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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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สารจากคณะกรรมการธนาคาร

นายอาทิตย์ นันทวิทยา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และประธานกรรมการบริหาร

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย 
นายกกรรมการ
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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
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  ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ 

  ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ 

  สาขาเซี่ยงไฮ้ 

  สาขาฮ่องกง 

  สาขานครหลวงเวียงจันทน์ 

  สาขานครโฮจิมินห์ 

  สาขาสิงคโปร์ 

  สาขาหมู่เกาะเคย์แมน 

  สํานักงานผู้แทนกรุงปักกิ่ง 

  สํานักงานผู้แทนย่างกุ้ง*
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8

รู้จักธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ให้
บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนําของประเทศ และเป็น
ธนาคารไทยแห่งแรกที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมาตลอด 
114 ปี โดยธนาคารมีบริษัทในเครือที่มีความมุ่งมั่นร่วม
ในการสร้างสรรค์และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทาง 
การเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
อย่างครบวงจร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีธนาคารในเครือ 
สาขา และสํานักงานตัวแทนในต่างประเทศ เพ่ือเชื่อมต่อ
ศักยภาพการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอีกด้วย  

วิสัยทัศน์ 

การเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” 
หรือ “The Most Admired Bank”

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น ‘ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The 
Most Admired Bank)’ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นสร้างการ
เติบโตที่ยั่งยืนสู่ก้าวต่อไปในการเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้
บริการทางการเงิน (Tech Company) ด้วยการต่อยอด
และพัฒนาในทุกด้านจากการลงทุนภายใต้โครงการ SCB 
Transformation ที่ได้ดําเนินการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
(2559-2563) เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและ
คุณค่าที่โดดเด่นให้กับลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ: สํานักงานผู้แทนย่างกุ้งได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัทย่อย ที่ธนาคารถือหุ้นทั้งหมด
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สำนักงานใหญ่
ธนาคารในเครือ
สาขาต่างประเทศ
สำนักงานผู้แทน

 

ธนาคารในเครือ สาขา และสํานักงานตัวแทนในต่างประเทศ  
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ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของธนาคาร 

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
 

• ผลิตภัณฑ์เงินฝากสําหรับธุรกิจ 
• ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ 
• บริการบริหารเงินเพ่ือธุรกิจ 
• บริการการค้าระหว่างประเทศและโอนเงินต่างประเทศ 
• บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
• บริการการลงทุน 
• บริการวาณิชธนกิจ 
• บริการธุรกิจหลักทรัพย์ 
• บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ลูกค้า SME 
 

• ผลิตภัณฑ์เงินฝากสําหรับธุรกิจ 
• ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ 
• บริการบริหารเงินเพ่ือธุรกิจ 
• บริการการค้าระหว่างประเทศ 
และเงินโอนต่างประเทศ 

• บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
• ผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกัน 
• บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ลูกค้าบุคคลและลูกค้า Wealth 
 

• ผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
• ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
• ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต บัตรเดบิต  
และบัตรเติมเงิน  

• บริการโอนเงินในและต่างประเทศ 
• บริการชําระเงินและเติมเงิน 
• บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
• ผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกัน 
• บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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บริษัทในเครือที่สําคัญ 

 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ           

คิดเป็น 1.8% ของรายได้รวมของ 
ธนาคารและบริษัทย่อยทั้งหมด

 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ               

คิดเป็น 1.5% ของรายได้รวมของ    
ธนาคารและบริษัทย่อยทั้งหมด

 
สัดส่วนการถือหุ้น 100%

 
สัดส่วนการถือหุ้น 60%

 
สัดส่วนการถือหุ้น 60%

 
สัดส่วนการถือหุ้น 100%

 
สัดส่วนการถือหุ้น 100%

 
สัดส่วนการถือหุ้น 60%

 
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
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เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

2559 -
2562
ซ่อมและ
เสริมสร้าง

ประกาศพันธกิจ ‘SCB Transformation’
ภายใต้วิสัยทัศน์การเปน็ “ธนาคารท่ีน่าช่ืนชมท่ีสุด” 

จัดต้ังสายงานความย่ังยืน
องค์กรภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์

2559

ยกระดับแอปพลิเคชัน SCB Easy 
และดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ
เพ่ือก้าวข้าม ‘Mobile Banking’
สู่การเปน็ ‘Lifestyle Banking’

2560

พัฒนานโยบายในระดับองค์กร
อาทิ นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
นโยบายด้านความปลอดภัย
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านความย่ังยืน

ได้รับคัดเลือกเปน็สมาชิก
ดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์เปน็ปแีรก
ท้ังในกลุ่มดัชนีโลก (World Index)
และดัชนีตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets Index)

เปน็ธนาคารแห่งแรกท่ียกเลิกค่าธรรมเนียม
การทําธุรรมการเงิน

พัฒนาและนําเสนอบริการสินเช่ือดิจิทัล
ผ่าน SCB EASY

นําเสนอกองทุนเปดิไทยพาณิชย์
หุ้นธรรมาภิบาลไทย เพ่ือส่งเสริม
การลงทุนในบริษัทท่ีมีแนวปฏิบัติ
ด้าน ESG ท่ีดี

ได้รับการรับรองสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทย ในการต่อต้าน
การทุจริตเปน็คร้ังแรก

จัดทํารายงานความย่ังยืน
ตามมาตรฐาน
GRI Standards
เปน็คร้ังแรก

ประกาศยุทธศาสตร์ ‘ตีลังกา’ เพ่ือเร่ง
การดําเนินงานตามพันธกิจ SCB Transformation
และสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน

2561

ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับระเบียบปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
(ISO 14001:2015)

พัฒนาบริการและจัดจําหน่ายตราสารหน้ี
สีเขียวเปน็คร้ังแรก

นําเสนอบัญชีเงินฝากพ้ืนฐาน

ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินกิจการธนาคาร
อย่างย่ังยืนในด้านการให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ
ของสมาคมธนาคารไทย

2562
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แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน
การดําเนินงานด้านความย่ังยืน
คณะทํางานด้านการเงินเพ่ือความย่ังยืน และ
คณะทํางานด้านการประเมินความเส่ียง
จากสภาพภูมิอากาศ

ประกาศนโยบายความย่ังยืน
ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

2564 -
2566

บูรณาการและยกระดับ
การดําเนินงาน

บูรณาการแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ด้านความย่ังยืน เปน็ส่วนหน่ึงของ
ยุทธศาสตร์องค์กรผ่านเคร่ืองมือ
Balanced Scorecard

ประกาศนโยบาย
การแนะนําการลงทุน
อย่างรับผิดชอบ

2563

ทบทวนและ
ดําเนินการ
ต่อเน่ือง
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
ของธนาคารปี 2563

สร้างประสบการณ์ดิจิทัลแบงกิ้ง 
เคียงข้างและเข้าใจ เพ่ือตอบรับ 
ทุกความต้องการที่หลากหลาย 
ของลูกค้า

 
รายงานพิเศษ 

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

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

ธนาคารยังให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงรอบด้านอย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
เพ่ือรองรับและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ทัง้นี ้ธนาคารไดผ้นวกผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
จากการดําเนนิงานในกลยทุธก์ารดําเนนิธรุกจิ กระบวนการ
บรหิารความเสีย่ง และการกํากบัดแูลกจิการ เพ่ือการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื พรอ้มกําหนดตวัชีว้ดัทัง้ในดา้นการเงนิและไมใ่ช่
การเงนิ เพ่ือวดัความสําเรจ็และคณุคา่ของการดําเนนิงาน 

ด้านเศรษฐกิจ

  
รวมรายได้จาก 
การดําเนินงานสุทธิ 

144.8 
พันล้านบาท 

  

กําไรสุทธิ 

27,218  
ล้านบาท 

  

กําไรต่อหุ้น 

8.01  
บาท 

  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

6.7 

  
อัตราผลตอบแทน 
จากสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 

0.9 

  
จํานวนชั่วโมง 
ฝึกอบรมเฉลี่ย 

49 ชั่วโมง 

ด้านบุคลากร

  
จํานวนพนักงาน 

23,899  
คน 

  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 

31,344  
ล้านบาท 

  
ค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนาพนักงาน 

127 ล้านบาท 

  
ผลตอบแทนจากการ 
ลงทุนด้านพนักงาน 

3.84 

ภาพรวมการดําเนินงาน 
ของธนาคารปี 2563
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ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

  

อนุมัติสินเชื่อ 
เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมกว่า 

14,000 
ล้านบาท 

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

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

ไดร้บัการประเมนิผลการดําเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ
การกํากบัดแูล หรอื ESG ในระดบั AA ในกลุม่ธรุกจิธนาคาร 
จาก MSCI

ได้รับการประเมินผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อยู่ในระดับ B  
จาก CDP

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นยั่งยืน หรือ 
Thailand Sustainability Investment (THSI)  
จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคม  

520  
ล้านบาท 

  

จํานวนชั่วโมงของ 
พนักงานที่ร่วมทํา       
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

22,056 
ชั่วโมง 

  

จํานวนโครงการ 
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

74  
โครงการ 

  

ลดการใช้พลังงาน 

24%  
(เทียบกับปี 2562) 

  

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
Scope 1 และ Scope 2 

13% และ 26% 
(เทียบกับปี 2562) 

  

ลดการใช้นํ้า 
คิดเป็นร้อยละ  

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

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

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

• สนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียต่ํา (ซอฟต์โลน)
 หรือดอกเบ้ียในอัตราพิเศษ เพ่ือเสริม
 สภาพคล่อง  

• ขยายเวลาชําระเบ้ียและยกเว้น
 ดอกเบ้ียประกันชีวิต 

ช่วยเหลือพนักงาน มากกว่า 7,400 คน
เปน็วงเงินกว่า 836 ล้านบาท

• สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน COVID Staff Loan 
 สําหรับพนักงานท่ีได้รับผลกระทบเชิงรายได้
 ท้ังของตนเอง คู่สมรส และครอบครัว 

• เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
 ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสาขาท่ีได้รับผลกระทบจาก
 การปรับวันและเวลาการให้บริการเพ่ือให้
 สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของภาครัฐ 

• พักชําระหน้ีสินเช่ือของพนักงาน

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

SCB…รวมใจสู้ภัยไวรัส COVID-19 

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

• ร่วมเปน็ช่องทางในการระดมทุน
 และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
 ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงาน
 ต่าง ๆ ในการเชิญชวนบริจาคโลหิต 
 บริจาคเงินและอุปกรณ์ทาง
 การแพทย์

• มอบถุงปนัสุขและดําเนินโครงการ
 ไทยพาณิชย์รวมใจให้โลหิตฝ่าวิกฤต
 COVID 19

ลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่

ยอดสินเช่ือภายใต้โครงการ
ช่วยเหลือทางการเงิน ในป ี2563
(พันล้านบาท)

ลูกค้า
SME

ลูกค้าบุคคล
และ sSME

ไตรมาส 2

สินเช่ือท้ังหมด (%)

ลูกค้า

คู่ค้า

สังคม

พนักงาน406

217

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

216

839

208

218

210

636

119

106

177

402

39%

29%

18%
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ  
ธุรกิจไทยมั่นคง” 

ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคม
สถาบันการเงินของรัฐ  

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

สนับสนุนชุดตรวจ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนักวิจัยคนไทยครั้งแรกในโลก 

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

ตรวจสุขภาพออนไลน์บนแอป SCB Easy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด
ใน 3 รูปแบบ

ดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยีของธนาคาร
รวมถึงท่ีจะจัดต้ังหรือลงทุนในอนาคต

การลงทุนร่วมสร้าง 
(Venture Builder)

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

การร่วมลงทุนทางยุทธศาสตร์
และการร่วมมือเปน็พันธมิตร 
(Strategic Investment
and Partnership)

การลงทุนในบริษัท
เทคคอมพานีและ
สตาร์ตอัปท่ัวโลก
(Venture Capital)
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ  
 

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

 
จํานวนผู้ใช้งานดิจิทัลเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

 
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบใหม่

 

ผู้ใช้งานดิจิทัล 

13.7  
ล้านคน 

 
ผู้ใช้งานดิจิทัล 
รายใหม่ 

3.4  
ล้านคน 

 

77%  
ของธุรกรรมทั้งหมด 
ผ่านช่องทางดิจิทัล  

 
จํานวนธุรกรรม 
ผ่านช่องทางดิจิทัล 
เพ่ิมขึ้น  

58% 

แพลตฟอร์มฟูด้เดลิเวอรี่  
เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2563 

แพลตฟอร์มขายออนไลน์ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ให้ผู้ประกอบการ SMES  
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน 2563 

 
ผู้ใช้งานรวม  

940,000 คน 

 

54,000 ร้านค้า 

 

11,000 
รายการสั่งซื้ออาหารต่อวัน 
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ผลักดันโมเดลธุรกิจและระบบนิเวศรูปแบบใหม่  

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

แพลตฟอร์มโดย SCB 10X 
 

SCB Shop Deal 

Platform for SME to Sell Deal/ Voucher’ 

แพลตฟอรม์เวบ็ไซตร์วมขอ้เสนอพิเศษจาก                                        
ผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ตลาดกลางที่อํานวยความสะดวก 
ระหว่างผู้ประกอบการและซื้อ (B2C)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม สมัครผ่าน SCB EASY ขั้นตอนอนุมัติเร็ว

Party Haan 

‘Group Buying/ Sharing 
Platform’ 

แอปพลเิคชนัชว่ยหาเพ่ือนชว่ยหาร
หรอืแชรค์า่สนิคา้และบรกิารตา่ง ๆ 
โดยชําระเงนิผา่น SCB EASY หรอื
บญัชขีองธนาคารอืน่ ๆ 

MaoMao 

“Wholesale e-Commerce 
Platform” 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

ศูนย์รวมแบรนด์และผู้ผลิต 
แบบค้าส่งสําหรับผู้ค้าออนไลน์ 

  ไม่คิดค่าธรรมเนียม

Robinhood 

‘Food Delivery Platform’ 

 ไม่คิดค่าธรรมเนียมร้านอาหาร (GP) 

 โอกาสสําหรับ SMEs ในการเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือขยายธุรกิจ 

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

แพลตฟอร์มโดยบริษัทย่อยภายใต้ SCB 10X 
 

Money Thunder 

‘AI-Powered Lending Platform’ 

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

มุ่งเน้นการลงทุนร่วมสร้างธุรกิจประเภทเทคสตาร์ทอัพใหม่ ๆ ที่มองเห็นเทรนด์และความต้องการของตลาดในโลกอนาคต 

ความร่วมมือกับ Alpha Finance Lab 

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

สิงหาคม 2563 

 

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

 

กันยายน 2563 

 

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

 

ตุลาคม 2563 

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

 

พฤศจิกายน 2563 

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

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

การลงทุนในบริษัทเทคคอมพานีและสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลกของ SCB 10X 

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

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

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

เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

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

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

การพัฒนาและเติบโต 
อย่างต่อเนื่องในปี 2564 

 หมายเหตุ: ความครอบคลุมของข้อมูล (Data Coverage) อยู่ที่ 100% 

ความพึงพอใจของลูกค้า

ระ
ดับ
คะ
แน
น

2560 2561 2562 2563  เป้าหมาย
2563

8.9 9.2 9.3 9.3 9.3
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เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ร่วมเสริมสร้าง 
ระบบการเงินการธนาคารที่เข้มแข็ง  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  
และดํารงไว้ซึ่งสมดุลสิ่งแวดล้อม

 
การกํากับดูแลด้านความยั่งยืน 

 
แนวทางการดําเนินงาน 
แบบบูรณาการ 

 
กรอบยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน 
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กว่าศตวรรษที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของคนไทย มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมเสริมสร้างระบบ
การเงินการธนาคารที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม  

ธนาคารระลึกอยู่เสมอว่าการดํารงอยู่อย่างมั่นคงและ
ยาวนานของธนาคารเป็นผลมาจากความทุ่มเทพยายาม
ของพนกังาน ความไวว้างใจทีล่กูคา้มอบให ้ความรว่มมอื
จากเครือข่ายพันธมิตร รวมถึงการสนับสนุนจาก     
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นแรงผลักดันสําคัญ
ที่ทําให้ธนาคารยังคงยึดมั่นปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ   
บนพ้ืนฐานจริยธรรมและมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ือ  
ทุกภาคส่วนเสมอมา 

สําหรับธนาคาร ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน
จึงมิใช่เพียงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น 
หากหมายรวมถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ การพัฒนาและดแูลพนกังาน การสง่เสรมิ
คูค่า้พันธมติรใหเ้ตบิโตไปดว้ยกนั ตลอดจนการมสีว่นรว่ม
สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั อนัจะนําไปสูก่ารเตบิโตอยา่งทัว่ถงึ 
(Inclusive Growth) รวมถึงการสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาต ิ (United 
Nations Sustainable Development Goals: SDGs)

เส้นทางการธนาคารที่ยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์
ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกจิและคณุคา่ทางสงัคม ควบคูไ่ปกบัการดํารง
ไวซ้ึง่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม ภายใตพั้นธกจิ ‘การดํารงอยู่
ของเราเพ่ืออนาคตทีย่ัง่ยนืของทกุคน’ (Our Presence 
Contributes to the Better Future for All) และ
กรอบยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก อันประกอบด้วย การเงิน
ทีย่ัง่ยนื (Sustainable Finance) สงัคมแหง่คณุคา่ 

(Creating Social Impact) และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
อนาคต (Better Environmental Future) ซึง่สะทอ้น
ใหเ้หน็วา่ ธนาคารไทยพาณชิย ์ หรอื SCB ไมเ่พียงเปน็
ธนาคารชั้นนําแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้บริการด้าน
การเงินอย่างครบวงจรและส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม
มานานกวา่ศตวรรษ หาก SCB ยงัเปน็วถิแีหง่การพัฒนา
ทีย่ัง่ยนืไปพรอ้มกนั’ (SCB…Ways to Be Sustainable 
Together) อกีดว้ย

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
กับความยั่งยืน

นโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ 
ด้านความยั่งยืน 
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กรอบยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์ 

บุคลากร
และวัฒนธรรมองค์กร

การเป็นธนาคารท่ีน่าช่ืนชมท่ีสุด
THE MOST ADMIRED BANK

การดํารงอยู่ของเรา
เพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืนของทุกคน

SCB… วิถีแห่งการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนไปพร้อมกัน

• การบริหารความเส่ียงและการปรับตัว
ต่อสภาพภูมิอากาศ

• การบรรเทาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
การบริหารความเส่ียง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ 

พันธกิจ

ความมุ่งม่ัน

การสนับสนุน
 SDGs

พ้ืนฐาน
ความย่ังยืน

เปา้หมาย
เชิงกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

• โซลูช่ันทางการเงินท่ีย่ังยืนและการให้สินเช่ือ/
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ

• การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการเงิน

การเงินท่ีย่ังยืน สังคมแห่งคุณค่า ส่ิงแวดล้อมเพ่ืออนาคต

• การพัฒนาศักยภาพของคน

• การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
 ของสังคม

BETTER
ENVIRONMENTAL FUTUREFINANCE

SUSTAINABLE CREATING
SOCIAL IMPACT



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER
รายงานความยั่งยืน 

ประจําปี 2563

แนวทางการดําเนินงาน 
แบบบูรณาการ

การกํากับดูแล 
ด้านความยั่งยืน

กรอบยุทธศาสตร์ 
ด้านความยั่งยืน

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

29

การกํากับดูแลด้านความยั่งยืน 
 

เพ่ือใหก้ารบรหิารจดัการงานดา้นความยัง่ยนืของธนาคาร
สอดคลอ้งตามนโยบาย เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
เกิดความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ธนาคารได้กําหนด
โครงสร้างการกํากับดูแลด้านความยั่งยืนที่กําหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบตั้งแต่ระดับกรรมการธนาคารจนถึง
ระดับปฏิบัติงาน เพ่ือบูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและวัฒนธรรมการทํางาน
ของธนาคาร

โครงสร้างการกํากับดูแลความยั่งยืน 

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเปน็ประธาน

ฝ่ายความย่ังยืน
หน่วยงานในกลุ่มงานยุทธศาสตร์

คณะกรรมการขับเคล่ือน
การดําเนินงานด้านความย่ังยืน

(SUSTAINABILITY STEERING COMMITTEE: SCOM)

ผู้จัดการใหญ่เปน็ประธาน

Compliance  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

โดยดําเนินธุรกิจและส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
นโยบาย ระเบยีบ และคําสัง่ของธนาคาร 
รวมถึงการเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงาน
ของธนาคาร และมาตรฐานสากลที่
ธนาคารนํามาปรับใช้ 

 

Capability Development  
การสร้างเสริมความรู้      
ความสามารถด้านความยั่งยืน  

โดยจดัฝึกอบรมในหลากหลายรปูแบบ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึง
ความสําคัญและความจําเป็นของ
การดําเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบ 
และยัง่ยนื อกีทัง้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
และความสามารถในการดําเนินงาน
ตามนโยบายความยัง่ยนืของธนาคาร 
รวมถึงแนวปฏิบัติสําคัญด้านความ
ยัง่ยนืในระดบัสากล 

 

Communications  
การสือ่สารงานดา้นความยัง่ยนื 

โดยตดิตามและรายงานความกา้วหนา้
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารนโยบาย 
เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
ความคดิรเิริม่ และผลการดําเนนิงาน
ภายใต้กรอบความมุ่งมั่นด้านความ
ยั่งยืนที่ประกาศไว้ให้พนักงานและ
สาธารณชนรบัทราบอยา่งตอ่เนือ่ง 

แนวทางการดําเนินงานแบบบูรณาการ 
 

เพ่ือสง่เสรมิและสนบัสนนุการดําเนนิงานทัว่ทัง้ธนาคารตามนโยบายความยัง่ยนื ตลอดจนบรูณาการแนวคดิและแนวปฏบิตัิ
เพ่ือความยัง่ยนืใหเ้ปน็สว่นหนึง่ของการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการดําเนนิธรุกจิ ธนาคารไดกํ้าหนดแนวปฏบิตั ิ“5Cs” ไวด้งันี ้

Customer and Stakeholder Engagement  
การสรา้งการมสีว่นรว่มกบัลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยี
ที่เกี่ยวข้อง  

โดยออกแบบและพัฒนากระบวนการ ผลติภณัฑ ์บรกิาร 
หรือกิจกรรมใด  ๆ ของธนาคารให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือนําไปสูก่ารยกระดบัการดําเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

Collaborative Partnership and Public Policy  
การสรา้งพันธมติรและสนบัสนนุนโยบายสาธารณะ  

โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือ
รว่มพัฒนาระบบนเิวศทางการเงนิทีย่ัง่ยนื และมสีว่นรว่ม
ในการขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธนาคารและการเงิน 
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ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

กรอบยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก  
เปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางไปสู่ 
เป้าหมายที่จะร่วมสร้างการเติบโต 
อย่างมีส่วนร่วมและทั่วถึง

 
สังคมแห่งคุณค่า 

 
สิ่งแวดล้อมเพ่ืออนาคต 

 
การเงินที่ยั่งยืน 
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โซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืน 
และการให้สินเชื่อ/ การลงทุน 
อย่างรับผิดชอบ 

ธนาคารยืนหยัดในเจตนารมณ์ที่จะนําความสามารถด้าน
การเงินการธนาคารไปช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจและคนใน
สังคมสามารถดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณา
การมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environment, Social and Governance: ESG) เข้า
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงิน รวมถึงกระบวนการพิจารณาให้   
สินเชื่อและและการให้คําปรึกษาด้านการลงทุน เพ่ือตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันและบริหาร
จัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน 

ความท้าทาย 
 

ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรทางธรรมชาต ิ ความยากจน 
และความเหลือ่มลํา้ทางสงัคมยงัคงเปน็ประเดน็ความทา้ทาย
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิ ความตอ้งการใชท้รพัยากรธรรมชาติ
ทีส่งูขึน้ รวมถงึการขาดโอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากรและ
ปจัจยัพ้ืนฐานเพ่ือการดํารงชวีติอยา่งมคีณุภาพ  

ความท้าทายข้างต้นนํามาสู่การส่งเสริม ‘การพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื’ ในระบบเศรษฐกจิทัว่โลก ซึง่การเปลีย่นผา่น
สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนจําเป็นต้องอาศัยทรัพยากรทั้งด้าน
เงนิทนุ บคุลากร เทคโนโลย ี ขอ้มลูความรู ้ รวมถงึเวลา 
โดยภาคธรุกจิการเงนิการธนาคาร ในฐานะตวักลางในการ
ระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรไปสู่ภาคเศรษฐกิจและ
สังคม ถือเป็นกลไกสําคัญในการสนับสนุนและผลักดัน
ให้เกิดความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจและความสมดุล
ทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมจําเป็น
ต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทุนมนุษย์ ธนาคารจึง    
ไม่หยุดนิ่งในการนําเสนอโซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืนใน
หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ควบคู่
ไปกับการสนับสนุนการให้สินเชื่อและการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ 

โซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืน 
พัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการมี
สว่นรว่มสรา้งคณุคา่ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน อันนํามาซึ่งโอกาสและการ
เตบิโตทางธรุกจิ รวมถงึการมคีณุภาพชวีติทีด่อียา่งทัว่ถงึ  

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ 

ผนวกประเดน็ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมเขา้เปน็
สว่นหนึง่ในแนวนโยบายสนิเชือ่ (Credit Policy) และ
กระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อ รวมถึงกําหนดรายการ
สนิเชือ่ตอ้งหา้ม (Exclusion List)  เพ่ือรว่มบรรเทาผลกระทบ
เชงิลบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มรอบดา้นอยา่งเหมาะสม 

ความมุ่งมั่น  

ประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงาน

พลังงานทดแทน

การเดินทางด้วย 
พลังงานสะอาด

กิจการที่มี 
สตรีเป็นเจ้าของ

บ้านประหยัด 
พลังงาน

การศึกษาและ 
การรักษาพยาบาล
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  ผลการดําเนินงานปี 2563    

• จัดตั้งคณะทํางานด้านการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable 
Finance Taskforce) เพ่ือกําหนดกรอบการดําเนนิงาน 
เป้าหมาย และแผนงานระยะยาว 

• สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคมสําหรับ
ลกูคา้ทกุกลุม่คดิเปน็วงเงนิมากกวา่ 14,000 ลา้นบาท 

• ประกาศนโยบายการแนะนําการลงทุนอย่างรับผิดชอบ 
เพ่ือการแนะนําการลงทุนที่จะช่วยสร้างผลตอบแทน
และผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า 

• 100% ของสินเชื่อโครงการผ่านการพิจารณาประเด็น
ความเสี่ยงด้าน ESG 

เป้าหมายและผลการดําเนินงาน   
 

  เป้าหมาย  
 

นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมการมีคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ขณะเดียวกัน มีส่วนช่วยใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจของลูกค้าธุรกิจหรือความสามารถในการ
ดํารงชีพของลูกค้าบุคคล  

 

การดําเนินงานที่สําคัญ 
 

ในปี 2563 ธนาคารได้จัดตั้งคณะทํางานด้านการเงิน
ที่ยั่งยืน (Sustainable Finance Taskforce) ซึ่งมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรเป็น
ประธาน และมีผู้บริหารของทุกกลุ่มธุรกิจของธนาคารและ
หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทํางาน เพ่ือทํา
หน้าที่ในการกําหนดกรอบการดําเนินงาน เป้าหมาย และ
แผนงานระยะยาวด้านการเงินที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงนําเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาปัญหาสังคม
สําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ครอบคลุมลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ลูกค้าบุคคล และ
ลูกค้ากลุ่มที่มีความมั่งคั่ง (Wealth) ควบคู่ไปกับ
การดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการให้สินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบสําหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล 
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โซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืน 

กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  

 
สินเชื่อเพ่ือความยั่งยืนของลูกค้าธุรกิจ  
สําหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  

ธนาคารใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิแกล่กูคา้ขนาดใหญม่า
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี2563 ไดนํ้าเสนอสนิเชือ่เพ่ือความ
ยั่งยืนที่กําหนดให้ประเภทกิจการที่ขอรับเงินกู้ในประเภทนี้
จะต้องมีผลการดําเนินงานสอดคล้องกับหลักการการให้
สนิเชือ่เพ่ือสิง่แวดลอ้ม (Green Loan Principles) ทีจ่ดัทํา
โดยสมาคมตลาดสนิเชือ่ (Loan Market Association) 
ซึง่ครอบคลมุธรุกจิหรอืกจิกรรมทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
เช่น การขนส่งสาธารณะโดยระบบราง การผลิตกระแส
ไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน สถานอีดัประจไุฟฟา้สําหรบั
รถยนต์พลังงานไฟฟา้ และอาคารสีเขียวที่ได้มาตรฐาน
อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าว
มุ่งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการขับเคลื่อนไปการสู่พัฒนา
ที่ยั่งยืนทั้งในด้านการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ
ในเมือง รวมถึงฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) เปน็ตน้  

 
การให้คําปรึกษาทางการเงินแก่การพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานและพลังงานขนาดใหญ่ที่ยั่งยืน  

ธนาคารมุ่งใช้ความรู้และประสบการณ์ในการสนับสนุน
ทางการเงินในหลากหลายรูปแบบแก่ลูกค้าในการพัฒนา
โครงการโครงสรา้งพ้ืนฐานและพลงังานขนาดใหญม่าอยา่ง
ต่อเนื่อง ธนาคารจึงมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการใหคํ้าปรกึษาดา้นการเงนิแกล่กูคา้ ควบคูไ่ปกบัการให้
คําแนะนําดา้นสนิเชือ่ อกีทัง้ยงัมผีูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีธ่รุกจิ
สัมพันธ์ที่มีความเข้าใจในอุตสาหกรรม สร้างและรักษา
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือทําความเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล    
แนวโนม้และความทา้ทายของอตุสาหกรรม ซึง่ครอบคลมุ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลกระทบ 
อยา่งมนียัสําคญัตอ่การดําเนนิธรุกจิของลกูคา้ดว้ย

สนับสนุนการให้สินเชื่อ 
เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 
คิดเป็นวงเงินมากกว่า 

11,600 ล้านบาท

11 % 
ของพอร์ตโฟลิโอลูกค้าของ
ธนาคารจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว

สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟา้ 
จากพลังงานทางเลือก 
กําลังการผลิตรวมกว่า  

400 เมกะวัตต์
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สนับสนุนหุ้นกู้เพ่ือสิ่งแวดล้อมของ ปตท.  
รายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ 

ธนาคารมคีวามมุง่มัน่ในการผลกัดนัประเทศกา้วสูเ่ศรษฐกจิ-
สงัคมคารบ์อนตํา่ จงึสนบัสนนุตลาดการเงนิไทยในการมี
ส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอด 
โดยหนึง่ในรปูแบบการใหบ้รกิารทางการเงนิเพ่ือสิง่แวดลอ้ม
คือการให้บริการการจัดจําหน่ายตราสารหนี้สีเขียวหรือ   
กรนีบอนดต์ามหลกัการตราสารหนีเ้พ่ืออนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
(Green Bond Principles) ของสมาคมตลาดทนุระหวา่ง
ประเทศ รวมถงึมาตรฐานตราสารหนีเ้พ่ืออนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ของอาเซยีน  

ในปี 2563 ธนาคารได้ร่วมเป็นผู้จัดการจําหน่ายหุ้นกู้
เพ่ืออนรุกัษป์า่ไมข้องบรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) ซึง่นบั
เป็นหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวแรกของประเทศไทย
ทีเ่สนอขายใหป้ระชาชนทัว่ไปไดม้สีว่นรว่มในการลงทนุ และ
เป็นหุ้นกู้รายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองด้านโครงการ
อนรุกัษป์า่ไม ้ (Forest Conservation Project) จาก 
Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรีนบอนด์ที่
เสนอขายมีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ตอ่ป ี
และมลูคา่เสนอขายรวมไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท โดยเปิด
จําหน่ายให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 20-23 กรกฎาคม 
2563 และได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง 
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สนันสนุนสินเชื่อ GO GREEN 
ให้ลูกค้า SME คิดเป็นวงเงิน
มากกว่า 

2,230 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อม 

ดว้ยผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 
คดิเปน็รอ้ยละ 95 ของธรุกจิทัง้หมด จงึถอืวา่มบีทบาท
สําคญัยิง่ตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
ในปี 2563 ธนาคารจึงได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในการ
สนบัสนนุสนิเชือ่เพ่ือความยัง่ยนืจากสนิเชือ่เงนิหมนุเวยีน
เพ่ือการอนรุกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน และเพ่ือการ
ยกระดบัเทคโนโลย ีสูส่นิเชือ่เพ่ือธรุกจิรกัษโ์ลก (SME GO 
GREEN SOLUTIONS) ภายใตแ้นวคดิ “Green is Lean” 
เพ่ือชว่ย SME ลดตน้ทนุ-คา่ใชจ้า่ยในการประกอบธรุกจิและ
บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั  

ทัง้นี ้ ธนาคารไดม้อบขอ้เสนอพิเศษสําหรบัสนิเชือ่ระยะยาว
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานด้วยวงเงินสูงสุดร้อยละ 150 
ของมลูคา่หลกัประกนั ระยะเวลาผอ่นชําระนานสงูสดุถงึ 7 ป ี
โดยปลอดชําระเงนิตน้ในปแีรก นอกจากนี ้ สนิเชือ่ภายใต้
โครงการ SME GO GREEN ยังได้รับดอกเบี้ยพิเศษ
ในอตัราทีต่ํา่กวา่การขอสนิเชือ่ทัว่ไปอกีดว้ย   

SME GO GREEN ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ในการทําธุรกิจ หากยังมุ่งสนับสนุน                                                     
ผู้ประกอบการ SMES ไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระที่ประเทศไทย 
และทั่วโลกให้ความสําคัญ

SME GO GREEN 
นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืนใน 4 กลุ่มหลัก

การพัฒนา 
ประสิทธิภาพ 

การใช้พลังงาน

การขนส่ง 
ด้วย 

พลังงานสะอาด

การจัดการ 
มลพิษจากกิจกรรม 

ทางธุรกิจ

การสนับสนุน 
กิจการที่มีสตรี 
เป็นเจ้าของ
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ตุลาคม 
Energy Saving Roadmap  
& Business Matching   

โดยความร่วมมือกับ 

• กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน 

• กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
• บริษัทจัดการพลังงาน และที่ปรึกษาด้านพลังงาน 

 

 

พฤศจิกายน 
Pollution Treatment for Green Business  

โดยความร่วมมือกับ 

• กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
• มลูนธิสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย  
• สมาคมทีป่รกึษาสิง่แวดลอ้มไทย  
• ที่ปรึกษาด้านการจัดการมลพิษ 

 

 

 

ธันวาคม 
เตรียมรับ Smart City ด้วย EV  
Charging Station  

โดยความร่วมมือกับ 

• สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
การไฟฟา้นครหลวง 

• สํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ 
• ที่ปรึกษาด้านพลังงานสะอาด และผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านยานยนต์ไฟฟา้ 

ดว้ยความมุง่มัน่และความรว่มมอืขา้งตน้ สง่ผลใหใ้นป ี 2563 ธนาคารมโีอกาสสนบัสนนุสนิเชือ่รกัษโ์ลกครอบคลมุ
สนิเชือ่ระยะยาวและสนิเชือ่เงนิหมนุเวยีนเพ่ือธรุกจิใหแ้กล่กูคา้ SMEs คดิเปน็วงเงนิมากกวา่ 2,230 ลา้นบาท 

เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ 

56 ราย 
คิดเป็นวงเงินมากกว่า 

230 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SMEs 
ร่วมกิจกรรม 
GREEN SEMINAR 
AND BUSINESS 
MATCHING รวมกว่า  

120 ราย

 

Green Seminar & Business Matching 
เสริมศักยภาพ SMEs สร้างธุรกิจเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 

ธนาคารร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจ
จํานวน 59 แห่ง จัดงานสัมมนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ 
เพ่ือสนับสนุน SMEs ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจ เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ
ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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สินเชื่อยานยนต์พลังงานสะอาด 

ธนาคารพัฒนาโซลชูัน่ทางการเงนิเพ่ือการเดนิทางทีย่ัง่ยนื 
(Clean Mobility) สําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลมาอย่าง
ตอ่เนือ่ง เพ่ือใหส้ามารถดําเนนิชวีติประจําวนัไดส้ะดวกสบาย 
ปลอดภยั ประหยดัเวลา ลดพลงังานและมลภาวะ โดย
เฉพาะปญัหาฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
รวมถงึมสีว่นรว่มในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไปพรอ้มกนั   

เพ่ือสนบัสนนุการใชย้านยนตพ์ลงังานสะอาดสูก่ารเดนิทาง
ที่ยั่งยืน ธนาคารได้ให้สินเชื่อยานยนต์พลังงานสะอาด
รวมกวา่ 200 คนั คดิเปน็วงเงนิรวมกวา่ 200 ลา้นบาท 

  

 

สินเชื่อเพ่ือการศึกษาและการรักษาพยาบาล 

การศึกษาและสุขภาพถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญยิ่งของ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงได้นําเสนอ
สนิเชือ่เพ่ือการศกึษาและการรกัษาพยาบาล (Purposeful 
Loan) ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 15 ต่อปี 
เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางออกในการลดจํานวนเยาวชนที่ต้อง
ออกจากระบบการศึกษาและบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพ
ของคนไทยอันเนื่องมาจากฐานะทางการเงินที่ไม่เข้มแข็ง
เพียงพอ โดยในปี 2563 ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อ
กลุ่มนี้ให้กับลูกค้าจํานวน 626 ราย คิดเป็นวงเงินรวม
กว่า 22.4 ล้านบาท 

 

สินเชื่อบ้านสีเขียว  

ด้วยพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติและนวัตกรรม
ประหยดัพลงังานภายในบา้นมคีณุคา่ในการบรรเทาปญัหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครวัเรอืน  

ในชว่งปลายป ี 2563 ธนาคารจงึรเิริม่สนิเชือ่เงือ่นไขพิเศษ
ในโครงการ ‘SCB Home Loan: Green Energy’ 
เพ่ือส่งเสริมการซื้อ การสร้าง รวมถึงการปรับปรุง
ซอ่มแซมทีอ่ยูอ่าศยัทีใ่ชพ้ลงังานธรรมชาตจิากแสงอาทติย์
ด้วยการติดตั้ง Solar Cell รวมถึงอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานสําหรับเป็นทางเลือกให้กับ
ลกูคา้อกีดว้ย 
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รถยนต์ไฮบริด

รถยนต์ไฟฟา้

มอเตอร์ไซค์ไฟฟา้

กลุ่มลูกค้าบุคคล

สนันสนุนสินเชื่อ 
เพ่ือร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ให้กับลูกค้ามากกว่า  

800 ราย 

คิดเป็นวงเงินรวมกว่า  
220 ล้านบาท 
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กลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง 

ธนาคารเชื่อว่าการพิจารณาประเด็นที่มีนัยสําคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (Environmental, 
Social, and Governance: ESG) ในกระบวนการ      
การลงทนุสามารถนําไปสูก่ารตดัสนิใจดา้นการใหคํ้าแนะนํา
การลงทุนกับลูกค้าของธนาคารที่ดีขึ้นและช่วยเพ่ิมผล
ตอบแทนที่มีการปรับค่าความเสี่ยง (Risk-adjusted 
Return) ในระยะยาว ขณะเดียวกัน ยังเป็นการร่วม
ปอ้งกนัและบรรเทาผลกระทบเชงิลบ ตลอดจนเสรมิสรา้ง
ผลกระทบเชงิบวกตอ่สงัคมดว้ย  

ในปี 2563 ธนาคารจึงได้ประกาศนโยบายการแนะนํา
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการ
ให้คําแนะนําการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภท และกําหนด
แนวทางการให้คําแนะนําอย่างรับผิดชอบในประเด็น      
ดังต่อไปนี้  

• การบูรณาการปัจจัยด้าน ESG ประกอบการให้บริการ
ด้านการลงทุน 

• นโยบายสําหรับรายการต้องห้าม (Exclusion Policy) 
• การบริหารการลงทุนแบบมีส่วนร่วมและการใช้สิทธิ
ออกเสียง 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  
Global Sustainable Equity…เพ่ือโลก เพ่ืออนาคต 

ในป ี2563 ธนาคารโดย บลจ.ไทยพาณชิยไ์ดเ้ปดิตวักองทนุ
ใหม ่ ‘กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์ Global Sustainable 
Equity (SCB Global Sustainable Equity Fund: 
SCBGEESG)’ มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ซึ่ง
มนีโยบายลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก ่ Janus 
Henderson Horizon - GLOBAL SUSTAINABLE 
EQUITY FUND โดยวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ คอื การสรา้ง
การเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวที่มุ่งเน้นการลงทุน
ในหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีม่ผีลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารที่
ไดร้บัการพิจารณาโดยผูจ้ดัการการลงทนุวา่มสีว่นทําใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในเชิงบวก 
และสง่ผลตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิโลกทีย่ัง่ยนื ทัง้นี ้กองทนุ
จะหาโอกาสการลงทนุใน 10 ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มและ
สงัคม  

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

พลังงานสะอาด ประสิทธิภาพ บริการด้าน 
สิ่งแวดล้อม

การขนส่ง 
ที่ยั่งยืน

การบริหาร 
จัดการนํ้า

ความรู้และ 
เทคโนโลยี

สุขภาพ ความปลอดภัย

การเงินและ 
สินทรัพย์ที่ยั่งยืน

คุณภาพชีวิต

กองทุนจะหาโอกาสการลงทุน 
ใน 10 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
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การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบในส่วนของลูกค้า
ธุรกิจหรือโครงการขนาดใหญ่  

ธนาคารได้ผนวกการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้าน  
สิง่แวดลอ้มและสงัคมเขา้เปน็สว่นหนึง่ในแนวนโยบายสนิเชือ่ 
(Credit Policy) และกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อ 
รวมถึงกําหนดรายการสินเชื่อต้องห้าม (Exclusion 
List) และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้สินเชื่อสําหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของธนาคาร
ในการไมส่นบัสนนุสนิเชือ่แกธ่รุกจิทีไ่มถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ตลอดจนผลิตหรือ
จําหน่ายอาวุธทําลายล้างสูง (Weapon of Mass 
Destruction) โดยธนาคารยังได้นําหลักการอีเควเตอร์ 
(Equator Principles) และแนวปฏบิตัขิองบรรษทัเงนิทนุ
ระหวา่งประเทศ (International Finance Corporate: 
IFC) มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม  

สําหรับการปฏิบัติตามแนวนโยบายสินเชื่อ ธนาคารได้
ผนวกเข้าในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อโครงการทั้ง
ระบบ นบัตัง้แตก่ระบวนการสรา้งความสมัพันธแ์ละความ
เข้าใจกับลูกค้า ระบบงานการขาย และระบบงานการ
วิเคราะห์สินเชื่อ ตลอดจนจัดทําคู่มือปฏิบัติการประเมิน
ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมสําหรบัการใหส้นิเชือ่
โครงการและสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ปฏิบัติตาม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสินเชื่อที่เข้าข่าย (สินเชื่อ
โครงการ) จะได้รับการประเมินผลกระทบอย่างครบถ้วน 
เพ่ือชว่ยบรหิารความเสีย่งของธนาคารและผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งแทจ้รงิ อกีทัง้สามารถตดิตามตรวจสอบ
สถานะและระดบัความเสีย่งของลกูคา้ได ้

โดยในป ี 2563 ธนาคารไดป้ระยกุตใ์ชน้โยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบในหลายโครงการ อาทิ  
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่ม ทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาติ
เปน็เชือ้เพลงิ โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
ในระดับภูมิภาค

 
การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ 
ในปี 2563 ธนาคารยังคงสนับสนุน 'แนวทางการดําเนิน
กิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่าง  
รับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – 
Responsible Lending)’ ซึง่เปน็โครงการความรว่มมอื
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และ
ธนาคารพาณิชย์ สําหรับการให้สินเชื่อทั้งลูกค้าบุคคลและ
ลูกค้าธุรกิจ  

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบสําหรับลูกค้าบุคคล  

ธนาคารกําหนดให้กระบวนการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ
บุคคล โดยคํานึงถึงภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service 
Ratio: DSR) ควบคู่ไปกับการพิจารณาความสามารถใน
การชําระหนี ้(Affordability) และคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพี 
(Living Expense) นอกเหนือจากการพิจารณารายรับ
และความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน
ทีเ่หมาะสมและไมก่ระทบตอ่การมคีณุภาพชวีติทีด่ขีองลกูคา้
แต่ละราย 

กระบวนการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบของธนาคารไทยพาณิชย์

การประเมินความเส่ียง
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณา 
สินเชือ่สําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ

สินเช่ือต้องห้าม การพิจารณา
และตัดสินใจ

อนุมัติหรือปฏิเสธ
คําขอสินเช่ือ

การติดตาม
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โครงการผลิตกระแสไฟฟา้จากก๊าซธรรมชาติ 
ชนิดพลังความร้อนร่วม  

ธนาคารเล็งเห็นว่าก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิง
สําคัญที่มีส่วนสร้างเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ของประเทศและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจสําหรับ
ชว่งการเปลีย่นผา่นสูเ่ศรษฐกจิคารบ์อนตํา่ อยา่งไรก็ตาม 
การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการใช้เทคโนโลยีอยา่ง 
ไมเ่หมาะสมสามารถสง่ผลตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มได ้

ในปี 2563 ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลัง   
ความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาด
กําลังการผลิต 240 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี ประเทศไทย จึงได้ดําเนินงานตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้สินเชื่อสําหรับอุตสาหกรรม
เฉพาะ (Sector Specific Guide) สําหรับโครงการ   
โรงไฟฟา้พลังความร้อน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม
นโยบายสิทธิมนุษยชนของธนาคารที่ ได้ผนวกการ
พิจารณาประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อโครงการขนาด
ใหญ่ เพ่ือให้มั่นใจว่าโครงการมีการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะด้านศักยภาพของ
พ้ืนที่ในการรองรับมลพิษทางอากาศ โดยปรับใช้แบบ
จําลองคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ ควบคู่ไปกับ
การกําหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม ตลอดจนมกีารรบัฟงัความคดิเหน็
ของชุมชน ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าโครงการจะสามารถผลิต
ไฟฟา้เพียงพอสําหรบัการใชง้านของ 800,000 ครวัเรอืน
ในประเทศไทย 

 

โครงการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในระดับภูมิภาค 

ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการ
ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ซึ่งการสร้างความ
สัมพันธ์และเข้าหารือกับลูกค้าที่มีโอกาสในการพัฒนา
โครงการพลังงานทางเลือกนั้น เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
ของธนาคารที่มุ่งใช้ความเชี่ยวชาญด้านการให้คําปรึกษา
ด้านการเงิน แนะนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงและ
การพิจารณาสินเชื่อโครงการ ทั้งสําหรับสินเชื่อโครงการ
ทั่วไปและสินเชื่อสําหรับโครงการพลังงานทางเลือก ซึ่ง
รวมถงึโครงการผลติไฟฟา้ดว้ยเทคโนโลยโีฟโตโวลตาอกิ
ที่จัดว่าเป็นพลังงานสะอาด  

อย่างไรก็ตาม หากโครงการขาดการวางแผนและบริหาร
จัดการผลกระทบที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง อาทิ ปัญหาแสงสะท้อน
จากแผงโฟโตโวลตาอิก การจัดการแผงโฟโตโวลตาอิก
ที่ชํารุดเสียหายอย่างไม่เหมาะสม ปัญหาการก่อสร้าง
ระบบระบายนํ้าปริมาณมากลงพ้ืนที่การเกษตรข้างเคียง
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผล  

ดว้ยเหตนุี ้ธนาคารจงึตดิตามผลการจดัการผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้มและสงัคมจากโครงการดงักลา่วหลงัจากการ
อนมุตัสินิเชือ่อยา่งตอ่เนือ่ง โดยกําหนดใหโ้ครงการมกีาร
จัดทํารายงานการตรวจสอบการดําเนินงานประจําปีโดย
บริษัทผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพ่ือให้มั่นใจว่าโครงการ
มีการดําเนินงานตามสัญญาเงินกู ้ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ติดตามและเยียวยาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ดว้ย ทัง้นี ้ในป ี2563 ธนาคารไดเ้ปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิ
และสนบัสนนุโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลตาอิกที่ประเทศเวียดนาม โดย
สามารถผลิตไฟฟา้ได้มากกว่า 60 เมกะวตัต ์ซึง่เพียงพอ
ในการใช้ไฟฟา้สําหรับ 37,000 ครัวเรือน และช่วยลด
การเกดิกา๊ซเรอืนกระจกจากการผลติไฟฟา้ไดท้ัง้สิน้มากกวา่ 
28,000 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
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ธนาคารมุ่งสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน     
อย่างทั่วถึง พร้อมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการเงิน
ให้กับลูกค้าและคนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มี
ความเปราะบาง เพ่ือลดความเหลือ่มลํา้ในระบบเศรษฐกจิ   
ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม และสร้าง
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมทั้งระบบ 

ความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ไม่ทั่วถึง
สามารถส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับและ
ทุกมิติ จึงเป็นประเด็นที่ธนาคารโลกและธนาคารกลาง
ในแต่ละประเทศให้ความสําคัญและผลักดันการมีส่วนร่วม
ของสถาบันการเงินในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและ
ความรู้ทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง 

จากสถิติข้อมูลของธนาคารโลกพบว่ามีประชากรที่ยังไม่
เขา้ถงึบรกิารทางการเงนิจํานวนกวา่ 1,700 ลา้นคน ทัว่โลก 
หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมด 
โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกิมีประชากรผู้ใหญ่
ที่ไม่มีบัญชีธนาคารเป็นของตนเองร้อยละ 27 และมีการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 66 ของประชากร
ผู้ใหญ่ทั้งหมด ขณะที่ประเทศไทยมีประชากรผู้ใหญ่ที่ไม่มี
บญัชธีนาคารเปน็ของตนเองราว 12 ลา้นคน หรอืคดิเปน็
ร้อยละ 18 และมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ 62  ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมด 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับทั่วโลกและในระดับภูมิภาค
ประเทศไทยมสีถติกิารเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิโดยภาพรวม
เพ่ิมขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารแห่งประเทศไทย

จึงมุ่งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนําเทคโนโลยี
ทางการเงินหรือ FINTECH มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
บรกิารและสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีต่อบโจทยค์วามตอ้งการ
ของผู้ ใช้ บนพ้ืนฐานความรู้ทางการเงินดิจิทัลและ
มาตรการความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ
วางแผนทางการเงนิและการออมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของภาคการเงิน (Productivity)        
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Inclusivity) 
อยา่งทัว่ถงึ ตลอดจนลดความเสีย่งและสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ี
ให้ระบบการเงิน (Immunity)  

ประเด็นการเข้าถึงบริการทางการเงินจึงเป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายทางธุรกิจสําหรับธนาคาร ที่จะทําอย่างไร
เพ่ือมีส่วนร่วมผลักดันให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าถึงบริการทางการเงิน กลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินอย่างเหมาะสม ใช้ประโยชน์จากบริการ
การเงินดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ และมีความรู้ความสามารถ
ในการวางแผนทางการเงิน 

การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถทางการเงิน 

ความมุ่งมั่น  ความท้าทาย  
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เทคโนโลยี  

 

นําเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการ  
เข้าถึงบริการทางการเงินที่ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน
อยา่งทัว่ถงึ ผา่นแพลตฟอรม์และอปุกรณ์
ดิจิทัล 

 

  
ผลิตภัณฑ์และบริการ  

 

นําเสนอผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมทางการเงนิ
ที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม  

 

  
เครือข่ายพันธมิตร  

 

ผนึกความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร
ในการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ช่วย
เติมเต็มช่องว่างทางการเงินและอํานวย
ความสะดวกในการให้บริการทางการเงิน
ได้อย่างครอบคลุม  

 

  
ความรูท้างการเงนิสําหรบัคนทกุกลุม่ 

 

เสรมิสรา้งทกัษะทางการเงนิทัง้ดา้นการออม 
การบรหิารหนี ้การลงทนุ และการวางแผน
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า 
คนในสังคม รวมถึงพนักงาน 

ยกระดับความเป็นอยู่ ลดความเหลื่อมลํ้า มุ่งสู่การเติบโตร่วมกัน

Technology 
เทคโนโลยี

Products and Services 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

Partnership 
เครือข่ายพันธมิตร

People Financial  
Literacy 

ความรู้ทางการเงิน 
สําหรับคนทุกกลุ่ม

แนวทางการบริหารจัดการ  
 

ธนาคารตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว รวมถึง
การบรรเทาความเหลื่อมลํ้าระหว่างกลุ่มประชากรในสังคม
อันเนื่องมาจากการเข้าถึงบริการทางการเงิน จึงพยายาม
อย่างเต็มกําลังในการสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ผ่านการลงทุนและพัฒนา
ทางเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการภายใต้กรอบ 
‘3Ps’ (Product and Services, Partnership และ 
People Financial Literacy) เพ่ือผลักดันการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่การเป็น
ดิจิทัลแบงกิ้งอย่างเต็มรูปแบบสําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม และ
เติมเต็มช่องว่างการให้บริการสําหรับผู้ที่ยังไม่เข้าถึง
บริการทางการเงินและผู้ที่ยังไม่พร้อมใช้งานบนระบบ
ดิจิทัล บนพ้ืนฐานความรู้และทักษะด้านการเงิน 
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  ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563 

• Digital Banking: ผลักดันการทําธุรกรรมการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน SCB Easy ซึ่งครอบคลุมธุรกรรม
พ้ืนฐาน เชน่ ฝาก/ ถอน/ โอน/ ชําระเงนิ และธรุกรรมทีม่ี
ความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การขอสินเชื่อ การซื้อประกัน 
การซื้อกองทุน โดยมีผู้ใช้งาน SCB Easy แล้วกว่า 11.8 
ล้านราย หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2562 ทั้งนี้ 
ธนาคารยังมี ATM 9,160 เครื่อง และเครือข่ายสาขา 811 
แห่ง เพ่ือรองรับและอํานวยความสะดวกให้กับทุกความ
ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม  

• Digital Lending for Low-income Group and 
sSME: ส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อดิจิทัลแบบที่ไม่ต้องมี
หลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกันให้กับลูกค้าบุคคลและ 
ลูกค้า sSME ซึ่งครอบคลุมถึงผู้มีรายได้น้อย ผู้มีอาชีพ
อิสระ หรือผู้เริ่มต้นทําธุรกิจ มากกว่า  82,600 ราย  

• Banking Agent: ขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินผ่านแบงกิ้งเอเย่นต์ (Banking 
Agent) ซึ่งมีการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง
ดงักลา่วมากกวา่ 2 ลา้นรายการในป ี2563 ทัง้นี ้ธนาคาร
ยงัเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางเงนิรายแรกในการนําเสนอ ‘บรกิาร 
ยืนยันตัวตนสําหรับเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุด 
(ออนไลน)์’ ณ เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิในรา้นเซเวน่อเีลฟเวน่ 
ทัว่ประเทศ  

• Financial Literacy: เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเงินดิจิทัล การวางแผนการเงิน รวมถึงการออม
ให้กับลูกค้า คนในสังคม และพนักงาน ผ่านการฝึกอบรม 
การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 
มากกว่า 10,400 คน 

เป้าหมายและผลการดําเนินงาน   
 

  เป้าหมาย  
 

ส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบางและ SMEs เข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์จากบริการการ
เงินดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ และมีความรู้ความสามารถ
ในการวางแผนทางการเงิน 
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  SCB EASY 

แอปพลิเคชันสําหรับให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบ
ครบวงจรบนโทรศัพท์มือถือ  

จํานวนผู้ใช้บริการมากกว่า 11.8 ล้านราย 
จํานวนธุรกรรมการเงินมากกว่า 230 ล้านรายการ   

  EASY INVEST 

บรหิารการลงทนุดว้ยเทคโนโลย ี Robo Advisors หรือ
บริการสร้างและบริหารพอร์ตลงทุนกองทุนรวมอัตโนมัติ 

เงินทันเด้อ โดย บริษัท เอสซีบี อบาคัส จํากัด  

แอปพลเิคชนัสนิเชือ่ออนไลนสํ์าหรบับคุคลทัว่ไปซึง่ตอ้งการ
เงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ เปิดร้าน หรือหมุนเวียนธุรกิจ 
แต่ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้จากสถาบันการเงินทั่วไป โดย
เงินทันเด้อใช้ข้อมูลทางเลือกและใช้ AI Technolgy รวม
ถึงแชตบอต ทําให้ขั้นตอนการสมัครสะดวกรวดเร็ว ผู้กู้
สามารถยืน่สมคัรสนิเชือ่ไดท้างออนไลนต์ลอด 24 ชัว่โมง  

ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 3 ล้านครั้ง 
และกว่า 60% ของผู้ที่ได้รับอนุมัติจากเงินทันเด้อ 
เคยถูกปฏิเสธวงเงินกู้จากสถาบันการเงินมาก่อน 

 
แอปพลิเคชันเพ่ือการเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างทั่วถึง  

นอกเหนือจากแอปพลิเคชัน SCB Easy และ Easy 
Invest แล้ว ในปี 2563 ธนาคารโดยบริษัทร่วมทุนและ
บริษัทในเครือได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการเข้าถึง
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ 
หรือสินเชื่อ Nano Finance ที่ไม่ต้องมีหลักประกัน 
ด้วยการนําเทคโนโลยี AI และข้อมูลทางเลือกมาใช้
ในการประมวลผลและอนุมัติสินเชื่อในเวลาอันรวดเร็ว 
ซึง่ไมเ่พียงตอบโจทยล์กูคา้ทีต่อ้งการเขา้ถงึเงนิหมนุเวยีน
หรอืเงนิฉกุเฉนิทีเ่ปน็ธรรม และประหยดัเวลาในการไปตดิตอ่
ขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร หากยังลดการพ่ึงพาสินเชื่อ
นอกระบบ ซึง่สนบัสนนุภาครฐัและธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ธปท.) ในการจดัการปญัหาหนีน้อกระบบของประเทศดว้ย 

วงเงินกู้สูงสุด 
50,000 บาท

ดอกเบี้ยเทียบเท่า 
2.75% ต่อเดือน

ผ่อนสูงสุด 
12 เดือน

ยื่นกู้ออนไลน์ 
รับเงินใน 24 ชม.

การดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563 
  

ธนาคารได้นําเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการขับเคลื่อน
การเข้าถึงบริการทางการเงิน ผ่านการออกแบบและ
พัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เชือ่มโยงเครอืขา่ยพันธมติร 
รวมถึงเสริมสร้างทักษะด้านการเงินในสังคมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง 

  
ผลิตภัณฑ์และบริการ  

ธนาคารมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล แอปพลิเคชันบน
โทรศพัทม์อืถอื รวมถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลาย 
เพ่ือลดข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการทางการเงินและ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งตรงจดุมากขึน้

https://money-thunder.com/
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ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือการเข้าถึงบริการทางการเงินสําหรับทุกกลุ่ม  

ผลิิตภััณฑ์์แลิะบริิการิ กล่ิ�มเป้า้หมาย แนวทางการิส่�งเส่ริิม

บัญชีีเงินฝาก 

 บัญชีีเงินฝากพ้ื้�นฐาน
ผู้้�มีีรายได้�น้�อยทีี่�ถืือบััตรสวััสดิ้การแห่่งรัฐ 
และผู้้�ส้งวััยทีี่�มีีอายุ 65 ปีข้ีึ้�น้ไปี 

ไม่ีกำาห่น้ด้จำำาน้วัน้เงิน้ขัึ้�น้ตำ�าใน้การเปีดิ้บััญชีี
รวัมีถ้ืงได้�รับัการยกเวั�น้ค่่าธรรมีเนี้ยมีรักษาบััญชีีและ  
ยกเวั�น้ค่่าธรรมีเนี้ยมีแรกเขึ้�า/ รายปีขีึ้องบััตรเด้บิัต 

 บัญชีีเงินฝากออมทรัิพื้ย์ อีซีี่� แลิะบัญชีีเงินฝาก 
 ออมทรัิพื้ย์ที�เป้ดิผ�านชี�องทาง Banking Agent

ผู้้�ทีี่�ไม่ีมีีบััญชีีเงิน้ฝาก 

ผู้้�ทีี่�ยังเขึ้�าไม่ีถ้ืงบัริการที่างการเงิน้  

กลุ่มีล้กค่�าผู้้�ใชี�บัริการ SCB EASY และใชี�บัริการ 
ที่างการเงิน้ผู่้าน้ช่ีองที่างดิ้จิำทัี่ลเปีน็้ห่ลัก  

ทัี่�งผู้้�มีีและไม่ีมีีบััญชีีเงิน้ฝากกับัธน้าค่ารสามีารถืเปีดิ้บััญชีีได้�สะด้วัก 
ผู่้าน้ช่ีองที่างอื�น้ ๆ น้อกเห่นื้อจำากสาขึ้าขึ้องธน้าค่าร เช่ีน้ ผู่้าน้แอปี  
SCB EASY ห่รือ Banking Agent เช่ีน้ 7-Eleven โด้ยใชี�กระบัวัน้การ
เปีดิ้บััญชีีด้�วัยการยืน้ยัน้ตัวัตน้ทีี่�ต้� ATM ห่รือเปีดิ้บััญชีีด้�วัยการ 
ยืน้ยัน้ตัวัตน้ด้�วัย National Digital ID (NDID) ผู่้าน้แอปีธน้าค่ารอื�น้ 
ซ้ึ่�งได้�รับัด้อกเบีั�ยส้งกว่ัาบััญชีีออมีที่รัพย์ปีระเภที่อื�น้ ๆ

สิ่นเช้ี�อออนไลิน์ ส่มัคริผ�านแอป้ 

 ลูิกค้าบ่คคลิ

สิน้เชืี�อบุัค่ค่ล 
Speedy Loan ผู้้�มีีรายได้�ปีระจำำาห่รือเจำ�าขึ้องกิจำการ

ทีี่�มีีรายได้�เริ�มีต�น้ 10,000 ห่รือ 15,000 บัาที่  
โด้ยไม่ีต�องมีีห่ลักที่รัพย์ห่รือบุัค่ค่ลค่ำ�าปีระกัน้

วังเงิน้อนุ้มัีติเริ�มีต�น้ตั�งแต่ 10,000 บัาที่
ระยะเวัลาผู่้อน้ชีำาระน้าน้ส้งสุด้ 72 เดื้อน้

สิน้เชืี�อห่มุีน้เวีัยน้ 
Speedy Cash

ไม่ีต�องมีีบััญชีีกับัธน้าค่าร 
ไม่ีเสียค่่าธรรมีเนี้ยมีใน้การเบิัก-ถือน้เงิน้ 
จัำด้สรรเงื�อน้ไขึ้ให่�สอด้ค่ล�องกับัสภาพค่ล่อง

ในป้ ี2563 ธนาคาริมีส่�วนริ�วมส่�งเส่ริิมการิเข้้าถึึงทางการิเงินให้กับกล่ิ�มลูิกค้าที�มีริายได้น้อยกว�า 15,000 บาท จำำานวน 48,167 ริาย เป้น็วงเงินอน่มัติ 762 ล้ิานบาท

 ลูิกค้าธ่ริกิจำ สิน้เชืี�อมีณีีทัี่น้ใจำ ผู้้�ปีระกอบัการขึ้น้าด้ย่อย ไม่ีต�องใชี�ห่ลักที่รัพย์ห่รือบุัค่ค่ลค่ำ�าปีระกัน้  
วังเงิน้ส้งสุด้ 300,000 บัาที่

ในป้ ี2563 ธนาคาริมีส่�วนริ�วมส่�งเส่ริิมการิเข้้าถึึงทางการิเงินให้กับกล่ิ�มลูิกค้า sSME ซึี่�งคริอบคล่ิมกล่ิ�มลูิกค้าผู้มีอาชีีพื้อิส่ริะ ผู้เริิ�มต้นทำาธ่ริกิจำ ผู้ค้าออนไลิน์  
ริวมถึึงผู้ที�ต้องการิข้ยายธ่ริกิจำจำำานวนมากกว�า 32,400 ริาย เป้น็วงเงินอน่มัติกว�า 1,580  ล้ิานบาท

สิ่นเช้ี�อ ผ�านโคริงการิความริ�วมม้อ

 
ลูิกค้าธ่ริกิจำ การค่ำ�าปีระกัน้  

สิน้เชืี�อ โด้ย บัยส. ผู้้�ปีระกอบัการธุรกิจำขึ้น้าด้กลางและขึ้น้าด้ย่อมี (SMEs) ผู้้�ปีระกอบัการธุรกิจำขึ้น้าด้กลางและขึ้น้าด้ย่อมี (SMEs) ทีี่�ไม่ีมีีห่ลักที่รัพย์
ห่รือมีีห่ลักที่รัพย์ค่ำ�าปีระกัน้ไม่ีเพียงพอสามีารถืเขึ้�าถ้ืงแห่ล่งเงิน้ทุี่น้ได้�

ในป้ ี2563 ธนาคาริมีส่�วนริ�วมส่�งเส่ริิมการิเข้้าถึึงทางการิเงินให้กับกล่ิ�มลูิกค้า SMEs ผ�านการิคำ�าป้ริะกันสิ่นเช้ี�อโดย บยส่. เป้น็วงเงินอน่มัติกว�า 30,000  ล้ิานบาท

นวัตกริริมการิเงินอ้�น ๆ 

 
มีตังค์ พนั้กงาน้บัริษัที่ทีี่�ใชี�บัริการจ่ำายบััญชีีเงิน้เดื้อน้พนั้กงาน้

ผู่้าน้ธน้าค่ารไที่ยพาณิีชีย์
ขึ้อรับัค่่าจำ�างก่อน้กำาห่น้ด้จำากเงิน้เดื้อน้ห่รือค่่าจำ�างรายวััน้ทีี่�ได้�รับั 
เปีน็้ปีระจำำาด้�วัยตัวัเองผู่้าน้แอปีพลิเค่ชัีน้ SCB Easy 
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เครือข่ายพันธมิตร  
เพ่ือสนับสนุนให้ลูกค้าและประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking ได้รับ
ความสะดวกในการเขา้ถงึชอ่งทางการทําธรุกรรมทางการเงนิ
ยิ่งขึ้น ธนาคารได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมในการแต่งตั้ง
แบงกิง้เอเยน่ต ์ (Banking Agent) หรอืตวัแทนทีธ่นาคาร
ไทยพาณชิยไ์ดพิ้จารณาเลอืกใหเ้ปน็อกีชอ่งทางหนึง่ในการ
ให้บริการทางการเงินในบางประเภทธุรกรรมแทนธนาคาร  

ในปี 2563  
มีธุรกรรมทางการเงิน 
ผ่าน BANKING AGENT  
มากกว่า  

2 ล้านรายการ 

ส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในปี 2563  

ครั้งแรกกับการเป็นลูกค้าธนาคาร ด้วยบริการยืนยันตัวตนที่ 7-Eleven 

ธนาคารร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด เปิดบริการ ‘ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส’ ในเซเว่นอีเลฟเว่น 
ซึ่งให้บริการได้จริงเป็นรายแรก โดยนําเอาเทคโนโลยีสแกนใบหน้า (Facial Recognition) มาใช้ สําหรับลูกค้าใหม่
ที่ไม่เคยใช้บริการของธนาคารมาก่อน (New to Bank) เพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) 
ด้วยตนเอง โดยไม่จําเป็นต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาอีกต่อไป 

ความรว่มมอืนีถ้อืเปน็การตอ่ยอดความสําเรจ็ของการเปน็ Digital Financial Partnership ทีช่ว่ยเพ่ิมความสะดวก
ให้กับลูกค้าในการทําธุรกรรมด้านเงินฝาก ครอบคลุมการเปิดบัญชีไปจนถึงการฝากถอนเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ในเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งมีมากกว่า 12,500 สาขาทั่วประเทศ และเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

24/7
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ผนกึกําลงั Fastwork ตอ่ยอดระบบนเิวศสนิเชือ่ดิจิทัล
ครบวงจร สร้างโอกาสการเข้าถึงเงินทุนและรายได้ 
ให้ฟรีแลนซ์ 

การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมออนไลน์ที่
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการทํางานและการใช้ชีวิต 
ส่งผลให้จํานวนผู้ประกอบอาชีพรับจ้างอิสระหรือฟรีแลนซ์
มจํีานวนสงูขึน้อยา่งมนียัสําคญั อยา่งไรกต็าม ผูป้ระกอบ
อาชีพรับจ้างอิสระมักประสบปัญหาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
หรือบริการทางการเงิน ด้วยข้อจํากัดด้านข้อมูลทางการ
เงินหรือเอกสารที่จ ําเป็นในการประมวลผลและอนุมัติ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธนาคารตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าวจึงมุ่งสร้าง
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับฟรีแลนซ์อย่างทั่ว
ถึง โดยในปี 2563 ธนาคารร่วมมือกับ Fastwork 
(ฟาสต์เวิร์ก) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวมฟรีแลนซ์คุณภาพ
มากประสบการณ์จากหลากหลายสายงาน ดําเนินการ
ขยายระบบนิเวศธุรกิจสําหรับสินเชื่อดิจิทัล (Digital 
Lending Ecosystem) เพ่ือให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้างอิสระสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว 
โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกัน และไม่ต้อง
ส่งเอกสารเพ่ิมเติม โดยลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อ
ผ่านทางแพลตฟอร์มของ Fastwork และติดตามผลและ    
รับสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy  

ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์ม Fastwork ยังเชื่อมต่อกับ
แอปพลิเคชัน ‘เงินทันเด้อ’ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชัน ‘เงินทันเด้อ’ สามารถสมัครเป็นฟรีแลนซ์
กับ Fastwork ด้วย ซึ่งถือเป็นการต่อยอดระบบนิเวศ
ทางการเงนิทีส่รา้งการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุอยา่งครบวงจร
และโอกาสในการสร้างรายได้ท่ามกลางความท้าทายทาง
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

จับมือแสนสิริสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับกลุ่ม LGBTQ  
ตอกยํ้าความมุ่งมั่นร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ 

ในปี 2563 ธนาคารร่วมกับบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) แสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการเปิดกว้างยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคม ผ่านการสนับสนุนให้ทุกคู่ชีวิตสามารถกู้ร่วมซื้อและเป็นเจ้าของบ้านแสนสิริได้
ตามเกณฑ์สินเชื่อบ้านที่ธนาคารกําหนด พร้อมมอบแคมเปญแสนสิริผ่อนให้ 24 เดือน เพ่ือให้เป็นเจ้าของบ้านแสนสิริ
ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย  

ธนาคารและแสนสิริเชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยจุดประกายการและผลักดันแนวคิดความเท่าเทียมและ
ความหลากหลายทางเพศในสังคม ขณะเดียวกัน ยังมีส่วนร่วมส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) อย่างทั่วถึงอีกด้วย

คณะผู้บริหารธนาคารและแสนสิริในงานประกาศความร่วมมือสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือกลุ่ม LGBTQ
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ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารเงินเป็นทักษะชีวิต 
(Life Skill) พ้ืนฐานที่มีความสําคัญและส่งผลโดยตรง
ต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ธนาคารจึงมุ่ง
ส่งเสริมให้ลูกค้าของธนาคาร ประชาชนทั่วไป และ
พนักงานมีความรู้และทักษะในการวางแผนและบริหาร
จดัการการเงนิสําหรบัการดําเนนิธรุกจิหรอืการดําเนนิชวีติ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลุ่มเป้าหมาย:  
ลูกค้าธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อย  

เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
มคีวามเข้มแข็งทางการเงิน พร้อมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและสากล ธนาคาร
จึงได้จัดโครงการและพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณใ์นการดําเนนิธรุกจิมาอยา่งตอ่เนือ่ง 

SCB IEP Bootcamp: The Hospitality Survival 

ท่ามกลางวิกฤตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โควดิ-19  ทีส่ง่ผลกระทบอยา่งหนกัตอ่ธรุกจิในหลากหลาย
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการโรงแรม
และธุรกิจท่องเที่ยว ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึง
ความรนุแรงของผลกระทบดงักลา่ว จงึมุง่ใหค้วามชว่ยเหลอื
ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
ก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้  

ธนาคารร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน ‘SCB IEP Bootcamp: 
The Hospitality Survival’ เพ่ือเสริมศักยภาพ       
ผู้ประกอบการโรงแรมและท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค โดย
เน้นความรู้ธุรกิจในยุคดิจิทัลที่สามารถประยุกต์ใช้กับ
กิจการเพ่ือกระตุ้นยอดขายและเพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจ
โรงแรม ควบคู่ ไปกับวิชาธุรกิจตัวเบาที่จะช่วยให้         
ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและสร้างธุรกิจเแบบ
ยั่งยืน โดยธนาคารวางแผนนําทีมสัญจรให้ความรู้      
ผู้ประกอบการโรงแรมทั่วทุกภูมิภาคมากกว่า 200 ราย 
ซึ่งในปี 2563 มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการ
กว่า 150 บริษัท 

SME Business Center เพ่ือผู้ประกอบการไทย 

SCB Business Center ยงัคงเปน็อกีหนึง่ในชอ่งทาง
สําคัญเพ่ือการส่งเสริมความรู้ทั้งด้านการเงินและทักษะ   
การบริหารธุรกิจที่จ ําเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลให้แก ่          
ผูป้ระกอบการ ตลอดป ี 2563 ธนาคารไดร้ว่มกบัพันธมติร
ทางธรุกจิจากหลากหลายอตุสาหกรรม ในการจดัสมัมนา   
และแบง่ปนัประสบการณห์รอืแรงบนัดาลใจทางธรุกจิ เพ่ือ
สง่เสรมิองคค์วามรูใ้นการดําเนนิธรุกจิใหแ้กผู่ป้ระกอบการ
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีผู้สนใจเข้าร่วม
มากกวา่ 1,200 คน 

SCB Instant Franchise Day  

ธนาคารรว่มมอืกบัเจา้ของแฟรนไชสค์ณุภาพและพันธมติร
กวา่ 50 แบรนด ์จากหลากหลายอตุสาหกรรมไมว่า่จะเปน็ 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจขนมและเบเกอรี่ ธุรกิจ
บริการซักแห้ง ธุรกิจบริการที่ปรึกษา ธุรกิจค้าปลีก 
ธุรกิจด้านการศึกษา ในการจัดงาน SCB Instant 
Franchise Day เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกค้าและพนักงาน
ของธนาคารได้ร่วมปรึกษาและขอคําแนะนําจากเจ้าของ
แฟรนไชส์โดยตรงในการเป็นเจ้าของธุรกิจ นอกเหนือ
จากการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงเจ้าของธุรกิจกับลูกค้าที่
ตอ้งการเปน็เจา้ของแฟรนไชส ์ ธนาคารยงันําเสนอสนิเชือ่
สําหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มาพร้อมกับบริการสนับสนุน
แบบครบวงจรตั้งแต่การบริหารจัดการเงินสดของร้าน 
การบริหารบุคลากร จนถึงการตลาด และการขนส่งและ
สง่มอบบรกิาร เพ่ือชว่ยใหล้กูคา้สามารถบรหิารรา้นไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดย SCB Instant Franchise Day 
มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 600 คน

  
ความรู้ทางการเงินสําหรับคนทุกกลุ่ม 
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   กลุ่มเป้าหมาย: เด็กและเยาวชน  

การบริหารจัดการเงินเป็นทักษะที่ควรได้รับการพัฒนา
ตั้งแต่วัยเยาว์ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาในระดับ
บุคคลที่มั่นคงสู่สังคมและประเทศที่ยั่งยืน ธนาคารจึงได้
ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย     
ทั่วประเทศในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสู่ทักษะด้าน
การเงินอย่างต่อเนื่อง 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ “การสร้างวินัยทางการเงิน ”  

ธนาคารตระหนักถึงความส ําคัญในการสร้างเสริม
ความตระหนักรู้ ส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออม 
ตลอดจนสนบัสนนุสขุภาพทางการเงนิทีด่ขีองประชาชนไทย 
ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
จึงพัฒนาหลากหลายโครงการที่ส่งเสริมความรู้ด้าน    
การจดัการการเงนิ  สนบัสนนุการสรา้งวนิยัการออม และ
เรยีนรูก้ารวางแผนดา้นการเงนิ เพ่ือกอ่ใหเ้กดิทกัษะชวีติ  
อีกทั้งเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์สําหรับนักเรียนและ
เยาวชน 

ในป ี2563 ธนาคารไดพั้ฒนาโครงการ ‘การจดักระบวนการ
เรยีนรู ้การสรา้งวนิยัทางการเงนิ’ ใหก้บัเยาวชนในระดบัชัน้
ประถมและมธัยมศกึษา โดยใชส้ือ่วดีทิศันใ์นการใหค้วามรู ้
จดักจิกรรมผา่นการเลน่เกมและสือ่การเรยีนรูบ้อรด์เกม ซึง่
ครสูามารถนํากจิกรรมและเครือ่งมอืดงักลา่วไปประยกุตใ์ช้
เปน็สว่นหนึง่ของการเรยีนการสอน เพ่ือใหน้กัเรยีนไดร้บั
ความรู้และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัต ิ โดยในป ี 2563 
ธนาคารไดนํ้ารอ่งจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมรว่มกบั
โรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายการทํากิจกรรมร่วมกับธนาคาร
จํานวน 6 โรงเรยีน โดยมนีกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมทัง้หมด
กวา่ 200 คน 

 

Smart University  

ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดําเนินกิจกรรม/ 
โครงการภายใตแ้นวคดิ Smart University ดว้ยการ
สร้างพ้ืนฐานด้านการเงินการลงทุนและประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นักศึกษา บุคลากร 
ตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และทกัษะใหม ่ เสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิารจดัการ
ทางการเงิน และผลักดันสถาบันการศึกษาเข้าสู่สังคม
ยคุดิจิทัล   

ในปี 2563 ธนาคารส่งเสริมการเรียรู้ด้านการเงินและ
ทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาและบุคลากรมากกว่า 5,600 
คน ผ่านการฝึกอบรม เวิร์กช็อป การเรียนการสอน
ผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร ์ (Virtual Classroom) 
รวมถึงการเรียนออนไลน์  

นอกจากนี้ ในปี 2564 ธนาคารเตรียมต่อยอดการดําเนิน
งาน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาหลักสูตรและ
เส้นทางการเรียนรู้แบบองค์รวม ‘HIDEF x SCB’ 
ครอบคลุม 5 ทักษะสําคัญ เพ่ือสร้างความพร้อมและ
โอกาสทางอาชีพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
ซึ่งคาดว่าจะสร้างประโยชน์แก่ นักศึกษา บุคลากร และ
ศิษย์เก่าของมหาลัยมากกว่า 1,000 คน 

1. Health Literacy:  
ความเข้าใจและความสามารถในการมีสุขภาพดี  

2. Internationalization:  
ความเป็นสากล  

3. Digital Literacy:  
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

4. Environmental Literacy:  
ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม  

5. Financial Literacy:  
ความเข้าใจและความสามารถด้านการเงินและธุรกิจ

Health
Literacy

HIDEF

Internationalization

Digital
Literacy

Environmental
Literacy

Financial
Literacy
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‘คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน’  
โครงการความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย 
และธนาคารสมาชิก 11 แห่ง 

ด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาที่กําลัง
จะจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานมีความรู้ ความ
เข้าใจด้านการเงิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของ
ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ธนาคารจึงได้
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ‘คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจ
เรื่องเงิน’ นับตั้งแต่ปี 2561 

สําหรับปี 2563 มีพนักงานอาสาสมัครของธนาคาร
จํานวน 66 คน ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้าน
การเงินส่วนบุคคล ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนวิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์ในรูปแบบของการเล่นเกม (Learning by 
Gaming) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นิสิต 
นักศึกษากว่า 1,200 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ธนาคารคาดว่าจะมีพนักงานอาสาสมัครในโครงการรวม 
470 คน ซึ่งจะมีส่วนในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
ให้กับนิสิต นักศึกษามากกว่า 7,500 คน ในอนาคต
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ธนาคารดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
ให้กับพนักงานในแต่ละหน่วยงานผ่านการสร้างเส้นทาง   
การเรียนรู้ (The Learning Journey of Financial 
Literacy) ที่ออกแบบขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning Approach) 
ครอบคลุมการอมรมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งให้ความรู้แก่พนักงานในการ
แก้ไขปัญหาหรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารเงิน
ที่พนักงานในแต่ละหน่วยงานอาจมี  

ในปี 2563 มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
มากกว่า 560 คน   

 

 
เส้นทางการเรียนรู้ด้านการบริหารเงิน 
สู่การมีสุขภาพการเงินที่ดีของพนักงาน  

 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน  
 ให้ความรู้เพ่ือจุดประกายให้เห็นความสําคัญ
และเริ่มต้นการจัดการเงิน  

 การวางแผนแก้ปัญหาหนี้สิน 
 แนะนําแนวทางการวางแผนจดัการ  
‘ปรบั-ลด-ปลด' หนีส้นิสว่นบคุคล โดยประยกุต ์
 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 การบริหารเงินและสร้างความมั่งคั่ง:  
 สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 
ผ่านการใ ห้ความรู้ด้าน อาทิ                        
การวางแผนการเงิน สว่นบคุคล              
การลงทนุเบือ้งตน้  การวางแผนเกษียณ  

   กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานและกลุ่มเริ่มทํางาน 

ด้วยตระหนักว่าสุขภาพทางการเงินส่งผลต่อสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ประกอบกับข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่มีการวางแผนทางการเงินในระดับตํ่าโดยเฉพาะ
กลุ่มเริ่มทํางาน (First Jobber) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางต่อประเด็นปัญหาหนี้เกินตัว 

ธนาคารจึงไม่เพียงส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป หากยังมุ่งพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคาร โดยเฉพาะพนักงานในกลุ่มเริ่มทํางาน กลุ่มพ่อแม่ และกลุ่มที่ใกล้เกษียณ ให้มีทักษะทางการเงินและความรู้
เกี่ยวกับการเงินดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการมีสุขภาพทางการเงินที่ดี ซึ่งจะนําไปสู่การดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข
และการทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

การส่งเสริมการบริหารการเงินเพ่ือครอบครัว  

นอกเหนอืจากบทบาทในฐานะพนกังานของธนาคารไทยพาณชิย ์
บุคลากรของธนาคารส่วนใหญ่ยังมีหน้าที่สําคัญในการเป็น
ผู้นําครอบครัวและผู้ปกครองของบุตรและธิดา ซึ่งเป็น
หนว่ยทีสํ่าคญัทีส่ดุของการสรา้งสงัคมทีด่ ี ธนาคารเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวที่ควรได้รับ
การพัฒนาทกัษะไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่ทกัษะดา้นอืน่ ๆ ในปี 2561 
ธนาคารจึงจัด ‘ชมรมห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์’ ขึ้น 
เพ่ือเป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์หรือ
เทคนิคด้านการเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้และ
การพัฒนาทุกช่วงวัย ตลอดจนสร้างความฉลาดทั้งทาง
ความคิดและอารมณ์  

ตลอดปี 2563 ชมรมห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์ยังมุ่ง
ส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองในการตระหนักรู ้ การ
สํารวจและเทา่ทนัตนเองดา้นการจดัการการเงนิ ควบคูไ่ปกบั
การเสรมิสรา้งทกัษะดา้นการเลีย้งดบูตุรและธดิา เพ่ือใหเ้กดิ
เป็นทักษะการวางแผนจัดการและแก้ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการการเงิน ตลอดจนสามารถตั้งเป้าหมายและระบุ
แนวทางการบริหารจัดการการเงินของครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม โดยชมรมห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์ได้พัฒนา
หลกัสตูร ‘การบรหิารการเงนิเพ่ือครอบครวัและการวางแผน
การศกึษา’ ขึน้ ซึง่เปน็การเรยีนรูผ้า่นบทเรยีนออนไลน ์ และ
การอบรมเชงิปฏบิตักิารทีผู่ป้กครองจะตอ้งเขา้รว่มกจิกรรม 
จัดทําแบบบันทึกความรู้ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับ
ทางชมรม โดยมพีนกังานทีเ่ปน็ผูป้กครองเขา้รว่มกจิกรรม
มากกวา่ 50 คน
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ความมุ่งมั่น 
 

ธนาคารมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลย ีควบคูไ่ปกบัการเพ่ิมพูนทกัษะใหม ่(Reskilling) 
การเสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่ (Upskilling) การ
สนับสนุนให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัว 
(Flexibility and Resilience) ตลอดจนการใหค้ณุคา่กบั
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life-long 
Learning) ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ผ่านการทํางานและการเรียนรู้ในรูปแบบใหม ่
เพ่ือให้พร้อมรับโอกาสและความก้าวหน้าในการทํางาน  
ทกุภาคสว่น 

ความท้าทาย 
 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที ่ 4 (Fourth Industrial 
Revolution) ซึง่เปน็การหลอมรวมเทคโนโลยแีหง่อนาคต 
ไมว่า่จะเปน็หุน่ยนตอ์ตัโนมตั ิ ปญัญาประดษิฐ ์ บลอ็กเชน 
หรอืนาโนเทคโนโลย ี ตา่งสง่ผลกระทบตอ่ทกุอตุสาหกรรม
และทุกองค์กร รวมถึงการทํางานในอนาคตของทุกคน 
อันเนื่องมาจากคนและงานบางประเภทสามารถแทนที่ด้วย
เทคโนโลย ี ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคตอ่ผลติภณัฑแ์ละ
บริการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
หรือวิถีการดําเนินธุรกิจที่ต้องปรับให้เท่าทันกับการ
เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และรนุแรง สง่ผลใหบ้คุลากรจําเปน็
จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่ เข้าใจถึง
ศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีสู่ความสามารถ
ในการทํางานรว่มกบัเทคโนโลย ีซึง่หมายรวมถงึทกัษะดา้น
การคดิเชงิวเิคราะห ์ การคดิเชงิออกแบบ การปรบัตวัตอ่
การเปลีย่นแปลง การเปน็ผูนํ้าและการตดัสนิใจ ตลอดจน
การสื่อสารและการทํางานอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งต่างเป็น
ทกัษะทีจํ่าเปน็สําหรบัการทํางานในศตวรรษที ่21  

การยกระดับศักยภาพบุคลากร

 
สมรรถนะขององค์กร 

 

พัฒนาความสามารถของบคุลากรทีช่ว่ย
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และเตรยีมบคุลากรของธนาคารใหพ้รอ้ม
รองรบักบังานในอนาคต โดยสนบัสนนุ
ในดา้นตา่ง ๆ อาท ิ

• การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ   
• การเป็นคู่คิดและที่ปรึกษา  
• การสร้างทักษะใหม่ (Reskilling  
• การพัฒนาทกัษะเดมิ (Upskilling)  

 

 
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ  

 

มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 
และทักษะใน 4 เรื่อง 

• Data Analytics  
• Customer Centricity  
• Lean and Agile  
• Digital Transformation 

โดยไมเ่พียงพัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะ
แหง่อนาคต หากสามารถประยกุตใ์ช้
เ พ่ือก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกต่อไปได้   

 

 
การเรียนรู้ในระดับองค์กร  

 

ส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งมั่นพัฒนา
ทักษะที่จ ําเป็น และเปิดใจเรียนรู้
สิ่งใหม่อย่างมีความสุขและด้วย
ความสนุก  

 

ภาวะผู้นํา 
 

สร้างผู้นําที่มีความสามารถในการนําทีมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการพัฒนาความสามารถทางด้านการวางแผนกลยุทธ์
เพ่ือสร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการโค้ชและพัฒนาศักยภาพของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายของ
องคก์ร 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 

ธนาคารมีหน่วยงาน SCB Academy ในการทําหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ให้เต็มศักยภาพ สอดรับไปกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดย SCB Academy ได้วางแนวทางการบริหารจัดการศักยภาพของบุคลากร
ที่ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานใน 3 ด้านหลัก และ 1 พ้ืนฐานสําคัญ ดังนี้ 
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นอกจากนี้ ธนาคารยังมี Functional Academy เพ่ือ
ท ําหน้าที่ พัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความสําคัญ
ในเชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 
3 หน่วยงาน ประกอบด้วย  

• Wealth Academy ซึ่งสนับสนุนธุรกิจบริหารความ
มั่งคั่ง (Wealth Management) หนึ่งในธุรกิจหลัก
ทีจ่ะสรา้งการเตบิโตใหก้บัธนาคารทดแทนธรุกจิรปูแบบเดมิ  

• IT/ Technology Academy ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนที่มีบทบาทและความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจ SCB Transformation รวมถึง
การติดตามข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโยลี เพ่ือ
พัฒนาการด ํา เนินงานของธนาคารให้ เท่ าทันกับ    
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

• Compliance Academy ซึ่ง เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนที่มีบทบาทในการศึกษา เรียนรู้ และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ เกี่ยวข้องทั้งของหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
กํากับดูแลทั้งในประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังเป็น
ส่วนสําคัญในการสนับสนุนการทบทวนและปรับปรุง
นโยบาย ระเบียบ คําสั่งของธนาคารให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ต่าง ๆ ของทางการ  

เป้าหมายและผลการดําเนินงาน 
 

 เป้าหมาย 
 

• พัฒนาทักษะดิจิทัล (การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิง
ออกแบบ และ Lean & Agile) ทั้งในระดับพ้ืนฐาน 
(Basic) และระดับกลาง (Intermediate)  เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าในการทํางานให้กับพนักงาน และนําไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลของ
พนักงาน  

• ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
และสร้างชุมชนการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล 
เพ่ือโอกาสทางอาชีพแก่คนไทย 

 

  ผลการดําเนินงานในปี 2563   
 

• พนักงานมากกว่า 5,000 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลในระดับพ้ืนฐาน และมากกว่า 500 คน ได้รับ
การพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับกลาง นอกจากนี้
ธนาคารยังได้สร้าง Business Data Analytics 
(BDA) Champions and Coach, Design 
Thinkers และ Leaners ในทุกสายธุรกิจ เพ่ือร่วม
นําการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมกว่า 
540 คน 

• คนไทยมากกวา่ 9,000 คน ผา่นการอบรมและพัฒนา
ทักษะดิจิทัล  
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การดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563 
 

ธนาคารได้ปรับโครงสร้างการดําเนินงานภายใต้หน่วยงาน SCB Academy โดยจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence: COE) เพ่ือพัฒนาทักษะใน 4 ด้านที่จําเป็นสําหรับการทํางานในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะสําคัญในทุกการทํางาน 

  Data Analytics 
 

มุ่งสร้าง Data-driven Organization 
ที่พนักงานใช้ข้อมูลเป็นส่วนสําคัญในการ
ทํางานและการตัดสินใจ 

BDA Coach 22 คน 
BDA Champions 200 คน 

 

  Customer Centricity 
 

พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เข้าใจ
และเข้าถึงความต้องการเชิงลึกของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะ
และเครื่องมือใหม่ ๆ 

Design Thinkers 100 คน 

 

  Lean and Agile 
 

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการทํางานของธนาคาร
ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน 
อยา่งต่อเนื่อง 

Lean Coach 28 คน 
Leaner 124 คน 

 

 Digital Transformation 
 

ยกระดับศักยภาพของพนักงานธนาคาร
และบุคลากรไทยให้มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ในยุคดิจิทัล 

Digital Learners มากกวา่ 9,000 คน

  Leadership Development 
 

เสริมสร้างศักยภาพของผู้นําองค์กรให้มีทักษะการบริหารทั้งในเชิงธุรกิจและบุคลากร สามารถสร้างแรงจูงใจแก่ทีม 
ตลอดจนขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล 

SCB Future Leaders มากกว่า 4,000 คน 
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ณ สิ้นปี 2563 มีพนักงานเข้าเรียนหลักสูตร 
‘CUSTOMER CENTRICITY FOUNDATION’  
มากกว่า 5,000 คน

‘Customer Centricity Foundation’ 
หลักสูตรออนไลน์สําหรับพนักงานทั่วไป  

เพ่ือถ่ายทอดหลักการและแนวความคิดด้านการค้นหาและตอบโจทย์
ความตอ้งการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด จากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนํา
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของ    
ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรยีนสามารถเหน็ภาพทีเ่ชือ่มโยง
กับองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู ่ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้
หลักการและองค์ความรู้ในการทํางานเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและต่อเนื่อง 

 
Design Thinking 

 

เขา้ใจและสามารถนําแนวคดิ 
Design Thinking มาประยกุต์
ใชเ้พ่ือแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
และตอบโจทยค์วามต้องการ
ของลูกค้า 

 

 
Agile and Lean  

 

เข้าใจกระบวนการทํางานแบบ 
Agile และ Lean ที่จะช่วย   
ส่งมอบคุณค่าให้กบัลกูคา้ได้
อยา่งรวดเรว็ และลดขัน้ตอน 
การทํางานที่ไม่สร้างมูลค่า 

การทํางานที่ปรับใช้แนวคิด DESIGN 
THINKING ช่วยให้การทํางานง่ายขึ้น 
และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เวลาได้รับ 
มอบหมายให้ทําภารกิจอะไร จะเห็นว่าเรา
ออกแบบได้เลยว่าจะทําด้วยวิธีการไหน 
จะมีวิธีการจดัการตอ่ปญัหาอปุสรรค
อยา่งไร ต่อให้มีหลาย ๆ งาน หลาย ๆ 
ภารกิจเข้ามา ความคิดที่เป็นระบบจะ
จัดการให้ทุกอย่างเดินหน้าอย่างรวดเร็ว 

คุณณัฐรดา สุนทรปาน  
ผู้จัดการสาขา 

ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้า เข้าใจพนักงาน 
เข้าใจการวางแผน โดยทุก ๆ คนช่วย
กันระดมความคิดจากประสบการณ์จริง
ของแต่ละคนมาใช้ในการทํางาน 

คุณสราวุธ สอนบุตร  
ผู้จัดการสาขา 

 
Data Analytics 

 

ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลในการวัดผลและนํามาวิเคราะห ์ 
เพ่ือเข้าใจลูกค้าและสามารถตัดสินใจอย่างแม่นยํามีประสิทธิภาพ 

3 โมดูลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจ
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Center of Excellence:  
Data Analytics 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่อยากเห็นพนักงานทุกระดับสามารถใช้
ขอ้มลูเปน็สว่นหนึง่ของการตดัสนิใจในทกุวนั ธนาคารจงึ
ไดจ้ดัตัง้ Center of Excellence: Data Analytics ขึน้ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของธนาคารได้มี
ความรูแ้ละทกัษะความสามารถในการวเิคราะหส์ูก่ารตดัสนิใจ
ด้วยข้อมูล อันจะนําไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของธนาคาร ตลอดจนสร้างมูลค่าและโอกาส 
ภายใตว้สิยัทศันแ์ละภารกจิขา้งตน้ คอื การกา้วสูอ่งคก์ร
ทีข่บัเคลือ่นดว้ยขอ้มลู (Data-driven Organization) 
กล่าวคือข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในทกุการดําเนนิงาน และทกุการตดัสนิใจจะอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของขอ้มลู   

 

3 แนวทางสู่การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  

 ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  
• พัฒนาทกัษะในการตัง้คําถามทีด่เีพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู
ทีถ่กูตอ้ง (The Right Data)  และนําขอ้มลู
เขา้สูก่ารกระบวนการวเิคราะห ์ตคีวาม เพ่ือนําไป
ประกอบการตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจถึง
ศักยภาพของแมชชีนเลิร์นนิ่ง และการสร้าง
โอกาสจากการประยุกต์ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง 
(Machine Learning)  

 การเข้าถึงข้อมูล  

• สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมภายใต้
การควบคุมและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง   

 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

• จัดหาเครื่ องมือ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลที่    
หลากหลายให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่
ของพนกังานแตล่ะกลุม่ ทัง้ในกลุม่ชํานาญการ 
และกลุ่มพนักงานทั่วไป 
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การสร้าง SCB Business Data Analytics 
(BDA) Coach   

ในปี 2563 ธนาคารได้ริเริ่มและพัฒนา Business 
Data Analytics Coach โดยคัดเลือกพนักงาน
ที่มีความรู้ทั้งในเชิงธุรกิจและความชํานาญในการ
วเิคราะหข์อ้มลูจากหนว่ยงานตา่ง ๆ เขา้สูก่ระบวนการ
ยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาบทบาทในการ
เป็น BDA Coach เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
พนกังานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ BDA Champion 
และพนกังานทัว่ไป ใหม้คีวามสามารถในการใชข้อ้มลู
เพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจ โดย BDA Coach 
ทุกคนจะได้รับการอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีทักษะ
ที่จําเป็น อาทิ ทักษะการโค้ช การสื่อสาร การนํา
กระบวนการ (Facilitation) และการเล่าเรื่อง
ด้วยข้อมูล ตลอดจนมีประสบการณ์ในการโค้ช 
ซึ่งพนักงานจะได้รับการรับรอง (Certified SCB 
BDA Coach) ด้วย   

ณ สิ้นปี 2563 ธนาคารมี Certified BDA 
Coach จํานวน 22 คน ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันการดําเนินโครงการภายในธนาคารให้มีการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน 
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ โดยสามารถคิดเป็น
ชั่วโมงการโค้ชทั้งสิ้น 156 ชั่วโมง ซึ่งสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจากการว่าจ้างวิทยากรภายนอก
มาเป็นโค้ชได้มากกว่า 1,700,000 บาท 

 

Business Data Analytics  
(BDA) Champion  

ธนาคารมุ่งสร้างให้ทุกหน่วยงานมีตัวแทน BDA 
Champion ที่มีความสามารถในการนําข้อมูลมา
วเิคราะหเ์พ่ือประกอบการตดัสนิใจเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิาน อนัจะนําไปสูก่ารสรา้งมลูคา่ใหก้บั
ธุรกิจ โดย BDA Champion มีบทบาทสําคัญ
ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการตัดสินใจด้วยข้อมูล
ภายในหนว่ยงานและองคก์ร 

สําหรับปี 2563  
ธนาคารมี BDA Champion  
จํานวน 200 คน 

 
6 ทักษะพ้ืนฐาน 
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ  

• ความเข้าใจธุรกิจ (Business Understanding) 
• การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)  
• เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Tools)  
• การนําเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) 
• การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data Storytelling)

ความคิดริเริ่มในปี 2563
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การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นทักษะที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อ
การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิทัล ธนาคารจึงได้
ร่วมมือกับองค์กรชั้นนําหลากหลายสถาบันด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือออกแบบเส้นทางการพัฒนาทักษะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับธนาคาร หรือ SCB Data 

Analytics Development Pathway โดยมีการ
ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ในแต่ละระดับให้เป็นแบบ 
ผสมผสาน (Blended Learning Approach) ทีส่ง่เสรมิ
ให้พนักงานสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเอง
ไดท้กุที ่ทกุเวลา (Anytime, Anywhere) ผา่นหลากหลาย

ช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้ พนักงานที่ผ่าน
การอบรมและฝึกปฏิบัติจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง
การจบหลักสูตรด้วย

เส้นทางการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย โมดูลการเรียนรู้ ช่องทางการเรียนรู้ ผู้พัฒนาหลักสูตร เป้าหมายปี 2566 ผลการด�าเนินงาน 
ณ ปี 2563

Data Awareness พนักงานทุกคน Data Analytics 
Foundation

13,000 คน 1,000 คน

Data Analytics  
for Upskilling  
(ระดับพ้ืนฐาน)

พนักงานทุกคน Data Analytics  
for Upskilling  
ระดับพ้ืนฐาน

11,000 คน 800 คน

Data Analytics  
for Upskilling 
(ระดับกลาง)

พนักงานที่ได้รับการ
คัดเลือกจากแต่ละ
หน่วยงานให้เป็น 
BDA Champion

• หลกัสตูร SCB 
mini-Data 
Hackathon ส�าหรบั
พนกังานทัว่ไป

• เรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-paced) 

• เรียนรู้จากการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 

• เรียนรู้จากการฝึก
ปฏบิตัจิรงิผา่นการโคช้ 
และการน�าเสนอผลงาน
กับคณะกรรมการ

1,100 คน 500 คน

• หลักสูตร Leading 
with Data ส�าหรับ
พนักงานระดับ
บริหาร

500 คน 60 คน

Data Analytics  
for Upskilling  
(ระดับสูง)

พัฒนาตามเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะงาน ตลอดจนความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
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SCB mini-Data Hackathon ป ี2: 

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

การเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์
ในทุกที่และทุกเวลา  

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ        
(Hands-on Workshop)                
ภายใต้กรอบการเรียนรู้อยา่งเปน็ระบบ 
ผา่นกระบวนการวางกรอบ-เตรียมข้อมูล- 
วิเคราะห์ข้อมูล-ตีความ-สื่อสาร  

 

การเรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ   
(Hands-on Experience)           
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่           
เพ่ือสร้างมูลค่าทางธุรกิจและ          
พัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า  

 

การนําเสนอผลงาน ซึง่จะพิจารณา 
ตดัสนิจาก 

• ประโยชน์เชิงธุรกิจ  
• ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนําไปใช้งานได้  
• การนําเสนอข้อมูล  
• การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล 
• ความคิดสร้างสรรค์ 

Self-paced 
Learning Module

Lab Activity Post-class 
Coaching Session

Data Showcase

ด้วยผลตอบรับและผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดโครงการ SCB 
mini-Data Hackathon ในปี 2563 ธนาคารจึงดําเนิน
โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงาน
ในทกุระดบัและทกุตําแหนง่งานในแตล่ะหนว่ยงานทีม่ศีกัยภาพ
ในการเป็น Business Data Analytics Champion 
ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ ผ่านการตั้งโจทย์จริงทางธุรกิจ (Real 
Problem Statement Based) และนําข้อมูลจริงมา

ประกอบการวเิคราะห ์ เพ่ือนําเสนอแนวทางในการแกป้ญัหา
หรือแนวคิดใหม ่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ 
ทัง้นี ้ การพัฒนาทกัษะการวเิคราะหข์อ้มลูจะดําเนนิการตาม
กระบวนการ FRAME-PREPARE-ANALYZE-INTERPRET-
COMMUNICATE ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือให้
มั่นใจว่าพนักงานสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์และนําเสนอ
เพ่ือประกอบการตดัสนิใจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ในปี 2563  
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ  
SCB mini-Data Hackathon 
มากกว่า 200 คน หรือ 
รวมแล้วกว่า 500 คน 
นับตั้งแต่เริ่มโครงการ
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Center of Excellence:  
Customer Centric 

ธนาคารให้ความสําคัญกับการเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าโดยใช้ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือรูปแบบใหม่ 
ที่มุ่งเสริมให้พนักงานสามารถเข้าใจและเข้าถึงความ
ตอ้งการเชงิลกึของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึ่งเป็น
หนึ่งในคุณค่าหลักของธนาคาร (SCB Core Value) 
ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ให้
ความสําคัญกับการเข้าใจความต้องการของลูกค้า และ
พัฒนาทักษะของพนักงานให้สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด
ที่แตกต่างเมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

Customer Centric Development Model 

ธนาคารไดพั้ฒนา Customer Centric Development 
Model ขึ้น เพ่ือปลูกฝังให้แนวคิดด้านการเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานทั้งในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
การบริการลูกค้าโดยตรงและในหน่วยงานสนับสนุน

Customer Centric Development Model

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย โมดูลการเรียนรู้ ช่องทางการเรียนรู้

100 Customer Centric: 
Awareness

พนักงานทุกคน Customer Centric Foundation 
Program

101 Customer Centric:  
Design Thinking

พนักงานที่มีความจ�าเป็นต้องใช้
กระบวนพ้ืนฐานของ Design 
Thinking ในการท�างาน

Design Thinking  
and Tools Program

102 Customer Centric:  
Product and Campaign 
Development

พนักงานเฉพาะกลุ่มที่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ดูแลและให้บริการลูกค้า

Product and Campaign 
Development Program

การอมรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 
โดยใชก้รณศีกึษาและปญัหาจรงิของหนว่ยงาน
เพ่ือน�ามาปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงาน 
ด้วยหลัก Design Thinking

103 Customer Centric:  
Design Thinking Coach

พนักงานเฉพาะกลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็น Deign Thinking Coach ให้กับ
ตัวแทนจากหน่วยงานเพ่ือให้สามารถเป็นที่ปรึกษาและส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ 
น�ากระบวนการ Design Thinking ไปใช้ในการท�างานตามบริบทของหน่วยงานได้
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ดว้ยความสามารถในการเขา้ใจและเขา้ถงึความตอ้งการ
ที่แท้จริงของลูกค้ามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์และดูแล
ลูกค้าโดยตรง อย่างเช่นหน่วยงาน Retail and 
Business Banking และสายงานผลิตภัณฑ์บัตร
เครดิต หน่วยงาน Center of Excellence: 
Customer Centric จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน   
ดังกล่าวดําเนินกิจกรรม Customer Discovery 
Bootcamp ภายใต้หลักสูตร 102 Customer 
Centric: Product and Campaign Development 
โดยให้หน่วยงานคัดเลือกแคมเปญหรือผลิตภัณฑ์

ที่คิดว่าสามารถนํามาปรับปรุงให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้หลัก Design 
Thinking ที่เริ่มตั้งแต่การทําความเข้าใจกลุ่ม
เป้าหมาย การสังเคราะห์ข้อมูล การระดมความคิด
ใหม่ ๆ การสร้างแบบจําลอง จนถึงการทดสอบ 
ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น 3 วัน 
ซึ่งหน่วยงานได้เรียนรู้หลักคิดและเทคนิค ตลอด
จนนํามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

โครงการความคิดริเริ่มในปี 2563  

Customer Discovery Bootcamp 

การประยุกต์ใช้หลัก Design Thinking 

Ideate and
Prototype TestReframe Emphasize

and Define
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ในปี 2563 ธนาคารได้นํากรอบการทํางานแบบ Scrum ภายใต้แนวคิด Agile มาใช้ ซึ่งทีมงาน Scrum จะประกอบ
ด้วย 3 บทบาทสําคัญ ได้แก่ Product Owner, Scrum Master และ Development Team ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน
ไปดังนี้  ณ สิ้นปี 2563  

ธนาคารสามารถสร้าง  
Certified Scrum Master  
ได้มากกว่า  70 คน และ 
พนักงานกว่า 6,700 คน  
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ 
วิถีการทํางานแบบ Agile

 
Product Owner 

 

ประเมินลําดับความสําคัญและมูลค่า
ของแต่ละชิ้นงานให้กับทีมทํางาน 

 

 
Scrum Master 

 

ผลักดันการทํางานของทีม 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยจะคอยกําจดัอปุสรรคทีข่ดัขวาง
ไม่ให้ทีมบรรลุเป้าหมาย 

 

 
Development Team 

 

ทํางานแบบบริหารจัดการตนเอง 
(Self-management) โดยใน 
หนึ่งทีมจะประกอบไปด้วยบุคลากร
จากหลากหลายหน่วยงานที่สามารถ
ทํางานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ  

โดยในปี 2563 ธนาคารเน้นการพัฒนา Scrum Master ผ่านหลักสูตรการอบรมขั้นสูงร่วมกับหน่วยงานภายนอกและ
การฝึกอบรมภายในโดยธนาคารเอง ซึ่งบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะด้วย

 
Center of Excellence: 
Agile and Lean  
ด้วยวิถีการทํางานที่คล่องตัว ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม และรับฟงัข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เป็นรูปแบบการทํางาน
ที่ช่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ      
กา้วกระโดดในยคุดจิทิลั นบัตัง้แตป่ ี2562 ธนาคารจงึไดนํ้าแนวคดิการทํางานแบบ Agile มาใช ้เพ่ือเพ่ิมความคลอ่งตวั
ของกระบวนการทํางาน ด้วยการลดขั้นตอนที่ซํ้าซ้อนและส่งเสริมการทํางานร่วมกันทั้งภายในทีมและระหว่างหน่วยงาน 
ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้นตลอดจนสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  
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นอกเหนอืจากการสรา้งวถิกีารทํางานแบบ Agile แลว้ ธนาคารยงัมุง่ปรบัปรงุกระบวนการทํางานทีใ่หค้วามสําคญักบั
การเพ่ิมประสทิธผิลภายในองคก์ร (Lean) เพ่ือชว่ยลดเวลา ความซบัซอ้นในการทํางาน ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ 
โดยในป ี2563 ธนาคารไดร้เิริม่โครงการ Lean Out Loud (LOL) เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ของกระบวนการทํางานภายใตก้รอบความคดิทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัทัง้องคก์ร ตลอดจนมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยธนาคารสือ่สารใหแ้ตล่ะหนว่ยงานทีต่อ้งการเขา้รว่มโครงการสามารถสง่ตวัแทนพนกังานเพ่ือเขา้รว่มหลกัสตูรอบรม
ดา้น Lean ในเชงิลกึ และคดัเลอืกกระบวนการภายในหนว่ยงานทีต่อ้งการจะ Lean เพ่ือนํามาเปน็กรณศีกึษาในการอบรม
และประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บั  

  เป้าหมายปี 2563: 
 

สรา้ง Leaner จํานวน 100 คน เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ทํางานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

  ผลการดําเนินงาน: 
 

ธนาคารได้พัฒนา LOL โค้ช จํานวน 28 คน และสร้าง 
Leaner จํานวน 124 คน ที่สามารถประยุกต์ใช้หลักการ
และแนวปฏิบัติด้าน Lean ได้ โดยได้ดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานไปแล้ว 39 กระบวนการ 

กระบวนการทํางานของ SCB Leans 

Define: กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเริ่มต้นจากการ
แก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดของกระบวนการทํางาน  

Measure: ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ มีการ
จัดเก็บข้อมูลของแต่ละกระบวนการไว้เป็นสถิติ เพ่ือนํา
ผลลัพธ์ของแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบกันได้ 

Analyze: วิเคราะห์และระบุสาเหตุของปัญหา รวมถึง 
ขั้นตอนสําคัญเพ่ือการแก้ไข 

Implement: ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยให้ความ
สําคญักบัสาเหตขุองปญัหา พัฒนากระบวนการทํางานใหม่
ที่สามารถขจัดปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

Control: ควบคุมกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้อยู่
ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

Knowledge
Management

Product Backlog Sprint

เครื่องมือการทํางานแบบ Agile ที่ธนาคารประยุกใช้ 

ความคิดริเริ่มในปี 2563

Stand Up Meeting Kanban Board
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Center of Excellence:  
Digital Transformation  

การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่รวดเร็ว ไม่เพียงส่ง   
ผลกระทบตอ่รปูแบบการดําเนนิธรุกจิหรอืการพัฒนาทกัษะ
ของบคุลากรของธนาคาร หากยงัมผีลกระทบในวงกวา้ง
ต่อโครงสร้างและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากรและกําลังคน
ให้สามารถทํางานร่วมกับเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิได ้ 

ธนาคารเลง็เหน็ถงึความสําคญัของการยกระดบัศกัยภาพ
ของบคุลากรไทย จงึมุง่นําประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญ
ดา้นการพัฒนาองคค์วามรูแ้ละทกัษะดา้นตา่ง ๆ มาใชใ้นการ
สรา้งแพลตฟอรม์การเรยีนรูส้าธารณะ ‘พลเมอืงด ี (จทิลั)’ 
เพ่ือสร้างเสริมทักษะอนาคตสําหรับการทํางานในยุคที่
เทคโนโลยดีจิทิลัเปน็ตวัขบัเคลือ่นสําคญั

โครงการความคิดริเริ่มในปี 2563  

 
 

พลเมอืงด ี (จทิลั) คอื ชมุชนการเรยีนรูอ้อนไลนผ์า่น
เวบ็ไซตท์ีถ่กูสรา้งขึน้เพ่ือสง่มอบประสบการณก์ารเรยีนรู้
รูปแบบใหม ่ โดยมีหลักสูตรและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่
พร้อมสนับสนุนให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะใหม ่ ๆ 
เพ่ือความก้าวหน้าในตําแหน่งงานแห่งอนาคต และยัง
เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าชมและเรียนได้โดยไม่เสีย
คา่ใชจ้า่ยใด ๆ อกีทัง้ยงัสามารถเขา้ถงึการเรยีนรูไ้ดท้กุที ่
ทกุเวลา  

เข้าถึงผู้เรียนที่มีความสนใจ 
มากกว่า 3 ล้านคน 

นําเสนอ 
มากกว่า 200 คลิปวิดีโอการเรียนรู้ 

 
http://www.phonlamuangdee.com 

 

 

ธนาคารร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กรดําเนิน
โครงการ pmd47 ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะ
แห่งอนาคต เพ่ือโอกาสในหน้าที่การงานและโอกาสทาง
ธุรกิจในโลกดิจิทัล อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง
กลุ่มคนที่มีความสนใจเรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับ
ตนเอง ผา่นการเรยีนแบบผสมผสานทัง้ในรปูแบบออนไลน์
และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

โครงการ pmd47 มุง่พัฒนา 26 ทกัษะทีจํ่าเปน็สําหรบั
การทํางานรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล อาทิ ความสามารถ
ในการเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็ (Learning Agility) การบรหิาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) การ
ออกแบบธุรกิจแพลตฟอร์ม (Platform Business 
Design) การสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้า (UX 
Design) โดยเมือ่จบแตล่ะหลกัสตูร ผูเ้รยีนจะไดร้บั Nano 
Certificate และเมื่อเรียนจบครบทุกหลักสูตรในแต่ละ 
Module จะไดร้บั Micro Certificate หลงัจากทีผู่เ้รยีน
ไดผ้า่นการทดสอบแลว้  

มีผู้เข้าร่วมโครงการ  
มากกว่า 9,000 คน 

คิดเป็นชั่วโมงการเรียนรู้  
มากกวา่ 50,000 ชัว่โมง 

http://www.phonlamuangdee.com
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ธนาคารรว่มกบัสํานกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (depa) 
และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ดําเนินโครงการ
ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับบุคลากรและ
กําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน หรือ Data 
Analytics For Upskill (DA4U) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้างกําลังคนและบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของสงัคม เศรษฐกจิ และประเทศ ควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน 

โครงการ DA4U ออกแบบหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจาก   
ผลสํารวจและวิ เคราะห์ความต้องการของแรงงาน
ในภาคเอกชนไทย เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการขององค์กรในปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับ
การน ําข้อมูลในองค์กรและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
ในการดําเนินงาน วางแผน ตัดสินใจ และพัฒนาองค์กร 
ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา 
นักศึกษาจบใหม่ที่กําลังมองหางาน บุคคลทั่วไปที่กําลัง
เขา้สูต่ลาดแรงงาน หรอืคนทํางานทัง้ในภาครฐัและเอกชน
ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน  

ประกอบด้วย 5 หลักสูตร 

• Data Analytics  
• Programming  
• UX/ UI 
• Lean/ Agile และ 
• Business Management

โครงการ Data Analytics For Upskill (DA4U)

โครงการ DA4U เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมใหญ่ที่ชื่อว่า pmd47 – New Normal New Ways of Working      
ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสและสร้างทักษะแห่งอนาคต (Future Skill) ให้คนไทยทั้งประเทศ  

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้เพียง 10 ชั่วโมง 

 

 

เน้นการฝึกปฏิบัติและนําไปใช้ได้จริง 

 

 

เรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning) 
บนแพลตฟอรม์ ‘พลเมืองดี (จิทัล)’ 

 

 

ผู้เรียนบริหารจัดการเวลาเรียนได้ 
ตามความต้องการและไม่เสียค่าใช้จ่าย 

s
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องค์กรจะสามารถอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรง จากทั้งเทคโนโลยี โรคระบาด และสภาวะ
เศรษฐกจิ ผูนํ้ามสีว่นสําคญัอยา่งมากในการนําทมี ปรบัตวั
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ภารกิจการสร้างผู้นํา
แหง่อนาคตใหม้คีวามสามารถในการนําทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ
สงู (High Performance Team) จึงเป็นสิ่งที่ธนาคาร
ให้ความสําคัญอย่างเต็มกําลัง โดยธนาคารมุ่งพัฒนา

ผู้นําให้มีทักษะในการนําทีม ทักษะบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ทักษะการโค้ช ตลอดจนความสามารถในการขับเคลื่อน
การดําเนินธุรกิจที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

ในปี 2563 ธนาคารได้ร่วมกับสถาบัน International 
Institute for Management Development (IMD) 
ทบทวน  วิเคราะห์ และนิยามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้นําธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Leadership 
Behaviors) ที่สนับสนุนการปลูกฝังและยึดถือคุณค่า
หลักของธนาคาร (Core Values) ทั้งสี่ประการ 
อันประกอบด้วย C: Customer Centricity: ยึดลูกค้า
เปน็ศนูยก์ลาง R: Risk Culture: บรหิารจดัการความเสีย่ง
อย่างเหมาะสม I: Innovation: ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม S: Speed: รวดเร็วในการปรับตัวและเรียนรู้ 

 

Leading Strategy 

สามารถพัฒนาแผนการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาว รวมถึง
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสระยะสั้น 

 

Leading Execution 

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  
การบริหารจัดการงาน      
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน  
สร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง 

 

Leading Teams 

สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก
สําหรับทีม เพ่ือให้สมาชิกในทีม
สามารถปฏิบัติหน้าที่และบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

 

Leading People 

ชว่ยใหพ้นกังานรบัรูถ้งึ
ศกัยภาพในการเตบิโตของ
ตนเองและสามารถสรา้งสรรค์
ผลงานทีด่เียีย่ม 

 

Leading Self 

ตระหนักรู้ในตนเองและมุ่งมั่น
ทีจ่ะเตบิโต อนันําไปสูก่ารเปน็ผูนํ้า
ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กับผู้อื่น

ภายใต้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นํานี้ ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาโครงการพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership 
Development Programs) สําหรับผู้นําในแต่ละระดับ ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งการเรียนในชั้นเรียน การเรยีน
ออนไลนผ์า่นแพลตฟอรม์ การโคช้ และอืน่ ๆ เพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะดงักลา่วใหแ้กผู่นํ้าทีม่มีากกวา่ 4,000 คน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมด้วยทักษะและเครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารงานและบริหารทีม 

SCB Leadership Behaviors

  
Leadership Development 
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ความคิดริเริ่มในปี 2563  

 

จากผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้นําของพนักงาน
ระดบัผูจ้ดัการของธนาคาร พบวา่ผูนํ้าสว่นใหญย่งัประสบความทา้ทาย
ทั้งในเรื่องการบริหารงานและการบริหารทีม โดยเฉพาะในช่วง
การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบาย Work From Anywhere (WFA) 
ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมทักษะให้แก่ผู้นํา อีกทั้ง
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถเรียนรู้จากที่ใด
ก็ได้ ธนาคารจึงได้พัฒนา ‘Leaders Portal’ บนระบบ Microsoft 
SharePoint ของธนาคาร ซึ่ง Leaders Portal นี้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้
ส ําหรับผู้น ํา ซึ่งเป็นที่รวบรวมความรู้และเครื่องมือสําหรับผู้น ํา 
ในการนําทมี เชน่ การพัฒนาทกัษะการโคช้ ทกัษะการสือ่สาร ทกัษะการ
บริหารทีมทางไกล ทักษะการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  

ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาองค์ความรู้และคัดสรรข้อมูลจากแหล่ง   
ความรู้คุณภาพทั้งภายในและภายนอกธนาคารเพ่ือให้ผู้นําสามารถ 
เข้าถึงการพัฒนาแม้จะไม่สามารถเข้าร่วมการเรียนรู้แบบในชั้นเรียน
ได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยธนาคารได้สร้าง    
รูปแบบขององค์ความรู้ให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ตรงกับความ
ต้องการ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ผ่านสื่อวิดีโอ บทความ 
พอดแคสต์ ไมโครเลิร์นนิ่ง โปรมแกรมการเรียนรู้จากสถาบันที่มี
คุณภาพอื่น ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice: CoP)  

นอกจาก Leaders Portal จะถือว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และ   
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การน ําทีมแล้ว ยังมีส่วนช่วยสร้าง
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning 
Behavior) ใหแ้กพ่นกังาน ซึง่เปน็องคป์ระกอบสําคญัอยา่งยิง่ในการ
สรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning Organization)   

ชุมชนแห่งการเรียนรู้และ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ 
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self-paced Learning)  
สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Life-long Learning)

บทความเพ่ือการเรียนรู้ 
มากกว่า 70 บทความ 

พอดแคสต์และคลิปวิดีโอ
มากกว่า 60 ตอน 

การเข้าถึง 
มากกว่า 40,000 ครั้ง 

จากพนกังานกวา่ 3,000 คน 
โดยเป็นผู้จัดการมากกว่า 

1,000 คน
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การโค้ชไม่เพียงช่วยดึงศักยภาพและส่งเสริมการทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากยังเป็นเครื่องมือที่ช่วย    
ยกระดับความสามารถ และส่งเสริมให้คนตระหนักและเห็น
คุณค่าในตัวเอง ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญในการ
ไปถึงเป้าหมายการทํางานและเป้าหมายองค์กรที่วางไว้ได้
อย่างมั่นใจ  

ธนาคารได้ริเริ่มพัฒนาโครงการ Career Coaching 
Program ในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย     
ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้ง
เป้าหมายความสําเร็จ และการวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการทํางาน ทั้งนี้ ธนาคาร
ได้พัฒนาผู้บริหารเพ่ือทําหน้าที่ Career Coach ให้กับ
พนักงานในธนาคาร โดยใช้หลักการโค้ช การให้คําแนะนํา 
และการสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  

ในป ี2563 ธนาคารไดพั้ฒนา Career Coach เพ่ิมขึน้อกี 
รวมเปน็จํานวน  23 คน และวางแผนตอ่ยอดความสําเรจ็
เพ่ือส่งต่อประโยชน์ของโครงการ Career Coaching 
ไปสู่กลุ่มพนักงานทั่วทั้งธนาคาร โดยเฉพาะพนักงานที่
ตอ้งการพัฒนาตนเองใหม้ทีกัษะสําหรบังานและการปฏบิตัิ
หนา้ทีใ่นอนาคต รวมถงึพนกังานทีต่อ้งการหมนุเวยีนงาน
ภายในองคก์ร ทัง้นี ้ นอกจาก Career Coach จะทํา
หน้าที่ เป็นโค้ชแล้ว ยังเป็นเพ่ือนคู่คิด ตลอดจนให ้       
คําปรกึษาและตัง้คําถามเพ่ือใหพ้นกังานมองเหน็โอกาสและ
แนวทางการพัฒนาศกัยภาพของตน และเตบิโตไปพรอ้ม ๆ 
กบัธนาคาร   

Career Coach จํานวน 23 คน 
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการมากกว่า 160 คน 
มีส่วนช่วยธนาคารลดต้นทุนการดําเนินงาน 
จากการจ้างโค้ชภายนอก 0.5 ล้านบาท 

ความรู้สึกของโค้ช 

“ 
CAREER COACH เป็นเพ่ือน 
คู่คิด ให้คําปรึกษา เป็นผู้ฟงัที่ดี และ
ช่วยตั้งคําถามเพ่ือให้ทุกคนมองเห็น
โอกาสต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง คนรอบข้างและองค์กร 

“ 

วรวัจน์ สุวคนธ์ 
Head of SCB Academy 

SCB Virtual Leadership Program 

การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบาย Work From Anywhere (WFA) ที่ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติ
หน้าที่จากที่พักอาศัยหรือสถานที่อื่น ๆ ได้นั้น ถือเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีและรูปแบบการทํางานที่มีนัยสําคัญต่อ 
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีม ธนาคารเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาทักษะของผู้นํา
ในการนําทีมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงพัฒนาโครงการ Virtual Leadership Program เพ่ือช่วย
เสริมองค์ความรู้ และให้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการนําทีมสําหรับการทํางานในรูปแบบ WFA เพ่ือให้ผู้นํา
สามารถสื่อสารและทําให้ทีมเห็นและเข้าใจเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงการสร้างขวัญกําลังใจ การกําหนดวิธี
การทํางานของทมี ตลอดจนสามารถสนบัสนนุใหท้มีทํางานไดสํ้าเรจ็ตามเปา้หมายใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี ้รปูแบบการเรยีนรู้
ของโครงการนี้ เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งผ่านช่องทาง Microsoft Teams 
(Live Virtual Learning) เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มของธนาคาร ตลอดจนฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะได้รับฟดีแบ็กเพ่ือ
การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสําหรับการทํางานจริงด้วย 

ความคิดเห็นบางส่วนของโค้ชชี่ 
หลังการพูดคุยกับโค้ช 

คําถามของโค้ชทําให้เราได้ตอบ 
สิ่งที่ค้างคาใจ รู้สึกเข้าใจตนเอง   
มากขึ้น รู้สึกโล่งมากขึ้น  

ได้เรียนรู้วิธีคิด การรับมือ แก้ปัญหา 
รู้สึกดีขึ้นหลังจากได้รับการโค้ช  

โค้ชทําให้สามารถดึงศักยภาพของเรา
ออกมาทํางานได้เต็มที่มากขึ้น 
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ผลการดําเนินงานด้านการอบรมบุคลากร 

จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงาน

ระบบการเรียนรู้ภายในองค์กร 
 

 
การบรรยายทั้งหมด 10 กิจกรรม 
รับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟม์ากกว่า 73,500 View 

 

 
หลักสูตรอบรม 1,623 หลักสูตร 
จํานวนชั่วโมงอบรม 915,473 ชั่วโมง 

 

 
คลิปวิดีโอเพ่ือการเรียนรู้ 1,141 คลิป 
มีการเปิดดูคลิป 660,192 ครั้ง 
จํานวนชั่วโมงเข้าชม 263,508 ชั่วโมง 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกองค์กร 
 

 

พนักงาน 909 คน  
เข้าเรียนและสําเร็จหลักสูตร 

 

 
112,438 ผู้ใช้งาน 
287 บทความ 
231 หลักสูตรการเรียนรู้ 
การเข้าชมทั้งสิ้นมากกว่า 150,000 ครั้ง 

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2563

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคน) 62 71 68 49 40
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในพนักงาน

ในปี 2563…

 

พนักงานมากกว่า 15,000 คน 
สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Directed Learning) ผา่นชอ่งทาง
เรียนรู้แบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม
ตา่ง ๆ ของธนาคาร อาท ิ PlayStory 
บนแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่ง โดย
มีจํานวนชั่วโมงในการเรียนรู้เฉลี่ย
มากกว่า 16 ชั่วโมงต่อคน โดยมี 
Active Learner* จํานวน 334 คน   

 

 

พนักงานมากกว่า 1,490 คน สร้าง
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแพลต 
ฟอรม์ออนไลน์จากแหล่งการเรียนรู้
ภายนอกองค์กร โดยมีผู้ส ําเร็จ
หลักสูตร 909 คน โดยมี Active 
Learner* จํานวน  201 คน 

 

 

พนักงานมากกว่า 5,000 คน มีการ
เรียนรู้ผ่านช่องทาง Microsoft 
SharePoint ของธนาคาร  

ค่าใช้จ่ายสําหรับ 
การพัฒนาบุคลากร  
127 ล้านบาท 

1,623 หลักสูตร 
การฝึกอบรมที่จัดขึ้น

*Active Learner หมายถึง ผู้เรียนที่มีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อเดือน หรือตลอดช่วงเวลา
ของการเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

2560 2561 2562 2563

3.86
3.50

3.87 3.84
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ความมุ่งมั่น  
 

ธนาคารมุง่พัฒนาชมุชนและสงัคมแบบองคร์วม ผา่นการ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและพนักงาน 
เพ่ือร่วมสร้างคุณค่าทางสังคมสู่ความสุขที่ยั่งยืน 

ความท้าทาย 
 

สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสังคม 
ยังคงเป็นวาระสําคัญของประเทศไทย โดยจากรายงาน
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า 
ในปี 2562 สัดส่วนคนยากจนของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 
6.24 หรือราว 4.3 ล้านคน และกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) รายงานว่า ปัจจุบันมีเยาวชน
ไทยมากกว่า 5 แสนคนต้องออกจากระบบการศึกษา
เพราะฐานะยากจน และอีก 2 ล้านคนมีแนวโน้มไม่ได้
ศึกษาต่อ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังประสบกับปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้นเป็นประจํา 
ทกุป ีซึง่สง่ผลกระทบตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ และความเปน็อยู่
ที่ดีของประชาชน โดยปัจจัยทั้งหมดล้วนมีผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาประเทศ 

แนวทางการบริหารจัดการ 
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การสร้าง
วัฒนธรรม
จิตอาสา

การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
และสนับสนุน

กิจกรรมจิตอาสา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และการบรรเทาทุกข์บํารุงสุข

การพัฒนา
เยาวชน

และส่งเสริม
การเรียนรู้

ด้วยตระหนักว่าประเทศและธุรกิจไม่สามารถพัฒนาและ
ด ํารงอยู่ ได้อย่ างยั่งยืน ในสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ปราศจากซึ่งความสมดุล ธนาคารจึงให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาสังคมแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้

ถึงความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริม
สร้างจิตสาธารณะของพนักงานและคนในสังคม โดย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม
เพ่ือสังคม เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย กรอบการ
ดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ และกํากับดูแลให้การดําเนินงาน
ด้านสังคมของธนาคารเกิดความต่อเนื่องและสร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง 

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม 
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เป้าหมายและผลการดําเนินงาน   
 

  เป้าหมาย  
 

เสริมสร้างรากฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับ
การสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ การส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมจิตอาสา 

  ผลการดําเนินงานปี 2563    
 

• เยาวชนและชุมชนมากกว่า 280,000 คน มีส่วนร่วม
และได้รับประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
75 โครงการ  

• พนักงานจิตอาสา 6,536 คน มีส่วนร่วมสร้าง
ประโยชน์ให้สังคมคิดเป็น 22,056 ชั่วโมง 

• การลงทุนทางสังคมคิดเป็นร้อยละ 85 ของค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินกิจกรรมสังคม 

จํานวนพนักงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

คน
6,536

ล้านบาท
520
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
เพ่ือสังคมในปี 2563

ค่าใช้จ่ายจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของพนักงาน

5.3
ล้านบาท

จํานวนช่ัวโมงของพนักงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ช่ัวโมง
22,056

การบริจาค

10 %

การพาณิชย์เพ่ือสังคม

5 %

การลงทุนเพ่ือสังคม

85 %
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การดําเนินงานที่สําคัญในปี  2563  
 

 
การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้

เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้คือกําลังสําคัญที่จะช่วย  
ขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาได้อย่างมั่นคงในวันข้างหน้า 
และการศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังในการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ที่จะนําไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ธนาคารจึงริเริ่มและสนับสนุนการดําเนินงาน
ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาและมีโอกาส
คิดอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การทํางานเป็นทีม ได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการลงมือทํา และสามารถวิเคราะห์
ปัญหาสู่การออกแบบโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับ
ชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสถาบันการศึกษาและครู
อาจารย์ ผู้เป็นทั้งต้นแบบและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่เยาวชนโดยตรง เพ่ือเปน็รากฐาน
สําคัญในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตต่อไป

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็น 
ส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะต้นกล้าเล็ก ๆ  
ของประเทศให้เติบโตเป็นใบไม้ใหญ่ 
ที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ

โครงการ
กล้าใหม่ใฝ่รู้

สร้างคุณลักษณะจําเปน็สําหรับเยาวชน
ในศตวรรษท่ี 21 โดยส่งเสริมผ่าน

 การสร้างสรรค์งานศิลปะ

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่
 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน

โครงการ
CONNEXT ED

ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเปน็
ศูนย์กลาง และสนับสนุนครูในการปรับ
เปล่ียนรูปแบบการสอนจาก Passive 
Learning สู่ Active Learning

โครงการทุนการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ทุนสําหรับ
 • โครงการ Junior Science 
  Talent Project (JSTP) 
 • โครงการ Young Scientist 
  Competition (YSC)

 ทุนเพ่ือศึกษาต่อปริญญาโท
 และปริญญาเอกแก่นักศึกษา
 สถาบันวิทยสิริเมธี

โครงการ
ทุนการศึกษาท่ัวไป

ทุนการศึกษาเพ่ือชีวิตความเปน็อยู่ท่ีดีข้ึน

 ทุนการศึกษาเพ่ือรองรับ
 อุตสาหกรรมของชาติ

 ทุนการศึกษาเพ่ืออนาคต
 ของชาติ

ปฐมวัยและประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
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โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้  

เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีและได้รับ
การออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัยและระดับการศึกษา 
โดยมุ่งสร้างเสริมคุณลักษณะจําเป็นสําหรับเยาวชน
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดแบบมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
อนัดกีบักลุม่เปา้หมาย (Communication) และการทํางาน
เป็นทีม (Collaboration) 

15 ปีแห่งความมุ่งมั่น 
ปลูกต้นกล้าเยาวชน ‘ดีและเก่ง’  
มากกว่า 36,000 คน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของสถาบันการศึกษา 
มากกว่า 2,900 แห่ง 
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
ทั่วประเทศมากกว่า 270 แห่ง

“ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
สอนให้เรารับฟงัผู้อื่น ส่งเสริม 
ความสามัคคี ความเข้าใจ  
การวางแผนงาน” 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
โรงเรียนวัดขันเงิน จ.ชุมพร 

 

“ทําให้เด็กได้รับกระบวนการคิด 
ไม่ใช่แค่คิดแก้ปัญหา แต่ฝึกคิด 
เป็นขั้นเป็นตอน สามารถสือ่สารได ้
และครกูไ็ดก้ระบวนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ที่จะนําไปใช้ในโรงเรียน 
ต่อไป” 

นายสิทธิชัย จันทร์คลาย  
ครูชํานาญการ  
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว 
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ธนาคารมีส่วนร่วมในการปฏิรูป 
การศึกษาไทย ผ่านโครงการ 
CONNEXT ED นับตั้งแต่ปี 2559 

 

ทํางานร่วมกับโรงเรียน 115 แห่ง  
ในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและ
สนับสนุนโรงเรียนต้นแบบในการขยายผล      
ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  

 

พัฒนาการสอนของครูมากกว่า 2,000 คน 
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 สามารถปรับเปลี่ยน
บทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach หรือ 
ผู้ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่ผู้เรียน 

 

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองแก่    
นักเรียนมากกว่า 25,000 คน                  
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมเชิงบวก 
ผลการเรียนมีแนวโน้มดีขึ้น และมีทักษะเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 

 

ส่งเสริมความเป็นผู้นํา รวมถึงการประยุกต์
ความรูแ้ละประสบการณไ์ปใชใ้นพ้ืนทีน่วตักรรม 
แกพ่นกังาธนาคารในฐานะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
หรือ School Partner รวม 68 คน 

“เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าเราจะไปในทิศทางไหน 
แต่พอเราพัฒนาเรื่อย ๆ จนเข้าปีที่ 3 ทําให้ 
เรารู้เลยว่าการที่ทาง SCB ทุ่มเทให้กับโรงเรียน 
มันได้ผลจริง ๆ”    

นางสาวเกษมศรี ปรียานนท์ ครูชํานาญการ 
โรงเรียนวัดอมรวดี จ.สมุทรสาคร  

“เด็ก ๆ ใส่ใจการเรียนเยอะขึ้น ครูแนะนําอะไร 
ก็จะทําร่วมกับครู การเรียนการสอนพัฒนาแบบ
เด็กไม่เบื่อ เด็กก็อยากมาโรงเรียน”  

นางสาววิภา ทองวารี ผู้ปกครองนักเรียน  
โรงเรียนวัดอมรวดี จ.สมุทรสาคร  

“สนุก หนูว่าเรียนที่ไหนก็ไม่เหมือนโรงเรียนที่นี่ 
อยากมาโรงเรียนทุกวัน ไม่อยากให้มีเสาร์  
อาทิตย์เลย”  

เด็กหญิงกิตติรัตน์ โนนเทศ นักเรียน  
โรงเรียนวัดอมรวดี จ.สมุทรสาคร  

“ทุกครั้งที่ไปเห็นเด็ก จะมีแรงบันดาลใจว่าเรา
อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา...ทักษะ
ที่ได้เพ่ิมเติม คือ การประสานงาน การติดต่อ
สื่อสาร และการฟงั ลองฟงัเข้าไปลึก ๆ เราจะรู้ว่า
ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร”  

นางสาวณัฏฐาธีรกานต์ ทีลิ้นฟา้  
พนักงานธนาคารในฐานะ School Partner 

 
โครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการปฏิรูปการศึกษา 
(CONNEXT ED) 

เป็นการผนึกกําลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เพ่ือร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการ
ศึกษา โดยธนาคารได้ทํางานร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 
ศึกษานิเทศก์ เขตพ้ืนที่ และชุมชนในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศกึษาในจงัหวดัศรษีะเกษ สตลู และระยอง ในการ
สนับสนุนให้ครูเปลี่ยนแปลงการสอนจากแบบเดิมที่
เปน็การสอนเชิงบรรยายและผู้เรียนอ่านท่องจํา (Passive 
Learning) สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการที่ให้ผู้ เรียน
ไดแ้สวงหาความรู ้ ลงมอืทํา วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์ิง่ทีไ่ด้
เรียนรู้ รวมถึงสามารถใช้และเท่าทันเทคโนโลยี (Active 
Learning)  

สําหรับปี 2563 ซึ่งเป็นการดําเนินงานในระยะที่ 3 
ธนาคารไดถ้อดบทเรยีนและนํารปูแบบการสอนทีส่มัฤทธิผ์ล
ในระยะที่ 1 และ 2 เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
ผ่านทางออนไลน์ (e-Learning) และการเรียนรู้ร่วมกัน
ในชมุชนแหง่การเรยีนรูอ้อนไลน ์ (Learning Community) 
เพ่ือให้ครูทั่วประเทศสามารถเข้าถึงวิธีการสอนในรูปแบบ
ใหม่
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โครงการทุนการศึกษาสําหรับสถาบัน องค์กร  
และเยาวชน  

ด้วยการศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งจําเป็นต่อการ
พัฒนาทุนมนุษย์ ธนาคารจึงมอบโอกาสทางการศึกษา
และการเรยีนรูใ้หก้บัเยาวชนผา่นการสนบัสนนุทนุการศกึษา
มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา
เฉพาะทาง ทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลน หรือทุนสนับสนุน
ผู้เรียนดี เพ่ือการพัฒนาตนเอง การช่วยเหลือสังคม 
และการสร้างประโยชน์ต่อประเทศต่อไป   

ในปี 2563  
ธนาคารสนับสนุนทุนการศึกษา 
แก่สถาบันการศึกษา 61 แห่ง  
และองค์กร 8 แห่ง 
รวมกว่า 517 ทุน  
หรือประมาณ 41.5 ล้านบาท

ส่วนหนึ่งของโครงการความคิดริเริ่ม 

 
ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนาคารไม่เพียงร่วมกับ
บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) จดัตัง้สํานกัวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ณ สถาบนัวทิยสริเิมธ ี(VISTEC) 
จังหวัดระยอง เมื่อปี 2560 หากยังสนับสนุนทุน
เรียนปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์แก่
นักศึกษาสถาบันวิทยสิริเมธีมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
ยังสนับสนุนทุนเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ใหก้บั สํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.) อีกด้วย  

 

 
ทุนการศึกษาเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีขึน้  

สําหรับเยาวชนที่เรียนดีหรือมีความประพฤติดี และมี
ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ แต่ขาดทุนทรัพย์ ธนาคารได้
สนับสนุนทุนต่าง ๆ อาทิ    

• ทุนเศรษฐกิจพอเพียง 
• ทุนมูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• ทุนศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
• ทุนโรงเรียนเครือข่าย   

 

 
ทุนการศึกษาเพ่ืออนาคตของชาติ 

ธนาคารมอบทนุสนบัสนนุ 3 องคก์รสําคญัในทกุป ีไดแ้ก ่ 

1. มลูนธิสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ซึง่เปน็ทนุการศกึษา
ระดับปริญญาตรี สําหรับนักเรียนแพทย์ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ 

2.มลูนธิอิานนัทมหดิล เปน็ทนุพระราชทานแกน่กัเรยีนทนุ
ที่ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ และเมื่อสําเร็จการศึกษา
จะกลับมาช่วยพัฒนาประเทศ 

3.มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก เป็นทุนพระราชทานสําหรับนักศึกษา
ในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ
เภสัชศาสตร์ 

 

 
ทุนการศึกษาเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมของชาติ 

สําหรับเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพ่ือศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เป็นทุนอาชีวะทวิภาคีระดับ 
ปวช. ถึง ปวส. ที่เน้นการศึกษาพร้อมฝึกงานจริงกับ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ โดย
นักเรียนทุนจะมีรายได้ระหว่างเรียนและมีโอกาสทํางาน
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและการบรรเทาทุกข์บํารุงสุข  
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์และประกอบกิจการตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะ
ฟันเฟืองของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานรากและ
ส่งเสริมชุมชนพ่ึงพาตนเอง  
ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและการบรรเทาทุกข์บํารุงสุข

ปี 2562–2563  
RECOVERY ฟื้ นคืนวิถีชีวิต  

โครงการร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอีสาน  

ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลและเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์      
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพอากาศ บรษิทั คงิ เพาเวอร ์ดวิตีฟ้ร ี จํากดั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) ในการซ่อมแซมและสร้างบ้านเรือน ฟื้นฟูอาชีพ สนับสนุนอุปกรณ์
ไฟฟา้ที่เสียหาย รวมถึงมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพ่ือเกื้อหนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีโอกาสได้   
ฟื้นคืนวิถีชีวิต อาชีพ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์กลับคืนมาจนสามารถยืนหยัดต่อไปได้ในระยะยาว

ซ่อม-สร้างบ้าน 144 หลัง 
ที่ได้รับความเสียหายเพ่ือ
ความเป็นอยู่ภายใต้สภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย  
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเปราะบาง
ที่จําเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ 
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และเด็ก รวมถึง 
ผู้ด้อยโอกาส 

 

สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟา้ 
ที่เสียหาย และมอบ 
หมอ้หงุขา้วไฟฟา้ 525 ชดุ 
เพ่ือใช้ในการดํารงชีพ 
โดยความรว่มมอืกบั 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

 

สนบัสนนุเมลด็พันธุข์า้ว 
1,760 กระสอบ ใหแ้ก่
เกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จํานวน 370 ราย เพ่ือการ
ฟื้ นฟูอาชพี โดยชมุชน
ตอ้งมกีารรวมกลุม่บรหิาร
จดัการเมลด็พันธุท์ีไ่ดร้บั 
เพ่ือตอ่ยอดใหเ้กษตรกรใน
ชมุชนไดม้เีมลด็พันธุสํ์ารอง
ไวใ้ชใ้นอนาคตตอ่ไป    

 

มอบหนังสือและ.  
อุปกรณ์การเรียนให้
โรงเรียน 312 แห่ง      
ในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทา 
ความเดือดร้อนผู้ปะสบภัยจากสถานการณ์ 
ภัยพิบัติในประเทศ 

จากเหตุการณ์พายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” เมื่อปลาย
เดือนสิงหาคม 2562 ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่า
ไหลหลาก และวาตภัยในหลายพ้ืนที่ทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็น
อยา่งมาก ธนาคารจงึไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ป้ระสบภยั
ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด 
และศรีสะเกษ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อเนื่อง
มาถึงปี 2563 ผ่านการดําเนินงาน ดังนี้  

ปี 2562 
RELIEF บรรเทาวิกฤติเฉพาะหน้า 

โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” 

จัดเตรียมและส่งมอบถุงยังชีพ “นํ้าใจไทยพาณิชย์” ซึ่ง
บรรจุอาหารพร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภค บริโภค 
ของใช้จําเป็น และยารักษาโรค เป็นต้น จํานวนกว่า 
5,000 ถุง ไปให้ผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงที โดย
ผนึกกําลังกับภาคีเครือข่าย อาทิ กองทัพอากาศ 
กองทัพเรือ หน่วยงานราชการ มูลนิธิ รวมถึงพนักงาน
สาขาในพ้ืนทีป่ระสบอทุกภยั เพ่ือใหส้ามารถกระจายถงุยงัชพี
ได้อย่างทั่วถึง พร้อมช่วยเหลือฟื้ นฟูทําความสะอาดถนน
และพ้ืนที่สาธารณะภายหลังนํ้าลด 
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การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
ในประเทศไทย 

ดว้ยทรพัยากรนํา้มคีวามสําคญัอยา่งยิง่ตอ่การดํารงอยูข่องทกุชวีติ ธนาคาร
จงึสง่เสรมิและสนบัสนนุการบรหิารจดัการนํา้ของประเทศมาโดยตลอด โดยมุง่หวงั
ให้ชุมชนมีแหล่งนํ้าคุณภาพสําหรับการอุปโภค การบริโภค และการเกษตร
อย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันธนาคารมีโครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
พันธมติรใน 3 โครงการหลกั  

โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
จังหวัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาระบบน้ํา
จังหวัดเชียงราย

โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ชุมชนท่ัวประเทศ

โครงการจัดหานํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

พ้ืนที่เป้าหมาย โรงเรียนและชุมชนที่ประสบปัญหาขาดแคลน
น�้าสะอาดทั่วประเทศ  

พันธมิตร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ  
(ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน)
บริษัท เทลซันเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
(ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน)

การด�าเนินงาน • บริจาคถังบรรจุน�้า ติดตั้งเครื่องกรองน�้า
และสิ่งปลูกสร้างที่จ�าเป็น 

• จัดท�าระบบประปาชุมชน
• น�าระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบ

กรองน�้า และสูบน�้าเข้าสู่ระบบประปาของ
ชุมชน 

ผลการด�าเนินงาน  
ปี 2563 

• ช่วยให้นักเรียนและชุมชนมีน�้าสะอาดบริโภค
จ�านวน 6,000 คน หรอืรวมกวา่ 44,000 คน 
นับตั้งแต่เริ่มโครงการ 

• ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน�้าดื่มของ
โรงเรียน 36,000 บาท/ ปี และครัวเรือนละ 
2,880 บาท/ ปี

• ลดค่าไฟฟา้ในการสูบน�้าประปาชุมชน 
24,000 บาท/ ปี 
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โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อมีพายุลูกใหญ่พัดเข้าสู่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 
ชุมชนบ้านโนนแต้สามารถนํานํ้า 
จากแม่นํ้าชีเข้ากักเก็บในแหล่งนํ้า 
ได้อย่างทันท่วงที ไม่ประสบอุทกภัย 
และมีนํ้าใช้ทําการเกษตร 
อย่างพอเพียง

พ้ืนที่เป้าหมาย ชุมชนบ้านตาดโตน (ต้นน�้าคลองล�าปะทาว) และชุมชนบ้านโนนแต้ (ต้นน�้าแม่น�้าชี)

พันธมิตร มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระยะเวลาโครงการ 2563 จนถึงปัจจุบัน 

การด�าเนินงาน บริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ โดย

ชุมชนบ้านตาดโตน
• ก่อสร้างฝายต้นน�้าดักตะกอน และซ่อมแซมเสริมฝายน�้าล้นห้วยละกอ
• ฟื้ นฟูคลองส่งน�้าระยะทาง 1,040 เมตร 
• ขุดลอกล�าห้วยขี้เหล็ก 

