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และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

รายงานความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน
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รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
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สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
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ภายใต้พลวัตของการเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  
ธนาคารเชือ่วา่ความพยายามและความมุ่งมั่น
ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก  
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
เป็นองค์ประกอบสําคัญยิ่งของ 
การสร้างรากฐานที่มัน่คงและ 
การเสรมิสรา้งขดีความสามารถทาง 
การแขง่ขนัสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

การกํากับดูแลกิจการ  
การบริหารความเสี่ยง และ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  
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โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารเชื่อมั่นในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อันจะนํามาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมาย
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้ง
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานที่กํากับดูแลธนาคารและแนวปฏิบัติสากล

การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

กลุ่มงานตรวจสอบปรึกษาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมการเทคโนโลยี

กลุ่มธุรกิจ Wholesale กลุ่มงานการเงิน กลุ่มธุรกิจ Retail and
Business Banking

กลุ่มงาน Information 
and Operations

กลุ่มงาน
Digital Banking

กลุ่มงานส่ือสารองค์กร
และกิจกรรมเพ่ือสังคม

กลุ่มธุรกิจ Wealth
กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร กลุ่มธุรกิจ

Integrated Channels
กลุ่มธุรกิจประกัน

สายงานการตลาด

สายงานกำกับ
และควบคุม

กลุ่มงานบริหารความเส่ียง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงาน SCB Academy
สายงาน

Customer Experience

กลุ่มงาน Economic
Intelligence Center (EIC)

กลุ่มธุรกิจ SME

กลุ่มงานธุรกิจพิเศษ

กลุ่มงานกฎหมาย
และควบคุม

กลุ่มงาน
Transformation

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกํากับ
ความเส่ียง

คณะกรรมการกิจกรรม
เพ่ือสังคม

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่

https://www.scb.co.th/content/dam/scb/about-us/corporate-governance/documents/cg-policy-2021-th.pdf
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การเสริมสร้างคณะกรรมการ 
ที่มีประสิทธิผล 
เพ่ือให้การกํากับดูแลธนาคารของคณะกรรมการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกเหนือ
จากการกําหนดโครงสรา้ง การสรรหาและคดัเลอืก รวมถงึ
การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เหมาะสม
และนําพาธนาคารไปสู่เป้าหมายแล้ว ธนาคารยังส่งเสริม
ให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกําหนดให้
คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ไมน่อ้ยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ป ีและอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่หนึง่ครัง้ 
โดยกรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมทั้งหมดที่จัดขึ้น
ในแต่ละปี รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นประจําทุกปี โดยการประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่      
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคารทั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการรายบุคคล และ 4) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนายกกรรมการ ทั้งด้วยวิธีการประเมิน

ตนเอง (Self-evaluation) และ/ หรือ วิธีการประเมิน
แบบไขว้ (Cross-evaluation) ที่ดําเนินการโดยธนาคาร
เองเป็นประจําทุกปี และการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
(Third-party Evaluation) เป็นประจําทุก 3 ปี 
ซึ่งธนาคารดําเนินการล่าสุดเมื่อปี 2561 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งส่งเสริมความรู้และสนับสนุน
ให้คณะกรรมการธนาคารเข้าร่วมการฝึกอบรมและสัมมนา
ทั้งที่จัดโดยธนาคาร หน่วยงานภายนอก ตลอดจน
สถาบันต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563   
คณะกรรมการได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะใน
หลากหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการร่วมสร้างคุณค่า  
ที่ยั่งยืนให้แก่ธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ สัมมนา  
เชิงปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ (Cyber 
Resilience) การสาธิตประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และแมชชนี 
เลริน์นิง่ (Machine Learning) อบรมการเตรียมตัว
ของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคง
ทางไซเบอร ์ตลอดจนสัมมนาด้านเศรษฐกิจ การเงิน และ
การลงทุนระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ ‘พลิกชีวิตด้วย
วิกฤตการณ์’

ในปี 2563 การประชุมคณะกรรมการธนาคารจัดขึ้นจํานวน 15 ครั้ง  
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 96.4 ของจํานวนการประชุมทั้งหมด 

นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 15 คน ทุกคนเข้าร่วมประชุมเกินร้อยละ 75 
ของจํานวนการประชุมทั้งหมดที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร

สัดส่วนของกรรมการ
ท่ีเป็นผู้บริหาร
คิดเป็นร้อยละ

7

สัดส่วนของกรรมการ
ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
คิดเป็นร้อยละ

33

สัดส่วนของ
กรรมการอิสระ
คิดเป็นร้อยละ

60
สัดส่วนของกรรมการ
ท่ีเป็นผู้หญิง
คิดเป็นร้อยละ

13

หมายเหตุ: ข้อมูลและผลการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการ  
ประจําปี 2563 ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน One Report 2563 

 
การส่งเสริมความหลากหลาย 
เพ่ือให้มั่นใจว่าคณะกรรมการของธนาคารประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ที่เหมาะสมและสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 
รวมถึงมีความสมดุลและความหลากหลายทั้งด้านเพศ
และอายุ ธนาคารจึงสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการ
โดยใช้ Board Skill Matrix หรือข้อมูลทักษะกรรมการ
ทีพึ่งประสงค ์ และดําเนนิการบนพ้ืนฐานความเสมอภาคและ
เทา่เทยีม ซึง่ปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ ดว้ยเหตดุา้นเพศ 
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพสมรส
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การบริหารจัดการความเสี่ยง  

ธนาคารเชือ่วา่ความสามารถในการบรหิารจดัการความเสีย่ง
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง
เป็นปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพของการ
ดําเนนิธรุกจิในระยะยาว ธนาคารจงึมุง่พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความแข็งแกร่ง โดย
กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจและเชื่อมโยงกัน
ในทกุระดบั ควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิวฒันธรรมการจดัการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ภายใต้การกํากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพและระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม  

การกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยง 
 

ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่าน
นโยบาย กรอบการปฏิบัติ และกระบวนการตรวจสอบ
ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยมีบทบาทหลักในการบริหารความเสี่ยงและจัดตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายจัดการต่าง ๆ เพ่ือทําหน้าที่บริหาร 
และติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ ทั้งนี้ การกํากับดูแล
ความเสี่ยงในด้านสําคัญของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินของธนาคารจะมีนโยบาย โครงสร้าง
องค์กร เพดานความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมเฉพาะ
ในแตล่ะดา้นและแตล่ะประเภท
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คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ท่ีมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงานบริหารความเส่ียงเป็นประธาน

คณะกรรมการ
กํากับความเส่ียง

คณะกรรมการ
เทคโนโลยี

คณะกรรมการ
กิจกรรมเพ่ือสังคม
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ชั้นที่ 2 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

• จดัทํากลยทุธด์า้นการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคาร เพ่ือใหก้ลยทุธม์คีวามสอดคลอ้ง
และอยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

• ทบทวน สอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผล 
ของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือประเมินว่า 
การดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• กํากับและให้คําแนะนําแก่ผู้บริหารเพ่ือให้นโยบายบริหาร
จัดการความเสี่ยงและกระบวนการที่มีอยู่นั้นเพียงพอ
สําหรับการดําเนินกิจกรรมของธนาคาร 

• ติดตามการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

• ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงระดับ
ความเสี่ยงในภาพรวม ประสิทธิภาพการบริหาร 
ความเสี่ยงและสถานะ การปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ  
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนปรับปรุงกรอบการ
ดําเนินงานด้านการกํากับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร 

• จัดทําและเสนอแนะจํานวนเงินสํารองที่เหมาะสมกับ 
ความเสี่ยงของธุรกิจ รวมทั้งการทดสอบความเพียงพอ
ของเงนิทนุสํารองและเงนิกองทนุเมือ่เกดิเหตกุารณว์กิฤต

ชั้นที่ 1 หน่วยงานกลุ่มธุรกิจ 

• เป็นผู้รับผิดชอบในการระบุและควบคุมความเสี่ยง 
ตามหลักการ Risk Ownership และ  
First Approver of Risk 

• รับรองว่าพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่ม
ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งรวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ 
กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

• ทบทวนกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือระบุความเสี่ยง 
ความเพียงพอของทรัพยากร ศักยภาพขององค์กร  
การกํากับดูแลการพัฒนากระบวนการ และการควบคุม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง (Incidents) ในกรอบ 
ระยะเวลาที่เหมาะสม และร่วมมือกับหน่วยงาน 
ในแนวป้องกันชั้นที่ 2 และ 3 ในการตรวจสอบสาเหตุ 
ที่แท้จริง ระบุวิธีการและแนวทางการแก้ไขตามวิธีปฏิบัติ
ชั้นเลิศตามหลักสากล (Best Practice) รวมถึงสื่อสาร
บทเรียนให้พนักงานรับทราบ 

• คํานึงถึงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในทุกการปฏิบัติงาน 

• จัดการให้เป้าหมายทางธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ
ธนาคารรวมถึงกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานที่เหมาะสม
ที่มีการถ่วงดุลระหว่างการดําเนินงานความเสี่ยง 
กับผลตอบแทน

ชั้นที่ 3 หน่วยงานตรวจสอบ 

• สอบทานและให้คําแนะนําเกี่ยวกับกรอบและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 

• ทบทวนการกํากับการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณธนาคารและนโยบายการกํากับ
ดูแลความเสี่ยง 

• กําหนดระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการตรวจทาน
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบการบริหารความเสี่ยง  
 

ระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกระบวนการสําคัญ 4 ด้าน ดังนี้

การระบุประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงหลักของธนาคารเกี่ยวเนื่องกบัการทําธรุกรรมและการดําเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ 
ทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจ

การรายงานความเสี่ยง 

ความเสีย่งประเภทตา่ง ๆ จะถกูรายงานไปยงัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารอย่าง
สมํ่าเสมอด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือให้การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง 
 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่องและถือเป็น
หน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์กร ธนาคารจึงได้กําหนดให้
วฒันธรรมความเสีย่งเปน็หนึง่ในคา่นยิมหลกัขององคก์ร และ
มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเพ่ือให้พนักงานทุกคน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงบนฐานความรู้ 
ความเข้าใจ และความรับผิดชอบร่วมกัน

  เสริมสร้างความตระหนักรู้  
 

โดยกําหนดเปน็หลกัสตูรพ้ืนฐานภาคบงัคบั (Mandatory 
Courses) ใหพ้นกังานทกุระดบัเรยีนในรปูแบบ e-Learning 
เป็นประจําทุกปี รวมถึงการสื่อสารผ่านผู้บริหารระดับสูง
อย่างสมํ่าเสมอ  

  ส่งเสริมแนวทางป้องกัน 3 ระดับ  
 

ผลักดันแนวทาง ‘ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ’ ให้แก่ 
ผูป้ฏบิตังิานและหวัหนา้งานในแตล่ะหนว่ยงาน (First Line) 
หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงาน
ตรวจสอบ (Third Line) ครอบคลมุการประเมนิความเสีย่ง 
การกําหนดมาตรการควบคุม ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผล 

  สื่อสารให้เกิดความเข้าใจ 
 

สื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และกรณี
ศึกษา “การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
บริษัท และจรรยาบรรณ”

การวัดความเสี่ยง 

ธนาคารจัดทําการประเมินประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ (Risk Materiality 
Assessment) เป็นประจ ําทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่าประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
มีกระบวนการบริหารจัดการ ควบคุม และติดตามอย่างเหมาะสม โดยธนาคารใช้วิธีการ
แตกต่างกันในการวัดความเสีย่งแตล่ะประเภททัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ

การติดตามและควบคุมความเสี่ยง 

ธนาคารมีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: 
RAS) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้บรรลุและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน รวมถึงติดตามและควบคุมความเสี่ยงโดยการกําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง
และเพดานความเสี่ยง (Key Risk Indicators and Risk Limits) เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการที่ธนาคารกําหนด
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ความเสีย่งสําคญัในการประกอบธรุกจิของธนาคาร 

ปจัจัยความเส่ียงภายนอก

การเมือง เศรษฐกิจมหภาค สังคม 
ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี การบัญญัติ

กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ

ประเภทของความเสีย่งสําคัญในการประกอบธุรกิจธนาคาร

• ความเส่ียงด้านกลยุทธ์
• ความเส่ียงด้านเครดิต
• ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
• ความเส่ียงด้านการตลาด และความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย
 ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร
• ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน

ประเภทของความเส่ียงอ่ืน ๆ ในการประกอบธุรกิจธนาคาร

• ความเส่ียงด้านช่ือเสียง
• ความเส่ียงด้านบุคลากร
• ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่

• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ท่ีส่งผลต่อคุณภาพและการเติบโตของสินเช่ือ
 เพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้า 
• ความเส่ียงด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 จากการปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
 ท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากย่ิงข้ึน
• ความเส่ียงจากการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องจากการเพ่ิมข้ึน
 ของการใช้ปญัญาประดิษฐ์และ Big Data ในธุรกิจการเงิน
• ความเส่ียงด้านภูมิรัฐศาสตร์
• ความเส่ียงจากโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง
• ความเส่ียงจากภาวะฟองสบู่จากสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่

ปจัจัยความเส่ียงภายใน

บุคลากร กระบวนการทํางาน
ระบบการทํางาน ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า

ความเส่ียงขององค์กร

การสร้างคุณค่าต่อธนาคาร
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ธนาคารวเิคราะหค์วามเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหมอ่นัเปน็ผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจในระยะยาว
เป็นประจําทุกปี พร้อมกําหนดมาตรการในการบรรเทาและ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเหมาะสม โดยในปี 
2563 ธนาคารได้ระบุความเสี่ยงเกิดใหม่ที่สําคัญดังนี้   

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพและการเติบโตของสินเชื่อ 
เพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้า   

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
เกดิความเสีย่งดา้นกายภาพ (Physical Risk) ทีส่ามารถ
กอ่เกดิผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิ ไมว่า่จะเปน็การชะลอตวั
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปจนถึงการหยุดชะงักของ
การดําเนินธุรกิจ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึง
ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต
ทางการเกษตร และสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีแนวโน้มลดลง     
อกีทัง้ความเสีย่งเปลีย่นผา่น (Transition Risk) จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านนโยบาย กฎเกณฑ ์
รวมถงึเทคโนโลย ี โดยแนวโนม้ทีกํ่าลงัจะเกดิขึน้ในประเทศไทย
คือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าและการใช้
เทคโนโลยทีีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ซึง่รฐับาลไทย
อยูร่ะหวา่งการจดัทํา (รา่ง) พระราชบญัญตักิารเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นกลไกส่งเสริมให้
ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการใช้เป็นเครื่องมือทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศระดบัประเทศในระยะยาว และภายใตก้ฎหมาย

ดงักลา่วจะมกีารกําหนดเรือ่งการรายงานขอ้มลูการจดัทํา
บัญชีก๊าซเรือนกระจกและผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่
อาจมีผลผูกพันกับทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการ
ปรบัตวัตอ่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ทีจ่ะใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ นําปจัจยัความเสีย่งของ Climate 
Change เขา้ไปผนวกในการทําแผนหรอืโครงการ ซึง่อาจ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์และต้นทุน
การดําเนินธุรกิจบางประเภท อาท ิ ธุรกิจด้านเชื้อเพลิง
ฟอสซลิ ธรุกจิทีป่ลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกอยา่งเขม้ขน้ 

ธนาคารตระหนกัวา่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสง่ผล
โดยตรงตอ่ธนาคารเชงิความเสีย่งดา้นเครดติและความเสีย่ง
ทางการเงนิ อนัเนือ่งมาจากจากการใหส้นิเชือ่แกภ่าคธรุกจิ
ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ทัง้ในกระบวนการผลติ การขนสง่ และหว่งโซอ่ปุทาน สง่ผล
ทําให้การดําเนินธุรกิจของลูกค้าหยุดชะงักไม่สามารถ
ชําระหนีค้นืไดต้ามเวลาทีกํ่าหนด นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลง
ด้านกฎระเบียบของภาครัฐเพ่ือบรรเทาผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มอาจสง่ผลใหว้ถิกีารดําเนนิธรุกจิเปลี่ยนแปลง
ไปในวงกว้าง และในระหว่างการขับเคลื่อนไปสูเ่ศรษฐกจิ
คารบ์อนตํา่ ภาคธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากอาจได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของภาครัฐหรือองค์กรเอกชนรายใหญ่ ทําให้
ความสามารถในการแขง่ขนัลดลง หรอืธรุกจิอาจมคีวาม
จําเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพ่ือตอบสนองมาตรการดังกล่าว ซึ่งสามารถส่งผลให้
ธุรกิจมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้น และอาจส่งผล 
กระทบตอ่ผลการดําเนนิงานในภาพรวมและคณุภาพสนิเชือ่ 

จากการคาดการณผ์ลกระทบขา้งตน้ อาจสง่ผลใหธ้นาคาร
ไม่สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ือส่งเสริม
การเตบิโตของธรุกจิในกลุม่ดงักลา่วไดต้ามแผน อยา่งไร
ก็ตาม ความท้าทายดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นโอกาส
ทางธรุกจิของธนาคารเชน่เดยีวกนั หากมกีารหารอืกบัลกูคา้
ในประเด็นด้านการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อยา่งสมํา่เสมอ 

เพ่ือให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้นําความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารความเสี่ยง โดยธนาคารได้คํานึงถึงความ
ไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็น
สถาบันการเงิน ธนาคารสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ
หรือโครงการที่ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและการใช้
พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึมองหาโอกาสที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยธนาคารมีการติดตามคุณภาพสินเชื่อเพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เป็น
ประจํา

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER

บุคลากรและ 
วัฒนธรรมองค์กร 

การกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

รายงานความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

118

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
ที่พ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น  

องค์กรธุรกิจรวมถึงธนาคารต่างพ่ึงพาเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพสูงอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พัฒนาและมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น โดยความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ธนาคาร หากเกดิเหตุการณ์ที่นําไปสู่การหยุดชะงักของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการ การละเมิดด้านความ
ปลอดภัย หรือการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
สง่ผลใหค้วามเสีย่งดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์
เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากรูปแบบการทํางานของธนาคาร
ได้เปลี่ยนแปลงจากการทํางานในพ้ืนที่สํานักงานเป็นการ
ทํางานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ซึ่ง
อาจเพ่ิมจุดอ่อนต่อระบบของธนาคาร อันเนื่องมาจาก
ความสามารถในเข้าถึงระบบและข้อมูลของธนาคารที่
สะดวกขึ้น  

นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา 5 ปี การประกอบธุรกิจ
ธนาคารมีแนวโน้มที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูลภายในที่ซับ
ซ้อนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการขยายธุรกิจในอนาคตของ
ธนาคารจะมีทิศทางการเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
พฤตกิรรมของลกูคา้ของธนาคารไดเ้ปลีย่นมาใช ้ Mobile 
Banking มากขึน้ โดยมากกวา่รอ้ยละ 70 ของธรุกรรมนัน้
ทําผ่านช่องทางดิจิทัล ส่งผลให้โอกาสการโจมตีทาง
ไซเบอร์สูงขึ้น ความเสี่ยงและการโจมตีทางไซเบอร์ล้วน

ส่งผลกระทบต่อธนาคาร ลูกค้าสูญเสียความไว้วางใจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านชื่อเสียงและสภาพคล่อง 

เพ่ือสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มั่นคงปลอดภัย ธนาคาร
ได้เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยี และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารและแนวการป้องกัน 3 ชั้น (Three Line of 
Defense Framework) ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ
ทกัษะทีจํ่าเปน็ในการปฏบิตัหินา้ทีใ่นยคุดจิทิลัใหแ้กพ่นกังาน
ทุกระดับ รวมทั้งปลูกฝังในวัฒนธรรมความเสี่ยงระดับ
องค์กร ดังรายละเอียดที่อยู่ในหัว ‘ความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์’ หน้า 129  

ความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง 
จากการเพ่ิมขึ้นของการใช้ปัญญาประดิษฐ์และ 
Big Data ในธุรกิจการเงิน 

ธนาคารพ่ึงพาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) และ Big Data ในการดําเนินธุรกิจ
เพ่ิมขึน้เปน็อยา่งมาก การใชป้ญัญาประดษิฐแ์ละ Big Data 
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการให้บริการ 
สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า และส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้
แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตามความซับซ้อนของการใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ และ Big Data นําไปสู่ความเสี่ยงต่อธนาคาร
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล (Data Privacy) การนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด 
(Misuse of Data) ความเสี่ยงด้านแบบจําลอง (Model 
Risk) ทีจ่ะนํามาซึง่ความเสีย่งดา้นชือ่เสยีง (Reputation 
Risk) และความน่าเชื่อถือ 

ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ ธนาคารมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
องค์กรไปสู่ Tech Company หรือบริษัทเทคโนโลยีที่ให้
บริการทางการเงิน ซึ่งจะมีการทํางานร่วมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นและคาดว่าจะมีการจัดการข้อมูลร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด
สําหรับลูกค้า ทั้งนี้ การเข้าถึงและใช้ข้อมูลจํานวน
มหาศาลโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine 
Learning อาจก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ด้านการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การรักษา
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ตลอดจนการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล นอกxจากนี้ ธนาคารใช้ปัญญา
ประดิษฐ์และ Machine Learning ในการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการพัฒนาของ 
Algorithm ที่มีอคติหรือไม่เที่ยงธรรม อันเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพของ Algorithm นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของข้อมูลทั้งในเชิงโครงสร้างและความถูกต้อง ทั้งนี้ 
หากธนาคารขาดความเข้าใจหรือแนวปฏิบัติที่ช่วยป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการเลือก
ปฏิบัติต่อลูกค้าบางกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของ
ธนาคารในการส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินแก่ลูกค้า
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่ต้องการ
เข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารอย่างยิ่ง 



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER

บุคลากรและ 
วัฒนธรรมองค์กร 

การกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

รายงานความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

119

ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบข้างต้น จึงมุ่งสร้างความ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้กับผู้บริหารและ
พนักงาน รวมถึงเตรียมความพร้อม ทั้งด้านนวัตกรรม
และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพ่ือให้สามารถรับมือ
กับความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยธนาคาร
ได้ลงทุนเพ่ือยกระดับด้านสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 
(Data Architecture) และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านฐาน
ข้อมูล (Data Infrastructure) เพ่ือคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (Personally 
Identifiable Information: PII) รวมทั้งปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคาร ควบคุมสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัคงพัฒนากรอบการบรหิารความเสีย่ง
ของธนาคารในดา้นตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การบรหิาร
ความเสีย่งดา้นแบบจําลอง (Model Risk) ความปลอดภยั
ของข้อมูล (Information Security) การคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมทั้งสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ เพ่ือให้แน่ใจว่าธนาคารได้นําปัญญา
ประดิษฐ์ Big Data และ Machine Learning มาใช้
อย่างเหมาะสม ทั้งในการจัดการข้อมูลภายในธนาคารและ
การจัดการข้อมูลร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ 

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากความขัดแย้งระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเมือง ความขัดแย้ง การแย่งชิงทรัพยากร 
ธรรมชาติ การก่อการร้าย ภัยจากอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง ซึ่งอาจบานปลายสู่ระดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลก ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
ยังสามารถส่งผลมายังภาคเศรษฐกิจผ่านพฤติกรรม
การลงทุน และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในช่วง
ที่ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สูงขึ้น ความตึงเครียดจะส่ง
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นโดยรวม ส่งผลให้การลงทุน
มีความผันผวนสูง กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวหรือ
หยุดชะงัก หรือเป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์มี
แนวโน้มสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าจะมีความซับซ้อนมาก
ยิง่ขึน้เนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โคโรนา
ไวรัส 2019 

ธนาคารตระหนักว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่งผล
ต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร เนื่องจาก
ประเทศไทยพ่ึงพาการนําเข้าวัตถุดิบเพ่ือผลิตสินค้าและ
ส่งออกสินค้าเพ่ือไปจําหน่ายในต่างประเทศเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งลูกค้าจํานวนมากของธนาคารประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนําเข้าและส่งออก ความตึงเครียดจาก
สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
อันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต การ
ขนส่ง และห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนส่งผลกระทบทางลบ
ต่อกระแสเงินสดของภาคธุรกิจและความสามารถที่จะ

ชําระหนี้คืนได้ตามเวลาที่กําหนด อีกทั้งความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารสําหรับผู้ประกอบการ 
นําเข้าและส่งออกอาจลดลงด้วย นอกจากนี้ หาก
สถานการณ์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหรือยืดเยื้อเป็นเวลา
ยาวนาน อาจจะเปน็ตวัเรง่ใหเ้กดิวกิฤตทางเศรษฐกจิและ
การว่างงาน ซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
ความสามารถในการชําระหนี้ของภาคธุรกิจและลูกหนี้ 
รายย่อยของธนาคารได้ 

จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความเสี่ยง
ข้างต้น ธนาคารได้พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิตโดยมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงด้าน
สินเชื่ออยู่เป็นประจํา และได้คํานึงถึงความเสี่ยงด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติและทบทวนสินเชื่อ 
นอกจากนี้ ธนาคารยงัมกีารควบคมุความเสีย่งดา้นเครดติ
ของประเทศคูส่ญัญา (Country Risk) โดยกําหนดเพดาน
ความเสีย่งสงูสดุ (Maximum Exposure Limit) และ
วงเงินการให้สินเชื่อลงทุนและก่อภาระผูกพันกับประเทศ
คู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country Limit) โดยพิจารณา
ฐานะความเสี่ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมของประเทศ    
คู่สัญญาที่เกิดจากการทําธุรกรรมกับลูกค้าและคู่สัญญา 
ตลอดจนมีการควบคุมและติดตามการใช้วงเงินเปรียบ
เทียบกับวงเงินความเสีย่งประเทศคูส่ญัญาทีไ่ดร้บัอนมุตัิ
อยา่งเครง่ครดั นอกจากนี้ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มี
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงมากขึ้น ธนาคารจะ
ทําการประเมินผลกระทบและจัดทําการทดสอบภายใต้
ภาวะวกิฤต (Stress Test) เพ่ือใหแ้นใ่จวา่ธนาคารมเีงนิกนั
สํารองและเงนิกองทนุทีเ่พียงพอสําหรับรองรับความสูญ
เสียที่อาจจะเกิดขึ้น
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ความเสี่ยงจากโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง 

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากความก้าวหน้าในการ
พัฒนาวัคซีน แต่ยังต้องพึงระมัดระวังสถานการณ์
โรคระบาดประเภทอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้อีก จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 จะเห็นว่า
สถานการณ์โรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงมีโอกาส
เกิดขึ้นตํ่า แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วจะสามารถแพร่
กระจายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว  

ความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดส่งผลให้เกิด
การหยุดชะงักในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
สร้างความกังวลต่อความไม่แน่นอนแก่ภาคธุรกิจและ
ประชาชนทัว่โลก ขณะเดยีวกนั มาตรการปิดเมืองส่งผลให้
ภาคธุรกิจหยุดดําเนินกิจการเป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อรายได้ สภาพคล่อง และฐานะทางการเงนิของ
ภาคธุรกิจ รวมถึงแรงงานบางส่วนต้องสูญเสียรายได้
หรือถูกเลิกจ้างงานในทันที อันส่งผลให้ภาคครัวเรือน
บางส่วนประสบความยากล ําบากในการด ํารงชีวิต    
นอกจากนี ้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่สามารถ
ควบคุมได้เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยทั่วโลกได้ 

โรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงส่งผลกระทบต่อธนาคาร
ในหลาย ๆ ด้าน โดยมาตรการการควบคุมการแพร่
ระบาดส่งผลให้ธนาคารต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจอย่างทันท่วงที อาทิ 

ด้านการให้บริการลูกค้า: ธนาคารต้องจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่จําเป็นให้แก่พนักงานที่สาขาและปฏิบัติตามมาตรการ
การควบคุมการแพร่ระบาดของทางการอย่างเคร่งครัด
เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ใน
ขณะเดยีวกนั ลกูคา้ซึง่มคีวามตอ้งการทีจ่ะทําธรุกรรมผา่น
ชอ่งทางดจิทิลัมากขึน้ อาจเกดิเหตกุารณโ์จมตทีางไซเบอร์
จากอาชญากรเพ่ือโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
อันเนื่องมาจากการใช้บริการผา่นชอ่งทางดจิทิลัทีส่งูขึน้  

ด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน: ธนาคารบังคับใช้
นโยบาย Work from Anywhere ของธนาคาร  

ด้านคุณภาพของสินเชื่อ: สินเชื่อซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของธนาคารนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสียหายจากการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ธุรกิจใน
บางภาคอุตสาหกรรม หรือบางพ้ืนที่ เนื่องจากผลการ
ดําเนินงานเสื่อมถอยลง รวมทั้งการว่างงานที่เพ่ิมสูงขึ้น
จะส่งผลให้มีลูกหนี้รายย่อยไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด  

นอกจากนี ้ ธนาคารเผชญิความทา้ทายจากการเปลีย่นแปลง
วิถีชีวิตของลูกค้าอาจส่งผลให้พฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกสินค้าและบริการของลูกค้า หรือพฤติกรรมในการ
ทําธุรกรรมของลกูหนีเ้ปลีย่นไปอยา่งถาวร และอาจสง่ผลให้
แบบจําลองความเสี่ยงที่ธนาคารมีอยู่ไม่สามารถวัดระดับ
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมอีกต่อไป  

เพ่ือรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจะเกิดขึ้น
อีกในอนาคต ธนาคารได้เตรียมแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพ่ือเตรียม
ความพรอ้ม และหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในธนาคารสามารถ
ปฏิบัติงานและบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องหากเกิด
สถานการณ์ สําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีที่เพ่ิมสูงขึ้น ธนาคารพัฒนาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของธนาคารอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลแก่
ลูกค้าและพนักงาน เพ่ือให้ระบบของธนาคารยังคงมี
ความปลอดภัย สําหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 
ธนาคารใหค้วามสําคญักบัการประเมนิผลกระทบตอ่พอรต์
สินเชื่ออย่างทันท่วงที โดยธนาคารจะต้องสามารถระบุ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลให้
มีคุณภาพสินเชื่อที่เสื่อมถอยลง จัดหาแนวทางในการ
ควบคุมความเสี่ยง ติดตามและรายงานคุณภาพสินเชื่อ
ต่อผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง กันเงินสํารองเพ่ือรองรับ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองอย่างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าแบบจําลองยังมีความเหมาะสมแม้จะอยู่ใน
สถานการณ์ที่ต่างไปจากปกติ 
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ความเสี่ยงจากภาวะฟองสบู่จากสินทรัพย์ 
ในตลาดเกิดใหม่ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลให้ภาวะ
เศรษฐกิจทั่วโลกซบเซา และประเทศกําลังพัฒนามี
แนวโน้มได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรงกว่าประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเทศที่ต้องพ่ึงพาการค้าขาย
กับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ประเทศจนี รฐับาลของแตล่ะประเทศตอ้งกอ่หนีส้าธารณะ
เพ่ิมขึ้น เพ่ือใช้ในการพยุงเศรษฐกิจภายในประเทศ 
รวมทั้งฟื้ นฟูวิกฤตระบบสาธารณสุขเพ่ือให้สามารถผ่าน
สถานการณ์การแพร่ระบาดและภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าไปได ้
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ด้อยลงเหล่านี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการ
ฟื้ นตัว  อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากปัจจัยพ้ืนฐานที่
ดอ้ยลงในประเทศกําลงัพัฒนาเหลา่นี ้อาจจะยงัไมไ่ดทํ้าให้
นกัลงทนุนําเงนิลงทนุออกไปจากตลาดเกดิใหม ่ (Emerging 
Markets) เพ่ือไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยในประเทศ
พัฒนาแล้ว (Developed Economies) เนื่องจาก
ระดับอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ที่ระดับตํ่ามาก ส่งผลให้

นักลงทุนมีแรงจูงใจในการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงสูงขึ้น เพ่ือหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ
ตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้เกิดภาวะฟองสบู่ จากการที่ราคา
สินทรัพย์ในตลาดสูงขึ้นเกินราคาสินทรัพย์ตามปัจจัย
พ้ืนฐาน 

ภาวะฟองสบูแ่ตกอาจสง่ผลใหเ้กดิวกิฤตเศรษฐกจิลกุลาม
ไปทัว่โลก สง่ผลใหธ้นาคารมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเพ่ิมขึน้ 
เนือ่งจากตลาดการเงนิและอตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวน
สูงขึ้นจากการที่นักลงทุนเร่งขายสินทรัพย์ นอกจากนี้ 
ยังส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร 
จากการทีล่กูหนีข้องธนาคารมฐีานะทางการเงนิทีเ่สือ่มถอย
ลงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าการลงทุน 
รวมทั้งค่าเงินบาทที่อาจจะอ่อนค่าลงในช่วงที่นักลงทุน
เร่งขายสินทรัพย์ ส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น
ที่ล้มละลาย และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังสินเชื่อ
รายย่อยจากการว่างงานที่เพ่ิมสูงขึ้น  

จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความเสี่ยง
ข้างต้น ธนาคารได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

ด้านตลาดเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย โดยมีการกําหนด
เพดานการรับความเสี่ยงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
อตัราดอกเบีย้ใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งทีธ่นาคารสามารถ
ยอมรับได้ สําหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
โดยมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
อยู่เป็นประจํา เมื่อเกิดสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิด
ความเสีย่งดา้นเครดติเพ่ิมสงูขึน้ ธนาคารจะทําการประเมนิ
พอร์ตสินเชื่อของธนาคาร เพ่ือระบุกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ติดตามและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง 
รวมทั้งจัดทําการทดสอบภายใต้ภาวะวิกฤต (Stress 
Test) เพ่ือให้แน่ใจว่าธนาคารมีเงินกันสํารองและเงิน
กองทุนที่เพียงพอสําหรับรองรับความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้น
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ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสื่อสารการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สําคัญของธนาคาร รวมถึง
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ อยา่งสมํา่เสมอ โดย
ศกึษา วเิคราะห ์ และตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย
และสภาพแวดลอ้มในการดําเนนิธรุกจิ สูก่ารทบทวน ปรบัปรงุ 
และพัฒนานโยบายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ภายใน
ธนาคารอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดําเนนิการใด ๆ 
ของธนาคารสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
มาตรฐานการดําเนินงานสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สนบัสนนุการดําเนนิธรุกจิอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
  

ธนาคารมุง่มัน่ดําเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและรบัผดิชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจของ
ธนาคารอยา่งเครง่ครดั พรอ้มมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดทํา
หนา้ทีกํ่ากบัดแูลการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎเกณฑ์ของธนาคาร ตลอดจนดําเนินการทบทวน
ความเหมาะสมของจรรยาบรรณเป็นประจํา  

เพ่ือให้มั่นใจถึงการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ธนาคารได้
ดําเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการจัด   
ฝึกอบรมให้กับพนักงานในทุกระดับ โดยกําหนดให้  
จรรยาบรรณและเรือ่งทีม่นียัสําคญัเปน็หลกัสตูรภาคบงัคบั
ที่พนักงานทุกคนจําเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้ง
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
การพิจารณาเลื่อนระดับชั้นพนักงาน และการขอโยกย้าย
ตําแหน่งงานอีกด้วย  

8 หลักสูตรภาคบังคับ เสริมสร้างพ้ืนฐานการทํางานและการดําเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและรับผิดชอบ  

การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

หลักสูตร

สัดส่วนพนักงานที่ผ่านการ
อบรม 

ในปี 2563 (%)

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 99

รู้เท่าทันไซเบอร์ 92

ป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 89

จรรยาบรรณธนาคารไทยพาณิชย์ 88

พิทักษ์ความเสี่ยงในการด�าเนินงาน 87

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 85

การต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน 84

https://www.scb.co.th/th/about-us/corporate-governance.html#tab-6
https://www.scb.co.th/th/about-us/corporate-governance.html#tab-6
https://www.scb.co.th/th/about-us/corporate-governance.html#tab-6
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การบริหารจัดการข้อร้องเรียน 

ขณะเดียวกัน ธนาคารจัดให้มีช่องทางรับแจ้งข้อมูลหรอื
เบาะแสเกีย่วกบัการไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ และ
จรรยาบรรณของธนาคาร รวมถึงกรณีการทุจริตและ
คอร์รัปชัน ภายใต้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือ
ให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต (Whistleblower) ด้วย โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทําหน้าที่สอบสวน
เหตุการณ์หรือกรณีอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการวินัยเพ่ือพิจารณา
โทษทางวนิยั และรายงานผลการพิจารณาเพ่ือใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบทุก 3 เดือน  

โดยในป ี 2563 มเีรือ่งรอ้งเรยีนจํานวนทัง้สิน้ 31 กรณ ี
แบ่งเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสถานที่ทํางาน 13 กรณ ี
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 12 กรณี การ
เลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด 4 กรณี การประพฤติ
ทีไ่มส่จุรติ 1 กรณ ีและการแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมชิอบ 
1 กรณ ีซึง่ขอ้รอ้งเรยีนจํานวน 29 กรณ ีผา่นการตรวจสอบ
และได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ โดยมี 2 กรณี ที่อยู่ระหวา่ง
การพิจารณา ทัง้นี ้ ธนาคารไดกํ้าหนดแนวทางการลงโทษ
พนกังานผูก้ระทําความผดิตามความเหมาะสม อนัประกอบดว้ย 
การตกัเตอืนเปน็ลายลกัษณอ์กัษร การหักค่าจ้าง และการ
เลกิจา้ง โดยดําเนนิการตกัเตอืนเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 5 กรณ ี
ทั้งนี้ ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับรายงานเหตุ
หรอืกรณทีีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ธนาคารผา่นชอ่งทาง
ทีธ่นาคารจดัเตรยีมไว ้ เพ่ือนําเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบ
และพิจารณาตอ่ไป 

ทัง้นี ้ ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูประเดน็ขอ้รอ้งเรยีนของพนกังาน
มาวิเคราะห์เพ่ือระบุแนวทางป้องกันหรือลดการกระทําที่ไม่
เปน็ไปตามระเบยีบหรอืแนวปฏบิตัขิองธนาคาร โดยตวัแทน
จากหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตรวจเยี่ยม
พนกังานสาขาผา่นระบบ Microsoft Teams เพ่ือสอบถาม
ทุกข์สุขและแจ้งข้อมูลข่าวสารสําคัญที่พนักงานพึงทราบ 
เช่น เรื่องกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับในป ี
2564 พรอ้มกบัไดกํ้าชบัใหพ้นกังานทกุคนระมดัระวงัเรือ่ง
พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม และการเคารพสทิธใินการอยูร่ว่ม
กนั ซึง่พนกังานใหก้ารตอบรบัเปน็อยา่งด ี

การส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน 

ธนาคารยังมุ่งส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันบน  
พ้ืนฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณคูธ่รุกจิ SCB (SCB Supplier Code of 
Conduct) และกําหนดใหคู้ค่า้ธรุกจิทกุรายลงนามรบัทราบ
ก่อนที่จะเริ่มงานกับธนาคาร ซึ่งเนื้อหาของจรรยาบรรณ
ครอบคลมุจรยิธรรมทางธรุกจิ การเคารพสทิธแิรงงานและ
สทิธมินษุยชน อาชวีอนามยั และความปลอดภยั แนวปฏบิตัิ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและ.   
ข้อกําหนด ทั้งนี้ ธนาคารโดยหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ไดดํ้าเนนิงานตรวจเยีย่มคูค่า้ธรุกจิเพ่ือตดิตามการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณ ซึง่การไมป่ฏบิตัติามของคูค่า้ธรุกจิจะสง่ผล
ต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจในอนาคต 
โดยธนาคารไดดํ้าเนนิการสือ่สารแนวปฏบิตัแิละความคาดหวงั
ตอ่คูค่า้ธรุกจิผา่นกจิกรรม Vendor Communication Day 
ทีจ่ดัขึน้เปน็ประจําทกุปี

สิทธิมนุษยชน 
 

ธนาคารตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
จึงมุ่งปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน    
ซึ่งได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณที่ธนาคารยึดมั่นเสมอมา 
รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด 
โดยธนาคารสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนของ      
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ชุมชน 
และคู่ค้าทางธุรกิจตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของธนาคาร 
ซึ่งได้นําหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights: UNGP) มาเป็นแนว
ปฏิบัติและบริหารจัดการองค์กร  

ในป ี 2563 ธนาคารไดดํ้าเนนิการทบทวนประเดน็ความเสีย่ง
ดา้นสทิธมินษุยชน ซึง่กําหนดดําเนนิการเปน็ประจําทกุ 3 ป ี
ผา่นกระบวนการตรวจสอบดา้นสทิธมินษุยชนอยา่งรอบดา้น 
(Human Rights Due Diligence) เพ่ือใหธ้นาคารสามารถ
บริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain) โดยสามารถสรปุผล
ได้ดังนี้ 

https://www.scb.co.th/th/about-us/corporate-governance.html#tab-6
https://www.scb.co.th/th/about-us/corporate-governance.html#tab-6
https://www.scb.co.th/content/dam/scb/about-us/sustainability/documents/15june2018/th-human-rights-policy.pdf
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ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 
ของธนาคารตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

ในฐานะผู้ให้บริการ 

 
แนวปฏิบัติ 
ด้านลูกค้า 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล  
2.การขายที่ไม่เป็นธรรม  
3.การเลือกปฏิบัติด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์     
และบริการ 

 

ในฐานะผู้ให้สินเชื่อ 

 
แนวปฏิบัติ 

ด้านการลงทุนและธุรกิจ 
 

1. สิทธิด้านแรงงาน  
2.สิทธิในที่ดิน 
3.สิทธิชุมชน 

 

ในฐานะนายจ้าง 

 
แนวปฏิบัติ 

ด้านการจ้างงาน 
 

1. การเลือกปฏิบัติ 
2.สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
3. เสรภีาพในการเจรจาตอ่รอง
และรวมกลุม่ 

 

ในฐานะผู้ซื้อ 

 
แนวปฏบิตั ิ

ดา้นการบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน 
 

1. สิทธิด้านแรงงาน  
2.สิทธิชุมชน 
3.การปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัย 

3 ประเด็น 
ที่มีความเสี่ยงสูง 

สําหรับรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 2563 คลิกที่นี่

แนวทางการบริหารจัดการ
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

การขายที่ไม่เป็นธรรม 

 

สิทธิชุมชนในสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 

อ่านรายละเอียดในหัวข้อ  
‘การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล’  
หน้า 129 

 

อ่านรายละเอียดในหัวข้อ  
‘การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม’  
หน้า 127 

 

อ่านรายละเอียดในหัวข้อ  
‘การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ’ 
หน้า 39

3 ขั้นตอน 
ในการประเมินความเสี่ยงและ 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

 
กําหนดขอบเขต 

พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ ร ะบุ ไว้
ทั้งระดับประเทศที่ธนาคารมีการดําเนินงาน 
อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร รวมถึง
รายงานขององค์กรอิสระในระดับสากล 

 

 
ระบุประเด็น 

สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรว่มระบปุระเดน็ความเสีย่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของธนาคาร  

 

 
จัดลําดับความสําคัญ 

ประเมินระดับผลกระทบ/ ความรุนแรง 
(Sever i ty ) และ โอกาสที่ จ ะ เกิดขึ้ น 
(Likelihood) โดยใช้ตารางเมทริกซ์ 

https://www.scb.co.th/content/dam/scb/about-us/sustainability/documents/2020/human-rights-executive-summary.pdf?12
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การต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน 
 

ธนาคารมีเจตนารมณ์ไม่สนับสนุนและต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบนทุกรูปแบบ โดยขอความร่วมมือ
ให้พนักงานศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนของธนาคาร พร้อมปฏิบัติตามแนวทาง   
ทีกํ่าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั ซึง่ธนาคารไดป้ระกาศไวอ้ยา่งชดัเจนในจรรยาบรรณธนาคารไทยพาณชิย ์ จํากดั (มหาชน) 
และกลุ่มธุรกิจของธนาคาร 

การแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน 

• whistleblower@scb.co.th 
• ระบบ Governance Risk Compliance (GRC) ผ่านอินทราเน็ต 
• ช่องทาง 7OR ผ่านชื่อบัญชี SCB Connect บนแอปพลิเคชันไลน์  
• ตู้ ปณ.117 ปณศ. จตุจักร 
• โทรศัพท์: 0 2544 2000 

นอกจากนี้ ธนาคารดําเนินนโยบายการงดมอบและ
รบัของขวญั (No Gift Policy) มาอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือ
แสดงถงึความมุง่มัน่ขององคก์รในการสรา้งวฒันธรรม
การทํางานอย่างโปร่งใสตามจรรยาบรรณพนักงาน 
ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและสินบน
ของธนาคาร 

สําหรับการสนับสนุนทางการเมืองทั้งในด้านการเงินหรือ
รปูแบบอืน่ ๆ ธนาคารกําหนดใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่ง
เหมาะสม ตลอดจนไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารหรอืคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี ้ธนาคารไดกํ้าหนด
บทลงโทษพนกังานทีฝ่่าฝืนและไมป่ฏบิตัติามนโยบาย ซึง่มี
การตรวจสอบตามกระบวนการทางวนิยัของธนาคารทีอ่าจ
มกีารตกัเตอืน เลกิจา้ง หรอืดําเนนิคดทีัง้ทางแพ่งและ
อาญา

นับตั้งแต่ปี 2560  
ธนาคารได้รับการรับรองเป็นหนึ่งในสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) 
และ 

ในปี 2563 
ธนาคารยงัไดทํ้าหนา้ทีผู่ส้รา้ง              
การเปลีย่นแปลง หรอื CAC Change 
Agent ดว้ยการเชญิชวนบรษิทัคูค่า้ของ
ธนาคารเข้าร่วมโครงการ CAC ด้วย 

 

