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สารจากิประธุานกิรรม่กิาร
ประธุานกิรรม่กิารบริหาร
แลูะกิรรม่กิารผ่้จ� ด
ั กิารใหญ่่
—

ธนาคารได้นำาค่ณ์ค�าห้ลู่กแลูะเจัตนารมุ่ณ์์ของการเป็ น
"เพื่่�อนคู�คิด มุ่ิตรคู�บ้าน" ซึ่้�งสะท้อนถ้งการเป็ นองค์กรท่�คำาน้งถ้งลููกค้าเป็ นสำาค่ญ
มุ่าเป็ นแนวทางชิ�วย่ให้้ลููกค้าสามุ่ารถฟื้้� นต่วได้อย่�างเข้มุ่แข็ง

—

จากิซี�ายไปขวา:
เดีชี่า ต่ลูาน่นที่์, ป็ิติ สัิที่ธิอาำ นวย, ชี่าติศริ ิ โสัภณ์พันิชี่

รายงานประจำาปี 2563 —
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ภูาพรวม่

กิารสรรค์สร�างคุณค่าร่วม่กิัน

ป็ี 2563 เป็็นป็ีที�โลกต้อังเผู้ชีิญ่กับเหตุการณิ์ที�ไมิ่เคยป็รากฏมิาก่อัน จาก
การระบาดขอังโรคติดเชี่�อัไวัรัสุโคโรนา 2019 (โควัิด-19) ที�สุ่งผู้ลกระทบ
อัย่างรุนแรงต่อัชีีวัิตและควัามิเป็็นอัยู่ขอังป็ระชีาชีน ตลอัดจนภูาคธุรกิจ
และป็ระเทศทั�วัโลก วัิกฤตด้านสุาธารณิสุุขในครั�งนี�กระตุ้นให้ภูาครัฐ
ในป็ระเทศต่าง ๆ ยกระดับนโยบายเพ่�อัยับยั�งการแพร่กระจายขอังโรค
ด้วัยมิาตรการป็ิดเมิ่อังและการป็ิดพรมิแดน ทำาให้ป็ริมิาณิการค้าและ
การสุ่งอัอักลดลง จนสุ่งผู้ลให้เศรษัฐกิจเข้าสุู่สุภูาวัะถดถอัย

ธนาคารเชี่อั� มิัน� วั่า “การสรรค์์สร้างค์ุณค์่าร่วมกัน” เป็็นป็ัจจัยสุำาคัญ่ทีท� าำ ให้
ผู้่านพ้นอัุป็สุรรคและควัามิท้าทายต่าง ๆ ธนาคารในฐานะ “เพ่�อันคู่คิด”
พร้อัมิสุร้างคุณิค่าที�จะก่อัให้เกิดป็ระโยชีน์แก่ลูกค้าด้วัยอังค์ป็ระกอับ
สุำาคัญ่ 3 สุ่วัน ดังนี�

ป็ระเทศไทย สุามิารถควับคุ มิ สุถานการณิ์ โ ควัิ ด -19 ได้ ค่ อั นข้ า งมิี
ป็ระสุิ ท ธิ ภู าพจากควัามิร่ วั มิแรงร่ วั มิใจอัย่ า งแข็ ง ขั น ขอังสุาธารณิชีน
ในวังกวั้าง ภูาคธุรกิจและภูาครัฐ โดยกลุ่มิที�ได้รับผู้ลกระทบมิากที�สุุด
ค่อั ป็ระชีาชีนคนทำางาน ผูู้้ป็ระกอับการเอัสุเอั็มิอัี และผูู้้ป็ระกอับการ
ในอัุตสุาหกรรมิท่อังเทีย� วัและการบริการ ตลอัดจนซัพพลายเชีนทีเ� กีย� วัข้อัง
ธนาคารมิีควัามิห่วังใยลูกค้าทั�งในและต่างป็ระเทศ รวัมิทั�งผูู้้เกี�ยวัข้อัง
ที�ป็ระสุบป็ัญ่หาและได้รับผู้ลกระทบจากการระบาดครั�งนี� ธนาคารจึง
มิุ่งมิั�นดำาเนินการต่าง ๆ เพ่�อัชี่วัยให้ทุกคนเอัาชีนะควัามิยากลำาบาก
มิีควัามิแข็งแกร่ง และกลับมิาย่นหยัดได้อัีกครั�ง โดยธนาคารได้นำาคุณิค่า
หลักและเจตนารมิณิ์ขอังการเป็็น “เพ่�อันคู่คิด มิิตรคู่บ้าน” ซึ�งสุะท้อันถึง
การเป็็นอังค์กรที�คำานึงถึงลูกค้าเป็็นสุำาคัญ่มิาเป็็นแนวัทางชี่วัยให้ลูกค้า
สุามิารถฟ้�นตัวัได้อัย่างเข้มิแข็ง
ในเด่อันพฤษัภูาคมิ 2563 ธนาคารป็ระสุบควัามิสุำาเร็จในการเข้าซ่อั� กิจการ
ธนาคารพีที เพอัร์มิาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอัร์มิาตา) ในอัินโดนีเซีย โดย
หลังการทำาคำาเสุนอัซ่�อัหุ้นสุ่วันที�เหล่อัทั�งหมิดขอังธนาคารเพอัร์มิาตา
ในเด่อันตุลาคมิ ธนาคารกรุงเทพมิีสุัดสุ่วันการถ่อัหุ้นร้อัยละ 98.71 ใน
ธนาคารเพอัร์ มิ าตา นั บ เป็็ น การเข้ า ซ่� อั กิ จ การในต่ า งป็ระเทศที� ใ หญ่่
ที�สุุดขอังธนาคารไทย การดำาเนินการในครั�งนี�เป็็นการเสุริมิสุร้างฐาน
ธุ ร กิ จ ขอังธนาคารให้ แข็ ง แกร่ ง ยิ�ง ขึ�น และทำาให้ ธนาคารกรุ งเทพเป็็ น
ธนาคารไทยที�มิีสุาขาในต่างป็ระเทศมิากที�สุุด ต่อัมิาในเด่อันธันวัาคมิ
ธนาคารกรุงเทพได้รวัมิสุาขาในป็ระเทศอัินโดนีเซีย รวัมิทั�งพนักงาน
และฐานลูกค้าเข้ากับธนาคารเพอัร์มิาตาอัย่างเป็็นทางการ ทำาให้ลูกค้า
ขอังธนาคารกรุงเทพในอัินโดนีเซียเข้าถึงโอักาสุทางธุรกิจและบริการ
ทางการเงินที�ครอับคลุมิมิากยิ�งขึ�น ในขณิะที�ธนาคารเพอัร์มิาตาได้รับ
ป็ระโยชีน์จากเคร่อัข่ายสุาขาต่างป็ระเทศขอังธนาคารกรุงเทพ ทั�งใน
อัาเซียนและภููมิิภูาคอั่�นทั�วัโลก ซึ�งชี่วัยให้ลูกค้าในอัินโดนีเซียสุามิารถ
เข้าถึงโอักาสุเพ่�อัสุร้างการเติบโตได้มิากขึ�นในตลาดต่างป็ระเทศอัีกด้วัย

