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ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
ของธนาคารปี 2563

สร้างประสบการณ์ดิจิทัลแบงกิ้ง 
เคียงข้างและเข้าใจ เพ่ือตอบรับ 
ทุกความต้องการที่หลากหลาย 
ของลูกค้า

 
รายงานพิเศษ 

 
ข้อมูลสําคัญในปี 2563   
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ธนาคารมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพ่ิม
ผลผลิตจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรอย่างรอบด้าน เพ่ือสร้างผลตอบแทน
ที่เหมาะสมในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพ้ืนฐานความ    
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยกลยุทธ์ 
การสรา้งการเตบิโตของธนาคารขบัเคลือ่นผา่นการบรหิาร
สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ การพัฒนารูปแบบ
ธรุกจิใหม ่ๆ รวมถงึการลงทนุและการรว่มมอืเปน็พันธมติร
อยา่งตอ่เนือ่ง  

ขณะทีก่ารเพ่ิมผลผลติจากการดําเนนิงาน ธนาคารมุง่เนน้
การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างทักษะความสามารถ
ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการปรับปรุงและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
บริการ ตลอดแนวทางการดําเนินงานให้ดีขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องสู่การรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว 

ธนาคารยังให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงรอบด้านอย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
เพ่ือรองรับและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ทัง้นี ้ธนาคารไดผ้นวกผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
จากการดําเนนิงานในกลยทุธก์ารดําเนนิธรุกจิ กระบวนการ
บรหิารความเสีย่ง และการกํากบัดแูลกจิการ เพ่ือการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื พรอ้มกําหนดตวัชีว้ดัทัง้ในดา้นการเงนิและไมใ่ช่
การเงนิ เพ่ือวดัความสําเรจ็และคณุคา่ของการดําเนนิงาน 

ด้านเศรษฐกิจ

  
รวมรายได้จาก 
การดําเนินงานสุทธิ 

144.8 
พันล้านบาท 

  

กําไรสุทธิ 

27,218  
ล้านบาท 

  

กําไรต่อหุ้น 

8.01  
บาท 

  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

6.7 

  
อัตราผลตอบแทน 
จากสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 

0.9 

  
จํานวนชั่วโมง 
ฝึกอบรมเฉลี่ย 

49 ชั่วโมง 

ด้านบุคลากร

  
จํานวนพนักงาน 

23,899  
คน 

  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 

31,344  
ล้านบาท 

  
ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนาพนักงาน 

127 ล้านบาท 

  
ผลตอบแทนจากการ 
ลงทุนด้านพนักงาน 

3.84 

ภาพรวมการดําเนินงาน 
ของธนาคารปี 2563
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ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

  

อนุมัติสินเชื่อ 
เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมกว่า 

14,000 
ล้านบาท 

ได้รับการคัดเลือกสมาชิกเป็นดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่ม 
World Index และกลุ่ม Emerging Markets Index  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก ดัชนีความยั่งยืน  
FTSE4Good Index Series  ในกลุ่ม FTSE4Good 
Emerging Index 
จาก FTSE Russell

ไดร้บัการประเมนิผลการดําเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ
การกํากบัดแูล หรอื ESG ในระดบั AA ในกลุม่ธรุกจิธนาคาร 
จาก MSCI

ได้รับการประเมินผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อยู่ในระดับ B  
จาก CDP

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นยั่งยืน หรือ 
Thailand Sustainability Investment (THSI)  
จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคม  

520  
ล้านบาท 

  

จํานวนชั่วโมงของ 
พนักงานที่ร่วมทํา       
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

22,056 
ชั่วโมง 

  

จํานวนโครงการ 
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

74  
โครงการ 

  

ลดการใช้พลังงาน 

24%  
(เทียบกับปี 2562) 

  

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
Scope 1 และ Scope 2 

13% และ 26% 
(เทียบกับปี 2562) 

  

ลดการใช้นํ้า 
คิดเป็นร้อยละ  

30% 
(เทียบกับปี 2562) 
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SCB พร้อมเคียงข้าง 
เพ่ือก้าวผ่านวิกฤต COVID-19  
ไปด้วยกัน