การกําหนดนโยบาย 

คณะกรรมการธนาคารทําหน้าที่
พิจารณาอนุมัตินโยบายและกํากับ
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

การปรับปรุงนโยบาย 

ทบทวนและปรับปรุงเป็นประจํา 
หากมีการเปลีย่นแปลงทีม่นียัสําคญั 
หรืออย่างน้อยทุกปี 

 

 

การสรา้งความตระหนกัรู ้
และส่งเสริมการปฏิบัติ 

ครอบคลุมทั้งเชิงนโยบายและ 
แนวปฏบิตัสํิาหรบัพนกังานทกุระดบั 
ผ่านการฝึกอบรมและการสื่อสาร 
ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย 

ในป ี 2563 ธนาคารไมม่กีรณกีลา่วโทษหรอืขอ้รอ้งเรยีน
ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการติดสินบนจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทย สํานกังานปอ้งกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิและสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถงึไมม่กีาร
สนบัสนนุกจิกรรมทางการเมอืง พรรคการเมอืง นกัการเมอืง       
ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีบทบาททางการเมืองทั้ง    
ทางตรงและทางออ้ม

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/anti-corruption.html
mailto:whistleblower@scb.co.th
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ธนาคารกําหนดนโยบายและระเบียบด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูง เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้อง
ตามข้อบังคับของกฎหมาย มาตรฐานสากล และ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้กับพนักงานทุกระดับ โดยธนาคารมุ่งพัฒนาระบบ

ปฏิบัติการและกระบวนการดําเนินงานภายในองค์กรให้
สอดรับกับบริบทของการดําเนินธุรกิจในยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการใช้ธนาคารเป็นช่องทางในการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 

ธนาคารปฏิบัติตามตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการ
เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยจัดเก็บ
และทําลายข้อมูลหลังจากระยะเวลา 10 ปี

สื่อสารและฝึกอบรม 
หลักสูตร AML/ CFT/ WMD  

ให้กับพนักงานทุกระดับเป็นประจําทุกปี 

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ  
(Automated AML Transaction Monitoring System)  

และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับทราบ 

กําหนดหลักเกณฑ์ 
การรู้จักลูกค้า 

(Know Your Customer: KYC) 

กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

(Customer Due Diligence: CDD) 

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

 

สร้างการเป็นแบบอย่างโดยผู้นํา 
(Tone from the Top) ไมนํ่าเสนอ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพ่ือประโยชน์
ของธนาคารโดยการหลอกลวง 
บงัคบั เอาเปรยีบหรอืรบกวนลกูคา้ 

 

 

สือ่สารเพ่ือใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์ร
แบบใหมแ่ละมจีติวญิญาณ 

 

 

มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
ตามแนวทาง ‘ความรบัผดิชอบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ทีด่ตีามแนวทางปอ้งกนั 3 ระดบั 
(Three Lines of Defense)’ 

 

 

รับฟงัความคิดเห็นของลูกค้าและ
พนกังานจากชอ่งทางตา่ง ๆ 

 

 

สรา้งความยัง่ยนืของการใหบ้รกิาร
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยยกระดับ
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

อยู่บนฐานความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง 

ธนาคารจัดฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่าง
เป็นธรรมเป็นประจําทุกปี โดยกําหนดให้เป็นหนึ่งใน
หลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนจะต้องเข้าเรียนและ
ผา่นการทดสอบ ตลอดจนเปน็สว่นหนึง่ของการพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานประจําปี  

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมประเด็นสําคัญ อาทิ 

• ความสําคัญของการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
• แนวปฏิบัติที่ดีทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย  
• การดูแลและพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องซึ่ง
ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง  

ดําเนินการอย่างเป็นระบบและวัดผลได้ 

ธนาคารกําหนดให้การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานโดยครอบคลุม
ทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ การรู้จักและดูแลลูกค้า 
และการสรา้งรายไดจ้ากการเปน็ทีป่รกึษา โดยไมไ่ดพิ้จารณา
ยอดขายเพียงอย่างเดียว รวมถึงกําหนดบทลงโทษถึง
ระดบัผูบ้รหิาร เพ่ือผลกัดนัการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเปน็ธรรม
เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 

ตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ธนาคารจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงโดยอิงเกณฑ์ 
Market Conduct เป็นหลัก และ Map กับกระบวนการ 
(End-to-End Self-assessment) ของทุกผลิตภัณฑ์
สําหรับลูกค้ารายย่อย ตลอดจนดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพการขายและบริการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
โดยจัดให้มีการตรวจสอบแบบไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็น  
ผู้ตรวจสอบที่ธนาคารมอบหมาย เข้าตรวจสอบบริการ
ของพนักงานขายว่าสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติหรือไม่ 
(Mystery Shopping) ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์และ
บริการทุกประเภทของธนาคาร เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติสู่การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ธนาคารตระหนักว่าการได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของลูกค้าผู้ใช้บริการ จึงยึดมั่น
ในหลักการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ขณะเดียวกัน ยังมุ่งมั่นปรับปรุงการปฏิบัติงานเชิงรุกภายใต้นโยบาย Zero 
Tolerance หรือการไม่ยอมรับการให้บริการลูกค้าอย่างไม่เป็นธรรมทุกรูปแบบด้วย 
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การดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบาง 

ธนาคารมุ่งดําเนินงานเพ่ือให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารได้อย่างทั่วถึง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าเปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจํากัด
หรือไม่มีประสบการณ์ด้านการลงทุน และผู้ที่มีข้อจํากัด
ดา้นการสือ่สาร หรอืการตดัสนิใจ หรอืทางกายภาพ โดย
ธนาคารไดกํ้าหนดกระบวนการดแูลลกูคา้กลุม่ดงักลา่วด้วย
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อีกทั้งกําหนดให้ต้องมีพยาน
ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเข้าร่วมฟังการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการและลงชื่อเป็นพยานรับทราบด้วย 
ทั้งนี้ สําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ 
ซึ่งเป็นข้อจํากัดด้านการสื่อสารหรือการตัดสินใจ ธนาคาร
กําหนดให้ต้องมีพยานอย่างน้อยสองคน ประกอบด้วย
พนักงานธนาคารและคนในครอบครัวของลูกค้าหรือ
แพทยผ์ูร้กัษา นอกจากนี ้หวัหนา้งานจะตอ้งทําการทบทวน
ความเข้าใจกับลูกค้า พร้อมลงลายมือชื่อกํากับเพ่ือให้
มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง 

 

ยกระดับมาตรฐานการประเมิน
และตรวจสอบด้านการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ 
Risk Base Approach (High 
Risk) 

 

 

เพ่ิมความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ  

และนําผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
มาใช้ประกอบการตัดสินใจให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังใช้
ข้อมูลเพ่ือช่วยระบุรายการที่มี
ความเสีย่งสงู และเขา้ใจพฤตกิรรม
ของพนักงานขายมากขึ้น 

 

 

เน้นการควบคุมและตรวจสอบ
เชิงป้องกัน  

โดยเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบ 
และควบคุมเชิงป้องกันบนดิจิทัล
แพลตฟอรม์เพ่ือใหก้ารตรวจสอบ
และติดตามผลได้รวดเร็วและ
แม่นยํามากขึ้น 

ในปี 2563 ธนาคารให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมใน 3 ด้าน
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
และความปลอดภัยทางไซเบอร์  

 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศนํามาสู่การเชื่อม
ต่อกันด้วยข้อมูลอย่างกว้างขวางและการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานสู่รูปแบบดิจิทัล ซึ่งกล่าวได้ว่าข้อมูล
เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจ โดยการนําข้อมูล
เชิงลึกที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนการตอ่ยอดผลติภณัฑแ์ละบรกิารอยา่งสรา้งสรรค ์
เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า  

อย่างไรก็ดี ด้วยปริมาณข้อมูลที่องค์กรธุรกิจนํามา
ประมวลผล ใช้ และจัดเก็บต่างเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการดําเนินงานและความเสี่ยงต่าง ๆ 
ที่ต้องบริหารจัดการ โดยปัจจุบันพบว่าความเสี่ยง  
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและการโจมตีทางไซเบอร์   
เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทําให้หน่วยงาน
กํากับดูแลได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ รวมถึงบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเข้มงวด 

1 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การบรหิารจดัการและการปฏบิตังิาน
ที่ เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและ
การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของธนาคาร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล 2562 และพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 

2 

เพ่ือลดความเสีย่งทางดา้นการเงนิและผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของข้อมูล
สว่นบคุคลของลกูคา้และภยัคกุคามทางไซเบอร ์

3 

เ พ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์   
และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าร่วมกับลูกค้า  
อย่างต่อเนื่อง  

ธนาคารจึงกําหนดกรอบการบริหารจัดการทั้งในด้านการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Data Protection) 
การกํากับดูแลข้อมูลที่จะเข้าถึงและนําไปใช้ (Data 
Governance) รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ (Cyber Security) อย่างครอบคลุม 

 
ด้านนโยบาย: ดําเนินนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy 
Notice) นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของข้อมูล (Data Privacy and Protection Policy) 
และนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร 

 
ด้านการกํากับดูแล: มีคณะกรรมการเทคโนโลยีและ  
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ธนาคารชดุยอ่ย รวมถงึคณะกรรมการขบัเคลือ่นชดุตา่ง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ทําหน้าที่กํากับ
ดูแลกลยุทธ์ ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนศึกษา
ความก้าวหน้าและพัฒนาการดําเนินงาน 

 
ด้านการบริหารความเสี่ยง: ประเมินความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการ
ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่เป็น
ประจําทุกปี 

 
ด้านบุคลากร: สร้างเสริมขีดความสามารถให้กับบุคลากร
ผ่านการฝึกอบรม การส่งเสริมการปฏิบัติ และการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง 129

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/privacy-notice.html
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/privacy-notice.html
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารเคารพสิทธิมนุษยชนและตระหนักดีว่า ‘ความเป็น
ส่วนตัว (Privacy)’ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน
ที่จําเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง ประกอบกับประเทศไทย
ได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) ซึง่จะมผีลใชบ้งัคบัใชเ้ตม็รปูแบบ
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564  

นับตั้งแต่ปี 2562 ธนาคารจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Committee) 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและกํากับดูแลโดย
ผู้จัดการใหญ่ และคณะทํางานด้านข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Privacy Working Group) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างเสริมความ
ตระหนักรู้ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง จัดทํานโยบาย
และกลยุทธ์ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติตามแผน 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารและ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

แนวทางการบริหารจัดการด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารพัฒนากรอบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในประเด็น
ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานของธนาคารที่มีการ
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร (Group-wide Risk Management) กลา่วคอื
มีการกํากับดูแล นโยบาย และกระบวนการดําเนินงาน
ทีค่รอบคลมุธนาคารและกลุม่ธรุกจิทางการเงนิของธนาคาร 
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธนาคาร
ไทยพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจของธนาคาร เพ่ือส่งเสริม
การดําเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ ตลอดจน
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
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• ธนาคารมีกระบวนการและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลสําหรับธนาคารสาขา Customer Center และ DPO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

• ธนาคารประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว พร้อมจัดให้มีการขอความยินยอมในการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ และให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ
นําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Cross Selling) ตามกฎหมายคุ้มรองข้อมูลส่วนบุคคลและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งการให้ความยินยอม       
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล/ ข้อมูลสินเชื่อตามข้อกําหนดของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 

โครงสร้างการกํากับดูแล

DATA PRIVACY COMMITTEE
นโยบายความเปน็ส่วนตัว

(Privacy Notice)

นโยบายความเปน็ส่วนตัว
และความปลอดภัยของข้อมูล

(Data Privacy and Protection Policy)

มาตรฐานการกํากับและจําแนกข้อมูล 
และนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ

นโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติและมาตรฐาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับ พ.ร.บ.

การประเมินความเส่ียง
จากบุคคลภายนอก
•  Identification Form
•  Criticality Assessment
•  Control Checklist

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กลุ่มงานบริหารความเส่ียงเป็นประธาน

ระบุ ตรวจสอบ และ
ส่งเร่ืองไปยัง DPO

12
ชม.

12
ชม.

48
ชม.

เจ้าของข้อมูลสามารถบริหารสิทธิผ่านทาง

ธนาคารสาขา
Call Center
Easy App*

•  อบรมประจําปสํีาหรับพนักงานทุกคน
•  อบรมเฉพาะตามบทบาทหน้าท่ี

DATA PRIVACY WORKING GROUPS

THIRD PARTY &
CROSS BORDER INVENTORY

บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
(RECORD OF PROCESSING ACTIVITIES)

ประกอบด้วย Privacy Champions
และ Privacy Managers

DATA PRIVACY FORUM
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองส่วนบุคคล (DPO) เปน็ประธาน

หน่วยงาน DPO

มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  พร้อมกําหนด

บทบาทและหน้าท่ีอย่างชัดเจน

การกํากับดูแลนโยบาย 
และกระบวนการ

เป็นองค์ประกอบสําคัญ
ของการบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือสร้างและ
รักษาไว้ซ่ึงความไว้วางใจ

ของลูกค้า

กระบวนการ

การจัดการเหตุการณ์ การบริหารความเส่ียงจากบุคคลภายนอก PRIVACY BY DESIGN & DATA INVENTORY

Data Inventory Assessment

Legitimate Interest Assessment

Data Privacy Impact Assessment

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

นโยบายและประกาศต่าง ๆ

การฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง

การบริหารความยินยอม

ระบุระดับความรุนแรง
ของเหตุการละเมิด

ส่งรายงานไปยัง
หน่วยงานกํากับดูแล

ประเมินผลกระทบ
จัดทํารายงาน
และกําหนดแนวทางแก้ไข การทําสัญญา

สัญญาการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (DPA)

* เฉพาะสิทธิในการถอนความยินยอมเท่าน้ัน

Marketing consent
Consent for processing
sensitive data
Guardian consent
Other consent
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เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของธนาคาร
จะบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม
กฎหมาย รวมถึงสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญกับ
เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลทั่วทั้งองค์กร ธนาคารได้กําหนด
โครงสร้างการกํากับดูแลที่สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึง
พนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการธนาคาร
มีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายและกํากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง  
มอบหมายให้คณะกรรมการเทคโนโลยีและคณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยงพิจารณากลั่นกรองนโยบาย และ
พิจารณาทบทวนกรอบการบรหิารและภาพรวมความเสีย่ง
ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
ธนาคารให้มีการดําเนินงานที่เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กรและความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่

ยอมรับได้ ขณะที่ผู้บริหารบริหารระดับสูงของธนาคาร 
คณะกรรมการและคณะทํางานชุดต่าง ๆ ตลอดจน
พนักงานทุกระดับมีหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

ขณะเดียวกัน ธนาคารบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว
และความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด และกําหนด
ให้บุคลากรของธนาคารและผู้รับจ้างภายนอกจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งหมายรวมถึงการปกป้อง การจัดเก็บ   
การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน และ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนด    
อีกทั้งการมีมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการใช้ การส่ง 
หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันมิให้เกิด
การละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล กรณทีีล่กูคา้ตอ้งการขอใชส้ทิธิ
หรือพบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อ

ธนาคารผ่านช่องทางแอปลิเคชัน SCB Easy เครือข่าย
สาขาของธนาคาร หรือ SCB Customer Center โทร. 
0 2777 7777 รวมถึงติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่านทางอีเมล dpo@scb.co.th 

นอกจากนี ้ในป ี2563 ธนาคารยงัไดว้า่จา้งบรษิทัตรวจสอบ
บัญชีดําเนินการตรวจประเมินระดับความสอดคล้องของ
การบริหารจัดการด้านความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของธนาคารตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ซึ่งพบว่าธนาคารมีกรอบแนวทางปฏิบัติ และ
กระบวนการทีส่อดคลอ้งตามที ่พ.ร.บ. กําหนด อยา่งไรกด็ ี
ขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าวทั้งหมดจะต้องจัดทํา
อยูใ่นรปูแบบเอกสารและครอบคลมุขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง
ในทุกด้าน ซึ่งธนาคารมีแผนที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการด้านข้อมูลส่วนบุคคล

Data Privacy Forum

คณะทํางานด้านข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการเทคโนโลยี

โครงสร้างการกํากับดูแล 
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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แนวทางการบริหารจัดการเหตุการณ์ 
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  

ธนาคารได้กําหนดกระบวนการในการจัดการเหตุการณ์
ละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Incident Management 
Procedure) เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรของธนาคาร
สามารถตอบสนองตอ่เหตกุารณก์ารละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตาม
ขั้นตอนอย่างเหมาะสม โดยธนาคารมีการซักซ้อมขั้นตอน
การจัดการเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายใน
องค์กรและร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เป็นประจําทุกปี 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ธนาคารจะสามารถบรหิารจดัการเหตกุารณ์
ไดภ้ายในเวลาทีกํ่าหนดและเกดิผลกระทบตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคล
น้อยที่สุด  

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสําคัญกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับพนักงานผ่านการฝึกอบรม การสื่อสาร 
และกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการกําหนด
แนวทางการลงโทษบคุลากรของธนาคาร อาท ิการตกัเตอืน
เป็นลายลักษณ์อักษร การหักค่าจ้าง การเลิกจ้าง 
หากตรวจสอบและพบว่าได้กระทําการอันเป็นการละเมิด
หรือกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งนี้ ในปี 
2563 ธนาคารมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า 3 กรณี ซึ่งธนาคารได้ดําเนินการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ ไขตามหลักเกณฑ์และ      
แนวปฏิบัติของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคาร
ไม่พบเหตุการณ์การรั่วไหล การโจรกรรม และการ
สูญหายของข้อมูลลูกค้า 

1. ระบุและบันทึกเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ตรวจสอบเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
•   Incident team
•   DPO 

•   DPO
•   CMO

•   DPO 
•   Incident team

•   Incident team
•   Incident owner
•   ERT/ CMT

•   Incident owner
•   DPO

2. ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลกระทบ
ประเมินระดับความรุนแรงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

3. ประเมินความจําเปน็ในการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานไปยังหน่วยงานกํากับดูแลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4. ดําเนินการแก้ไขปญัหาเบ้ืองต้น
มอบหมายเจ้าของเหตุการณ์จัดการแก้ไขปญัหา

5. ติดตามผลและยกระดับกิจการ
ติดตามและยกระดับความสําคัญของเหตุการณ์การละเมิดท่ีประเมินแล้วว่า
มีโอกาสท่ีจะไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายใน 72 ช่ัวโมง

6. วิเคราะห์หาสาเหตุและปดิเหตุการณ์
ดําเนินกระบวนการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง เพ่ือสืบค้นหาสาเหตุ
ก่อนปดิเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

•   DPO 
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563 

ในปี 2563 ธนาคารได้จัดทํา SCB Privacy Program ซึ่งแบ่งการทํางานออกเป็น 10 โครงสร้างงาน (Work Stream) 
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิานของธนาคารใหเ้ปน็ไปตามแผนกลยทุธข์องธนาคาร และ พ.ร.บ. คุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

10 โครงสร้างงานภายใต้ 
SCB DATA PRIVACY PROGRAM 

Strategy and
Governance

Notice and
Consent Management

Cross-border 
Data Transfer

Third-party 
Management

Data Life-cycle
Management  

Individual Rights
Processing

Privacy 
by Design

Information 
Security

Incident 
Management

Awareness 
and Training
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 การบริหารจัดการ 

 

มเีจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection 
Officer) เพ่ือรว่มขบัเคลือ่นการดําเนนิงานภายในธนาคาร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

สร้าง Privacy Champion ประจําหน่วยงาน รวมแล้ว 
กว่า 200 คน เพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้ประสานการทํางาน  
ใหคํ้าปรกึษาชีแ้นะ ตลอดจนตดิตามความคบืหนา้ การสรปุ
รวบรวม และการนําข้อมูลไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ธนาคารอย่างเหมาะสม     

 

ประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของข้อมูล รวมถึงปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามนโยบาย 
มากกว่า 60 ฉบับ 

 

จัดทํากิจกรรมการประมวลผลข้อมูล (Record of  
Processing Data) และแผนปรบัปรงุขอ้มลู (Remediation 
Plan) รวมถึงมีมาตรการด้านการดูแลและคุ้มครองสิทธิ
ของเจ้าของข้อมูล 

 

กําหนดมาตรการด้านงานจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกบริษัทและ
ตัวแทนการขายจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 การกํากับดูแล 
 และการรายงาน 

 

• Data Privacy Steering Committee ติดตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน โดยประชุมร่วมกับ
คณะทํางานเป็นประจําทุกเดือน พร้อมรายงานผล
การดําเนนิงานและปญัหาอปุสรรคตอ่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ 

 

 การฝึกอบรม 
 

จัดฝึกอบรม Data Privacy Champions ในหลักสูตร
ทีพั่ฒนาขึน้เฉพาะตามบทบาทหนา้ที ่(Roles-based Training 
Courses)   

จํานวน 11 หลักสูตร 

 

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ‘พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
สว่นบคุคล’ และกําหนดเปน็หลกัสตูรภาคบงัคบัทีพ่นกังาน
ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี    

99% ของพนักงานธนาคารผ่านการฝึกอบรม 
 

จัดอบรมแนวปฏิบัติการทํางาน การใช้ระบบงาน แก่ผู้
ปฏิบัติงานในทุกจุดให้บริการของธนาคารอย่างทั่วถึง
ทั้งช่องทางออนไลน์ สาขา และ Call Center 

 

 ความร่วมมือในการสนับสนุน 
 นโยบายสาธารณะ 

 

ร่วมประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือหารือถึงแนวทาง
การปรับใช้ พ.ร.บ.ฯ กับการปฏิบัติงานของธนาคาร 

 

ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกในการ
จัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ ในเชิงลึก
ของภาคธุรกิจธนาคาร เพ่ือเป็นต้นแบบในการออก
กฎหมายลูกต่อไป 

การดําเนินงานทีส่ําคัญภายใต้โครงสร้างงานสรุปได้ดังนี ้
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SCB Data Governance Framework

 
การกํากับดูแลข้อมูล  

ธนาคารได้จัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Office) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบรหิาร
จัดการข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัย ภายใต้กรอบการกํากับดูแลข้อมูล 
(SCB Data Governance Framework) เพ่ือให้ธนาคารสามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
(Data Driven Organization) ได้อย่างแท้จริง

DATA-DRIVEN ORGANIZATION

DATA VISION

PRIVACY REQUIREMENTS & SUPPORT

RISK MANAGEMENT & REGULATORY COMPLIANCE

PEOPLE & TECHNOLOGY

Effective governance is a repeatable process executed by people
and supported by technology.

DATA GOVERNANCE STRATEGY              BUSINESS CHANGE MANAGEMENT

PEOPLE PROCESS TECHNOLOGY

DATA GOVERNANCE
FRAMEWORK & STANDARDS1 DATA STEWARDSHIP

& ACCOUNTABILITIES2 BUSINESS DATA
DEFINITIONS3 DATA QUALITY

MANAGEMENT4
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Data Governance 
Framework  
and Standard 

 

ปรับปรุงกรอบและ
มาตรฐานการกํากับดูแล
ข้อมูล ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  

 

Data Sharing 
Framework 

 

จัดทํากรอบแนวทางการใช้
ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
ธนาคารและพันธมิตรทาง
ธุรกิจ โดยกําหนด     
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
สอดคล้องตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

Data Governance 
Portal 

 

สร้างและส่งเสริมการเข้า
ถึง Data Governance 
Portal เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลในองค์กร
เข้าใจในความหมายของ
ข้อมูลในเชิงธุรกิจ 
(Business Metadata) 

 

Awareness  
and Knowledge 

 

สื่อสารข้อมูลและจัด
กิจกรรมผ่านทางออนไลน์
ตลอดทั้งปี เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน 
ในเรือ่งการกํากบัดแูลขอ้มลู 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563 

 
ความปลอดภัยทางไซเบอร ์ 
ธนาคารมุ่งส่งเสริมศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ทั้งด้านกระบวนการบริหารจัดการ เทคโนโลยี
และความพรอ้มของบคุลากร โดยมคีณะกรรมการเทคโนโลยี
ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงกํากับดูแล
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านไซเบอร์ ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูล บุคลากร และกระบวนการ เพ่ือ
ให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมรับมือและสามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
รวมถึงมีการบริหารจัดการที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  

ธนาคารไดข้บัเคลือ่นการดําเนนิงานดา้นไซเบอรแ์บบเชงิรกุ 
โดยมุง่พัฒนาเทคโนโลยคีวบคูไ่ปกบักระบวนการตรวจสอบ
ภยัคกุคามทางไซเบอรแ์ละการพัฒนาบคุลากร อาท ิการปรบัใช้
ระบบติดตามภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cybersecurity 
Threat Intelligent Surveillance) ที่ชว่ยรายงานความ
เคลื่อนไหวของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อธนาคารและแนวโน้มด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning) ในการสํารวจพฤติกรรมการโจมตี
ทัง้จากภายในและจากภายนอกของธนาคาร เพ่ือใหธ้นาคาร
สามารถประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมในการ
รับมือและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยธนาคาร
ไดดํ้าเนนิการทดสอบศกัยภาพและความพรอ้มขององคก์ร
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งผลการทดสอบ
ไดย้นืยนัวา่ธนาคารมคีวามพรอ้มในการรบัมอืกบัภยัคกุคาม
ทางไซเบอร์ ระบบของธนาคารมีความมั่นคงปลอดภัย
อยูใ่นระดบัสงูตามมาตรฐานสากล มีความสามารถในการ
ตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคาม รวมทั้งมีความทนทาน
ต่อการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในปี 2563 ธนาคารยังคงมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลภายใต้แนวคิด 3D

Data Accessible 

มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยอยู่บนพ้ืนฐานการจําแนกประเภทของข้อมูล  
(Data Classification) ที่กําหนดไว้   

Data Understandable 

มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจในความหมายของข้อมูลในเชิงธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business Metadata 

Data Quality 

ผลักดันให้เกิดกระบวนการประเมินคุณภาพของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ
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ประกาศใช้นโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ไดท้บทวน ปรบัปรงุ และพัฒนา
อยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้มกีารบรหิารความเสีย่งทางไซเบอร์
อยา่งเครง่ครดั 

 

 
ฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับ ‘รู้เท่าทันไซเบอร์’ ให้กับ
พนักงานทุกคนเป็นประจําทุกปี และกําหนดเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําปี 

 
ประกาศใช้นโยบายการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan) ฉบับ
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งกําหนดให้
ธนาคารต้องทําการทดสอบและซักซ้อมขั้นตอนแผน
ฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมรายงานผลของการ
ทดสอบแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ    
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทุกไตรมาส 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการหยุดชะงักของธุรกิจจากสถานการณ์
ร้ายแรงต่าง ๆ จะเกิดขึ้นน้อยที่สุด  

 

 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ด้านระบบ
บรหิารความปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 
Security Management System: ISMS) นับตั้งแต่ปี 
2558  

 

 
จัดให้มีช่องทางหลากหลายในการรายงานปัญหาหรือ
เหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ อาทิ 

• อีเมล 
• Helpdesk  
• หัวหน้างาน 
• หน่วยงาน IT Security  

กระบวนการและระบบการบริหารจัดการ

มาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

Confidentiality 
 

ข้อมูลจะสามารถเข้าถึง
ได้โดยผู้มีสิทธิเท่านั้น 

Integrity 
 

ข้อมูลมีความถูกต้อง 
และน่าเชื่อถือ 

Availability 
 

ข้อมูลพร้อมเรียกใช้ 
เมื่อต้องการ

ยึดหลักการความปลอดภัย ‘CIA’