เพื่่�อนค์่่ค์ิด ธนาคารกรุงเทพมิุ่งมิั�นใสุ่ใจดูแลพนักงานและรักษัาควัามิ
สุัมิพันธ์อันั ดีกบั ลูกค้าและผูู้มิ้ สุี วั่ นได้เสุียมิาอัย่างยาวันาน โดยในชี่วังวัิกฤต
โควัิ ด-19 ได้ ให้ ควัามิสุำาคั ญ่กั บ สุุ ขภูาพขอังพนั กงานและลู กค้ า ด้ วัย
มิาตรการดูแลสุุขภูาพและรักษัาควัามิป็ลอัดภูัยในด้านต่าง ๆ รวัมิทั�ง
นโยบายแยกทีมิการทำางาน และการป็ฏิบัติงานที�บ้าน ทั�งนี� พนักงาน
ธนาคารต่างทุ่มิเททำางานอัย่างเต็มิกำาลังเพ่�อัดูแลลูกค้า ทำาควัามิเข้าใจ
กับป็ัญ่หาและให้คำาป็รึกษัา รวัมิถึงสุนับสุนุนด้านการเงิน เพ่�อัให้สุามิารถ
ก้ า วัข้ า มิวัิ ก ฤตครั� ง นี� นอักจากนี� ธนาคารยั ง ร่ วั มิมิ่ อั กั บ ภูาครั ฐ และ
หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้อังในการชี่วัยเหล่อัลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ โดย
เข้าร่วัมิโครงการสุินเชี่�อัดอักเบี�ยตำ�าขอังธนาคารแห่งป็ระเทศไทยเพ่�อัชี่วัย
ผูู้้ป็ระกอับการที�ได้รับผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาด และยังได้มิอับเงิน
บริจาคให้กับโรงพยาบาลขอังรัฐบาลหลายแห่งเพ่�อัสุนับสุนุนโครงการ
ต้านภูัยโควัิด-19 อัีกด้วัย
การขยายธุุรกิจส่่ภู่มิภูาค์ ในฐานะธนาคารไทยที�มิีเคร่อัข่ายสุาขา
ต่ า งป็ระเทศครอับคลุ มิ มิากที� สุุ ด ธนาคารพร้ อั มิสุนั บ สุนุ น ลู ก ค้ า
ธุ ร กิ จ ให้ เข้ า ถึ ง โอักาสุในการขยายธุ ร กิ จ ในภูู มิิ ภู าคเอัเชีี ย ตะวัั น อัอัก
เฉีียงใต้ การเข้าซ่�อักิจการและรวัมิธนาคารกรุงเทพในอัินโดนีเซียเข้ากับ
ธนาคารเพอัร์มิาตาเป็็นก้าวัสุำาคัญ่ที�จะชี่วัยให้ลูกค้าขอังธนาคารสุามิารถ
เข้ า ถึ ง โอักาสุที� เ ป็ิ ด กวั้ า งในอัิ น โดนี เซี ย ซึ� ง เป็็ น ป็ระเทศที� มิี เ ศรษัฐกิ จ
ขนาดใหญ่่ ที� สุุ ด ในภูู มิิ ภู าค และเป็็ น หนึ� ง ในป็ระเทศที� มิี ก ารเติ บ โต
ทางเศรษัฐกิจสุูงที�สุุดในโลก ขณิะเดียวักัน ธนาคารยังเสุริมิสุร้างรากฐาน
ทีแ� ข็งแกร่งในตลาดอั่น� ๆ เชี่น เวัียดนามิ และจีน โดยในเวัียดนามิ ธนาคาร
ให้การสุนับสุนุนการลงทุนที�มิีควัามิสุำาคัญ่ในภูาคอัุตสุาหกรรมิต่าง ๆ
รวัมิถึงพลังงานหมิุนเวัียน ทัง� นี� เมิ่อั� สุถานการณิ์โควัิด-19 คลีค� ลาย โอักาสุ
ทางธุรกิจในภููมิภูิ าคเอัเชีียตะวัันอัอักเฉีียงใต้นีจ� ะมิีควัามิสุำาคัญ่มิากยิง� ขึน�
สุอัดคล้อังกับควัามิมิุ่งมิั�นในการขยายธุรกิจและการกระจายควัามิเสุี�ยง
ด้านซัพพลายเชีนขอังลูกค้าธุรกิจและนักลงทุนในภููมิภูิ าคดังกล่าวั
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—

เพื่่�อตอบสนองความต้องการของลููกค้าให้้ดีียิ่�่งข้�น
ธนาคารจึ้งเร่งเปลูี�ยิ่นแปลูงสูก
่ ารเป็ นธนาคารดี่จึ่ทัลู
ั
แลูะองค์กรทัี�ขับเคลู่�อนดี้วยิ่ข้อมูลู

—

สภาวะแวดล้้อมในการดำาเนินงาน

การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่่ยุคดิิจิิทััลี่ สถานการณ์์โควิิด-19 เป็็นป็ัจจัยที่่�เร่งให้้มี่
การนำาเที่คโนโลย่ดจิ ที่ิ ลั มีาใช้้กบั บริการที่างการเงินและกระบวินการที่ำางาน
ขององค์กร ป็ัจจุบันลูกค้าห้ันมีาที่ำาธุุรกรรมีและช้ำาระเงินแบบดิจิที่ัลโดย
ไมี่ใช้้เงินสดแที่นการที่ำาธุุรกรรมีที่่�สาขาห้รือจุดบริการมีากข้�นเป็็นลำาดับ
ซึ่้�งแสดงให้้เห้็นวิ่าป็ระเที่ศไที่ยให้้การตอบรับเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลเพิ่ิ�มีข้�น
อย่างรวิดเร็วิ เพิ่ื�อตอบสนองควิามีต้องการของลูกค้าให้้ด่ยิ�งข้�น ธุนาคาร
จ้งเร่งเป็ล่�ยนแป็ลงสู่การเป็็นธุนาคารดิจิที่ัลและองค์กรที่่�ขับเคลื�อนด้วิย
ข้อมีูล ควิามีก้าวิห้น้าด้านเที่คโนโลย่ที่่�เกิดข้�นในระห้วิ่างป็ี ป็ระกอบด้วิย
การเป็ิดตัวิโมีบายแบงก์กิ�ง จากธุนาคารกรุงเที่พิ่ (Bangkok Bank Mobile
Banking) เวิอร์ช้ันให้มี่ การส่งเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ห้รือ L/C ซึ่้�งเป็็น
ธุุรกรรมีการค้าระห้วิ่างป็ระเที่ศจากลูกค้าของธุนาคารในป็ระเที่ศเวิ่ยดนามี
มีายังป็ระเที่ศไที่ยผ่่านแพิ่ลตฟอร์มี Enterprise Blockchain การพิ่ัฒนา
แช้ที่บอที่ด้านการเงินที่่เ� ป็็นภาษาไที่ย และการเป็ิดบัญช้่ให้มี่ผ่า่ นการยืนยัน
ตัวิตนด้วิยเที่คโนโลย่การจดจำาใบห้น้า
ธุนาคารนำาเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลเข้ามีาใช้้ในองค์กรอย่างต่อเนื�อง เพิ่ื�อช้่วิยให้้
พิ่นักงานสามีารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มีป็ระสิที่ธุิภาพิ่ รวิมีถ้งการจัดห้า
เครื�องมีือที่่�จำาเป็็นให้้กับบุคลากรของธุนาคารเพิ่ื�อให้้สามีารถป็ฏิิบัติงาน
ที่่�บ้านในช้่วิงที่่�มี่การป็ระกาศใช้้มีาตรการป็ิดเมีือง นอกจากน่� ธุนาคารยัง
มี่ควิามีก้าวิห้น้าในการนำาระบบป็ัญญาป็ระดิษฐ์์ (Artificial Intelligence)
การป็ระยุกต์ใช้้ข้อมีูลเช้ิงล้ก (Machine Learning) และระบบการที่ำางาน
อัตโนมีัตแิ บบหุ้น่ ยนต์ (Robotic Process Automation) มีาใช้้เพิ่ือ� เพิ่ิมี� ควิามี
รวิดเร็วิและข่ดควิามีสามีารถในห้ลายกระบวินการที่ำางานของห้น่วิยงาน
สนับสนุน ตลอดจนการพิ่ัฒนาที่่�เก็บข้อมีูลส่วินกลาง (Next Generation
Data Lake) และแพิ่ลตฟอร์มีการวิิเคราะห้์อื�น ๆ เพิ่ื�อเป็ล่�ยนผ่่านสู่
การเป็็นองค์กรที่่�ขับเคลื�อนด้วิยข้อมีูล

ป็ี 2563 เป็็นป็ีที่เ่� ศรษฐ์กิจไที่ยเข้าสูส่ ภาวิะถดถอย โดยได้รบั ผ่ลกระที่บจาก
โควิิด-19 มีาตรการป็ิดเมีือง การจำากัดการเดินที่างระห้วิ่างป็ระเที่ศ และ
จากภาวิะเศรษฐ์กิจตกตำา� ที่ัวิ� โลก โดยภาคธุุรกิจที่่เ� ก่ย� วิข้องกับการที่่องเที่่ย� วิ
และการส่งออกได้รับผ่ลกระที่บมีากที่่�สุด ที่ั�งน่�ก่อนที่่�จะเกิดสถานการณ์์
โควิิด-19 ภาคการส่งออกของไที่ยได้รับผ่ลกระที่บจากสงครามีการค้า
ระห้วิ่างสห้รัฐ์อเมีริกาและจ่นอยู่แล้วิ ที่ำาให้้เศรษฐ์กิจโดยรวิมีเริ�มีช้ะลอ
ตัวิลง ดังนั�นเมีื�อเผ่ช้ิญกับวิิกฤตจากการแพิ่ร่ระบาด เศรษฐ์กิจไที่ยจ้งอยู่
ในภาวิะที่่�ซึ่บเซึ่ายิ�งข้�น ก่อนที่่�จะเริ�มีฟื้นตัวิข้�นบ้างในช้่วิงป็ลายป็ี
สำาห้รับผ่ลการดำาเนินงาน แมี้เศรษฐ์กิจไที่ยจะขยายตัวิติดลบในป็ี 2563 แต่
ธุนาคารยังคงมี่กำาไรสุที่ธุิ 17,181 ล้านบาที่ โดยรวิมีผ่ลป็ระกอบการของ
ธุนาคารเพิ่อร์มีาตาตั�งแต่วิันที่่�ธุนาคารเข้าถือหุ้้นในวิันที่่� 20 พิ่ฤษภาคมี
2563 ที่ั�งน่� ธุนาคารยังคงใช้้แนวิที่างบริห้ารฐ์านะการเงินด้วิยควิามี
รอบคอบและระมีั ด ระวิั ง ควิบคู ่ กั บ การตั� ง สำ า รองอย่ า งเพิ่่ ย งพิ่อเพิ่ื� อ
รองรับควิามีไมี่แน่นอนจากภาวิะเศรษฐ์กิจอันเนื�องมีาจากผ่ลกระที่บ
ของสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 นอกจากน่� ธุนาคารยั ง รั ก ษาเงิ น กองทีุ่ น
และสภาพิ่คล่ อ งให้้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่่� เ ห้มีาะสมี เพิ่ื� อ รั ก ษาเสถ่ ย รภาพิ่
ที่างการเงินที่่ย� ง�ั ยืนและเตร่ยมีพิ่ร้อมีรับมีือกับควิามีที่้าที่ายต่าง ๆ โดยใน
เดือนกันยายน 2563 ธุนาคารได้ออกตราสารห้น่�ด้อยสิที่ธุิที่่�สามีารถนับ
เป็็นเงินกองทีุ่นช้ั�นที่่� 1 ของธุนาคารภายใต้ห้ลักเกณ์ฑ์ Basel III จำานวิน
750 ล้านดอลลาร์สห้รัฐ์ฯ เพิ่ื�อเสริมีสร้างโครงสร้างเงินกองทีุ่นให้้มี่ควิามี
เห้มีาะสมียิ�งข้�น ที่ำาให้้ ณ์ วิันที่่� 31 ธุันวิาคมี 2563 ธุนาคารมี่อัตราส่วิน
เงินกองทีุ่นต่อสินที่รัพิ่ย์เส่�ยงที่่�ร้อยละ 18.3 ที่ั�งน่� ธุนาคารกรุงเที่พิ่เป็็น
ธุนาคารพิ่าณ์ิช้ย์ที่่�มี่ขนาดให้ญ่ที่่�สุดในป็ระเที่ศไที่ย และมี่ขนาดให้ญ่เป็็น
อันดับที่่� 6 ในเอเช้่ยตะวิันออกเฉ่ยงใต้ เมีื�อพิ่ิจารณ์าจากสินที่รัพิ่ย์รวิมี