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ในวงกว้าง อันนํามาสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
สนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศและประชาชนสามารถ 
อยู่รอดและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด  

ในปี 2563 ธนาคารได้มีโอกาสให้ความช่วยเหลือผู้มี   
ส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 โดย
มุ่งบรรเทาผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับลูกค้า 
พนักงาน คู่ค้า และสังคม ผ่านมาตรการพิเศษซึ่งเป็น
โครงการความริเริ่มโดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงินของ
ธนาคาร รวมถึงการสนับสนุนตามมาตรการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในปี 2564 ธนาคารจะยังคงมุ่งให้
ความช่วยเหลือลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความ
ยากลําบากนี้  
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สนับสนุนด้านการเงินสําหรับลูกค้าบุคคลและ sSME 
ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
มากกว่า 1 ล้านราย
• พักชําระเงินต้นและดอกเบ้ีย รวมถึง
 ขยายเวลาเงินกู้สําหรับสินเช่ือบ้าน สินเช่ือรถ
 สินเช่ือบุคคล และสินเช่ือเพ่ือธุรกิจ

• สนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียต่ํา (ซอฟต์โลน)
 หรือดอกเบ้ียในอัตราพิเศษ เพ่ือเสริม
 สภาพคล่อง  

• ขยายเวลาชําระเบ้ียและยกเว้น
 ดอกเบ้ียประกันชีวิต 

ช่วยเหลือพนักงาน มากกว่า 7,400 คน
เปน็วงเงินกว่า 836 ล้านบาท

• สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน COVID Staff Loan 
 สําหรับพนักงานท่ีได้รับผลกระทบเชิงรายได้
 ท้ังของตนเอง คู่สมรส และครอบครัว 

• เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
 ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสาขาท่ีได้รับผลกระทบจาก
 การปรับวันและเวลาการให้บริการเพ่ือให้
 สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของภาครัฐ 

• พักชําระหน้ีสินเช่ือของพนักงาน

ปรับนโยบาย
Credit Term ลดลงเหลือ 15 วัน
จากเดิม 45-60 วัน จนกว่าสถานการณ์
คล่ีคลายลง เพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่อง
ให้แก่คู่ค้าของธนาคารทุกราย

SCB…รวมใจสู้ภัยไวรัส COVID-19 

• สมทบทุนจัดซ้ืออุปกรณ์ทาง
 การแพทย์และการรักษาพยาบาล
 ให้แก่ โรงพยาบาล
 จํานวน 11 แห่ง 
 รวมเปน็เงิน 8 ล้านบาท
• ส่งมอบหน้ากากอนามัย
 จํานวนกว่า 52,000 ช้ิน
 ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
 และโรงพยาบาลรามาธิบดี

• ร่วมเปน็ช่องทางในการระดมทุน
 และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
 ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงาน
 ต่าง ๆ ในการเชิญชวนบริจาคโลหิต 
 บริจาคเงินและอุปกรณ์ทาง
 การแพทย์

• มอบถุงปนัสุขและดําเนินโครงการ
 ไทยพาณิชย์รวมใจให้โลหิตฝ่าวิกฤต
 COVID 19

ลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่

ยอดสินเช่ือภายใต้โครงการ
ช่วยเหลือทางการเงิน ในป ี2563
(พันล้านบาท)

ลูกค้า
SME

ลูกค้าบุคคล
และ sSME

ไตรมาส 2

สินเช่ือท้ังหมด (%)

ลูกค้า

คู่ค้า

สังคม

พนักงาน406

217

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

216

839

208

218

210

636

119

106

177

402

39%

29%

18%
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ  
ธุรกิจไทยมั่นคง” 

ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคม
สถาบันการเงินของรัฐ  

ธนาคารร่วมกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ เข้าร่วมโครงการ  
DR BIZ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจกลุ่มที่
ยงัมศีกัยภาพแตป่ระสบปญัหาจากสถานการณเ์ศรษฐกจิ
และมเีจา้หนีธ้นาคารหลายราย ใหไ้ดร้บัการบรรเทาภาระหนี้
โดยการรวมหนี้และลดระยะเวลาการติดต่อเจ้าหนี้
หลายราย ผ่านแนวทางแก้ไขหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ตกลงร่วมกัน 
เช่น การขยายเวลาชําระหนี้ การลดค่างวด หรือการปรับ
เงื่อนไขการผ่อนชําระหนี้ให้เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณา
ให้สินเชื่อใหม่

สนับสนุนชุดตรวจ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนักวิจัยคนไทยครั้งแรกในโลก 

ธนาคารร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนับสนุนสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในการ
วิจัยและพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยพัฒนารูปแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดระยะเวลา
การวินิจฉัยโรค มีต้นทุนตํ่า ทําให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยงานวิจัยครั้งนี้ VISTEC ยังได้รับความช่วยเหลือ
ด้านเทคโนโลยจีากสถาบนั Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology and Harvard, USA 
และความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ยประกอบดว้ยกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล คณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี 
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โครงการความคิดริเริ่ม 

ตรวจสุขภาพออนไลน์บนแอป SCB Easy 

ธนาคารเข้าใจในความกังวลทางด้านสุขภาพของลูกค้า 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
จึงใช้โอกาสนี้ขยายขีดความสามารถด้านระบบนิเวศ 
ดา้นสขุภาพ (SCB Healthcare Ecosystem) ดว้ยการ 
นําเสนอทางเลือกใหม่เพ่ือดูแลสุขภาพให้ลูกค้าของ
ธนาคารด้วยการเข้าถึงบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ 
(Tele-consultation) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่าน
แอปพลเิคชนั SCB Easy ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถทําการ
นัดหมายล่วงหน้ากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือ
ขอคําปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยตรงโดยไม่ต้องเดินทาง
ไปโรงพยาบาล  

“SCB 10X We Are In This Together” 
ชวนสตาร์ตอัปไทยโชว์ศักยภาพ 
สร้างสิ่งใหม่ให้โลกยุคหลัง COVID-19

SCB 10X มีความห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบที่
สตารต์อพัไทยเผชญิจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเงินลงทุนที่จะทําให้
ไอเดยีธรุกจิสามารถดําเนนิตอ่ไปได ้จงึไดร้ว่มกบั 3 กลุม่
นักลงทุนระดับภูมิภาค ได้แก่ Monk’s Hill Ventures, 
Golden Gate Ventures และ Insignia Ventures 
Partners ช่วยเหลือสตาร์ตอัปพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
ผา่นโครงการ “SCB 10X We Are In This Together” 
ด้วยการเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยที่ได้รับผลกระทบ

ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้นําเสนอรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจ 
โดย 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับโอกาสสําคัญ
ในการนําเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการที่มีชื่อเสียง
ใน Venture Capital ระดับสากล เพ่ือนําคําแนะนํา
ไปประยุกต์ใช้ในการปรับกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจต่อไป  

สําหรับทีม ARIS และทีม Vonder ซึ่งเป็น 2 สตาร์ตอัป
ไทยที่ชนะเลิศในโครงการนี้ได้รับรางวัลเป็นเงินลงทุนจาก 
SCB 10X ในรปูแบบของหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible 

Note) มูลค่า 5 ล้านบาท และ AWS Credit มูลค่า
ประมาณ 3 ล้านบาท ผ่านโครงการ AWS Activate ซึ่ง
เป็นการให้ความช่วยเหลือและเทรนนิ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ของ AWS ตลอดจนพ้ืนที่ทํางาน Co-working Space 
ที่ True Digital Park ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน มูลค่า 
9 แสนบาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นมากกว่า 
15 ล้านบาท 
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การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล  

