มีนาคม 2563

จากวันนั้น...ถึงวันนี้
ธุรกิจของ Grameen Bank เป็นอย่างไร ?

จากวันนั้น.....ถึงวันนี้ธุรกิจของ Grameen Bank มีผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร

?

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2519 Grameen Bank ได้ริเริ่มโครงการสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้
คนยากจนในชนบทของบังคลาเทศสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในอีก 30 ปีต่อมา
ความมุ่งมั่นนั้นได้สัมฤทธิ์ผล โดยมูฮัมหมัด ยูนุส ผู้ก่อตั้ง ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี
2549 จากนั้ น Grameen Bank ยั ง คงพั ฒนารู ปแบบการให้ สิ นเชื่ อที่ เหมาะสมและหลากหลาย
ต่อคนยากจน รวมถึงการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆ และเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี Grameen
ได้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป โดยมีบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งการดาเนินงานของธนาคารจะเป็นไปในทิศทางใด ท่ามกลางความเสี่ยง
ทั้งในด้านกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ล้วนเป็นคนยากจน และท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน

จากจุดเริ่มต้น (2519)
ริเริ่มโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
คนยากจนในพื้นที่ชนบท
เช่น สินเชื่อรายย่อย (Microcredit)

www.gsbresearch.or.th

เน้นการพัฒนา (2527-2538)

ก้าวสู่ยุคดิจิทัล (2539-ปัจจุบัน)

ให้สินเชื่อที่หลากหลาย และบริการที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ด าเนิ น งานด้ า นโทรคมนาคมและ
การสื่อสาร รวมถึงพลังงานทดแทน
ในพื้นที่ชนบท

เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย

เช่ น การให้ สิ น เชื่ อ เพื่ อ เช่ า หรื อ ซื้ อ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และช่ วยให้ ป ระชาชน
เข้าถึงพลั งงานแสงอาทิตย์และพลังงาน
ลม

น.ส. อุทัยวรรณ ของสิริวัฒนกุล
หน่วยติดตามประเมินผลมาตรการเศรษฐกิจฐานราก ส่วนเศรษฐกิจฐานราก
ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
โทร. 0-2299-8000 ต่อ 155223
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ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินได้รวบรวมข้อมูล ประเภทสินเชื่อและธุรกิจเพื่อสังคมที่ Grameen Bank ดาเนินการผ่านธุรกิจทางการเงิน
แบบดั้งเดิมของธนาคารเองและการร่วมทุนกับองค์กรอื่น เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทสินเชื่อ

ประเภทธุรกิจเพื่อสังคม
Grameen telecom ดาเนินธุ รกิ จด้ านโทรคมนาคม

Micro Credit สินเชื่อวงเงิ นขนาดย่อมปราศจาก

ดอกเบี้ ย ที่ ช่ วยให้ คนจนในชนบทเข้ าถึ งแหล่ ง
เงินทุน

2519

2539

Housing for the Poor สิ นเชื่ อที่ อยู่ อาศั ยเพื่ อ

คนยากจน โดย ณ ปี 2561 มีการขอสินเชื่อแล้ว
734,991 หลัง

Grameen Shakti ดาเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

2527

2539

Village Phone สิ น เ ชื่ อ เ พื่ อ เ ช่ า ห รื อ ซื้ อ

โทรศั พท์ มือถือ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและการ
สื่อสาร และช่วยสร้างรายได้จากการให้บริการ
โทรคมนาคมแก่คนในหมู่บ้าน โดย ณ ปี 2561
มีการขอสินเชื่อแล้ว 1,943,913 เครื่อง

2540

2540

2540

2540

2549
2545

Groupe Danone ประเทศฝรั่งเศส เพื่ อผลิ ตโยเกิร์ ต
ที่มีสารอาหารครบถ้วนและจาหน่ายในราคาถูก เพื่อ
ช่วยลดปัญหาการขาดสารอาหารในกลุ่มเด็กยากจน
ในพื้นที่ชนบท
Grameen Healthcare Services ให้ บ ริ ก ารดู แ ล

2549
2552

สุขภาพแก่คนยากจนในพื้นที่ชนบทในราคาที่เหมาะสม
โดยเน้ นที่ การรั กษาโรคเกี่ ยวกั บดวงตา และการให้
ความรู้ด้านการพยาบาลผ่านวิทยาลัยพยาบาล เป็นต้น
Grameen Veolia Water ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต น้ าดื่ ม

2551
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การศึกษาในประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในกลุ่ มคน
ยากจนและผู้ด้ อยโอกาสในพื้ นที่ชนบท โดยมุ่ งเน้ น
พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กปฐมวัย
Grameen Danone Foods เป็ นการร่ วมทุ นกั บ

Credit Progrmms for Self-Employment of
The Recipients of Higher Education Loans

สินเชื่อเพื่อสร้างโอกาสสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
และต้องการสร้างอาชีพ เช่น ธุรกิจขนาดย่อม

Telenor ของประเทศนอร์ เ วย์ เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
สัญญาณโทรศัพท์มือถือในประเทศบังคลาเทศ

Grameen Shikkha เป็ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา

Strugging (Beggars) Member’s Progrmme

สินเชื่อสร้างโอกาสสาหรับคนขอทาน คนพิการ
และคนชรา โดยเฉพาะสตรี ให้สามารถเข้าถึ ง
แหล่งเงินทุนในการนาไปสร้างอาชีพให้มีรายได้
โดย ณ ปี 2561 มีการขอสินเชื่อแล้ว 109,186 ราย

(พลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม) ให้กับ
ครั วเรื อนในพื้ นที่ ชนบท ท าให้ คนยากจนมี ไฟฟ้ าใช้
ในราคาย่อมเยา รวมถึงช่วยให้เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต
Grameen Phone เป็ น การร่ วมทุ นกั บบริ ษั ท

Higher Education Loans สินเชื่อเพื่อการศึกษา

ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาส าหรั บ บุ ต รหลานของ
สมาชิ ก Grameen Bank เพื่ อใช้ เป็ นค่ าใช้ จ่ า ย
ทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึก ษา โดย ณ ปี
2561 มีการขอสินเชื่อแล้ว 54,143 ราย

และการสื่ อสารในพื้ นที่ ชนบท เพื่ อจั ดหาโทรศั พท์
ให้ กั บสมาชิ กโดยเฉพาะลู ก ค้ า ของ Gramee Bank
ที่ ขอสิ นเชื่ อ Village Phone โดยมุ่ งเน้ นกลุ่ มลู กค้ า
สตรีเป็นหลัก

สะอาด ผ่ านการใช้ เทคนิ คการบ าบั ดน้ าที่ ทั นสมั ย
ทาให้คนยากจนในพื้นที่ชนบทได้บริโภคน้าดื่มสะอาด
ที่มีราคาถูก

น.ส. อุทัยวรรณ ของสิริวัฒนกุล
หน่วยติดตามประเมินผลมาตรการเศรษฐกิจฐานราก ส่วนเศรษฐกิจฐานราก
ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
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ผลการดาเนินงาน
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เงินฝาก (Deposits)

(ล้านบาท)
100000
69,557.51 73,215.40 78,480.75
80000 14.45
60000
62,314.03 11.62
40000
7.19
20000
5.26
0
2557
2558
2559
2560
Growth
เงินฝาก

32,110.67

20000
0

35,386.87

43,395.55
22.63

5.71

2559
สินเชื่อ

(%YOY)
25
20
15
10
5
0

1,279.10
5,624.52

1000
500

160.02
-99.97

0
2557

835.04

2558

(ล้านบาท)
2500
2000
1500
1000
500
0

(%YOY)
6000

(ล้านบาท)
2000

4000

1500

63.35

53.18

2560
Growth

2561

0
-2000

2559
กาไร

-65.28
2558
2559
เงินให้สินเชื่อค้างชาระ

1,750.74
16.01

0.55

1.94

0.3

0.50
(%YOY)
50

1,906.36
8.89

31.62
730.24

37.17
1,318.33

0

961.11

-50

-61.69
-100
2557

2000

511.20
-94.42
8.93

2557

0

2561

กาไร (Net Profit)
(ล้านบาท)
1500

238.92

20.97

(%YOY)
100
61.44 50
173.22
0
279.65
-27.50
-50
-100
2560
2561
Growth

ตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญ (Provisions for loans and advances)

22.20

2560
Growth

5

688.13

3.61

NPLs (%) 1.77

6.30
2558

500

0

10.20
2557

568.85

2561

53,030.40 56,370.83

3.69

(ล้านบาท)
1000

10

สินเชื่อ (Loans)