ชุมชนบ้านโนนแต้ 
• วางท่อลอดและขุดคลองเชื่อมแม่น�้าชี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน�้า 
• เชื่อมโยงโครงสร้างแหล่งน�้า เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน�้าที่ป้องกันปัญหาน�้าท่วม

และน�้าแล้งอย่างยั่งยืน 
• จัดการน�้าเพ่ือการเกษตร อุปโภค และบริโภคให้เพียงพอ 
• สร้างฝายอนุรักษ์หรือฝายชะลอน�้า 
• จดัตัง้ “พิพิธภณัฑธ์รรมชาตจิดัการน�า้ชมุชน ตามแนวพระราชด�าร ิบา้นโนนแต”้ 

เพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการน�้า

ผลการด�าเนินงานปี 2563 ชุมชนบ้านตาดโตน
ปริมาณน�้าเพ่ิมมากขึ้น 56,600 ลูกบาศก์เมตร 
มีผู้รับประโยชน์ 172 ครัวเรือน และ
พ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น 2,520 ไร่

ชุมชนบ้านโนนแต้ 
• มีน�้าสะอาคบริโภค 6,000 ลิตร/ วัน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย  

1.35 ล้านบาท/ ปี และมีผู้ได้รับประโยชน์ 1,200 คน
• สามารถบริหารน�้าในพ้ืนที่ได้ถึง 150,000 ลูกบาศก์เมตร และสร้างประโยชน ์

ให้พ้ืนที่เกษตร 1,200 ไร่
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โครงการพัฒนาระบบนํ้าจังหวัดเชียงราย  

หมายเหตุ: เป็นความคิดริเริ่มที่ต่อยอดจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ สามารถศึกษาเรื่องราวความสําเร็จของ 
 โครงการปลูกป่าฯ ได้ที่ “ปลูกป่าเพ่ือแก้จน ปลูกคนเพ่ือปลูกป่า” 

พ้ืนที่เป้าหมาย ต�ำบลเทอดไทย อ�ำเภอแม่ฟำ้หลวง 

พันธมิตร มูลนิธิแม่ฟำ้หลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2561–2563)

การด�าเนินงาน • กำรสร้ำงฝำยเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร
• กำรสร้ำงฝำยอนุรักษ์หรือฝำยชะลอน�้ำ 

ผลการด�าเนินงาน ปี 2563 

ฝำยเกษตร  64 ตัว  และ
ฝำยชะลอน�้ำ 3,500 ฝำย

เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม 4,671 ไร่
ชุมชน 408 ครัวเรือน 2,032 คน 
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กิจกรรม ‘SCB ชวนน้องออม พร้อมรักษ์โลก’ 

ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใน 4 โรงเรียนเป้าหมาย 
ได้แก่ โรงเรียนวัดบางนํ้าผึ้งนอก โรงเรียนวัด
บางนํ้าผึ้งใน โรงเรียนวัดบางกอบัว และโรงเรียน
สําราญวิทยา  

• ตระหนักถึงปัญหาขยะ  
• มีจิตสํานึกในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
• มีความรู้ด้านการใช้เงินและการลงบัญชีรายรับ-
รายจ่ายผ่านการเล่นเกม 

กิจกรรม ‘SCB ชวนกัน ปั่ น ไป ปลูก’ 
 

พนักงานจิตอาสาของธนาคารกว่า 50 คน ร่วมปั่ น
จักรยาน ซึ่งเป็นการเดินทางที่ช่วยลดมลภาวะ เพ่ือ
นําตน้กลา้กวา่ 200 ตน้ ไปปลกูในบรเิวณแปลงปลกู
ภายใต้การดูแลของธนาคารและชุมชนบางกอบัว 
โดยความร่วมมือกับชุมชนและผู้แทนคณะทํางาน
พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ ‘เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่
คุ้งบางกะเจ้า’ 

 

กิจกรรม ‘ปั่ น ปลูก สุข’  
 

เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร โดยเชิญชวน
ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ที่ใช้แล้วร่วมกิจกรรม 

• ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวราชพัสดุที่ธนาคารดูแล
ในโครงการ Our Khung BangKachao  

• มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา
ให้กับโรงเรียนวัดบางกอบัว 

• ทําผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ เพ่ือร่วมอนุรักษ์
วฒันธรรมท้องถิ่นของคุ้งบางกะเจ้า  

 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา   
ธนาคารตระหนกัในคณุคา่ของการดํารงชวีติอยา่งมคีวามสขุ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ จึงริเริ่มและสนับสนุน 
การดําเนนิงานดา้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มมาอยา่งตอ่เนือ่ง 
ควบคูไ่ปกบัการสรา้งเสรมิจติสํานกึรบัผดิชอบและจติสาธารณะ 
ผา่นโครงการ “SCB ชวนกนัทําด”ี และกจิกรรมอาสาตา่ง ๆ 
เพ่ือให้พนักงานจิตอาสาของธนาคารและประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและส่งต่อคุณค่าของ
ทรพัยากรธรรมชาตสิูค่นรุน่ตอ่ไป 

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของธนาคาร 

โครงการ Our Khung BangKachao 

ธนาคารตระหนกัถงึความสําคญัของการพัฒนาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื จงึไดร้ว่มดําเนนิโครงการ Our 
Khung BangKacho ซึง่มรีะยะเวลาดําเนนิโครงการ 5 ป ี
(2561-2565) ในรปูแบบประสานความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั 
ภาคเอกชน (34 องคก์ร) และชมุชนในคุง้บางกะเจา้ จงัหวดั
สมทุรปราการ เพ่ืออนรุกัษแ์ละพัฒนาคุง้บางกะเจา้ ซึง่ไดร้บั
การขนานนามจากนติยสาร Times Asia วา่เปน็ ‘ปอดกลาง
เมอืงทีด่ทีีส่ดุในเอเชยี (Best Urban Oasis)’ โดยนอ้มนํา
ศาสตร์พระราชา ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ และปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาเปน็แนวทางการดําเนนิงาน เพ่ือให้
เปน็ตน้แบบการจดัการพ้ืนทีส่เีขยีวในเขตเมอืงอยา่งยัง่ยนื  

สําหรบัป ี2563 ซึง่เปน็ปทีี ่3 ของการเปน็สว่นหนึง่ในการ
ไปสู่เป้าหมายของการสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้ม (Green Growth) ธนาคารไดจ้ดักจิกรรม 
‘SCB ชวนกนัทําด’ี ภายใตภ้ารกจิของคณะทํางานพัฒนา
เยาวชนและการจัดการขยะเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สี เขียว
ในโครงการ Our Khung BangKacho โดยสรปุได ้ดงันี ้
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24 ปีแห่งความมุ่งมั่น 
นับตั้งแต่ปี 2539 
ธนาคารส่งมอบโลหิต 
จากจิตอาสาของทุกภาคส่วน 
มากกว่า 560,000,000 ซีซี 
หรือคิดเป็น 3.8 ล้านชีวิต 
ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ในปี 2563 ธนาคารได้ส่งมอบยอดบริจาคโลหิต 
เป็นจํานวน 54.6 ล้านซีซี  
ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า 409,000 คน  
โดยมีบุคคลทั่วไปร่วมเป็น 
ผู้บริจาคโลหิตรวม 136,490 คน 

 
โครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” 

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นกําลังสําคัญของสภากาชาด 
ไทย ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 24 โดยในปี 2563 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  ‘Plus 1 
เพ่ิมจํานวนครั้ง เพ่ิมโลหิต เพ่ิมชีวิต’ เพ่ือรณรงค์ให้
พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสําคัญ
ของการบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ โดยเพ่ิม
จํานวนการบริจาคอีกคนละ 1 ครั้งต่อปี ด้วยโลหิตที่ได้รับ
จากผู้บริจาค 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 
3 ชีวิต ทั้งนี้ เพ่ือให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการรักษา
พยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ

โครงการจิตอาสาช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน 
ของมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 

พนักงานจิตอาสา SCB ชวนกันทําดีกว่า 100 คน ร่วม
บรรจุถุงยังชีพพระราชทานกับมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย ตลอดทั้งปี เพ่ือนําไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  

จํานวน 20,000 ถุง 
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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

การบริหารความเสี่ยง 
และการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ 



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER

การบริหารความเสี่ยง 
และการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ 

การบรรเทาผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

รายงานความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

สังคม 
แห่งคุณค่า 

83

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
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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
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รากฐาน 
ความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง

‘คน’ และ ’คุณธรรม’ 
เป็นพ้ืนฐานของการดําเนินธุรกิจ 
ที่จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
และการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

 
บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร 

 
การกํากับดูแลกิจการ  
การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ และข้อบังคับ 
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:: SCB FACTS :: 

 

พนักงานทั้งหมด  

23,899  
คน 

 

71%  
ของพนักงาน 
ทั้งหมดเป็นผู้หญิง 

 

53%  
ของพนักงาน 
ระดับผู้บริหารเป็นเพศหญิง 

ความมุ่งมั่น 
 

‘คนและวัฒนธรรม’ คือ หัวใจของการขับเคลื่อนความ
สําเรจ็ทางธรุกจิ ธนาคารจงึมุง่สง่เสรมิการบรหิารจดัการ
ความหลากหลายของบุคลากรบนพ้ืนฐานความเท่าเทียม 
เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของพนกังานทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนา
อยา่งตอ่เนือ่ง ควบคูไ่ปกบัการสนบัสนนุใหพ้นกังานปฏบิตัิ
หน้าที่โดยยึดค่านิยมหลักของธนาคาร ด้วยวิสัยทัศน์
ดา้นบคุลากรทีมุ่ง่บรหิารศกัยภาพของบคุลากรและองคก์ร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนฐานความสามารถที่จําเป็นและ
ภายใตท้รพัยากรทีม่อียู ่ พรอ้มสรา้งผูนํ้าทีด่แีละแขง็แกรง่ 
เพ่ือการกา้วสูธ่นาคารแหง่อนาคต  

ความท้าทาย 
 

ภายใต้บริบทการแข่งขันที่รุนแรงและสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กร
ต้องปรับตัวด้วยการบริหารศักยภาพและบุคลิกภาพของ
บุคลากรให้สอดคล้องไปกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ 
สามารถสร้างคุณค่าร่วมไปพร้อมกับองค์กร และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ขณะเดยีวกนั การบรหิารความหลากหลาย และการดงึดดู 
รกัษา และจงูใจใหบ้คุลากรทีม่คีวามสามารถทํางานรว่มกนั
ได้อย่างมีความสุข นับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความสําคัญ
มากทีส่ดุประการหนึง่ตอ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

บุคลากร 
และวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ  
 

ธนาคารกําหนดแนวทางบรหิารทรพัยากรบคุคลทีเ่ชือ่มโยงการบรหิารศกัยภาพ ความกา้วหนา้ในอาชพี ผลตอบแทน 
รวมไปถึงวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้พร้อมรับความท้าทายและโอกาสทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ผ่านการดําเนินงานใน 5 ด้านสําคัญ 

 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
เชิงยุทธศาสตร์ 
(Optimized 
Workforce) 

 

 
 

การจดัโครงสรา้ง
องคก์รทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
(Efficient 
Organization 
Structure) 

 

 
 

การสร้างเส้นทาง
ผู้นําที่แข็งแกร่ง 
(Robust Pipeline 
of Leaders) 

 

 
 

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  
(Institutionalized 
Culture) 

 

 
 

การบริหาร 
ผลตอบแทนที่จูงใจ 
(Attractive Pay) 

เป้าหมาย: ภายในปี 2565 ร้อยละ 50 ของพนักงาน 
ระดับผู้บริหารเป็นเพศหญิง
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เป้าหมายและผลการดําเนินงาน 
 

  เป้าหมาย 
 

เสริมสร้ างความพร้อมขององค์กรและบุคลากร
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของธนาคารและรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 

  ผลการดําเนินงานในปี 2563    
 

• เพ่ิมสัดส่วนพนักงานที่มีทักษะความสามารถด้าน
เทคโนโลยีจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 8 หรือคิดเป็น
พนักงานประมาณ 1,920 คน 

• 100% ของตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงมีแผนสืบทอด
ตําแหน่ง (Succession Plan) 

• พัฒนารูปแบบการทํางานสู่การทํางานจากที่ไหนก็ได้ 
(Work From Anywhere: WFA) เพ่ือปรับตัวต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเตรียม
พร้อมต่อวิถีการทํางานรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล 
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‘จากด้วยใจ' สวัสดิการเสริม                             
ทางเลือกสําหรับพนักงานใกล้เกษียณอายุ  

เพ่ือให้สามารถบริหารกําลังคนของธนาคารและกําลังใจ
ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ธนาคารจึงได้ริเริ่มโครงการ ‘จากด้วยใจ’ ซึ่งถือ
เป็นโอกาสขอบคุณกลุ่มพนักงานที่ทุ่มเททํางานให้กับ
องค์กรมาอย่างยาวนานจนใกล้อายุ เกษียณ ด้วย
สวัสดิการเสริมและผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับ
ธนาคาร   

ตลอดการดําเนินโครงการ ธนาคารได้สื่อสารหลักการ 
แนวปฏิบัติ ตลอดจนผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับ
ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง โดยโครงการได้รับ
การตอบรับที่ดีจากพนักงาน 

การดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563  
 

ในปี 2563 ธนาคารได้ขับเคลื่อนการทํางานตามแนวทาง
การบริหารจัดการใน 5 ด้าน ควบคู่ไปกับการสร้างเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
สูงสุด 

 
การบริหารจัดทรัพยากรบุคคล 
เชิงยุทธศาสตร์  
ธนาคารมุ่งสร้างความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง
ทิศทางการดําเนินธุรกิจในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
และแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล ดว้ยการ
บริหารกําลังคนให้เพียงพอและจัดวางหน้าที่ให้เหมาะสม 
ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานให้เป็น
ระบบอตัโนมตั ิ เพ่ือนําไปสูก่ารบรหิารตน้ทนุการดําเนนิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การมีขนาดองค์กรที่กระชับสอดรบั
กบัการเปลีย่นแปลง และการสนบัสนนุใหพ้นกังานสามารถ
เตบิโตไปพรอ้มกบัธนาคารได้อย่างมั่นคง

ความคิดริเริ่มในปี 2563 

บริหารต้นทุน เพ่ิมคุณค่างาน ผ่าน Job Enlargement  

ธนาคารพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานด้วยการลด
ความซํ้าซ้อนของตําแหน่งงานภายในองค์กรและขยาย
ขอบเขตความรับผิดชอบให้กว้างขึ้นตามลักษณะงานที่มี
ความสําคัญ ซึ่งไม่เพียงเพ่ือบริหารจัดการต้นทุนในการ
ดําเนนิงาน หากธนาคารยงัมุง่หวงัใหเ้กดิผลลพัธเ์ชงิบวก
ต่อพนักงานในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

 

เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
 

 

มทีกัษะความชํานาญทีห่ลากหลายขึน้จากการทํางานใหม ่ๆ 
 

 

เสรมิความมัน่ใจในการบรหิารงานทีส่รา้งคณุคา่ใหก้บัตนเอง
และเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ 

 

 

เตรียมความพร้อมสําหรับการรับผิดชอบงานในตําแหน่ง
ที่สูงขึ้นต่อไป 
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การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ดว้ยเปา้หมายทีต่อ้งการเปน็ ‘ธนาคารแหง่อนาคต’ สูบ่รษิทั
เทคโนโลยทีีดํ่าเนนิธรุกจิธนาคาร หรอื Tech Company 
ธนาคารจึงได้จัดโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนั เอือ้ตอ่การเพ่ิมประสทิธภิาพ
และความรวดเร็วในการตัดสินใจ ตลอดจนพนักงาน      
ผูป้ฏบิตัหินา้ทีม่คีวามรูส้กึรว่มเปน็สว่นหนึง่ของการดําเนนิ
งานและความสําเร็จขององค์กร ด้วยการจัดองค์กรให้มี
ทักษะการทํางานแบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้นการเพ่ิม
สัดส่วนบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
วเิคราะหข์อ้มลูใหม้ากขึน้ ขณะเดยีวกนั ธนาคารยงัไดนํ้า
แนวคดิผลติภาพงาน หรอื Productivity Index เขา้มาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานในระดับหน่วยงาน 
เพ่ือนําไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานที่ดี
กวา่เดมิอกีดว้ย  

2 เดือน 

สําหรับการเรียนรู้จาก 
ผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพ 
และลองลงมือทําจริง 

3 บทบาท 

ที่เปิดให้เลือกเรียนรู้ 

• Software Engineer 
• Mobile Developer  
• Quality Assurance 

10 หลักสูตร 

การฝึกอบรมและพัฒนา   

• Java Spring Boot 
• Modern JS 
• React + Redux 
• Swift  
• Kotlin 

• API Testing 
• Robot Framework 
• XCUI Test  
• Cypress  
• Automate Test Tool 
ต่าง ๆ

มากกว่า  

150 คน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
SCB TECH CAMP 2020  

รวมกว่า 

280 คน 
นับตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการ 

SCB Tech Camp 2020…สร้างคนรุ่นใหม่ 
ให้พร้อมกับเวทีทํางานจริง  

นอกเหนอืจากการพัฒนาบคุลากรภายในและสรรหาบคุลากร
ภายนอกที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการขับเคลื่อน
ธรุกจิแลว้ ธนาคารยงัใหค้วามสําคญักบัการสรา้งและดงึดดู
บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการดําเนิน
โครงการ SCB Tech Camp ซึง่รเิริม่ในป ี2562 อกีดว้ย 

สําหรับ SCB Tech Camp 2020 จัดขึ้นในรูปแบบ
ออนไลนเ์ปน็ครัง้แรกอนัเนือ่งจากสถานการณ ์ COVID-19 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
จบใหม่ได้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านดิจิทัล
สําหรับการทํางานจริง 
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การสร้างเส้นทางผู้นําที่แข็งแกร่ง 
การสร้างเส้นทางและสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพ
ทีช่ดัเจนมคีวามสําคญัอยา่งยิง่ตอ่การบรหิารประสทิธภิาพ
องค์กรให้สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพและร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว 
ธนาคารจึงให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารบุคลากร
ที่มีศักยภาพ (Talent Management) และบริหารการ
สืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) ผ่านการ
พัฒนากรอบการบริหารการสืบทอดตําแหน่งเพ่ือรองรับ
และสรรหาตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อธนาคารทั้งในเชิง
ยุทธศาสตร์และเชิงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

ในปี 2563 ธนาคารได้ดําเนินการประเมินความเสี่ยงของ
การบริหารการสืบทอดตําแหน่งในภาพรวมโดยกําหนด
ระดับความเสี่ยงทั้งสูง กลาง และตํ่า จากการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคารเมื่อตําแหน่งงานนั้น
วา่งลงและความสามารถของธนาคารในการสรรหาบคุลากร
เพ่ือสืบทอดตําแหน่ง ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณา       
ผู้สืบทอดตําแหน่งจะคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่จําเป็นต่อตําแหน่งงานนั้น ๆ 
ควบคู่ไปกับภาวะความเป็นผู้น ําและความสอดคล้อง
ระหว่างค่านิยมของบุคลากรและธนาคาร (Culture Fit)  

ธนาคารได้ทบทวนและประเมิน
ตําแหน่งงานที่สําคัญในกลุ่ม 
ผู้บริหารระดับสูง พร้อมจัดทํา
แผนพัฒนาความก้าวหน้าทาง
อาชีพ และแผนการดําเนินงาน
เพ่ือรองรบัการสบืทอดตําแหนง่
ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว 

SCB Leadership Model in Collaboration with IMD 

ธนาคารเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างผู้นําซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสําเร็จ จึงร่วมมือกับ
สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ในการวิเคราะห์และนิยาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นําธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Leadership Behaviors) ซึ่งประกอบด้วย 

 Leading Strategy สามารถพัฒนาแผนการเปลีย่นแปลงระยะยาวรวมถงึการปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร ์
  เพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาสระยะสั้น  

 Leading Execution ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ตลอดจนสร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง  

 Leading Teams  สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกสําหรับทีมเพ่ือให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
  และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้   
 Leading People  ชว่ยใหพ้นกังานรบัรูถ้งึศกัยภาพในการเตบิโตของตนเองและสามารถสรา้งสรรค ์
  ผลงานที่ดีเยี่ยม    

 Leading Self  ตระหนกัรูใ้นตนเองและมุง่มัน่ทีจ่ะเตบิโตอนันําไปสูก่ารเปน็ผู้นําที่สามารถสร้าง           
  แรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น 
คณุลกัษณะทัง้หา้ประการนี ้สอดคลอ้งและสนบัสนนุคณุคา่หลกัของธนาคาร ซึง่สามารถชว่ยขบัเคลือ่นการดําเนนิธรุกจิ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดริเริ่มในปี 2563
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว 
วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยนําทางความคิดและเป็นกรอบในการทํางาน เพ่ือพาทุกคนในองค์กรมุ่งไปสู่     
เปา้หมายเดยีวกนั อกีทัง้มสีว่นสําคญัในการขบัเคลือ่นศกัยภาพขององคก์รเพ่ือรองรบัโอกาสและความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยรีวมถงึตอบสนองตอ่พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีป่รบัเปลีย่นไปอยา่งรวดเรว็  

สําหรับธนาคาร วัฒนธรรมองค์กรเริ่มจากการปลูกฝังคุณค่าหลัก 4 ประการ ให้กับพนักงานตั้งแต่วันแรก
ของการทํางาน ตลอดจนสือ่สารและสอดแทรกผา่นกจิกรรมตา่ง ๆ อยา่งสมํา่เสมอ  

เพ่ือปลูกฝังคุณค่าทั้งสี่ประการให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารยังได้ริเริ่มพัฒนากรอบ
การดําเนนิงานเพ่ือขบัเคลือ่นความสอดคลอ้งดา้นวฒันธรรมการทํางาน (Workforce Culture Alignment) 
ในระดับองค์กร โดยเริ่มจากการประเมินความพร้อมและความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ ตลอดจนออกแบบกลไกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งกําหนด
ตวัชีว้ดัความสําเรจ็ ซึง่การสรา้งวฒันธรรมองคก์รเปน็การดําเนนิงานตอ่เนือ่งในระยาวทีม่คีวามสําคญัอย่างยิ่ง
ต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

Customer Centricity:  
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

Risk Culture:  
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

Innovation:  
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

Speed:  
รวดเร็วในการปรับตัวและเรียนรู้

เริ่มต้นจากการตั้งคําถาม  
ต่อยอดด้วยการสร้างทัศนวิสัย 

และยกระดับสู่ความเข้าใจ 

สร้างการมีส่วนร่วม 
ให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ  
ผ่านประสบการณ์ตรง และ 

ผสานเป็นส่วนหนึ่งของการทํางาน 

ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี 
ด้วยการให้รางวัล/ 

การชื่นชม

ความรู้ พฤติกรรม แรงบันดาลใจ

กรอบการสร้างวัฒนธรรมในระดับองค์กร

ความสอดคล้อง 
ด้านวัฒนธรรม 
การทํางาน

คุณค่าหลัก 4 ประการ ของธนาคารไทยพาณิชย์
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อย่างไรก็ดี วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 
2563 ได้นํามาสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่สํานักงานสู่การทํางานจากที่ไหน
ก็ได้ หรือ Work From Anywhere (WFA) ซึ่งนับเป็น
อีกก้าวสําคัญของการปรับตัวของพนักงานและมีส่วน
ส ําคัญในการผลักดันวัฒนธรรมหรือวิถีการท ํางาน
รูปแบบใหม่ที่ไม่เพียงสนับสนุนการสร้างคุณค่าหลักของ
ธนาคาร หากยังมีส่วนช่วยทําให้เกิดคุณค่าใหม่ที่ดีงาม
ในการทํางานร่วมกันภายในองค์กรอีกด้วย 

ทัง้นี ้กอ่นการประกาศนโยบาย Work From Anywhere 
อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ธนาคาร
ได้จัดทําแบบสํารวจประสิทธิภาพการทํางาน (Work 
Productivity Survey) และความคิดเห็นของพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กรต่อการทํางานในรูปแบบ Work From 
Anywhere จํานวน 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 

 80% 
ชื่นชอบการทํางานในรูปแบบ  
Work From Anywhere

 80% 

เห็นด้วยว่าการทํางานในรูปแบบ  
Work From Anywhere ยังสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  60% 

เห็นว่าการทํางานในรูปแบบ 
Work From Anywhere  
สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

“...เราค้นพบร่วมกันว่า 
ผลงานของหลาย ๆ ฝ่าย 
ไม่ได้ลดลงอย่างที่กังวล และ 
Productivity เกือบทุกส่วนงาน
ยังเพ่ิมขึ้นอีกด้วย รวมถึง 
วิถีการทํางานแบบใหม ่
ทีล่ดการทํางานทีซ่ํา้ซอ้น  
ก่อเกิดวัฒนธรรมในการ ‘ฟงั’  
ที่ทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น…” 

อาทิตย์ นันทวิทยา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และประธานกรรมการบริหาร 
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Work From Anywhere  
วิถีการทํางานรูปแบบใหม่สู่วัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณค่า

ความยืดหยุ่น

ส่งเสริมความยืดหยุ่นในการทํางาน 
โดยการเลือกทํางานจากท่ีไหนก็ได้ 
ขณะท่ีผลิตภาพในการทํางานดีข้ึน

ความไว้วางใจ

สร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ
โดยให้พนักงานบริหารผลการดําเนินงาน
และตารางเวลาด้วยตนเอง

HRon Mobile

การจัดท่ีน่ังในสํานักงาน

Fixed Seat
ท่ีน่ังประจําสําหรับพนักงาน
ท่ีเข้ามาทํางานทีสํ่านักงานทุกวัน

Hot Seat
ท่ีน่ังหมุนเวียนสําหรับพนักงาน
ท่ีเลือกเข้ามาทํางานท่ีสํานักงาน
ตามความเหมาะสม

Collaboration Areas
พ้ืนท่ีส่วนกลางสําหรับ
การน่ังทํางาน ประชุม หรือ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ

การสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิชัน HR on Mobile ท่ีช่วยให้
พนักงานสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้ง
และขออนุมัติวันลา การค้นหาช่ือและเบอร์โทรศัพท์ 
การต้ังเปา้หมายและตัวช้ีวัดการทํางาน หรือการเปล่ียนแปลง
ตําแหน่งงานภายในองค์กร ซ่ึงพนักงานสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยพนักงาน
มีสัดส่วนการใช้งานแล้ว 

มากกว่าร้อยละ 85 

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

จากการวางแผนการทํางานให้สมดุลกับชีวิตส่วนตัว 
ลดความเครียดและค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง รวมถึง
มีเวลาอยู่กับครอบครัวและทํางานอดิเรกมากข้ึน

วัตถุประสงค์

ธนาคารกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจนในด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ภายใต้นโยบาย WFA เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับเปา้หมายของธนาคาร มีความ
โปร่งใสและยุติธรรม โดยให้มีการกําหนด
เปา้หมายในระดับบุคคลเพ่ือให้พนักงานรั
บทราบแผนงานของตนต้ังแต่กลางป ีซ่ึ
งเปน็การตกลงเปา้หมาย ตัวช้ีวัดความ
สําเร็จ และน้ําหนักของการประเมินร่วมกัน
ระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ธนาคารปรับเปล่ียนการจัดท่ีน่ังในพ้ืนท่ีสํานักงาน
ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการทํางานภายใต้
นโยบาย Work From Anywhere โดยดําเนินการ
คืนพ้ืนท่ีห้องทํางานส่วนของผู้บริหารระดับสูง
และปรับท่ีน่ังเปน็รูปแบบ Fixed Seat, Hot Seat 
และ Collaboration Areas 

การบริหารจัดการ
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สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และวิถีการทํางานรูปแบบใหม่  
ที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว  
ทํางานจากที่ไหนก็ได้

Collaboration Area ณ SCB สํานักงานใหญ่ 
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การบริหารผลตอบแทนที่ดึงดูดใจ 
เพ่ือบริหารและจูงใจให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานและ
ปรับปรุงการทํางานที่สนับสนุนเป้าหมายของธนาคาร 
ตลอดจนขับเคลื่อนการเป็นองค์กรสรรมถนะสูง (High 
Performance Organization) ธนาคารได้พัฒนาระบบ
การประเมนิผลการปฏบิตังิานทีเ่ปน็มาตรฐานและครอบคลมุ
รอบด้าน (360 Degree Feedback) พร้อมทั้งกําหนด
แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวที่ให้ความสําคัญกับการประเมินค่างาน (Job 
Evaluation) การกําหนดบทบาทและหนา้ทีท่ีช่ดัเจน รวมถงึ
การปรับสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม
และสะทอ้นผลการปฏบิตังิานประจําป ี  โดยพนกังานทกุคนได้
รบัการทบทวนและประเมนิผลการปฏบิตังิานเปน็ประจําทกุป ี
ทัง้นี ้ แนวปฏบิตัดิงักลา่วชว่ยใหธ้นาคารสามารถพิจารณา
ปรบัคา่ตอบแทนได้อย่างเปน็ระบบ โปรง่ใส และแขง่ขนัได้
กบับรษิทัทัง้ในอตุสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม 

ความคิดริเริ่มในปี 2563 

โครงการค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว 

ธนาคารเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างแรงจูงใจ
สําหรับบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานและร่วมงานกับ
ธนาคารในระยะยาว จงึจดัใหม้โีครงการคา่ตอบแทนจงูใจ
ระยะยาว (Long-term Incentive Program) สําหรบัพนกังาน
ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่และความรบัผดิชอบ
ในการขบัเคลือ่นการดําเนนิงานสําคญัของธนาคาร 

 

คณะทํางานส่งเสริมและพัฒนากิจการสัมพันธ์ 

ธนาคารเคารพสิทธิแรงงานและยึดหลักการปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดย
เปดิโอกาสใหพ้นกังานเขา้รว่มเปน็สมาชกิของสหภาพแรงงาน 
ซึง่ประกอบดว้ยสหภาพแรงงานผูบ้งัคบับญัชา พนกังาน
บรหิาร สหภาพแรงงานพนกังานทัว่ไป และสหภาพแรงงาน
พนักงานบริการ ณ สิ้นปี 2563 สหภาพแรงงานของ
ธนาคารมีจํานวนสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 61 ของพนักงาน
ทั้งหมด 

ในปี 2563 ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะทํางานส่งเสริม
และพัฒนากิจการสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก
หลากหลายหน่วยงานและจากสหภาพแรงงานธนาคาร 
เพ่ือเปน็หนึง่ในชอ่งทางการรบัฟงัปญัหา ขอ้กงัวล และ
ข้อเสนอแนะรวมถึงประสานการทํางานระหว่างธนาคารกับ
พนกังานและสมาชกิสหภาพแรงงาน โดยคณะทํางานสง่เสรมิ
และพัฒนากิจการสัมพันธ์มีกําหนดการประชุมเป็นประจํา
ทุกสองเดือน เพ่ือพูดคุยถึงปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับ
พนกังานและหาทางออกรว่มกนั 
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การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 
นอกเหนือจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหาร
บุคลากรใน 5 ด้านข้างต้นแล้ว ธนาคารตระหนักและ
ใหค้วามสําคญักบัความเปน็อยูท่ีด่ขีองพนกังานทัง้ในดา้น
สภาพแวดล้อมในการทํางานเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การรบั
ฟงัความตอ้งการของพนกังานผา่นชอ่งทางทีห่ลากหลาย 
การนําเสนอสวัสดิการที่มีความเหมาะสมสําหรับพนักงาน
และครอบครัว การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมให้พนักงานมีความสุขในการ
ทํางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาที่ร่วมงาน
กับธนาคาร  

ในป ี 2563 ธนาคารไดร้เิริม่และปรบัรปูแบบการดําเนนิงาน
บางส่วน โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุน
พนกังานทัง้ทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นพ้ืนทีสํ่านกังาน เครอืขา่ยสาขา 
หรือที่สถานที่อื่น ๆ ให้สามารถเข้าถึงบริการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของธนาคารได้ ตลอดจนสอดรับกับสถานการณ์
ความไม่แน่นอนในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน
ทางธุรกิจอย่างหลี่ยงไม่ได้

98
DAYS

1969
SCHOLARSHIPS

X-Ray
Mammogram 

9

1 2

5

6

7

810

11 12

13

3

4

1. โครงการดูแลสุขภาพจิตในช่วงการแพร่ระบาด
 ของไวรัส COVID-19
2. การให้บริการฟติเนสและสถานทีอ่อกกําลังกาย
3. TeleCare บริการห้องพยาบาลออนไลน์ผ่านแอปพลิชัน Line
4. กิจกรรม Building Our Good Health
5. กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
6. การฉีดวัคซีนปอ้งกันไข้หวัดใหญ่
7. SCB Wellness Podcast
8. ความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
 ของไวรัส COVID-19
9. ศูนย์บริการสถานเลีย้งดูเด็กเล็กสําหรับพนักงาน
10. สิทธิลาคลอดสําหรับพนักงานหญิง 98 วัน
11. สิทธิลาหยุดสําหรับพนักงานชาย เพ่ือดูแลบุตร
 และภรรยา หลังคลอด 5 วัน
12. สวัสดิการทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน
13. การตรวจสุขภาพประจําปแีละบริการฉีดวัคซีนปอ้งกันไข้หวัดใหญ่
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SCB Wellness Podcast 

เพ่ือใหพ้นกังานสามารถเขา้ถงึความรูด้า้นการดแูลสขุภาพ
เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในปี 
2563 ธนาคารได้ริเริ่มพัฒนา SCB Wellness Podcast 
ขึ้น เ พ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารข้อมูลและ
องค์ความรู้ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการ
ความเครยีด การเสรมิสรา้งความเปน็อยูท่ีด่ ีหรอืเรือ่งราว
น่ารู้เกี่ยวกับธนาคารที่พนักงานสนใจ ซึ่งจากการดําเนิน
โครงการมีการรับฟัง SCB Wellness Podcast 
มากกว่า 74,000 ครั้ง    

 

 

ความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของไวรัส COVID-19 

นอกเหนอืจากมาตรการดแูลความปลอดภยัของพนกังาน
ในชว่งการระบาดของไวรสั COVID-19 ธนาคารยงัคํานงึถงึ
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัว 
จึงได้ปรับเงื่อนไขสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินและสินเชื่อส่วน
บคุคล Speedy Loan ดอกเบีย้ตํา่ใหแ้กพ่นกังานทีไ่ดร้บั
ผลกระทบเชงิรายไดท้ัง้ของตนเอง คูส่มรส และครอบครวั
ทีอ่าศยัรว่มกนั ไมว่า่จะเปน็จากการถกูเลกิจา้งหรอืรายได ้  
ลดลงเนือ่งจากสถานการณด์งักลา่ว ซึง่ธนาคารจะใหค้วาม
ช่วยเหลือโดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี ้ ยงัไดจ้ดัโครงการพักชําระหนีส้นิเชือ่
พนกังานเปน็กรณพิีเศษอกีดว้ย  

 

การบริหารจัดการความเครียด 
และส่งเสริมสุขภาวะทางจิต 

• โครงการดูแลสุขภาพจิตในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ที่ธนาคารจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในการให้คําปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพจิตแก่พนักงาน 
รวมทัง้ตดิตามผลการรกัษาและดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่มี
พนกังานเขา้รว่มโครงการมากกวา่ 1,100 คน 

• การให้บริการฟติเนสและสถานที่ออกกําลังกาย เช่น 
สนามฟุตบอล รวมถึงจัดให้มีชมรมส่งเสริมการออก
กําลังกาย เช่น ชมรมปั่ นจักรยาน ชมรมโบว์ลิ่ง 
แบดมินตัน 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ 

• Te leCare บริการห้องพยาบาลออนไลน์ผ่ าน
แอปพลิเคชันไลน์ @scbtelecare ที่ให้บริการทาง 
การแพทย์แบบเรียลไทม์ผ่านวิดีโอคอล ซึ่งรวมถึง
การนัดหมายเพ่ือปรึกษาแพทย์และจัดส่งยาถึงบ้าน
ของพนักงาน 

• กิจกรรม Building Our Good Health ซึ่งเป็น 
การสมัมนาทัง้ในรปูแบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์ครอบคลมุ
ประเด็นด้านสุขภาพที่พนักงานสนใจ เช่น Happy 
Workplace เรียนรู้ รับมือ COVID-19, Work From 
Home อย่างไรให้ห่างไกล Office Syndrome ซึ่งมี
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 600 คน  

• กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยการนํารถ 
X-Ray Mammogram จากโรงพยาบาลศิริราช
มาให้บริการ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วม 60 คน 

• การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ธนาคารสํานักงาน
ใหญแ่ละเครอืขา่ยสาขาสําหรบัพนกังานกวา่ 17,000 คน 

 

ศูนย์บริการสถาน
เลี้ยงดูเด็กเล็ก
สําหรับพนักงาน 

 

 

สิทธิลาคลอดสําหรับ
พนักงานหญิง  
98 วัน โดยไม่หัก  
ค่าตอบแทน ซึ่งสูง
กว่าสิทธิประโยชน์ 
ที่กฎหมายกําหนด 

 

 

สทิธลิาหยดุสําหรบั
พนกังานชาย เพ่ือ
ดแูลบตุรและภรรยา
หลงัคลอด 5 วนั 
โดยไมห่กัคา่ตอบแทน 
ซึง่ยงัไมม่กีฎหมาย
บงัคบัใช ้

 

 

สวสัดกิารทนุ     
การศกึษาใหแ้กบ่ตุร
ของพนกังานตัง้แต่
ระดบัประถมถงึ
ปรญิญาตร ี 
รวมทัง้สิน้ 1,969 ทนุ 

 

 

การตรวจสุขภาพ
ประจําปีและบริการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ่ 
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การมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีและปลอดภัย
ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการดูแลพนักงานควบคู่ไปกับ
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ธนาคารจึงให้ความ
สําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ซึ่งรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทํางานที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถมา
ทํางานและกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกพ้ืนที่การ
ทํางานและในทุกวัน ซึ่งหลักการและแนวปฏิบัติดังกล่าว
ครอบคลุมถึงการดูแลพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ธนาคาร ทั้งที่
อาคารสํานักงานใหญ่ อาคารหลัก และเครือข่ายสาขา
ทั่วประเทศ  

ในปี 2563 มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ธนาคารมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 โดยธนาคารได้กําหนดมาตรการ
ดูแลพนักงานและบุคคลภายนอกอย่างรัดกุม เริ่มจาก
การขอใหพ้นกังานงดการเดนิทางไปตา่งประเทศในธรุกจิ
ของธนาคารทุกกรณี งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ส่วนตัวไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกัน พนักงาน
ทุกคนต้องกรอกแบบสํารวจการเดินทางต่างประเทศ 
ทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว พร้อมกันนี ้
ธนาคารไดกํ้าหนดจดุคดักรอง จํากัดทางเข้าออกอาคาร 
ตลอดจนตดิตัง้กลอ้งถา่ยภาพความรอ้นสําหรบัวดัอณุหภมู ิ
(Thermo Scan) จํานวน 8 เครื่อง เพ่ือคัดกรอง
ผู้เข้ามาในพ้ืนที่อาคารสํานักงาน  

นอกจากนี้ ธนาคารได้กําหนดมาตรการป้องกันสําหรับ
พนักงานกลุ่มที่ใช้บริการรถรับส่งพนักงาน เช่น การ
ทําความสะอาด การสวมหนา้กากอนามยั รวมทัง้เพ่ิมรอบ
การทําความสะอาดราวบนัไดเลือ่น ปุม่ลฟิต ์พ่นยาฆา่เชือ้
บริเวณโถงลิฟต์ รวมทั้งจัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ที่บริเวณหน้าลิฟต์ และประตูทางเข้าอาคาร สําหรับ
การใช้บริการโรงอาหาร  

ธนาคารบริหารจัดการและมีมาตราการป้องกันอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยจัดรูปแบบที่นั่งรับประทานอาหารโดยมีการ
เวน้ระยะหา่ง (Social Distancing)  และจํากดัจํานวนคน
ที่เข้าใช้บริการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้
บริการของร้านค้าและจุดนํ้าดื่มอย่างเหมาะสม อันเป็น
ไปตามแนวทางของภาครัฐทุกประการ ซึ่งธนาคาร
ได้มีการสื่อสารข้อกําหนดและแนวปฏิบัติดังกล่าว
ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง 

ด้านการบริการที่เครือข่ายสาขา ธนาคารกําหนดให้
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เครือข่ายสาขาสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการลูกค้า จัดทําฉากแผ่นใส
กั้นระหว่างพนักงานและลูกค้า รวมถึงทําความสะอาด
พ้ืนที่สาขาด้วยแอลกอฮอล์และนํ้ายาทําความสะอาด

 
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

หนึ่งในมาตรการดูแลและส่งเสริม 
สุขภาวะที่ดีของพนักงานท่ามกลาง
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  

ธนาคารไดจ้ดัทําหนา้กากอนามัย 
ผ้านาโนโครงสร้างสามชั้นที่มี
คุณสมบัติสามารถกรองฝุ่นและ
ละอองฝอยจากเสมหะขนาดเล็ก
ระดับ 2.5-5 ไมครอนได้ อีกทั้ง
สามารถซักซํ้าได้ 30 ครั้ง  
โดยดําเนินการแจกจ่ายให้แก่
พนักงานคนละ 3 ชิ้น เป็นจํานวน
รวมมากกว่า 77,000 ชิ้น 
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ผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อัตราการขาดงานที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

รางวัลด้านความปลอดภัย

 
รางวัล BSA Building Safety Award 2020  
 
ระดับ Diamond สําหรับอาคารสํานักงานใหญ่ อาคาร
พลาซ่าอีสต์ และอาคารพาซ่าเวสต์  

 

 
จากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 

ประเภทข้อมูล
ปี

เป้าหมาย ปี 2563
หน่วย 2560 2561 2562 2563

อัตราวันหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
เนื่องจากการท�างาน

ร้อยละ 0.81 0.90 0.87 0.72 1.00

ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

การอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเบื้องต้น ชั่วโมง 2,213 2,682 2,080 223 

หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ผ่านระบบ e-Learning 

ชั่วโมง - 23,717 40,819 64,305

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน เหตุการณ์ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงท�างาน - 0.32 0.23 0.23

จ�านวนการเจ็บป่วยจากการท�างาน กรณี - 0 0 0
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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
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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 
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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 
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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 
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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 ้



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 

136

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’
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FACTBOOK

  เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้  

 ข้อมูลผลการดําเนินการ 
 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  GRI Content Index 

  การให้ความเชื่อมั่น 
 จากหน่วยงานรับรองอิสระ 

   ช่องทางการติดต่อ 
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เกี่ยวกับ 
รายงานฉบับนี้ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จัดทํารายงาน
ความยั่งยืนเป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นหนึ่งในช่องทางการ
สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงความมุ่งมั่นและผลการ
ดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของ
ธนาคาร โดยนําเสนอผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน
ในภาพรวมครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และธรรมาภิบาลของธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อย 
ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
2563 โดยธนาคารไทยพาณชิยม์รีายไดจ้ากการดําเนนิงาน
สุทธิคิดเป็นร้อยละ 96.7 ของรายได้รวมของธนาคาร
ไทยพาณิชย์และบริษัทย่อย 

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการจัดทํารายงาน
ความยัง่ยนืในระดบัสากล GRI Sustainability Reporting 
Standards (GRI Standards) แบบทางเลือกหลัก 
(Core Option) และแนวทางการเปดิเผยขอ้มลูเพ่ิมเตมิ
ของกลุม่ธรุกจิการเงนิ (Financial Services Sector 
Supplement) โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการรายงาน (Reporting 
Principles) ของ GRI Standards ซึ่งครอบคลุม
การกําหนดเนือ้หาและคณุภาพของรายงาน รวมถงึเปดิเผย
ขอ้มลูการดําเนนิงานของธนาคารและประเดน็ทีม่นียัสําคญั
ตามขอ้กําหนดทีร่ะบไุวใ้นมาตรฐาน ทัง้นี ้ธนาคารไดม้อบหมาย
ใหบ้รษิทั ดลีอ้ยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจํากดั ซึง่เปน็
หน่วยงานรับรองอิสระที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้ให้ความเชื่อมั่น
อยา่งจํากดัตอ่เรือ่งทีใ่หค้วามเชือ่มัน่สําหรบัรายงานฉบบันี้

การกําหนดเนื้อหารายงาน (GRI 102-46) 
 

ธนาคารกําหนดเนื้อหาในรายงานโดยพิจารณาจากการดําเนินงานของธนาคาร ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคาดหวัง และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการสําคัญ 4 ประการ ของ GRI 
Standards ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดทํารายงาน (Stakeholder 
Inclusiveness) การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความ
ยั่งยืนที่สําคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) โดยมีกระบวนการประเมิน
ประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ ดังนี้

1. การระบุประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ
 

การศึกษาและวิเคราะห์บริบทความยั่งยืน 

รวบรวมประเด็นที่มีนัยสําคัญโดยพิจารณา 
ปัจจัยภายในและภายนอก  

ปัจจัยภายใน 
• ยุทธศาสตร์ขององค์กร  
• บริบทความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ 
• ประเด็นที่มีนัยสําคัญของธนาคารในปีผ่านมา 

ปัจจัยภายนอก 
• ประเด็นที่อุตสาหกรรมธนาคารทั่วโลกให้ความสําคัญ 
• แนวโน้มความยั่งยืนของโลกและเฉพาะ 
อุตสาหกรรมธนาคารและการเงิน 

 

 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

สัมภาษณ์ความคิดเห็นเชิงลึกกับผู้มีส่วนได้เสีย  
ประกอบด้วย 
• ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 
• ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านความยั่งยืน  5 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ลูกค้า 
2. ผู้ถือหุ้น 
3. หน่วยงานกํากับดูแล 
4. สถาบันการศึกษาองค์กรอิสระ  

และผู้นําความคิด 
5. ธนาคารชั้นนํา 

2. การจัดลําดับความสําคัญ 

• ประเมินและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นที่ได้รับ
การระบุจากขั้นตอนที่ 1 จํานวน 14 ประเด็น โดย
พิจารณาระดับผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารและระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย  

 

3. การตรวจสอบความถูกต้อง 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

• นําเสนอผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสําคัญต่อ
คณะกรรมการจดัการ เพ่ือพิจารณาและขอความเหน็ชอบ 

• ทบทวนกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูล 
ในรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

• จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของผู้อ่านแนบท้ายเล่ม 
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ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สําคัญ (GRI 102-47) 
 

1. การกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า 

3. การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 

4. การกํากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

5. การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ 

6. การเงินเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 

7. การเข้าถึงบริการทางการเงิน 

8. การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 

9. วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 

10. การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ 

11. การสนับสนุนนโยบายสาธารณะ 

12. การส่งเสริมและพัฒนาด้านศักยภาพของชุมชน 

13. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

14. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของธนาคาร

1

คว
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คัญ

ต่อ
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ขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืน (GRI 103-1)

หัวข้อ ประเดน็ดา้นความยัง่ยนืทีส่�าคญัของธนาคาร กรอบของ GRI Standards

ขอบเขตผลกระทบ

ภายในธนาคาร ภายนอกธนาคาร

พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

การเงินที่ยั่งยืน • การเงินเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม • ผลิตภัณฑ์และบริการ  
(Financial Services Sector)

X X X - X

• การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ • ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
• ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ 
• ผลิตภัณฑ์และบริการ

X X X X X

• การเข้าถึงบริการทางการเงิน • - X X   -  - X

• การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน • ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ X X  - X X

• การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า • การตลาดและฉลากผลิตภัณฑ์ X X  - X  -

• การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล • - X X X X X

สังคมแห่งคุณค่า • การดงึดดูและรกัษาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ • การฝึกอบรมและการศึกษา X  - - - X

• การสง่เสรมิและพัฒนาศกัยภาพของชมุชน • ชุมชนในท้องถิ่น X  - - - X

สิ่งแวดล้อมเพ่ืออนาคต • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ • - X X - - X

• การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ • พลังงาน
• น�้า
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ของเสีย

X - - - X

รากฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง • วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
• การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ

• การจ้างงาน
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การบรหิารจดัการแรงงานสมัพันธ์
• เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็น

สมาคมและเจรจาต่อรอง

X - - - X

• การก�ากับดูแลกิจการและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

• การต่อต้านคอร์รัปชัน X X X X X

• การก�ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย
ของระบบปฏิบัติการดิจิทัล

• ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า X X X X X

• การสนับสนุนนโยบายสาธารณะ • การสนับสนุนนโยบายสาธารณะ X - - X X
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวัง  
 

ธนาคารมุง่สง่เสรมิใหท้กุหนว่ยงานสรา้งการมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัทัง้ 5 กลุม่ ไดแ้ก ่ลกูคา้ พนกังาน ผูถ้อืหุน้ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานกํากับดูแล ผ่านการจัดกิจกรรมและการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบความคาดหวังและมุมมองต่อการดําเนินงานของธนาคาร รวมถึงเป็นโอกาสที่ธนาคารจะได้
สื่อสารเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างทั่วถึง  

  ลูกค้า

รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• การจัดกิจกรรมพบปะลูกค้าเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
• การจัดกิจกรรมเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางการเงินของธนาคาร 
• การสื่อสารให้ค�าแนะน�าและความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าผ่าน 

สื่อออนไลน์เครือข่ายสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 

แบบสอบถาม และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
• การรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการผ่านศูนย์บริการลูกค้า  

เครือข่ายสาขา และแอปพลิเคชัน SCB Easy

• ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล 

• คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
และบริการ

• การปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลและความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร์   

ศึกษารายละเอียดแนวทางการตอบสนอง 
ของธนาคารได้ในบท

• การเงินที่ยั่งยืน 
• รากฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง
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  พนักงาน

  ผู้ถือหุ้น

รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• การสื่อสารนโยบายและข่าวสารผ่านการประชุมและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

• การประชุมร่วมกับพนักงานการจัดสัมมนา และการจัดกิจกรรม
เพ่ือสังคม

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การประเมินความผูกพันของพนักงาน
• โครงการพัฒนาบุคลากร
• การประกาศเกียรติคุณพนักงาน
• สายด่วนส�าหรับพนักงาน

• การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
• การหมุนเวียนงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 
• การบริหารจัดการความเครียด
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ศึกษารายละเอียดแนวทางการตอบสนอง 
ของธนาคารได้ในบท

• สังคมแห่งคุณค่า
• รากฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง

รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
• รายงานตามแบบ 56-1
• รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
• การน�าเสนอข่าวสู่สาธารณะ
• การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
• การพบปะนักลงทุนรายบุคคล
• การพูดคุยกับนักลงทุนผ่านทางโทรศัพท์
• การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• การจัดโรดโชว์ในต่างประเทศ

• การก�ากับดูแลที่ดี ที่ค�านึงถึงการบริหารจัดการ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

• การสร้างคุณค่าในระยะยาว
• การบริหารจัดการความเสี่ยง

ศึกษารายละเอียดแนวทางการตอบสนอง 
ของธนาคารได้ในบท

• รากฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง
• การเงินที่ยั่งยืน 
• สังคมแห่งคุณค่า
• สิ่งแวดล้อมเพ่ืออนาคต
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  สังคมและสิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานกํากับดูแล

รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• การด�าเนินโครงการของธนาคารและมูลนิธิสยามกัมมาจล 
ผ่านการจัดการความรู้และกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ

• การส�ารวจความต้องการของชุมชนและสังคม
• การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม 

ของธนาคาร

• การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
• การสนับสนุนทางการเงินที่ยั่งยืน
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงิน และการให้ความรู้

ด้านการบริหารจัดการเงิน

ศึกษารายละเอียดแนวทางการตอบสนอง 
ของธนาคารได้ในบท

• การเงินที่ยั่งยืน
• สิ่งแวดล้อมเพ่ืออนาคต  

รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ แนวทางการตอบสนองของธนาคาร

• มอบหมายให้หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์
ทางการของธนาคารเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ทางการที่ก�ากับดูแลเป็นประจ�า

• ประชุม รับฟงัแนวนโยบาย และแนวทางการก�ากับดูแล
• รับฟงั ซักซ้อมการปฏิบัติตามเกณฑ์
• รับการตรวจสอบจากหน่วยงานทางการ
• ติดต่อขอรับฟงัความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์
• แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ

• การก�ากับดูแลที่ดี ที่ค�านึงถึงการบริหารจัดการ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

• การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
• การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
• การส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงิน และการให้ความรู้

ด้านการบริหารจัดการเงิน

ศึกษารายละเอียดแนวทางการตอบสนอง 
ของธนาคารได้ในบท

• การเงินที่ยั่งยืน
• รากฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง 
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ข้อมูล

หมายเหตุประกอบการรายงาน 
ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

การใช้พลังงาน 

ข้อมูลการใช้พลังงานของธนาคารในรายงานฉบับนี้
ประกอบด้วยการใช้ไฟฟา้ การใช้นํ้ามันดีเซลในเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าสํารองและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ทั้งนี้ 
ข้อมูลการใช้พลังงานอื่น ๆ เช่น การใช้ไฟฟา้ของสาขา
หรอืเครือ่งเบกิเงนิสดอตัโนมตัภิายนอกสาขายงัไมถ่กูรวม
อยู่ในขอบเขตของรายงานฉบับนี้ โดยธนาคารจะทบทวน
ขอบเขตของข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้
ข้อมูลที่รายงานมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และสะท้อนให้เห็น
ถึงผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารได้  

นํ้ามันดีเซลที่ซื้อมาใช้ภายในองค์กร 

ขอบเขตการรายงานเป็นการใช้นํ้ามันดีเซลในการทดสอบ
เดินเครื่องประจําของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินและ
เครือ่งสบูนํา้ดบัเพลงิ ซึง่ตดิตัง้อยูท่ีอ่าคารสํานกังานใหญ ่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารแจ้งวัฒนะและอาคาร
ชิดลม ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลปริมาณนํ้ามันที่จัดซื้อ
เพ่ือเป็นตัวแทนของนํ้ามันที่ใช้จริง เนื่องมาจากโดยปกติ
แล้วปริมาณนํ้ามันที่จัดซื้อมาเติมนั้นไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญจากปริมาณนํ้ามันที่ใช้ ทั้งนี้ ชุดข้อมูล
ดงักลา่วนํามาจากใบแจง้หนีจ้ากผูจํ้าหนา่ยในชว่งระยะเวลา
ที่รายงาน 

นํ้ามันสําหรับพาหนะที่อยู่ในความดูแลองค์กร 

ข้อมูลการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะที่อยู่ภายใต้
การควบคมุ ดแูล และบรหิารจดัการของธนาคาร ซึง่รวมถงึ
พาหนะทีใ่ชใ้นการดําเนนิกจิกรรมหลกัขององคก์ร ไดม้กีาร
บันทึกปริมาณการใ้ช้นํ้ามันที่ใช้ผ่านระบบสินเชื่อเพ่ือการ
เติมนํ้ามันสําหรับนิติบุคคล (Fleet Card) โดยข้อมูล
ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จะนํามาจากใบแจ้งหนี้จาก   
ผู้จําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง  

ไฟฟา้ที่ซื้อมาใช้ในองค์กร 

ธนาคารใช้ไฟฟา้ในการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมสนับสนุน 
ได้แก่ แสงไฟส่องสว่าง อุปกรณ์สํานักงาน เครื่องปรับ
อากาศ และเครื่องใช้ไฟฟา้อื่น ๆ โดยขอบเขตการ
รายงานครอบคลมุอาคารสํานกังานใหญ ่ ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารแจ้งวัฒนะ และอาคารชิดลม ตลอดจน
พ้ืนที่เช่าอาคารสํานักงานของธนาคารที่ อาคารเอสซี 
ทาวเวอร์ อาคารจีแลนด์ ทาวเวอร์ อาคารเบ็ล แกรนด์ 
และอาคารออล ซีซั่น เพลส* โดยข้อมูลไฟฟา้นํามาจาก  
ใบแจง้หนีจ้ากผูจํ้าหนา่ยไฟฟา้ ไดแ้ก ่การไฟฟา้นครหลวง 
และบริษัทที่บริหารอาคารเช่าซึ่งธนาคารเช่าพ้ืนที่อยู่  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (GHG Scope 1) ที่รายงาน
เป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากแหล่งกําเนิดที่ธนาคาร
เปน็เจา้ของหรอืสามารถควบคมุได ้ซึง่ขอบเขตการรายงาน
ในปีนี้เป็นการนําค่านํ้ามันดีเซลที่ซื้อมาใช้ในองค์กรและ
นํ้ามันสําหรับยานพาหนะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ธนาคาร คณูกบัคา่การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (Emission 
Factor) ซึ่งอ้างอิงจากคู่มือ Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) 2006 และ
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) TGO 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (GHG Scope 2) เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 
แต่ธนาคารไม่สามารถควบคุมแหล่งกําเนิดได้โดยตรง 
ซึ่งประกอบด้วยกระแสไฟฟา้ที่ใช้ในอาคารสํานักงานใหญ่ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารแจ้งวัฒนะ และอาคาร
ชิดลม ตลอดจนพ้ืนที่เช่าอาคารสํานักงานของธนาคารที่ 
อาคารเอสซี ทาวเวอร์ อาคารจีแลนด์ ทาวเวอร์ อาคาร 
เบ็ล แกรนด์ และอาคารออล ซีซั่น เพลส* โดยคํานวณ
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ 0.386 ตันต่อเมกะวัตต์
ชั่วโมง ในปี 2563 ซึ่งนํามาจากแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (พีดพีี 2018) 

ผลการดําเนินงาน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

* ปี 2563 ธนาคารไม่มีการใช้พ้ืนที่อาคารออล ซีซั่น เพลส
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การใช้นํ้า 

นํ้าที่น ํามาใช้ทั้งหมดเป็นนํ้าประปา ซึ่งมีขอบเขตการ
รายงานครอบคลุมอาคารสํานักงานใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารแจ้งวัฒนะ และอาคารชิดลม ตลอด
จนพ้ืนที่เช่าอาคารสํานักงานของธนาคารที่ อาคารเอสซี 
ทาวเวอร์ อาคารจีแลนด์ ทาวเวอร์ อาคารเบ็ล แกรนด์ 
และอาคารออล ซีซั่น เพลส* โดยนําขอ้มลูมาจากใบแจง้
หนี้จากผู้จําหน่ายนํ้าประปา และบริษัทที่บริหารอาคาร
เช่าซึ่งธนาคารเช่าพ้ืนที่อยู่ 