เทคโนโลยีดิจิทัลได้พลิกโฉมการทําธุรกิจในอุตสาหกรรม
การเงนิการธนาคารอยา่งสิน้เชงิ โดยเทคโนโลยทีางการเงนิ 
หรือ Fintech ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการเงิน
ในหลากหลายรูปแบบที่ไม่เพียงช่วยให้การทําธุรกรรม
ทางการเงินรวดเร็วขึ้น หากยังช่วยลดต้นทุนผ่านการใช้
ระบบออโตเมชั่นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสรา้ง พ้ืนฐาน ซึง่มบีทบาทสําคญัตอ่การปรบัตวั
ของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค  

นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให ้    
รูปแบบการแข่งขันในธุรกิจการเงินการธนาคารไม่เหมือน
เดิมอีกต่อไป อันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จาก 
Fintech ในเชิงธุรกิจที่มิได้จํากัดเพียงผู้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารเท่านั้น หากบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการฟนิเทค 
รายใหม่ (Fintech Startups) บริษัทด้านเทคโนโลยี 
ยังสามารถประยุกต์ใช้ ต่อยอด และพัฒนาการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้เช่นเดียวกัน  

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์จึงให้ความสําคัญกับ
การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลั (Digital Transformation) ซึง่ได้
ปรับตัวมาอย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนภายใต้โครงการ 
SCB Transformation นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 
รวมถึงการจัดตั้งบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จํากัด 
(SCB 10X) ในปี 2562 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างขีด
ความสามารถใหมท่ัง้ดา้นเทคโนโลยแีละดา้นขอ้มลู รวมถงึ
การเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นนํา เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สู่ก้าวต่อไปของธนาคารในการเป็นบริษัท
เทคโนโลยทีีใ่หบ้รกิารทางการเงนิ หรอื ‘Tech Company’  
ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและคุณค่าที่  
โดดเด่นให้กับลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน 

หนึ่งในกลยุทธ์ของธนาคาร 
ด้านการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน 
บนพ้ืนฐานที่แข็งแกร่ง คือ 
การผลักดัน ‘ดิจิทัลแบงกิ้ง’ และ 
‘ระบบนิเวศทางธุรกิจ’ รูปแบบใหม่ 
การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับ 
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
และกรอบความคิด 
เพ่ือยกระดับประสบการณ์ที่ดี 
และเป็นคู่คิดทางการเงิน 
ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด
ใน 3 รูปแบบ

ดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยีของธนาคาร
รวมถึงท่ีจะจัดต้ังหรือลงทุนในอนาคต

การลงทุนร่วมสร้าง 
(Venture Builder)

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด บริษัท มันนิกซ์ จํากัดบริษัท เอสซีบี อบาคัส จํากัด บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จํากัด

การร่วมลงทุนทางยุทธศาสตร์
และการร่วมมือเปน็พันธมิตร 
(Strategic Investment
and Partnership)

การลงทุนในบริษัท
เทคคอมพานีและ
สตาร์ตอัปท่ัวโลก
(Venture Capital)
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ  
 

เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในประเทศ 
ในป ี 2563 ธนาคารประสบความสําเรจ็ในการสรา้งประสบการณด์จิทิลัผา่นแพลตฟอรม์ธรุกรรมทางการเงนิของธนาคาร
และแพลตฟอร์มบริการในรูปแบบใหม่ที่พัฒนาโดย SCB 10X และบริษัทย่อยภายใต้ SCB 10X  

 
จํานวนผู้ใช้งานดิจิทัลเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

 
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบใหม่

 

ผู้ใช้งานดิจิทัล 

13.7  
ล้านคน 

 
ผู้ใช้งานดิจิทัล 
รายใหม่ 

3.4  
ล้านคน 

 

77%  
ของธุรกรรมทั้งหมด 
ผ่านช่องทางดิจิทัล  

 
จํานวนธุรกรรม 
ผ่านช่องทางดิจิทัล 
เพ่ิมขึ้น  

58% 

แพลตฟอร์มฟูด้เดลิเวอรี่  
เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2563 