(ล้านบาท)
60000
40000

(%YOY)
82,965.49 20
15

สินเชื่อค้างชาระ (Overdue loans)1/

2558
2559
การตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญ

2560

2561
Growth

หนี้สูญ (Bad Debt)
1,854.08
1,603.79

(%YOY)
20

1,624.34

15.61

1,037.51

1000
-12.39

500

987.23
-4.85

-36.13

0

0
-20
-40

2557

2558

2559
หนี้สูญ

2560
Growth

2561

ที่มา : รายงานประจาปี Grameen Bank ปี 2560 - 2561
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 BDT = 0.367 THB ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ภายใต้การดาเนินธุรกิจที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นคนยากจน ทาให้หลายคนมองว่าความเสี่ยงในการดาเนินงานของ Grameen Bank น่าจะอยู่
ในระดับสูง ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินจึงได้ติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (2557 – 2561) เพื่อวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
 เงินให้สินเชื่อและเงินฝากเติบโตต่อเนื่อง แต่เป็นไปในทิศทางที่ชะลอตัวลง จากปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบภาวะชะลอตัวจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกจากการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
 กาไรสุทธิ หากพิจารณาตั้งแต่ปี 2557 และปี 2558 พบว่ากาไรอยู่ในระดับต่า เนื่องจากสินเชื่อค้างชาระที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ Bangladesh
Bank (ธนาคารกลางของบังคลาเทศ) ได้กาหนดให้ Grameen Bank ต้องทาการสารองหนี้สงสัญจะสูญเพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้ค่าใช้จ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นและ
ในปี 2558 Grameen Bank ที่แม้จะยังคงต้องกันสารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ธนาคารยังมีค่าใช้จ่ายจากการปรับขึ้นค่าจ้างของประเทศบังคลาเทศ
(National Pay-scale หรื อ National salary structure) ที่ มี ก ารปรั บ ขึ้ น ราว 2 เท่ า ของค่ า จ้ า งเดิ ม ให้ แ ก่ พ นั ก งานราว 21,000 คนทั่ ว ประเทศ
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีก ารตัด หนี้สูญ (Bad Debt) ในช่วงปี 2557 -2559 ส่งผลให้ภาระการกันสารองของธนาคารเริ่มปรับลดลงในปี 2559
อีกทั้งการปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยผลักดันให้ผลกาไรของธนาคารปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 - 2561 โดยเฉพาะปี 2561 ที่มีกาไรเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตัดหนี้สูญที่ทาให้ธนาคารสามารถนาเงินจากการกันสารองไปสร้างรายได้ผ่านการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น
 สินเชื่อค้างชาระต่อสินเชื่อคงเหลือ (NPLs) พบว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 1.77, 1.94, 0.55, 0.33 และ 0.50 ในปี 2557 2561 ตามลาดับ
หมายเหตุ : 1/สินเชื่อค้างชาระ (Overdue loans) ของ Grameen Bank จะคิดจากการที่ผู้กู้ผิดนัดชาระคืน สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นระยะเวลา 10 งวดติดต่อกัน ส่วนสินเชื่อสาหรับผู้ประกอบการ ที่มีการกาหนดงวด
ชาระคืนสินเชื่อเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน หากผู้กู้มีการผิดนัดชาระคืนสินเชื่อเป็นระยะเวลา 10 งวด 5 งวด และ 3 งวดติดต่อกัน ตามลาดับ จะถือเป็นเงินให้สินเชื่อที่ค้างชาระ
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วิเคราะห์งบการเงิน
Total Assets
(% Growth)
Total Liabilities
(% Growth)
Equity
(% Growth)
Paid up capital
(% Growth)
Return on equity : ROE

2559
84,175.46
3.84%
79,644.63
3.51%
4,530.83
9.96%
313.35
2.15%
11.82%

2560
87,940.20
4.47%
82,696.31
3.83%
5,243.89
15.74%
316.41
0.98%
17.09%

หน่วย : ล้านบาท

2561
96,724.27
9.99%
90,325.15
9.23%
6,399.12
22.03%
329.60
4.17%
21.97%

ที่มา : รายงานประจาปี Grameen Bank ปี 2559 - 2561
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 BDT = 0.367 THB ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของงบการเงิน พบว่าสินทรัพย์ของ Grameen Bank ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น ประกอบด้วยส่วนของหนี้สิน
ร้อยละ 94.62 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.38 แต่อย่างไรก็ตามส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากร้อยละ 94.49 ของ
หนี้สินทั้งหมด ส่วนหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมธนาคารและสถาบันการเงินอื่นและหนี้สินอื่นๆ นั้นอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก คือ ร้อ ยละ 5.51
ของหนี้สินทั้งหมด
 ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) เติบโตจาก 4,530.83 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 6,399.12 ล้านบาท ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงกาไรที่ยังคงเติบโต
ต่อเนื่อง โดย มูลค่าหุ้นที่เรียกชาระแล้ว ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งมิได้เกิดจากผลขาดทุนจากการดาเนินงาน แต่เกิดจากข้อกาหนดของ พรบ.
ของ Grameen bank ที่ระบุว่าธนาคารควรเพิ่มระดับมูลค่าหุ้นที่เรียกชาระแล้วให้อยู่ที่ระดับ 2,010 ล้านบาท
 อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 11.82 ในปี 2559 เป็น 21.97 ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงการที่ Grameen
Bank มีความสามารถในการทากาไรจากเม็ดเงินลงทุนได้เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แม้ Grameen Bank จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม

คนฐานรากที่ยากจน แต่ธนาคารยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจ
ได้ อย่ างต่ อเนื่ อง โดยเงิ นฝาก สิ นเชื่ อมี การเติ บโต แม้ จะมี สิ นเชื่ อค้างช าระ
เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2557 และ 2558 จนทาให้ธนาคารมีการตัดหนี้สู ญในระดับ
ที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การตัดหนี้สูญได้ช่วยลดภาระในการกันสารอง และ
เพิ่มโอกาสในการปล่อยสินเชื่อที่ซึ่งได้ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนสินเชื่อค้างชาระต่อสินเชื่อคงเหลือของธนาคาร
อยู่ ในระดับต่า โดยปี 2557 และปี 2558 อยู่ ในระดับต่ากว่าร้ อยละ 2 และ
หลังจากการตัดหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 - 2558 ระดับสินเชื่อค้างชาระต่อสินเชื่อคงเหลือได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ราวร้อยละ 0.5
นอกจากนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแม้จะมีการเพิ่มทุน แต่สัดส่วนเป็นไปในระดับต่าเมื่อ
เทียบกับสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทั้งระดับ ROE ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แสดงให้เห็นความสามารถในการทากาไรที่ดี
ทั้งนี้ ผลการดาเนิ น งานที่ค่อยๆ เติบ โตนั้ น ส่ ว นหนึ่ งน่ าจะเป็น ผลจากรูปแบบการให้ บ ริ การที่เข้าใจและเข้าถึงลู กค้า ของ
Grameen Bank เป็นสาคัญ
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ปัจจัยที่สนับสนุนความสาเร็จของ Grameen Bank
ให้บริการแบบ Door to Door

มีการจัด ตั้งศูนย์บ ริการในระดับชุมชนเพื่อ
เป็ น เครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น งานในแต่ ล ะ
หมู่ บ้าน โดยพนักงานจะลงพื้นที่ เข้าพูดคุ ย
กั บ คนยากจนในชุ ม ชน เพื่ อ ส ารวจความ
ต้องการของคนในชุมชน ท าให้ Grameen
Bank เข้ าใจและเข้ าถึ งลู กค้ า และสามารถ
เสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ ส ามารถแก้ไข
ปั ญ หาทางการเงิ น ของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและตรงจุด

เชื่อมโยงธุรกิจทางการเงินสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านการทา CSR
เชื่อมโยงการให้บริการสู่การดาเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ผ่านการสร้างโอกาส
ทางธุรกิจและการจ้างงานสาหรับคนยากจนในชนบท โดยเน้นการสร้างสวัสดิการและลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก
นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจในรูปแบบของสถาบันการเงิน

คิดดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับผู้กู้แต่ละประเภท

Key Success Factors

คิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามความสามารถในการชาระหนี้
โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการศึกษาและคนขอทานที่ จะไม่มี
การคิดดอกเบี้ย ส่วนสิน เชื่อสาหรับผู้ ที่จบการศึกษาใหม่
จะอยู่ในระดับต่า

เน้นการรวมกลุ่มและการสร้างวินัย

การรวมกลุ่ มจะต้ องมี สมาชิ กไม่ ต่ ากว่ า
5 คน เมื่ อ สมาชิ ก มี ก ารกู้ เ งิ น จะต้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบในการค้ าประกั น ร่ ว มกั น
ซึ่งหากสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ สามารถ
ชาระหนี้ได้ สมาชิกที่เหลือก็จะไม่ได้รับ
สิทธิในการกู้เงินครั้งต่อไป รวมถึงสมาชิก
ทุกคนจะต้องมีการออมเงินก่อนที่จะกู้เงิน
รวมถึงหากมีประวัติการชาระหนี้ดีต่อเนื่อง
สมาชิกจะได้รับวงเงินกู้เพิ่มสูงขึ้น

มีระบบการดาเนินงานด้านสินเชือ่
ที่ยืดหยุ่นสาหรับสมาชิก

ในกรณี ที่ ผู้ กู้มี ปั ญหาช าระคื น เงิ น กู้ ธนาคาร
สามารถให้กู้เงินเพิ่มและขยายระยะเวลาชาระ
เงิน คืน เงิน กู้ให้น านออกไปได้ ส่ง ผลให้ระดับ
สินเชื่อค้างชาระของธนาคารอยู่ในระดับต่า

ประเภทสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ (IGA)1/ ทั่วไป

20

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

8

สินเชื่อเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ในช่วงระยะเวลาการศึกษา
- หลังจบการศึกษา

0
5

สินเชื่อสาหรับคนขอทาน

0

หมายเหตุ : 1/ IGA หมายถึง Income Generating Activities ซึ่งเป็นสินเชื่อสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ หรือใช้ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้

มุมมองของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
จากการที่ธนาคารออมสินเป็นผู้นาในด้านการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าฐานราก ซึ่งเป็นกลุ่มที่สอดคล้องกับ
กลุ่ มลู กค้ าของ Grameen Bank ท าให้ ธนาคารสามารถน าปั จจัยแห่ งความสาเร็ จบางส่ วนของ Grameen Bank เข้ ามาประยุ กต์ ใช้ เพื่ อมุ่ งเน้ น
ให้ธนาคารมี การพัฒนาและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางการเงินสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของลูกค้า
กลุ่มฐานรากผ่านการทา CSR
การดาเนินการของธนาคารออมสิน
แนวทางการเชื่อม
ธุรกิจธนาคารเข้ากับ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

 โทรศัพท์ – ให้บริก ารโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายสัญญาณแก่
ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงโทรศัทพ์และอินเทอร์เน็ตได้ในราคาถูก
ผ่านการร่วมมือกับผู้ให้บริการ เช่น

 ไฟฟ้า - เชื่อมโยงกับภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการ
ด้านพลังงานและไฟฟ้า เช่น การตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน ที่ ชุมชนสามารถ
เข้ า ไปเป็ น หุ้ น ส่ ว นในการประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ า
ร่วมกับองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชน
 โรงพยาบาล – เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุน
ให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข เช่น การตรวจรักษาตา
และฟัน ในราคาสมาชิก เป็นต้น
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 เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ผ่ า นการรั บ ช าระเงิ น
(Payment Gateway) ระหว่ า งผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยและ
หน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงทางธุรกิจ
 สร้าง Platform เพื่อรองรับการลงทะเบี ยน โดยมุ่งเน้น
การลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ทั้งแบบ Smart Phone และ
Traditional Phone (โทรศัพท์มือถือแบบธรรมดา) เช่น
ลู ก ค้ า ที่ มี Smartphone ให้ ลงทะเบี ย นผ่ า น Mymo
ส่วนลูกค้าที่ใช้ Traditional Phone ให้ยืนยันตัวตนผ่าน
SMS เพื่อให้ สามารถเก็ บรวบรวมข้ อมู ลลู กค้า และน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ และประเมินและ
วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานเกี่ยวกับผู้มีรายได้น้อย
ของธนาคาร
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แหล่งที่มาของข้อมูล
-

https://www.yunussb.com/prof-muhammad-yunus
http://www.tcdc.or.th/
http://www.grameen.com/
http://www.grameenshikkha.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Danone
https://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/grameen-shakti/
http://www.grameen.veolia.com.bd/

เครดิตรูปภาพ
- https://www.flaticon.com/
- https://www.wsj.com/articles/a-1-billion-experiment-in-philanthropic-investing-1491580654
- https://www.grameen-bank.net/village-phones-2/
- https://grameensocialbusiness.wordpress.com/
- https://www.empirestatetribune.com/
- http://gtctrust.com/
- http://602communications.com/grameen-shakti-social-enterprise/grameen-shakti-2/
- https://www.2ei.veolia.com/
- https://www.thetimes.co.uk/
- https://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/08/22/an-attack-on-grameen-bank-and-the-cause-of-women/
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