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ธนาคารมีเป้าหมาย 
ที่จะนําพาองค์กรและลูกค้าของธนาคาร 
ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

การดําเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีท่า้ทายอยา่งยิง่ นอกเหนอืจากการ
แข่งขันที่สูงขึ้นทั้งจากกลุ่มสถาบันการเงินและธุรกิจอื่น 
รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีที่รุกคืบมานําเสนอผลิตภัณฑ์
ทางการเงนิแลว้ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ไดส้รา้งผลกระทบตอ่
เศรษฐกจิทัว่โลกและสงัคมในวงกวา้ง ครอบคลมุประเทศ
และผู้คนมากกว่าวิกฤตใด ๆ ที่เคยเกิดขึ้น ยังผลักดัน
ให้เกิด ‘ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal)’ 
ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการดําเนินชีวิตประจําวัน การซื้อขาย
สินค้าและบริการ การศึกษาและสาธารณสุข เป็นต้น และ
เป็นตัวเร่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
ให้หันมาพ่ึงพาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ธนาคาร
พาณิชย์จึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบ
การดําเนนิธรุกจิเพ่ือนําพาองคก์รของตน ประคบัประคอง
ธุรกิจของลูกค้า และช่วยเหลือสังคมในภาพรวม
ให้สามารถอยู่รอดและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่อไป 
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นายอาทิตย์ นันทวิทยา 
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ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งสร้าง
ขวญักําลงัใจของคนในองคก์รใหเ้ขม้แขง็ไปพรอ้ม ๆ กบั
การดูแลลูกค้า ตลอดจนเพ่ิมความคล่องตัวด้วยวิถี
การทํางานรปูแบบใหม ่(New Way of Work) ทีส่ามารถ
ทํางานจากที่ไหนก็ได้ (SCB Work from Anywhere) 
ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับ   
ผลกระทบผ่านมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้น (Short-
term Solution) ดว้ยการสนบัสนนุดา้นสนิเชือ่ การพักหนี ้
รวมถึงการลดดอกเบี้ย เพ่ือให้ลูกค้ามีเงินทุนและ
สภาพคล่องเพียงพอสําหรับการด ําเนินธุรกิจหรือ 
การดําเนนิชวีติประจําวนัตอ่ไปได ้ พรอ้มพัฒนามาตรการ
ชว่ยเหลอืในระยะยาว (Long-term Solution) ดว้ยการ
ผสานความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเข้ากับวิถีองค์กร
รปูแบบใหมสู่ก่ารเปดิตวั 2 ดจิทิลั แพลตฟอรม์สําคญั 
ไดแ้ก ่ แพลตฟอรม์ฟูด้เดลเิวอรีภ่ายใตช้ือ่ ‘Robinhood’ 
และแพลตฟอร์มเว็บไซต์รวมข้อเสนอพิเศษภายใต้ชื่อ 
‘SCB Shop Deal’ เพ่ือสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ 
ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์
ที่ยากลําบากและกลับมาแข็งแกร่งได้ในอนาคต อีกทั้ง
เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในสังคมและช่วย
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไปพรอ้มกนั 

รากฐานที่แข็งแกร่ง 
สู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นอย่าง  
เด่นชัดถึงโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่
แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ หรือที่เรียก
กันว่าโลกธุรกิจยุค VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, and Ambiguity) ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมขององค์กรให้สามารถปรับตัวและยืดหยุ่น
ต่อแนวโน้มความท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่ง 

สําหรบัธนาคารไทยพาณชิย ์การตดัสนิใจลงทนุวางโครงสรา้ง
พ้ืนฐานดา้นเทคโนโลย ี(Digital Transformation) เมือ่ป ี
2559 ไม่เพียงเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการ
แขง่ขนัทีเ่ปลีย่นไปในยคุดจิทิลั หากยงัเปน็การวางรากฐาน
ทีแ่ขง็แรง ซึง่มสีว่นสําคญัทีช่ว่ยใหธ้นาคารสามารถดําเนนิ
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อกีทัง้มขีดีความสามารถในการตอ่ยอด
รูปแบบธุรกิจและสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ  

เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของธนาคารจะสอดรับ
ไปกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2563 ธนาคารจึง
ได้กําหนดโครงสร้างการกํากับดูแลความยั่งยืนของ
ธนาคาร พร้อมนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก 
‘การเงินที่ยั่งยืน สังคมแห่งคุณค่า และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต’ ภายใต้พันธกิจ ‘การดํารงอยู่ของเราเพ่ือ
อนาคตทีย่ัง่ยนืของทกุคน (Our Presence Contributes 
to the Better Future for All)’ เพ่ือเป็นทิศทาง
สําหรับก้าวต่อไปของธนาคารที่ยังคงมุ่งสร้างการเติบโต
อย่างทั่วถึงและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

