทีจ� า่ ย และข้อัมิูลผู้่านระบบอัิเล็กทรอันิกสุ์
ขอังกรมิสุรรพากร (e-Withholding Tax)
ในด้านต่างป็ระเทศ ธนาคารเดินหน้าขยายธุรกิจสุู่ภููมิิภูาคอัย่างต่อัเน่�อัง
ด้วัยการเข้าซ่อั� หุน้ ขอังธนาคารพีที เพอัร์มิาตา ทีบเี ค (ธนาคารเพอัร์มิาตา)
ในอัินโดนีเซียในป็ี 2563 ซึ�งสุะท้อันให้เห็นวั่าธนาคารมิีควัามิเชี่�อัมิั�น
ในศั ก ยภูาพและควัามิแข็ ง แกร่ ง ขอังภูู มิิภูาคเอัเชีี ย ตะวัั น อัอักเฉีี ยงใต้
หลั ง การรวัมิธนาคารกรุ ง เทพในอัิ น โดนี เซี ย เข้ า เป็็ น สุ่ วั นหนึ� ง ขอัง
ธนาคารเพอัร์มิาตาอัย่างเป็็นทางการในเด่อันธันวัาคมิ ธนาคารเพอัร์มิาตา
มิีสุถานะเป็็นธนาคารขนาดใหญ่่ 1 ใน 10 ขอังอัินโดนีเซีย เมิ่�อัพิจารณิา
จากสุินทรัพย์รวัมิ โดยในเด่อันมิกราคมิ 2564 ธนาคารเพอัร์มิาตาได้รับ
การอันุมิตั จิ ากหน่วัยงานกำากับดูแลธุรกิจการเงินขอังอัินโดนีเซีย (Otoritas
Jasa Keuangan: OJK) ให้เป็็นสุมิาชีิกกลุ่มิ BUKU IV ซึ�งเป็็นสุถานะ
ธนาคารพาณิิชีย์ระดับสุูงสุุดตามิหลักเกณิฑ์์ขนาดขอังเงินกอังทุนทีมิ� ากกวั่า
30 ล้านล้านรูเป็ียห์ (ป็ระมิาณิ 63,332 ล้านบาท) โดยการลงทุนเข้าซ่�อัหุ้น
ธนาคารเพอัร์มิาตาครั�งนี� สุ่งผู้ลให้สุัดสุ่วันสุินเชี่�อัขอังกิจการต่างป็ระเทศ
ต่อัสุินเชี่�อัรวัมิขอังธนาคารกรุงเทพเพิ�มิขึ�น เป็็นป็ัจจัยสุำาคัญ่ที�ชี่วัยให้
ธนาคารมิีแหล่งรายได้ที�หลากหลาย ขยายโอักาสุในการเข้าถึงตลาดที�มิี
การเติบโตสุูงในอัาเซียน และชี่วัยให้สุามิารถบริการลูกค้าในอัินโดนีเซีย
และทั�วัทั�งเคร่อัข่ายได้อัย่างครอับคลุมิยิ�งขึ�น

ในขณิะที�การเชี่�อัมิโยงเคร่อัข่ายระหวั่างป็ระเทศในภููมิิภูาคอัาเซียนมิี
ควัามิก้าวัหน้าอัย่างเป็็นรูป็ธรรมิ จากการเดินหน้าขอังโครงการพัฒนา
โครงสุร้างพ่�นฐานที�เชี่�อัมิโยงป็ระเทศไทยกับป็ระเทศต่าง ๆ ทั�วัภููมิิภูาค
เอัเชีี ย ตะวัั น อัอักเฉีี ย งใต้ และอั่� น ๆ อัาทิ ระบบขนสุ่ ง มิวัลชีนใน
กรุงเทพมิหานคร โครงข่ายรถไฟทั�วัป็ระเทศ โครงการรถไฟควัามิเร็วัสุูง
ที�เชี่�อัมิป็ระเทศไทยกับสุาธารณิรัฐป็ระชีาธิป็ไตยป็ระชีาชีนลาวั และจีน
รวัมิทัง� โครงการเขตพัฒนาพิเศษัภูาคตะวัันอัอัก ซึง� เป็็นโครงการระยะยาวั
ที�มิีเป็้าหมิายในการเป็็นศูนย์กลางด้านโลจิสุติกสุ์และการขนสุ่งที�สุำาคัญ่
ขอังภููมิภูิ าค อัีกทั�งยังเป็็นศูนย์กลางภูาคบริการมิูลค่าสุูงและภูาคการผู้ลิต
แห่งอันาคต ทั�งนี� ธนาคารมิีสุ่วันร่วัมิในการสุนับสุนุนสุินเชี่�อัแก่โครงการ
ด้านพลังงานทั�วัภููมิิภูาค ซึ�งรวัมิถึงโครงการพลังงานสุะอัาดและพลังงาน
หมิุนเวัียนหลายโครงการ เชี่น การผู้ลิตพลังงานจากชีีวัมิวัล ทุง่ กังหันลมิ
และโครงการพลังงานแสุงอัาทิตย์ ตลอัดจนการผู้ลิตรถยนต์ไฟฟ้า และ
โครงการรีไซเคิลพลาสุติก
ธนาคารจะยังคงให้การดูแลลูกค้าอัย่างใกล้ชีดิ มิุง่ มิัน� ทำางานอัย่างมิีคณิ
ุ ภูาพ
และสุร้างการเติบโตอัย่างยัง� ย่น โดยดำาเนินการควับคูก่ บั การให้บริการด้วัย
ป็ระสุิทธิภูาพและควัามิเป็็นเลิศ ขณิะเดียวักัน ธนาคารจะเดินหน้าขยาย
บริการธนาคารดิจทิ ลั อัย่างต่อัเน่อั� ง ด้วัยโครงสุร้างพ่น� ฐานด้านเทคโนโลยี
สุารสุนเทศและการกำากับดูแลข้อัมิูลที�มิีป็ระสุิทธิภูาพ แสุวังหาโอักาสุ
ในการขยายธุรกิจไป็ยังต่างป็ระเทศ และสุร้างการเติบโตจากบริการ
ที� มิี ศั ก ยภูาพในการสุร้ า งรายได้ เชี่ น บริ ก ารบริ ห ารเงิ น สุด ป็ระกั น
ผู้่านธนาคาร และบริการด้านกอังทุนรวัมิ ด้วัยควัามิมิุ่งมิั�นในการเป็็น
“เพ่�อันคู่คิด มิิตรคู่บ้าน” ที�พร้อัมิสุนับสุนุนให้ลูกค้าสุร้างอันาคตทางการ
เงินที�มิั�นคงผู้่านการสุรรค์สุร้างคุณิค่าร่วัมิกัน