โดยการรวิมีกิจการของธุนาคารเพิ่อร์มีาตาเข้ากับธุนาคารกรุงเที่พิ่ ส่งผ่ล
ให้้สัดส่วินสินเช้ื�อกิจการต่างป็ระเที่ศต่อสินเช้ื�อรวิมีของธุนาคารกรุงเที่พิ่
เพิ่ิ�มีข้�นจากร้อยละ 17 เป็็นร้อยละ 23
อน้ง� ธุนาคารและบริษที่ั ย่อยนำามีาตรฐ์านการรายงานที่างการเงินฉบับที่่� 9
เรื�อง เครื�องมีือที่างการเงิน (TFRS 9) ซึ่้�งเป็็นมีาตรฐ์านการบัญช้่ตามีห้ลัก
สากลฉบับให้มี่มีาถือป็ฏิิบตั กิ บั งบการเงินสำาห้รับรอบระยะเวิลาบัญช้่ตงั� แต่
วิันที่่� 1 มีกราคมี 2563 เป็็นต้นไป็
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ในระหวั่างที�ท�ัวัโลกกำาลังป็รับตัวัเข้าสุู่ฐานวัิถีชีีวัิตใหมิ่ (New Normal)
สุถานการณิ์การแพร่ระบาดขอังโควัิด-19 ยังคงไมิ่คลี�คลาย อัีกทั�งยังต้อัง
เผู้ชีิญ่กับป็ัจจัยเสุีย� งเดิมิ เชี่น การเป็ลีย� นแป็ลงอัย่างรวัดเร็วัขอังเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อัพิพาททางการค้าระหวั่างป็ระเทศ และการเคล่�อันย้ายขอัง
ซัพพลายเชีน ป็ี 2564 จึงยังคงเป็็นป็ีท�ที ้าทายสุำาหรับทุกฝ�าย
แมิ้ จ ะมิี ข่ า วัดี เ กี� ย วักั บ การสุ่ ง มิอับวัั ค ซี น เพ่� อั ป็้ อั งกั น โควัิ ด -19 และมิี
การเริ�มิฉีีดวััคซีนในหลายป็ระเทศแล้วั ซึ�งจะชี่วัยลดการแพร่ระบาด แต่
ยังคงต้อังใชี้เวัลาอัีกหลายไตรมิาสุกวั่าจะสุามิารถควับคุมิโรคระบาดและ
ฟ้น� ฟูเศรษัฐกิจได้สุำาเร็จ โดยเฉีพาะในภูาคการท่อังเทีย� วัทีไ� ด้รบั ผู้ลกระทบ
อัย่างหนัก ดังนั�น ธนาคารจึงต้อังดำาเนินมิาตรการป็้อังกันอัย่างรอับคอับ
และต่อัเน่�อังเพ่�อัสุุขภูาพและควัามิป็ลอัดภูัยขอังพนักงาน ลูกค้า และ
ผูู้มิ้ สุี วั่ นได้เสุีย รวัมิถึงการดูแลธุรกิจขอังลูกค้าให้สุามิารถเดินหน้าต่อัไป็ได้
สุำาหรับป็ี 2564 ธนาคารจะยังคงให้ควัามิสุำาคัญ่กับการสุรรค์สุร้างคุณิค่า
ร่วัมิกัน โดยจะย่นเคียงข้างลูกค้าอัย่างใกล้ชีิด เพ่�อัให้เข้าใจถึงธุรกิจและ
ควัามิต้อังการทางการเงินขอังลูกค้า เข้าถึงป็ัญ่หาเพ่�อัให้คำาแนะนำาใน
การก้าวัผู้่านวัิกฤต สุามิารถป็รับการดำาเนินงาน และเตรียมิควัามิพร้อัมิ
เพ่�อัเป็ิดรับโอักาสุใหมิ่ ๆ ในอันาคต ขณิะเดียวักัน ธนาคารจะดูแล
สุินเชี่อั� ให้มิคี ณิ
ุ ภูาพ พร้อัมิรับโอักาสุใหมิ่ทางธุรกิจ และให้ควัามิสุำาคัญ่กับ
ภูาคอัุตสุาหกรรมิต่างๆ ที�มิีศักยภูาพในการเติบโตสุูง