เริ่มจาก ‘จิตสํานึก’  
ขยายผลผ่าน ‘ห่วงโซ่คุณค่า’  
เสริมสร้างระบบนิเวศ 
ทางธุรกิจบนความยั่งยืน  

 
ด้วยเชื่อว่าความยั่งยืนคือการส่งผ่านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปยังทุกการดําเนินงาน และ
ตระหนักว่าธุรกิจไม่สามารถพัฒนาและด ํารงอยู่ ได้  
อย่างยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากซึ่ง 
ความสมดุล ธนาคารจึงให้ความสําคัญกับการเสริมสร้าง 
‘จิตสํานึก’ และความสามารถของพนักงานที่สนับสนุน
การพัฒนากระบวนการ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่
สามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา  

ในปี 2563 ธนาคารได้จัดตั้งคณะทํางานด้านการเงิน    
ที่ยั่งยืน (Sustainable Finance Taskforce) เพ่ือ   
ขับเคลื่อนความมุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ธนาคารและลกูคา้ในการบรหิารจดัการผลกระทบทางสงัคม
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนําเสนอโซลูชั่นทางการเงิน
ที่ยั่งยืน การให้สินเชื่อและการลงทุนอย่างรับผิดชอบ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและความรู้
ทางการเงิน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะทํางานด้านการ
ประเมินความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk 
Assessment Taskforce) เพ่ือบริหารความเสี่ยงและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิ
อากาศ รวมถงึสนบัสนนุการเปลีย่นผา่นไปสูเ่ศรษฐกจิและ
สังคมคาร์บอนตํ่าอีกด้วย 
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1 ใน 10 ธนาคารทีม่คีวามยัง่ยนืระดบัโลก 
 

จากการบูรณาการความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจบน  
พ้ืนฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ธนาคารได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ทั้ง
ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ 
(Emerging Markets Index) ประจําปี 2563 อีกทั้งได้
รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 ธนาคารที่มีการดําเนินงาน
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
ระดับโลกสูงสุด (Top 10 Sustainability Leaders) 
หมวดธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม นอกจากนี้   
ยังได้รับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการจากสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ ‘ดีเลิศ’ 
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548

7

ก้าวต่อไปสําหรับปี 2564 
 

ธนาคารมีเป้าหมายที่จะน ําพาองค์กรและลูกค้าของ
ธนาคารให้ผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันและ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยการลงทุน
ภายใต้โครงการ SCB Transformation ที่ผ่านมา ทําให้
ธนาคารพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น
บริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการทางการเงิน ซึ่งในปี 2564 
ธนาคารจะเดินหน้าเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 
ผลักดันการทํางานในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงจะเร่งสร้าง
โอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดดผ่าน บริษัท เอสซีบี 
เท็นเอกซ์ จํากัด ซึ่งทั้งหมดจะดําเนินการไปพร้อมกับ
การพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งการเพ่ิมพูนทักษะใหม่ 
(Reskilling) การเสรมิสรา้งทกัษะเดมิทีม่อียู ่(Upskilling) 
รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 
Learning)  

ธนาคารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าที่ให้ความ
ไวว้างใจและสนบัสนนุธนาคารดว้ยดเีสมอมา ผูบ้รหิารและ
พนักงานที่ร่วมแรงร่วมใจทํางานด้วยความมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทอย่างเต็มกําลังในทุกวัน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการร่วมสร้างคุณค่าอย่างดียิ่ง
ตลอดมา ทั้งนี้ ธนาคารระลึกอยู่เสมอว่าการดํารงอยู่ของ
ธนาคารและการจะเป็นธนาคารแห่งอนาคตจําเป็นต้องอยู่
บนพ้ืนฐานจริยธรรมและผนวกความยั่งยืนในเส้นทาง
ที่ก้าวเดิน โดยธนาคารจะร่วมเสริมสร้างระบบการเงินการ
ธนาคารที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมและรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการเติบโตอย่างทั่วถึงและมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็น 
“ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” (The Most Admired Bank) 

ธนาคารจะเดินหน้าเพ่ิม 
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 
ผลักดันการทํางานในรูปแบบใหม่ ๆ 
รวมถึงจะเร่งสร้างโอกาสการเติบโต
แบบก้าวกระโดดผ่าน  SCB 10X  
ซึ่งทั้งหมดจะดําเนินการไปพร้อมกับ
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน




