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ความมุ่งมั่น 
 

ธนาคารจะดําเนนิการวเิคราะหส์ถานการณก์ารเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่พอรต์โฟลโิอ
ของธนาคาร ดว้ยการบรูณาการประเดน็การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศเข้าในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร โดยดําเนินการประเมินผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้สมมติฐานต่าง ๆ 
(Scenario Analysis) อันเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
คณะทํางานดา้นการเปดิเผยขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สภาพภมูอิากาศ (TCFD Recommendations) เพ่ือนํามาใช้
ในการทดสอบภาวะวกิฤตของธนาคาร (Stress Testing) 
สําหรบักําหนดเพดานการกระจกุตวัของสนิเชือ่ในบางกลุม่
อตุสาหกรรม (Industry Limits) และทบทวน ปรบัปรงุแผน
ธรุกจิของธนาคาร ควบคูไ่ปกบัการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารทางการเงนิทีม่สีว่นชว่ยบรรเทาหรอืปรบัตวัตอ่การ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพ่ือดลุยภาพในการบรหิาร
ความเสีย่งและการสรา้งโอกาสทางธรุกจิ รวมถงึสนบัสนนุ
การเปลีย่นผา่นไปสูเ่ศรษฐกจิและสงัคมคารบ์อนตํา่ 

ความท้าทาย 
 

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา 
รายงานวา่ป ี 2563 เปน็ปทีีโ่ลกมอีณุหภมูสิงูสดุในชว่ง
ระยะเวลา 140 ป ี นบัตัง้แตม่กีารเริม่เกบ็สถติ ิ สําหรบั
ประเทศไทย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พบวา่พ้ืนทีร่อ้ยละ 23 ของประเทศไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น นํ้าท่วมฉับพลันอันเนื่องมาจากปริมาณฝน
ที่ตกเพ่ิมมากขึ้น การเกิดภัยแล้ง และระดับนํ้าทะเล
ทีส่งูขึน้ ปรากฏการณท์างธรรมชาตเิหลา่นีล้ว้นสง่ผลกระทบ
ตอ่การดําเนนิกจิกรรมของทกุภาคสว่น ซึง่หากภาคธรุกจิ
หรือองค์กรไม่ตระหนักในการกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างเหมาะสมและทันท่วงที อาจส่ง
ผลกระทบต่อเนื่องมายังภาคการเงินการธนาคารในฐานะ
ผู้สนบัสนนุทางการเงนิ 

แนวทางการบริหารจัดการ  
 

ธนาคารให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยง
และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
กําหนดความมุง่มัน่และแนวทางการบรหิารจดัการประเดน็
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนภายใต้นโยบายความยั่งยืนของ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย ์
จํากัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านความยั่งยืน
ที่มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน โดยมีผู้บริหารสูงสุดของ  
กลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มผลกัดนัการดําเนนิงานใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบการดําเนนิงานและแผนงานทีกํ่าหนด ซึง่โครงสรา้ง
การกํากับดูแลดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การขับเคลื่อนประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญอื่น ๆ 
พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะทํางานประเมิน 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate 
Change Risk Taskforce) เพ่ือระบุแนวทางการ
ศึกษาและประเมนิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ
อากาศต่อพอร์ตสินเชือ่ ตลอดจนบรูณาการประเดน็ความ
เสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ธนาคาร
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ความเสีย่งทีเ่กดิจากผลกระทบของการเปลีย่นผา่น 
ไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า (Transition Risk) 

การผลกัดนัระบบเศรษฐกจิไปสูเ่ศรษฐกจิคารบ์อนตํา่นํามา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของภาครัฐ ข้อกําหนด
กฎหมาย เทคโนโลย ีหรอืสภาพตลาด ซึง่ปจัจยัเหลา่นีต้า่ง
สง่ผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบตอ่ธรุกจิในดา้นตา่ง ๆ 
อาท ิโมเดลธรุกจิ แนวทางการดําเนนิงาน ตลอดจนชือ่เสยีง
และผลประกอบการ โดยระดบัความรวดเรว็หรอืความรนุแรง
ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน 
เชน่ กลุม่อตุสาหกรรม ประเทศทีต่ัง้ หรอืปรมิาณการปลอ่ย
คารบ์อนของธรุกจินัน้ ๆ   

ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) 

ความเสีย่งประเภทนีห้มายถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน (Acute) เช่น 
อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ และอย่างเรื้อรัง 
(Chronic) เช่น ความรุนแรงและความถี่ของภัยแล้ง ซึ่ง
ความเสี่ยงทางกายภาพส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของธนาคารและหว่งโซค่ณุคา่ ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่เนือ่ง
อย่างมีนัยสําคัญต่อภาพรวมและผลประกอบการของ
ธนาคาร 

ในบทบาทผู้สนับสนุนทางการเงินและสรรหาเงินทุนเพ่ือ
ก่อให้เกิดกิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคาร
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปอ้งกนัและบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาสําคัญระดับโลก ผ่านการ
ให้การสนับสนุนทางการเงินด้วยเครื่องมือทางการเงิน
ต่าง ๆ (Financial Instrument) แก่ธุรกิจและกิจการ
ทีม่สีว่นชว่ยบรรเทาผลกระทบหรอืมกีารเตรยีมความพรอ้ม
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ธนาคาร
ได้บูรณาการแนวคิดและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ยทุธศาสตรอ์งคก์รผา่นเครือ่งมอื Balanced Scorecard 

พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มธุรกิจกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ที่ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ ทัง้นี ้ แนวทางการดําเนนิงานและผลการ
ดําเนนิงานนําเสนออยูใ่นบท ‘การเงนิทีย่ัง่ยนื’ ภายใตห้วัขอ้ 
โซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืนและการให้สินเชื่อ/ การลงทุน
อยา่งรบัผดิชอบ  

ด้านการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ธนาคารมุ่งสร้างความเข้าใจและบริหาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 
2 ประเภทหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า (Low-
carbon Economy Transition Risk) และความเสี่ยง
ทางกายภาพ (Physical Risk)

 

คณะกรรมการธนาคาร 

รบัผดิชอบภาพรวมในการนําธนาคาร
ดําเนินงานบนเส้นทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ทําหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
นโยบายและทิศทางกลยุทธ์ด้าน
ความยั่งยืน และกํากับดูแลให้การ
ดําเนินงานของธนาคารและกลุ่ม
ธรุกจิทางการเงนิเปน็ไปตามนโยบาย 

 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อน        
การดําเนินงานด้านความยั่งยืน 

สนับสนุนการนํานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงให้คําแนะนําในการ
พัฒนาการดําเนินงานความยั่งยืน 
ตลอดจนตดิตามและประเมนิผลการ
ดําเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัเปา้หมาย 

 

 

คณะทํางานด้านการประเมิน   
ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ 

ศกึษาและประเมนิความเสีย่งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
พอร์ตสินเชื่อ ตลอดจนบูรณาการ
ประเดน็ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศเขา้เปน็สว่นหนึง่ของ
กระบวนการบริหารจัดการความ
เสีย่งของธนาคารอยา่งเปน็ระบบ 
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อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงทั้งสองประเภทมีความสัมพันธ์
เชิงผกผัน กล่าวคือ หากความพยายามในการเปลี่ยนผ่าน
สูเ่ศรษฐกจิคารบ์อนตํา่มคีวามเขม้ขน้และจรงิจงั จะสง่ผล
ให้ความเสี่ยงต่อธุรกิจอันเนื่องมาจากการประกาศใช้
กฎระเบียบหรือข้อบังคับใหม่ ๆ เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่
ความเสี่ยงทางกายภาพ อาทิ ภาวะนํ้าท่วมหรือภัยแล้ง
รุนแรงจะลดลง ในทางกลับกัน หากไม่มีการขับเคลื่อน
หรอืความพยายามทีจ่ะเปลีย่นผา่นไปสูเ่ศรษฐกจิคารบ์อนตํา่
อย่างจริงจัง ความเสี่ยงทางกายภาพจะเพ่ิมสูงขึ้น 
เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพ่ิมขึ้นเกินกว่า 1.5 
องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรง หากแต่ความเสี่ยงต่อธุรกิจอันเกิดจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือเปลี่ยน
ผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าจะอยู่ในระดับตํ่า 

อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการแก้ ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสามารถช่วยลด
ความเสีย่งทางกายภาพได ้ ซึง่จะนําไปสูก่ารกําหนดกฎเกณฑ์
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ซึ่งจะมีผลโดยตรง
ต่อนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ธุรกิจและองค์กร ตลอดจนความต้องการของตลาดด้าน
การจํากดัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก เชน่ การเลอืกดําเนนิ
ธุรกิจกับบริษัทที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า หรือการจัดเก็บภาษี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม
จะช่วยลดความเสี่ยงทางกายภาพซึ่งเป็นผลดีต่อ
สิง่แวดลอ้มในภาพรวม

ประเภทของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กฎหมาย

• ภาษีคาร์บอน
• การจํากัดการปล่อย
คาร์บอน
• การรายงานปริมาณ
คาร์บอน

เทคโนโลยีและตลาด

• ประสิทธิภาพพลังงานท่ีสูงข้ึน
• การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี
 ท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
• ราคาพลังงานหมุนเวียน
 ท่ีถูกลง

ช่ือเสียง

• ทัศนคติของผู้บริโภคเปล่ียนไป
• ความเส่ียงจากการสนับสนุน
 อุตสาหกรรมบางประเภท
• ข้อกังวลเก่ียวกับการอ้าง
 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 ท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง

เฉียบพลัน

• วาตภัย
• อุทกภัย
• ไฟป่า

เร้ือรัง

• ภัยแล้ง
• การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล
• การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ

ความเส่ียงทางกายภาพ (Physical Risk)

ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลกระทบจากการเปล่ียนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ํา (Transition Risk)
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ในป ี 2563 ธนาคารไดร้ว่มมอืกบัผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก
ในการศกึษาและพิจารณาความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ ทัง้ดา้นกายภาพ (Physical Risk) และดา้น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า 
(Transition Risk) โดยอา้งองิกรอบแนวทางและเครือ่งมอื
ดังกล่าวในการกําหนดสมมติฐาน (Assumption) และ
สถานการณจํ์าลอง (Scenario) จากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ซึง่เริม่จากการคาดการณป์รมิาณการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจกของธรุกจิในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม เพ่ือประเมนิ
การเปลีย่นแปลงทางกฎระเบยีบและนโยบายทีอ่าจเกดิขึน้เปน็
มาตรการปอ้งกนั ควบคูไ่ปกบัระดบัอณุหภมูขิองโลกทีส่งูขึน้
อนัจะสง่ผลตอ่ความเสีย่งทางกายภาพจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ การประเมินแบบองค์รวมจะนํามาซึ่ง
สมมติฐานที่เหมาะสม (Assumption) เพ่ือกําหนด
คา่ตวัแปรซึง่จะถกูนําไปประยกุตใ์นการคํานวณผลกระทบ
ด้วยแบบจําลองเชิงปริมาณ (Quantitative Model) 
เพ่ือประเมินและวเิคราะหผ์ลกระทบตอ่พอรต์โฟลโิอสนิเชือ่
ธุรกิจ ตลอดจนผลกระทบต่อธนาคารที่อาจเกิดขึ้น
จากการผิดนัดชําระหนี้ของลูกค้าธุรกิจที่ดําเนินกิจการ

ในภาคอตุสาหกรรมทีม่คีวามเสีย่งในการได้รับผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

ทั้งนี้ สมมติฐานที่ธนาคารปรับใช้ในสถานการณ์จําลอง 
(Scenario) ถูกจัดทําขึ้นโดย Network for Greening 
the Financial System (NGFS) ซึ่งเป็นการรวมตัว
โดยความสมัครใจของธนาคารกลางในแต่ละประเทศเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับ
อุตสาหกรรมการเงิน รวมถึงร่วมส่งเสริมให้ภาคการเงิน
มีศักยภาพและบทบาทในการผลักดันการเปลี่ยนผ่าน
สู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  

ณ สิ้นปี 2563 ธนาคารอยู่ระหว่างการประมวลผล     
การประเมินผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยจะนําผลการศึกษามาปรับใช้และ
ผนวกเขา้เปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
และการกําหนดยุทธศาสตร์และแผนของธุรกิจในอนาคต
ของธนาคารตอ่ไป

แนวทางของธนาคารในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง               
สภาพภูมิอากาศภายใต้สมมติฐานต่าง ๆ 

การดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563   
 

เพ่ือบูรณาการประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศเขา้เปน็สว่นหนึง่ของการบรหิารความเสีย่ง
ในระดบัองคก์ร ในป ี 2563 ธนาคารไดแ้ตง่ตัง้คณะทํางาน
ดา้นการประเมนิความเสีย่งจากสภาพภมูอิากาศ (Climate 
Risk Assessment Taskforce) โดยมปีระธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร กลุม่งานบรหิารความเสีย่ง เปน็ประธาน และตวัแทน
จากกลุม่งานบรหิารความเสีย่ง ฝ่ายงานความยัง่ยนืองคก์ร 
และศนูยว์จิยัเศรษฐกจิและธรุกจิ (Economic Intelligence 
Center: EIC) ร่วมเป็นคณะทํางาน เพ่ือระบุแนวทาง
การศกึษาและประเมนิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพ  
ภมูอิากาศตอ่พอรต์สนิเชือ่ลกูคา้ธรุกจิ ตลอดจนผนวกแนวทาง
การบรหิารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคาร 
(Stress Testing) อนัเปน็ไปตามคําแนะนําของคณะทํางาน
ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ภมูอิากาศ (The Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures: TCFD) 

 
การประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศภายใตส้มมตฐิานตา่ง ๆ 
คณะทํางานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ได้แนะนําแนวทางและ   
เครื่องมือการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศภายใต้สมมติฐานต่าง ๆ (Climate 
Change Risks and Scenario Analysis) เพ่ือให ้
สถาบันการเงินและธนาคารสามารถทําความเข้าใจถึงระดับ
ความเสีย่ง ตลอดจนความรนุแรงของผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่พอรต์โฟลโิอ
สินเชื่อธุรกิจและการดําเนินงานในภาพรวมของธนาคาร   
ซึง่รวมถงึโอกาสทางธรุกจิทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ย

Physical
Risk

Temperature
Pathway

Financial
Impact

CO2 Pathway

Carbon Tax, Other
Climate Policy

Climate Change
Scenarios
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ความท้าทาย  
 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วส่งผล
ตอ่ความเสือ่มโทรมและการลดลงของทรพัยากรธรรมชาต ิ
รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดย
ประเทศไทยประสบกับภาวะภัยแล้งที่นานขึ้น อุทกภัยที่
บอ่ยครัง้มากขึน้ รวมถงึภยัธรรมชาตติา่ง ๆ ซึง่สว่นหนึง่
เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่มี
ขยะทะเลสูงสุดในโลก ซึ่งขยะพลาสติกยังคงเป็นปัญหา
สําคัญ ขณะที่ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น 
PM2.5 ยงัคงครอบคลมุทัว่ประเทศไทยในทกุชว่งฤดหูนาว 
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะ อุตสาหกรรมการเผา
ในภาคการเกษตร เป็นต้น 

ด้วยตระหนักถึงบทบาทของธนาคารในการมีส่วนร่วม
บรรเทาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้าง
ต้นที่สามารถส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยาวและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบัน ธนาคารจึงได้ดําเนินนโยบาย กําหนดเป้าหมาย 
และพัฒนาโครงการความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการดําเนินธุรกิจ  

ความมุ่งมั่น  
 

ธนาคารมุ่งส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการจัดการของเสียภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการ
พิจารณาแนวทางการลดใชพ้ลงังานและมลภาวะอนัเกดิจาก
การขนส่งและการเดินทาง ตลอดจน ดําเนินการร่วมกับ
คู่ค้าในการพัฒนาผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ตอ่เนือ่ง    

การบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรฐาน 
การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

กํากับดูแล 
โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม 

กําหนดให้ประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการประเมนิ
ความเสีย่ง 

สรา้งความตระหนกัรู้
ให้กับพนักงาน 
ผ่านการฝึกอบรม 
กิจกรรม  
และการสื่อสาร 

สร้างการมีส่วนร่วม 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของธนาคาร 

  เป้าหมาย 
 

ธนาคารกําหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้
พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกําจัดของเสีย
และการใช้นํ้า การเดินทางภายในประเทศ ร้อยละ 10 
ภายในปี 2566  
 
 

โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปีฐาน 2559  

 

  ผลการดําเนินงานในปี 2563 
 

ธนาคารสามารถลด 

• การใช้พลังงานได้ร้อยละ 35 
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2 ได้ร้อยละ 41 
• การกําจัดของเสียได้ร้อยละ 59 
• การใช้นํ้าได้ร้อยละ 38 และ 
• การเดินทางเพ่ือธุรกิจโดยเครื่องบิน ร้อยละ 80 

โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปีฐาน 2559 

เป้าหมายและผลการดําเนินงาน  

หมายเหตุ: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และธนาคารดําเนินนโยบาย Work From Anywhere (WFA) ส่งผล
ให้การใช้พลังงานและทรัพยากรของธนาคารลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งธนาคารอยู่ระหว่างการทบทวนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาวให้สอดคล้องกับรูปแบบการทํางานแบบใหม่นี้ 

แนวทางการบริหารจัดการ  
 

เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดําเนินงานของธนาคารจะมี
ส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบุคลากร
รูจ้กัใชท้รพัยากรอยา่งรูค้ณุคา่และมปีระสทิธภิาพ ธนาคาร
จึงไม่ เ พียงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้ าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากยังส่งเสริมการทํางาน
ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมทั้งการดําเนินงานของ
ธนาคาร ลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารเป็นประธานและมีหน้าที่กําหนดทิศทางและกลยุทธ์
การดําเนนิงาน รวมถงึผลกัดนัและตดิตามผลการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้   

ธนาคารมุ่งมั่นยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2563 ได้เตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO 14001 และเพ่ิมเกณฑ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในระเบียบการประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านการ
ดําเนินงานด้วยตนเองและดัชนีวัดความเสี่ยงด้านการ
ดําเนินงานของธนาคาร หรอื Risk and Control Self-
assessment Procedure (RCSA) and Key Risk 
Indicator (KRI) Regulation โดยหน่วยงานที่ประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลวิเคราะห์แสดงว่า
มีกิจกรรมที่สามารถทําให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจธนาคาร
ในระดับที่มีนัยสําคัญจะต้องระบุมาตรการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยัง   
ส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมของ
พนักงานและคู่ค้าธุรกิจผ่านการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
นโยบาย โครงการ และกิจกรรมรณรงค์ รวมถึงการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
ตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
(Eco-efficiency)  

 
พลังงาน 

การใช้พลังงานในองค์กรอยู่ที่ 
34,358 เมกะวัตต์-ชั่วโมง 

จากเป้าหมายปี 2563 ซึ่งกําหนดไว้ที่  
40,967 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ลดลง 24% จากปี 2562

รวมพลัง SCB ลดใช้พลังงาน:  
ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน 

ในปี 2563 ธนาคารยังสานต่อการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของพนักงานในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการลดใช้พลังงานผ่านโครงการ ‘รวมพลัง 
SCB ลดใช้พลังงาน: ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน’ 
ซึง่ไดม้กีารสือ่สารมาตรการ รณรงคก์ารมสีว่นรว่ม 
ตลอดจนติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง  

• ปรับเวลาเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศ 
ทุกอาคาร  

• ปิดไฟภายในอาคารและลานจอดรถในเวลา 
ที่กําหนด และเปิดเท่าที่จําเป็น 

• รณรงค์ปิดไฟห้องประชุม และถอดสาย
อุปกรณ์ไฟฟา้เมื่อไม่ใช้งาน 

ธนาคารคาดว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 18 ล้านบาทต่อปี 

การดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563 
 

ตลอดปี 2563 ธนาคารได้ดําเนินการทบทวนนโยบาย ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ตลอดจนพัฒนาโครงการ
และความคิดริเริ่มในหลากหลายรูปแบบที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยบรรเทา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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จาก 5Rs สู่การคัดแยกขยะ  

ในปี 2563 ธนาคารได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะภายใต้หลัก 5Rs (Reduce–Reuse–
Recycle–Reject–Repair) ผ่านการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 5 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป 
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย รวมถึงขยะผ้าอนามัยและหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ด้วยการติดตั้งชุดถังแยก
ประเภทขยะในแต่ละชั้นของอาคารสํานักงานใหญ่และอาคารหลัก 

 

ติดตั้งถังขยะ ณ อาคาร
สํานักงานใหญ่และอาคารหลัก 
รวม 86 ใบ 

 

 

รณรงค์ ‘ลด ละ เลิก’ การใช้
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง 

 

 

ปฏิบัติการโครงการ 5ส ผ่าน
กิจกรรม ‘ทิ้งday’ ที่ชวน
พนักงานในทุกอาคารเก็บขยะ
และสิ่งของที่ไม่จําเป็นเพ่ือนําไป
รีไซเคิลหรือทําลายอย่างถูกวิธี 

 

 

สามารถรวบรวมและจําหน่าย
ขยะรีไซเคิลได้มากกว่า 28,428 
กิโลกรัม 

 

 

สามารถนําขยะเศษอาหารกว่า 
6,000 กิโลกรัม  มาทําเป็นปุ๋ย
เพ่ือบ ํารุงต้นไม้รอบธนาคาร 
รวมถึงมอบให้พนักงานหรือ
บุคคลที่สนใจ รวมกว่า 1,500 
กิโลกรัม 

 

ลด
ละ
เลิก

ท้ิงday

 
ของเสีย 

ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่นําไปกําจัด 
โดยวิธีการฝังกลบอยู่ที่ 2,686 ตัน 

จากเป้าหมายปี 2563 ซึ่งกําหนดไว้ที่ 3,367 ตัน

ลดลง 22% จากปี 2562 5Rs

REDUCE

RECYCLE REJECT

REUSE

REPAIR
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ลดลง 30% จากปี 2562

 
นํ้า 

การใช้นํ้าภายในองค์กรอยู่ที่ 0.24 ล้านลูกบาศก์เมตร 
จากเปา้หมายป ี2563 ซึง่กําหนดไวท้ี ่0.30 ลา้นลกูบาศกเ์มตร

 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• ทางตรงอยู่ที่ 9,629 จากเป้าหมายปี 2563 10,152 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

• ทางอ้อมอยู่ที่ 13,218 จากเป้าหมายปี 2563 17,272 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

• จากการเดินทางโดยเครื่องบินอยู่ที่ 551 จากเป้าหมาย 
ปี 2563 2,520 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปรับเปลีย่นเพ่ือสิ่งแวดล้อมทีด่ีกว่า  

ในปี 2563 ธนาคารได้ริเริ่มโครงการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหม่ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงาน
และมลภาวะอันเกิดจากการขนส่งและการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิผล

Eco-friendly Vehicle Program 

ปรบัเปลีย่นรถผูบ้รหิารเปน็รถยนตไ์ฟฟา้ (ELECTRIC 
VEHICLE: EV) จํานวน 17 คัน ซึ่งมีส่วนช่วย   
ลดการใช้นํ้ามันได้ราว 400,000 ลิตร ในระยะเวลา 
5 ปี และสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
มากกว่า 500 ตันคาร์บอนไดอกไซด์เทียบเท่า หรือ
เท่ากับการปลูกป่าประมาณ 18 ไร่ 

ลดคาร์บอนจาก Work From Anywhere    

ประกาศใช้นโยบายการทํางานแบบ Work From 
Anywhere ซึ่งมีช่วยส่วนลดการปล่อยก๊าซ  
เรือนกระจกอันเกิดจากการเดินทางเมื่อเทียบกับ
การทํางานในรูปแบบปกติได้มากกว่า 960,000 
ตันคาร์บอนไดอกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเท่ากับ
การปลูกป่าประมาณ 653,500 ไร่

ลดลง 13% สําหรับ Scope 1 และ  
26% สําหรับ scope 2 จากปี 2562
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การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน  

ธนาคารมุง่ปลกูจติสํานกึรกัษแ์ละสรา้งการมสีว่นรว่มของพนกังานในการบรรเทาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ผา่นการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปสําหรับพนักงานทุกคนของธนาคารและเชิงลึกสําหรับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมรณรงค์ในหลากหลายรูปแบบ และการสื่อสาร
ข้อมูลความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

ร้อยละ 80  

ของพนักงานทั้งหมดผ่านหลักสูตรการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมของธนาคาร 

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม 
• นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
• มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

(ISO 14001:2015) 
• การลดปริมาณขยะด้วย ‘กลยุทธ์ 5R’  
• วิธีการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี   
• วิธีประหยัดพลังงานในสํานักงาน 

 

พนักงาน 458 คน 
ซึ่งเป็นตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้รับการอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงลึก อาทิ  

• หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อม  

• หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสด้าน  
สิ่งแวดล้อม 

• หลักสูตรกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภยัสําหรบัอาคารขนาดใหญ ่ตามระบบ
มาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 

• หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในด้านสิ่งแวดล้อม  

 
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการดําเนินธุรกิจของลูกค้า  
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบด้าน     
สิ่งแวดล้อมและสังคมจากการให้สินเชื่อและการลงทุน
ผ่านการดําเนินงานตามกรอบการพิจารณาให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) 
รวมถึงสร้างเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม 
เพ่ือการเติบโตไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ 
สามารถอ่านข้อมูลและผลการดําเนินงานในปี 2563 
เพ่ิมเติมได้ในบท ‘การเงินที่ยั่งยืน’ 
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การสร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน 
ธนาคารได้ทบทวนและปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงาน
สําหรับผู้รับเหมาจัดงานพิเศษ (Event Organizer 
Procedure) รวมถงึคูค่า้ธรุกจิ เพ่ือสง่เสรมิการดําเนนิงาน
ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

การจัดงานพิเศษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ในปี 2563 ธนาคารกําหนดให้ผู้รับเหมาจัดงานพิเศษ
ทีเ่ขา้มาปฏบิตัหินา้ทีภ่ายในพ้ืนทีข่องธนาคาร จะตอ้งกําหนด
มาตรการจดัการทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั
ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบของธนาคาร โดย
การจัดกิจกรรมหรือจําหน่ายสินค้าภายในอาคารจะต้อง
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้มและไมก่อ่ใหเ้กดิมลภาวะ ขณะเดยีวกนั ผูร้บัเหมา
จัดงานพิเศษจะต้องทําการคัดแยกขยะตามประเภท 
ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ ก่อนนําไปทิ้งในจุด
ที่กําหนดไว้ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีการลงโทษตามที่ระเบียบ
กําหนดไว้

กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างสีเขียว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ธนาคารร่วมกับคู่ค้าธุรกิจในการพัฒนาและปรับปรุง    
ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย
กําหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ค ํานึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกําหนดให้คู่ค้าธุรกิจทุกราย
ลงนามรบัทราบจรรยาบรรณคูธ่รุกจิ SCB (SCB Supplier 
Code of Conduct) ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่กับธนาคาร 
ซึง่จรรยาบรรณดังกล่าวระบุแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งสอดคล้อง
ตามข้อก ําหนดกฎหมาย อยู่บนพ้ืนฐานการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และคํานึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ถุงพลาสติก 
ชนิดหูหิ้ว 

หลอด 
พลาสติก

แก้วนํ้า 
พลาสติก

ขวด 
พลาสติก

ภาชนะ 
ที่ทําจากโฟม

เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานกับคู่ค้าธุรกิจ ธนาคารได้แบ่ง
ประเภทคูค่า้ธรุกจิตามมลูคา่ของการจดัซือ้จดัจา้ง ลกัษณะ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ และระดับความสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งการแบ่งประเภทดังกล่าว
ช่วยให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้อง
กับระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง 

คู่ค้าธุรกิจทุกรายลงนามรับทราบ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
คู่ธุรกิจ SCB

การแบ่งประเภทคู่ค้าธุรกิจตาม
ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร

การคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจตาม
หลักเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล

การตรวจสอบและติดตามแนว
ปฏิบัติของคู่ค้าธุรกิจ ในด้าน
ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ตลอดจนการปฏิบัติด้านแรงงาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด

การประเมินประสิทธิภาพ
การดําเนินงานคู่ค้าธุรกิจ
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คู่ค้าธุรกิจรายใหม่ 

 

ผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย    
นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ตามที่ธนาคารได้ประกาศ
ใช้อย่างเป็นทางการ 

 

 
คู่ค้าธุรกิจกว่า 185 ราย 

 

ร่วมรับฟงันโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนในงาน Vendor Communication Day 2020  

 

ปรับปรุงกระบวนการและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2563 ธนาคารได้ปรับปรุงกระบวนการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคู่ค้าในเชิงสิ่งแวดล้อม
ให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น โดยกําหนดให้มีขั้นตอนการพิจารณาแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สําหรบัการคดัเลอืกคูค่า้ธรุกจิรายใหม ่ ซึง่ผลการประเมนิจะนําไปใชป้ระกอบการพิจารณาการดําเนนิธรุกจิรว่มกนั
ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารได้สื่อสารแนวปฏิบัติดังกล่าวให้คู่ค้าธุรกิจรับทราบผ่านกิจกรรม Vendor 
Communication Day ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี
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ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2563

การใช้พลังงานภายในองค์กร

การใช้พลังงานทั้งหมด (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 52,246 50,215 45,088 34,358 40,967

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 9,042 10,912 11,081 9,629 10,152

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 22,023 20,406 17,767 13,218 17,272

การใช้น�้าภายในองค์กร

ปริมาณน�้าประปาที่ซื้อมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร) 0.37 0.42 0.35 0.24 0.30

การก�าจัดของเสียภายในองค์กร

ปริมาณของเสียที่ไม่อันตรายน�าไปก�าจัดโดยวิธีการฝังกลบ 5,484 6,099 3,513 2,686 3,367

ปริมาณของเสียที่ไม่อันตรายน�าไปผ่านกระบวนการเพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่ 710 642 850 862 -

การเดินทางเพ่ือธุรกิจ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางโดยเครื่องบิน  
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

4,830 4,238 3,099 551 2,520