(ปิต่ิ สิทธุิอาำ นวย)
ป็ระธานกรรมุ่การ

ในฐานะธนาคารชีัน� นำาขอังอัาเซียน ธนาคารสุนับสุนุนให้เกิดการบูรณิาการ
และการเชี่�อัมิโยงบริการทางการเงินในภููมิิภูาค พร้อัมิทั�งชี่วัยให้ลูกค้า
และนั ก ลงทุ น ได้ รั บ ป็ระโยชีน์ จ ากศั ก ยภูาพในการเติ บ โตขอังภูู มิิ ภู าค
เอัเชีียตะวัันอัอักเฉีียงใต้ ซึง� เป็็นตลาดที�มิีควัามิหลากหลายด้วัยป็ระชีากร
กวั่า 650 ล้านคน ในขณิะเดียวักัน ธนาคารได้เร่งการขับเคล่อั� นเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอังค์กร เพ่�อัให้บุคลากรขอังธนาคารพร้อัมิให้บริการแก่ลูกค้า
ด้วัยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสุามิารถพัฒนาการทำางานรูป็แบบใหมิ่เพ่อั� บรรลุ
เป็้าหมิายในการเป็็นธนาคารดิจิทัล
ธนาคารกรุงเทพยึดมิัน� ในการดำาเนินธุรกิจอัย่างมิีจริยธรรมิตามิหลักป็ฏิบตั ิ
ขอังการธนาคารเพ่อั� ควัามิยัง� ย่น ให้ควัามิสุำาคัญ่กับสุิง� แวัดล้อัมิ สุังคมิ และ
บรรษััทภูิบาลเพิ�มิขึ�นอัย่างต่อัเน่�อัง โดยใสุ่ใจกับการอันุรักษั์สุิ�งแวัดล้อัมิ
และการมิีสุ่วันร่วัมิในการพัฒนาป็ระเทศสุู่อันาคตที�ย�งั ย่น
ในนามิขอังคณิะกรรมิการและผูู้บ้ ริหารระดับสุูง ธนาคารขอัขอับคุณิลูกค้า
ผูู้้ถ่อัหุ้น คู่ค้า ฝ�ายบริหาร และพนักงานที�ให้ควัามิไวั้วัางใจและสุนับสุนุน
ธนาคารตลอัดป็ีทผู้ี� า่ นมิา โดยธนาคารเชี่อั� มิัน� วั่า การกระชีับควัามิสุัมิพันธ์
และสุรรค์ สุ ร้ า งคุ ณิ ค่ า ร่ วั มิกั น จะนำา ไป็สุู่ ป็ ระโยชีน์ ข อังผูู้้ มิี สุ่ วั นได้ เ สุี ย
ทุกฝ�ายต่อัไป็

(เดชื่า ตุ่ลูานันท์)
ป็ระธานกรรมุ่การบริหาร
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