แพลตฟอร์มขายออนไลน์ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ให้ผู้ประกอบการ SMES  
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน 2563 

 
ผู้ใช้งานรวม  

940,000 คน 

 

54,000 ร้านค้า 

 

11,000 
รายการสั่งซื้ออาหารต่อวัน 



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER
รายงานความยั่งยืน 

ประจําปี 2563

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

ข้อมูลสําคัญ 
ในปี 2563

รายงาน 
พิเศษ

22

ผลักดันโมเดลธุรกิจและระบบนิเวศรูปแบบใหม่  

ธนาคารโดย SCB 10X ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับและ
ขยายขอบเขตของอีโคซิสเต็มด้านดิจิทัลไลฟส์ไตล์ (Digital Lifestyle Ecosystem) ให้กว้างขึ้นและตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม  

แพลตฟอร์มโดย SCB 10X 
 

SCB Shop Deal 

Platform for SME to Sell Deal/ Voucher’ 

แพลตฟอรม์เวบ็ไซตร์วมขอ้เสนอพิเศษจาก                                        
ผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ตลาดกลางที่อํานวยความสะดวก 
ระหว่างผู้ประกอบการและซื้อ (B2C)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม สมัครผ่าน SCB EASY ขั้นตอนอนุมัติเร็ว

Party Haan 

‘Group Buying/ Sharing 
Platform’ 

แอปพลเิคชนัชว่ยหาเพ่ือนชว่ยหาร
หรอืแชรค์า่สนิคา้และบรกิารตา่ง ๆ 
โดยชําระเงนิผา่น SCB EASY หรอื
บญัชขีองธนาคารอืน่ ๆ 

MaoMao 

“Wholesale e-Commerce 
Platform” 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

ศูนย์รวมแบรนด์และผู้ผลิต 
แบบค้าส่งสําหรับผู้ค้าออนไลน์ 

  ไม่คิดค่าธรรมเนียม

Robinhood 

‘Food Delivery Platform’ 

 ไม่คิดค่าธรรมเนียมร้านอาหาร (GP) 

 โอกาสสําหรับ SMEs ในการเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือขยายธุรกิจ 

 สร้างรายได้ให้ร้านอาหารเล็ก ๆ (มากกว่า 50,000 แห่ง) 
 และสร้างงานให้คนส่งอาหาร (มากกว่า 11,000 คน)

แพลตฟอร์มโดยบริษัทย่อยภายใต้ SCB 10X 
 

Money Thunder 

‘AI-Powered Lending Platform’ 

แอปพลิเคชันสินเชื่อออนไลน์ เพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย                          
เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่าย ได้เงินไว ด้วย AI
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ผนึกความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
ผสานเข้ากับวิถีชิวิตรูปแบบใหม่ 
เพ่ือช่วยเหลือลูกค้าและสังคม  
โดยพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ฟูด้เดลิเวอรี่สัญชาติไทย  
ภายใต้ชื่อ “ROBINHOOD”
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การลงทุนร่วมสร้าง (Venture Builder) ของ SCB 10X 

มุ่งเน้นการลงทุนร่วมสร้างธุรกิจประเภทเทคสตาร์ทอัพใหม่ ๆ ที่มองเห็นเทรนด์และความต้องการของตลาดในโลกอนาคต 

ความร่วมมือกับ Alpha Finance Lab 

รว่มเปน็สว่นหนึง่ในทมี Alpha Finance Lab ผูนํ้าดา้นบรกิารทางการเงนิแบบไรต้วักลาง (DeFi) เพ่ือรว่มกนัคน้ควา้และพัฒนา
นวตักรรมทางการเงนิแหง่โลกอนาคตทีเ่กีย่วกบั Decentralized Finance (DeFi) หรอื บรกิารทางการเงนิแบบไรต้วักลาง เชน่ 
Alpha Homora โดยม ีBand Protocol บรษิทัพัฒนาบลอ็กเชนอนัดบัหนึง่ในเมอืงไทย และตดิทอ็ป 100 ของโลกรว่มเปน็ทีป่รกึษาโครงการ

สิงหาคม 2563 

 

หนึ่งในผู้ร่วมลงทุนรอบ Series C ของ 
‘BlockFi’ ผู้ ให้บริการด้าน Digital 
Asset ในสหรัฐอเมริกา โดยการระดมทุน
รอบนี้มีเป้าหมายที่จะขยายตลาดในระดับ
โลก จากผลการดําเนนิงานทีเ่ตบิโต 10 เทา่
ในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งปัจจุบันมี
สนิทรพัยม์ลูคา่ 1,500 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
บนแพลตฟอร์มและมีอัตราขาดทุนตํ่า
จากการปล่อยกู้ตั้งแต่เริ่มต้น 

 

กันยายน 2563 

 

หนึง่ในผูร้ว่มลงทนุหลกั (Lead Investor) 
รว่มกบั Vertex Ventures Southeast 
Asia and India, Quona Capital และ 
LINE Ventures ในการระดมทนุระหวา่งรอบ 
(Bฺridge Round) กอ่นรอบ Series B 
ของ ‘ซันเดย์ (Sunday)’ กลุ่มบริษัท 
อนิชวัรเ์ทค ซึง่มเีปา้หมายทีจ่ะนําเงนิทีไ่ด้
จากการระดมทุนไปพัฒนาขยายธุรกิจใน
ประเทศไทยและประเทศอนิโดนเีซยี อกีทัง้
ยงัตอ่ยอดพัฒนาแพลตฟอรม์ ผลติภณัฑ์
ประกนัสขุภาพกลุม่ และซเูปอรแ์อป เพ่ือ
ใหก้ารบรกิารลกูคา้ประกนัสขุภาพและประกนั
รถยนตส์ามารถทําไดอ้ยา่งครบวงจรตอ่ไป 

 

ตุลาคม 2563 

 หนึ่งในผู้ร่วมลงทุนรอบ Series A ของ
สตาร์ตอัปไทย ‘MyCloudFulfillment’ 
บริษัทคลังสินค้าออนไลน์ครบวงจร ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะนําเงินที่ได้จากการระดมทุน
ไปพัฒนาระบบการจัดการด้านข้อมูลที่จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซสามารถ
บริหารและขายสินค้าได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมถึงมีแผนร่วมกันในการ
พัฒนาโซลูชั่นต่าง ๆ เพ่ือตอบโจทย์ 
Social Commerce ในอนาคตด้วย 

 

พฤศจิกายน 2563 

 
หนึง่ในผูร้ว่มลงทนุรอบ Series C ของ 
‘theAsianparent’ คอมมูนิตี้แพลตฟอร์ม
สําหรับแม่และเด็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่มีผู้ใช้งานต่อ
เดือนมากกว่า 30 ล้านคน  

นอกจากการรว่มลงทนุแลว้ SCB 10X ยงั
ไดร้ว่มกบั theAsianparent เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่จะ
ช่วยให้กลุ่มพ่อแม่ยุคใหม่ในประเทศไทย
สามารถตัดสินใจและจัดการการเงินของ
ครอบครวั เชน่ การเงนิเพ่ือการศกึษาของ
บตุร การจดัการการเงนิสําหรบัเหตฉุกุเฉนิ 
ไดด้ยีิง่ขึน้อกีดว้ย 

การลงทุนในบริษัทเทคคอมพานีและสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลกของ SCB 10X 

มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทเทคคอมพานีและสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลก โดยให้ความสนใจใน 5 ธุรกิจหลัก ได้แก
่
• บริการด้านการเงิน (Fintech) 
• เทคโนโลยดีจิทิลัในอนาคตสําหรบัการทํางานและไลฟส์ไตล ์(Future Digital of Working and Lifestyle) 
• บริการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Healthcare and Wellness) 
• การเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต Internet of Things (IoT-Enabled World) และ 
• เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)
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ธนาคารยังคงมุ่งสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ ผ่านการ
ลงทุนและใช้เทคโนโลยีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ
ธุรกิจการเงินการธนาคารไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) บล็อกเชน (Blockchain) ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ได้มา
ทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพ่ือนําไปสู่
การนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ขา้ถงึกบัความตอ้งการ
เฉพาะบุคคลและเฉพาะกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น  

ขณะเดียวกัน ธนาคารจะสร้าง “Digital Commerce 
Ecosystem” อยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 
SMEs ให้สามารถเติบโตและขยายธุรกิจในยุคดิจิทัล
ได้อย่างยั่งยืน และต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจเพ่ือสร้าง “Digital Lifestyle Ecosystem” 
สําหรับลูกค้าบุคคล ตลอดจนพัฒนา Digital Lending 
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ประชาชน
ทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าทั่วไป ลูกค้า SMEs รวมถึงลูกค้าที่ไม่มี
หลกัประกนั ซึง่จะนํา AI และ Machine Learning เขา้มา
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือช่วยให้ธนาคารสามารถ
ปล่อยกู้ให้กับลูกค้าที่ดีและมีความรับผิดชอบด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่เหมาะสมได้ดีขึ้นจากต้นทุนการให้บริการที่ 
ลดลง โดยธนาคารเชื่อว่าจะส่งผลให้โมเดลธุรกิจและ 
การให้บริการลูกค้าในอนาคตเปลี่ยนแปลงอย่างมี     
นัยสําคัญ จากปัจจุบันที่ธนาคารทํา Platform Banking 
และ Partnership Banking ขยายไปสู่ Predictive 
Banking เพ่ิมขึ้น 

นอกจากนี ้ ธนาคารยงัใหค้วามสําคญักบัการสรา้งรากฐาน
และวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับการดําเนิน
ธรุกจิในยคุดจิทิลั เพ่ือดงึดดูผูท้ีม่คีวามสามารถ (Talents) 
และสร้างนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนสู่ผลลัพธ์เชิงบวก
ต่อธนาคารและสังคมโดยรวมต่อไป
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ธนาคารจะใช้  
Digital Technology 
สนับสนุนการพัฒนา  
Digital Innovation 
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรวิถีใหม่ 
ผ่าน Disruptive Business 
Model และใช้ Data  
ทําความเข้าใจลูกค้า เพ่ือสร้าง 
Customer Engagement  
และ Experience ที่ดี 
รวมถึงการสร้างขีดความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีผ่าน SCB 10X

เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารที่ต้องการก้าวสู่การเป็น
องค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric 
Organization) นอกเหนือจากการพัฒนาและนําเสนอ
โซลูชั่นทางการเงินและนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้แลว้ ธนาคารยงัไดนํ้าระบบการจดัการ
ขอ้คดิเหน็ลกูคา้แบบครบวงจร (Closed Loop Feedback 
System and Hot Alert) มาใช ้ ซึง่ชว่ยอํานวยความ
สะดวกใหแ้กล่กูคา้ในการใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ 
ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้ธนาคารสามารถติดตามและ
ตอบสนองตอ่ขอ้คดิเหน็ของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และทันท่วงท ี ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ (Service 
Level Agreement: SLA) ทีธ่นาคารกําหนดไวอ้กีดว้ย  

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
กลุ่มลูกค้าที่ ใช้บริการดิจิทัลแบงกิ้งอย่างสมํ่าเสมอ 
โดยได้นําดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลกูคา้ (Customer 
Satisfaction Score: CSAT) มาใช้ในการสํารวจ
ความคิดเห็นของลูกค้าต่อบริการดิจิทัลแบงกิ้งนับตั้งแต่
ป ี2560 เปน็ตน้มา หลงัจากการประกาศแผนยทุธศาสตร ์
SCB Transformation ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
แบงกิ้งอย่างเต็มรูปแบบเมื่อกลางปี 2559  

การพัฒนาและเติบโต 
อย่างต่อเนื่องในปี 2564 

 หมายเหตุ: ความครอบคลุมของข้อมูล (Data Coverage) อยู่ที่ 100% 
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