ปริมาณของเสียที่ส่งกําจัด 

ปริมาณของเสียที่ส่งกําจัดเป็นปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการดําเนนิงานและกจิกรรมของธนาคาร ซึง่มี
ขอบเขตการรายงานครอบคลุมทั้งอาคารสํานักงานใหญ ่
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสท์ และเวสต์     
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารแจ้งวัฒนะ และอาคาร
ชิดลม ตลอดจนพ้ืนที่เช่าอาคารสํานักงานของธนาคารที่ 
อาคารเอสซี ทาวเวอร์ อาคารจีแลนด์ ทาวเวอร์ อาคาร 
เบ็ล แกรนด์ อาคารออล ซีซั่น เพลส* และสาขาทั้งหมด 
โดยการรายงานปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ในรายงานฉบบันี้
ประกอบด้วย 

ของเสียไม่อันตรายทีน่ําไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบ 

เปน็ของเสยีทีส่ง่ไปกําจดัโดยหนว่ยงานรบัผดิชอบทอ้งถิน่ 
ซึ่งนําข้อมูลมาจากการชั่งนํ้าหนักและประมาณค่า สําหรับ
การประมาณค่านั้น ธนาคารไดม้กีารเกบ็ตวัอยา่งนํา้หนกั
ขยะตอ่ถงุตลอดทัง้ 12 เดอืน จากขยะสว่นหอ้งอาหาร 
และขยะจากสว่นสํานกังานเพ่ือหาคา่เฉลีย่นํา้หนกัขยะตอ่ถงุ
คูณกับปริมาณถุงขยะที่ใช้ไป 

ของเสียไม่อันตรายทีน่ําไปกําจัด 
โดยนําไปผ่านกระบวนการเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ 

เป็นของเสียที่ส่งไปกําจัดโดยบริษัทผู้รับผิดชอบ ซึ่งนํา
ข้อมูลมาจากรายงานการชั่งนํ้าหนักจากบริษัทผู้รับกําจัด
ดังกล่าว 

การเดินทางโดยเครื่องบิน 
เพ่ือดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

ข้อมูลระยะการเดินทางโดยเครื่องบินเนื่องมาจากการ
ดําเนนิธรุกจิของธนาคาร มขีอบเขตการรายงานครอบคลมุ
ทั้งอาคารสํานักงานและสาขาทั้งหมด โดยข้อมูลระยะ
การเดินทางโดยเครื่องบินได้รวบรวมมาจากรายงานสรุป
ผลการเดินทางและใบแจ้งหนี้จากตัวแทนจําหน่ายบัตร
เครื่องบินโดยสาร 

ขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ
เนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจของธนาคารนํามาจากข้อมูล
ระยะการเดินทางโดยเครื่องบินคูณกับ ค่าการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (Emission Factor) ซึง่อา้งองิจากองคก์าร
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) 

ด้านสังคม 

อัตราการหยุดงาน 

จํานวนวันที่พนักงานหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วย 
(การลาปว่ย) และการบาดเจบ็เนือ่งจากการทํางาน (การ
ลาพิเศษ) ในปนีัน้ ๆ ธนาคารมรีะบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์
ในการบันทึกและอนุมัติข้อมูลการลาสําหรับการลาทั่วไป
ซึ่งรวมถึงการลาป่วย และมีแบบฟอร์มสําหรับการลา
แบบพิเศษที่จะต้องส่งเรื่องให้กับหน่วยงานการบุคคล
ผ่านทางผู้บังคับบัญชา  

ชั่วโมงการฝึกอบรม 

ธนาคารมรีะบบในการบนัทกึขอ้มลูการฝึกอบรมของพนกังาน
ทุกคนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุม
การอบรมภายในผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ การอบรมภายใน
ในรูปแบบของห้องเรียน ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) การอบรมทางอเิลก็ทรอนกิส ์ (E-Learning) 
การอบรมภายนอกภายในประเทศ และการอบรมภายนอก
ในต่างประเทศ โดยข้อมูลการอบรมพนักงานเป็นข้อมูล
ของธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) เท่านั้น 

* ปี 2563 ธนาคารไม่มีการใช้พ้ืนที่อาคารออล ซีซั่น เพลส
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ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน 
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ความสําเร็จด้านเศรษฐกิจ GRI 102-7, GRI 201-1

ประเภทข้อมูล หน่วย
ปี

2560 2561 2562 2563

รวมรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ พันล้านบาท 136.2 138.2 166.1 144.8 

สินทรัพย์รวม พันล้านบาท 3,024 3,187 2,964 3,278 

มูลค่าตลาดรวม พันล้านบาท 510 454 415 297 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ ล้านบาท 57,650 64,639 70,538 64,330 

เงินกู้ยืม ล้านบาท 78,538 107,561 77,952 67,235 

ก�าไรสุทธิ ล้านบาท 43,152 40,068 40,436 27,218 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ล้านบาท 27,488 29,347 33,281 31,344 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 12.4 10.8 10.4 6.7 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 1.5 1.3 1.3 0.9 

จ�านวนส�านักงานและสาขาต่างประเทศ ประเทศ 8 9 9 9 

จ�านวนสาขาในประเทศไทย สาขา 1,153 1,019 958 811 
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หมายเหตุ: ในปี 2563 ปริมาณพลังงานทั้งหมดที่นํามาใช้และปริมาณไฟฟา้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากการประกาศใช้ นโยบายการทํางานที่ไหนก็ได้ (Work From Anywhere)  
 และการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 สง่ผลใหม้กีารจํากดัการเขา้มาทํางานในสํานกังานเพ่ือควบคมุการแพรก่ระจายของไวรสั และสง่เสรมิวถิกีารทํางานรปูแบบใหม ่ 
 (SCB New Way of Work) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก GRI 305-1, GRI 305-2 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

การใช้พลังงานภายในองค์กร GRI 302-1

หมายเหตุ: 1) ธนาคารมีการปรับแก้ตัวเลขปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ปี 2560-2562 ให้ครอบคลุมยานพาหนะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร  
 2) ในปี 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากนโยบายการทํางานที่ไหนก็ได้ (Work From Anywhere) และการแพร่ระบาด 
 ของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีการจํากัดการเข้ามาทํางานในสํานักงานเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสและส่งเสริมวิถีการทํางานรูปแบบใหม่  
 (SCB New Way of Work)

ประเภทข้อมูล หน่วย
ปี

2560 2561 2562 2563

พลังงานทั้งหมดที่น�ามาใช้ เมกะวัตต์-ชั่วโมง 52,246 50,215 45,088 34,358

ไฟฟา้ที่ซื้อมาใช้ภายในองค์กร เมกะวัตต์-ชั่วโมง 52,187 50,138 44,978 34,243

น�้ามันดีเซลที่ซื้อมาใช้ภายในองค์กร ลิตร 5,800 7,600 4,600 11,400

ประเภทข้อมูล หน่วย
ปี

2560 2561 2562 2563

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง (GHG Scope 1) ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

9,042 10,912 11,081 9,629

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้ม (GHG Scope 2) ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

22,023 20,406 17,767 13,218
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สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
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การนํานํ้ามาใช้ GRI 303-3

หมายเหตุ: ปริมาณนํ้าประปาที่ซื้อมาใช้ทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยสําคัญในปี 2563 เนื่องจากนโยบายการทํางานที่ไหนก็ได้ และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีการจํากัด 
 การเข้ามาทํางานในสํานักงานเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสและส่งเสริมวิถีการทํางานรูปแบบใหม่ (SCB New Way of Work) 

การกําจัดของเสียภายในองค์กร GRI 306-2 

ประเภทข้อมูล หน่วย
ปี

2560 2561 2562 2563

น�้ำประปำที่ซื้อมำใช้ทั้งหมด ล้ำนลูกบำศก์เมตร 0.37 0.42 0.35 0.24

หมายเหตุ: 1) ในปี 2563 ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่นําไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากนโยบายการทํางานที่ไหนก็ได้ และการแพร่ระบาดของไวรัส 
  COVID-19 ส่งผลให้มีการจํากัดการเข้ามาทํางานในสํานักงานเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสและส่งเสริมวิถีการทํางานรูปแบบใหม่ (SCB New Way of Work) 
             2) ในปี 2563 ของเสียไม่อันตรายที่นําไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบจากอาคารสํานักงานใหญ่และอาคารหลักมีจํานวน 944 ตัน

ประเภทข้อมูล หน่วย
ปี

2560 2561 2562 2563

ปรมิาณของเสยีไมอ่นัตรายทีน่�าไปก�าจดัโดยวธิกีารฝังกลบ ตัน 5,484 6,099 3,513 2,686

ปรมิาณของเสยีไมอ่นัตรายทีก่�าจดัโดยน�าไปผา่นกระบวนการ
เพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่

ตัน  710  642  850 862 
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คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์
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ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
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การเดินทางเพ่ือเหตุผลทางธุรกิจ 

หมายเหตุ: ในปี 2563 ระยะทางการเดินทางโดยเครื่องบินและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางโดยเครื่องบินลดลงอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากการแพร่ระบาด 
 ของไวรัส COVID-19  ส่งผลให้ไม่มีการเดินทางระหว่างประเทศ

ประเภทข้อมูล หน่วย
ปี

2560 2561 2562 2563

การเดินทางโดยเครื่องบิน กิโลเมตร 28,230,326 24,590,432 18,222,197 3,187,614

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง 
โดยเครื่องบิน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

4,830 4,238 3,099 551

น�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทางโดยรถยนต์ กิโลลิตร 3,960 4,811 4,919 4,274

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางโดยรถยนต์ ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

9,026 10,891 11,068 9,598



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER

ช่องทาง 
การติดต่อ

การให้ความเชื่อมั่น 
จากหน่วยงานรับรองอิสระ

GRI Content  
Index
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รายงานฉบับนี้ 
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ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
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ข้อมูลด้านสังคม 

จํานวนพนักงานทั้งหมด GRI 102-7, GRI 102-8

ประเภทข้้อมููล หน่่วย

ปี

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง

จำำ�นวนพนักง�นทัั้�งหมด คน
8,077 19,419 7,879 18,872 7,670 18,283 6,835 17,064

27,496 26,751 25,953 23,899

แยกตามูประเภทสััญิญิาจ้้าง

พนักง�นประจำำ� คน 7,779 18,765 7,568 18,020 7,388 17,404 6,767 16,815

พนักง�นสััญญ�จ้ำ�ง คน 298 654 311 852 283 878 68 249

จ้ำาแน่กตามูระดัับ

พนักง�นบริห�รระดับสูัง คน 53 34 49 34 35 57 51 36

พนักง�นบริห�ร คน 1,530 1,498 1,571 1,503 1,601 1,558 1,350 1,547

พนักง�นทัั้�วไป คน 6,494 17,887 6,259 17,335 6,013 16,690 5,434 15,481

พนักง�นบริห�รในแผนกท่ั้�ก่อให้เกิดร�ยได้ คน 1,033 873 1,074 911 1,013 906 851 921

จำำ�นวนพนักง�นในตำำ�แหน่งง�น 
ท่ั้�เก่�ยวข้้องกับ STEM

คน - - - - 940 758 1,096 867

ร้อยละข้องพนักง�นในตำำ�แหน่งง�น 
ท่ั้�เก่�ยวข้้องกับ STEM

ร้อยละ - - - - 55.4% 44.6% 55.8% 44.2%

จ้ำาแน่กตามูอายุ

X ≤ 30 คน 1,636 8,306 1,349 6,883 1,199 5,611 1,025 4,233

30 < X ≤ 40 คน 2,616 7,528 2,628 8,083 2,503 8,351 2,296 8,208

40 < X ≤ 50 คน 2,009 2,915 1,939 3,105 1,930 3,323 1,883 3,573

50 < X ≤ 60 คน 1,790 662 1,929 793 2,004 991 1,621 1,047

X > 60 คน 26 8 34 8 21 5 10 3
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ประเภทข้้อมููล หน่่วย

ปี

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง

โดยสััญิชาติิ

ไทย คน 7,717 18,093 7,590 17,890 7,423 17,446 6,635 16,324

จีีน คน 5 2 4 1 5 2 4 2

อิินเดีีย คน 4 0 6 0 5 1 5 1

อิเมริิกา คน 2 1 2 1 4 1 3 1

สิิงคโปร์ิ คน 2 1 3 1 4 1 3 0

อ่ิ�นๆ คน 8 2 7 2 8 2 6 2

ไม่ริะบุุ คน 339 1,320 270 974 221 830 913 179

โดยสััญิชาติิและติามูระดับ

ไทย

พนักงานบุริิหาริริะดัีบุสูิง คน 47 33 54 34 55 33 44 33

พนักงานบุริิหาริ คน 1,440 1,332 1,495 1,429 1,535 1,490 1,305 1,484

พนักงานทั�วไป คน 6,230 16,728 6,041 16,427 5,833 15,923 5,286 14,807

จีีน่

พนักงานบุริิหาริ คน 2 0 2 0 2 1 0 2

พนักงานทั�วไป คน 3 2 2 1 3 1 4 0

อิน่เดีย

พนักงานบุริิหาริริะดัีบุสูิง คน 1 0 1 0 1 0 1 0

พนักงานบุริิหาริ คน 2 0 4 0 4 0 4 0

พนักงานทั�วไป คน 0 1 0 1 0 1 0 1
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ประเภทข้้อมููล หน่่วย

ปี

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง

อเมูริกา

พนัักงานับริิหาริริะดัับสููง คนั 1 0 2 0 3 0 2 0

พนัักงานับริิหาริ คนั 0 1 0 1 1 1 1 1

พนัักงานัทัั่�วไป คนั 1 0 0 0 0 0 0 0

สิิงคโปร์

พนัักงานับริิหาริริะดัับสููง คนั 1 0 1 0 1 0 0 0

พนัักงานับริิหาริ คนั 1 1 2 1 3 1  3 0

อ่�น่ๆ

พนัักงานับริิหาริริะดัับสููง คนั  3 0  3 0  3 0  1 0

พนัักงานับริิหาริ คนั  3 0  3 0 3 0 3 0

พนัักงานัทัั่�วไป คนั 2 2 1 2 2 2 2 2

ไมู่ระบุุ

พนัักงานับริิหาริริะดัับสููง คนั 0 1 3 3 3 3 3 3

พนัักงานับริิหาริ คนั 47 67 48 66 44 64 34 60

พนัักงานัทัั่�วไป คนั 292 1,252 219 905 174 763 142 671

หมายเหตุ: "ไม่ระบุ" หมายถึง จํานวนพนักงานที่เลือกไม่ระบุสัญชาติ ตามสิทธิที่พนักงานได้รับภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
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จํานวนพนักงานใหม่ทั้งหมด GRI 401-1

ประเภทข้้อมููล หน่่วย

ปี

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง

จำำ�นวนพนักง�นใหม่่ทัั้�งหม่ด คน
783 1,828 783 1,828 632 1,523 310 352

5,465 2,611 2,155 662

อััตร�ก�รจ้ำ�งพนักง�นใหม่่ %
9.80 9.59 10.67 11.60 8.19 8.28 4.33 2.02

9.65 11.33 8.26 2.69

จำำาแน่กตามูอายุ

X ≤ 30 คน 758 3,446 349 1,108 395 1,044 194 203

30 < X ≤ 40 คน 353 643 328 591 201 399 96 125

40 < X ≤ 50 คน 89 127 76 116 29 69 20 23

50 < X ≤ 60 คน 25 21 20 9 4 11 0 1

X >  60 คน 1 2 10 4 3 0 0 0

ตามูประเภท

พนักง�นบริห�รระดับสููง

คน
- - 3 2 4 1 3 2

- 5 5 5

อััตร�
5.53% 5.38% 6.09% 2.66% 5.04% 5.51%

- 5.47% 4.84% 5.21%

พนักง�นบริห�ร

คน
- - 159 183 93 84 53 28

- 342 177 81

อััตร�
10.19% 12.28% 5.76% 5.34% 3.58% 1.75%

- 11.21% 5.55% 2.63%



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER

ช่องทาง 
การติดต่อ

การให้ความเชื่อมั่น 
จากหน่วยงานรับรองอิสระ

GRI Content  
Index

ข้อมูลผลการดําเนินการ 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับ 
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ประเภทข้้อมููล หน่่วย

ปี

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง

พนัักงานัทัั่�วไป

คนั
- - 621 1,643 535 1,438 254 322

- 2,264 1,973 576

อััตรา
9.74% 9.37% 8.87% 8.57% 4.52% 2.04%

- 9.47% 8.65% 2.69%

การเติิมูเต็ิมูติำาแหน่่งภายใน่องค์์กร

จำำานัวนัการจ้ำางงานัภายในัอังค์กร 
เพ่�อัทั่ดแทั่นัตำาแหน่ังท่ั่�ว่างลง

ตำาแหน่ัง
- - - - 572 1,229 338 908

4,445 2,897 1,801 1,246

ร้อัยละ - 75% 45.5% 65%

จำำาแน่กติามูอายุ

X ≤ 30 คนั - - - - 102 450 66 331

30 < X ≤ 40 คนั - - - - 177 522 124 416

40 < X ≤ 50 คนั - - - - 132 214 74 121

50 < X ≤ 60 คนั - - - - 161 43 74 40

X > 60 คนั - - - - 0 0 0 0

จำำาแน่กติามูระดัับ

พนัักงานับริหารระดับสููง คนั - - - - 4 3 2 5

พนัักงานับริหาร คนั - - - - 126 122 78 72

พนัักงานัทัั่�วไป คนั - - - - 442 1,104 258 831
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แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
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จํานวนพนักงานพ้นสภาพ GRI 401-1

ประเภทข้้อมููล หน่่วย

ปี

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง

จำำ�นวนพนักง�นพ้นสภ�พ คน
753 2,025 978 2,378 836 2,157 1,054 1,471

2,777 3,354 2,993 2,525

อััตร�พนักง�นพ้นสภ�พ %
9.72 11.20 12.25 12.46 10.84 11.73 14.72 8.43

10.75 12.40 11.47 10.26

จำำาแน่กตามูประเภท

พ้นสภ�พโดยสมััครใจำ คน
567 1,892 800 2,216 647 1,969 823 1,180

2,459 3,016 2,616 2,003

อััตร�พ้นสภ�พโดยสมััครใจำ %
7.32 10.47 10.02 11.62 8.39 10.71 11.50 6.76

9.52 11.15 10.02 8.14

พ้นสภ�พโดยไม่ัสมััครใจำ คน
186 132 178 160 189 188 231 291

318 338 377 522

อััตร�พ้นสภ�พโดยไม่ัสมััครใจำ
คน 2.40 0.73 2.23 0.84 2.45 1.02 3.23 1.67

% 1.23 1.25 1.44 2.12

จำำาแน่กตามูอายุ

X ≤ 30 คน 319 1,423 387 1,432 317 1,226 180 657

30 < X ≤ 40 คน 222 487 334 729 268 706 189 507

40 < X ≤ 50 คน 76 77 101 154 87 156 73 108

50 < X ≤ 60 คน 50 19 68 30 52 37 549 185

X > 60 คน 86 19 88 33 112 32 63 14
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ประเภทข้้อมููล หน่่วย

ปี

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง

จำำาแน่กตามูประเภท

พนัักงานับริิหาริริะดัับสููง

คนั
- - 11 8 9 5 20 2

- 19 14 22

อััตริา
- - 20.28 21.52 13.70 13.30 33.57 5.51

- 20.78% 13.56% 22.94%

พนัักงานับริิหาริ

คนั
- - 161 155 155 147 326 137

- 316 302 463

อััตริา
10.32% 10.40% 9.60% 9.34% 22.02% 8.57%

- 10.36% 9.47% 15.04%

พนัักงานัทัั่�วไป

คนั
- - 812 2,206 672 2,005 708 1,332

3,018 2,677 2,040

อััตริา
12.74% 12.58% 11.14% 11.95% 12.60% 8.42%

- 12.62% 11.74% 9.52%
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การขาดงานของพนักงาน GRI 403-2

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย GRI 403-9, GRI 403-10

ประเภทข้อมูล หน่วย
ปี

2560 2561 2562 2563

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการท�างาน เหตุการณ์ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงท�างาน - 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน เหตุการณ์ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงท�างาน - 0.32 0.23 0.23

จ�านวนการเจ็บป่วยจากการท�างาน กรณี - 0 0 0

ประเภทข้อมูล หน่วย
ปี

2560 2561 2562 2563

จ�ำนวนวันหยุดงำนเนื่องจำกกำรเจ็บป่วยและบำดเจ็บเนื่องจำกกำรท�ำงำน วัน 54,701 58,967 55,340 42,091

อัตรำวันหยุดงำนเนื่องจำกกำรเจ็บป่วยและบำดเจ็บเนื่องจำกกำรท�ำงำน ร้อยละ 0.81 0.90 0.87 0.72
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การฝึกอบรมพนักงาน GRI 404-1

ประเภทข้้อมููล หน่่วย
ปี

2560 2561 2562 2563

ค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรมพนักงาน ล้้านบาท 526 585 284 127

ค่่าใช้้จ่่ายเฉล่้�ยในการฝึึกอบรมพนักงาน บาท/ ค่น 19,132 21,868 10,949 5,314

ค่่าเฉล่้�ยการฝึึกอบรม ชั้�วโมง/ พนักงาน 62 71 68 49

จำำ�แน่กต�มูเพศ

หญิิง ชั้�วโมง/ พนักงาน 67 75 75 54

ช้าย ชั้�วโมง/ พนักงาน 48 61 51 37

จำำ�แน่กต�มูประเภท

พนักงานบริหารระดัับสููง ชั้�วโมง/ พนักงาน 41 100 15 14

พนักงานบริหาร ชั้�วโมง/ พนักงาน 52 70 46 34

พนักงานทั�วไป ชั้�วโมง/ พนักงาน 74 71 71 52

จำำ�แน่กต�มูประเภทบทเรียน่

การอบรมหลั้กสููตรบังคั่บ ชั้�วโมง/ พนักงาน - - 149,122 193,819

การอบรมหลั้กสููตรอิสูระ ชั้�วโมง/ พนักงาน - - 1,607,576 721,654

การอบรมเพิ�มเติม ชั้�วโมง/ พนักงาน - - 15,430 263,845

ผลตอบแทน่จำ�กก�รลงทุน่ใน่พนั่กง�น่

ผล้ตอบแทนจ่ากการล้งทุนในพนักงาน - 3.86 3.50 3.87 3.84

ก�รประเมิูน่สุุข้ภ�พองค์์กร

ผล้การประเมินสุูขภาพองค์่กร ร้อยล้ะ 85 85 83 83

ร้อยล้ะของพนักงานท่�ร่วมตอบแบบประเมิน ร้อยล้ะ 93 98 99 99

ก�รจัำดจ้ำ�งพนั่กง�น่

ค่่าใช้้จ่่ายเฉล่้�ยในการสูรรหาพนักงาน บาท/ ค่น 7,641 14,331 10,073 18,045
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GRI  
Content Index

GENERAL DISCLOSURES

GRI 
Standards Disclosure Sustainability 

Report Page
Reason for 
Omission

External 
Verification

Contribution  
to SDGs Goals

GRI 101: 
Foundation

Reporting principles 140-145

Using the GRI standards for sustainability reporting 140

Making claims related to the use of the GRI Standards 140

General Disclosures 

GRI 102: Organization profile

102-1 Name of the organization 8

102-2 Activities, brands, products, and services 8-10

102-3 Location of headquarters 8

102-4 Location of operations 168

102-5 Ownership and legal form 8

102-6 Markets served 8

102-7 Scale of the organization 8, 10

102-8 Information on employees and other workers 152-154 SDG 8

102-9 Supply chain 31-40, 123-124

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 92-93

102-11 Precautionary Principle or approach 82-85, 113-121

102-12 External initiatives 18, 49

GRI 102: Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 5-7

102-15 Key impacts, risks and opportunities 5-7
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สู่อนาคตที่ยั่งยืน
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การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 
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162

GRI 
Standards Disclosure Sustainability 

Report Page
Reason for 
Omission

External 
Verification

Contribution  
to SDGs Goals

GRI 102: Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 122-128 SDG 16

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 123

GRI 102: Governance

102-18 Governance structure 111

102-19 Delegating authority 29, 83, 111, 114, 132

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, 
and social topics

29, 31, 83

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and 
social topics

143-145

102-22 Composition of the highest governance body and its 
committees

112

102-23 Chair of the highest governance body 5

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 112

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, 
and strategy

27-29

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 112

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and 
social impacts

70-85

102-30 Effectiveness of risk management processes 39, 82-85, 113-121

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 29

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 29, 140
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ข้อมูลผลการดําเนินการ 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เส้นทาง 
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คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์
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GRI 
Standards Disclosure Sustainability 

Report Page
Reason for 
Omission

External 
Verification

Contribution  
to SDGs Goals

GRI 102: Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 143-145

102-41 Collective bargaining agreements 105 SDG 8

102-42 Identifying and selecting stakeholders 140-141

102-43 Approach to stakeholder engagement 143-145

102-44 Key topics and concerns raised 143-145

GRI 102: Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 10

102-46 Defining report content and topic Boundaries 140-142

102-47 List of material topics 141

102-48 Restatements of information 149

102-49 Changes in reporting 149

102-50 Reporting period 140

102-51 Date of most recent report 140

102-52 Reporting cycle 140

102-53 Contact point for questions regarding the report 168

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 140

102-55 GRI content index 152-161



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER

ช่องทาง 
การติดต่อ

การให้ความเชื่อมั่น 
จากหน่วยงานรับรองอิสระ

GRI Content  
Index

เกี่ยวกับ 
รายงานฉบับนี้ 

รายงานความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

ข้อมูลผลการดําเนินการ 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

164

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES

GRI 
Standards

Disclosure Sustainability 
Report Page

Reasons for 
Omission

External 
Verification

Contribution to 
SDGs

Data Governance and Cyber Security

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 129

103-2 The management approach and its components 129

103-3 Evaluation of the management approach 129

GRI 418: Customer Privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customers 
privacy and losses of customer data

133 SDG 16

Customer Experience

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 20-25

103-2 The management approach and its components 20-25

103-3 Evaluation of the management approach 25

Digital Transformation

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 20-25

103-2 The management approach and its components 20-25

103-3 Evaluation of the management approach 20-25

Talent Attraction & Retention

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 96-101

103-2 The management approach and its components 96-101

103-3 Evaluation of the management approach 96-101
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Contribution to 
SDGs

GRI 401: Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover 153 SDG 5 and 8

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 
provided to temporary or part-time employees

106 SDG 8

401-3 Parental leave 106 SDG 5 and 8

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 

403-2 Types of injuries and rates of injury, occupational diseases, 
lost days and absenteeism, and number of work-related 
fatalities

109, 159 SDG 3 and 8

403-9 Work-related injuries 105

GRI 404: Training and Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 68, 160 Yes SDG 4, 5 and 8

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs

51-69 SDG 4 and 5

404-3 Percentage of employees receiving regular performance 
and career development reviews

105 SDG 5 and 8

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

405-01 Diversity of governance body and employees 112, 152 SDG 5 and 8

Human Rights Assessment

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 123

103-2 The management approach and its components 124

103-3 Evaluation of the management approach 124
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Reasons for 
Omission

External 
Verification

Contribution to 
SDGs

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews 
and impact assessment

124

Culture & Mindset

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 101

103-2 The management approach and its components 101

103-3 Evaluation of the management approach 102

Corporate Governance and Risk Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 111-121

103-2 The management approach and its components 111-121

103-3 Evaluation of the management approach 111-121

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures

125 SDG 16

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 125

Responsible Lending

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 31

103-2 The management approach and its components 39

103-3 Evaluation of the management approach 39

GRI 201: Economic Performance 2016

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due 
to climate change

15, 33, 35, 37
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Contribution to 
SDGs

Climate Change Risk & Opportunity

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 82-85

103-2 The management approach and its components 82-85

103-3 Evaluation of the management approach 82-85

GRI 201: Economic Performance

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due 
to climate change

15, 33, 35, 37

Financial Empowerment 

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 41

103-2 The management approach and its components 42

103-3 Evaluation of the management approach 43-47

GRI 201: Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed 43-45 Yes SDG 5, 8 and 9

GRI Sector Disclosures: Financial Sector

G4-FS7 Monetary value of products and services designed to 
deliver a specific social benefit for each business line 
broken down by purpose

45 Yes SDG 1, 8, 9 and 10

G4-FS13 Access points in low-populated or economically 
disadvantaged areas

43, 46 SDG 1, 8 and 10

G4-FS14 Initiatives to improve access to financial services for 
disadvantaged people

47 SDG 1, 8 and 10
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Contribution to 
SDGs

Financial Literacy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 48

103-2 The management approach and its components 48-50

103-3 Evaluation of the management approach 48-50

GRI Sector Disclosures: Financial Sector

G4-FS14 Initiatives to improve access to financial services for 
disadvantaged people

48-50 SDG 1, 8 and 10

G4-FS16 Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary 48-50

Operational Eco-Efficiency

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 86

103-2 The management approach and its components 87

103-3 Evaluation of the management approach 87-94

GRI 302: Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 88, 94, 146, 149 Yes SDG 8 and 13

302-3 Energy intensity 88, 94, 149 SDG 8 and 13

302-4 Reduction of energy consumption 15, 88 SDG 8 and 13

GRI 303: Water and Effluents 2018

303-3 Water withdrawal 90, 94, 147, 150 Yes
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Contribution to 
SDGs

GRI 305: Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 90, 94, 146, 149 Yes SDG 8 and 13

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 90, 94, 146, 149 Yes SDG 8 and 13

305-5 Reduction of GHG emissions 15, 90, 149 SDG 8 and 13

GRI 306: Effluents and Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method 89, 94, 147, 150 Yes*

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1 Percentage of new suppliers that were screened using 
environmental criteria

93

308-2 Number of suppliers assessed for environmental impacts. 93

Empowering Community & Society

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 70

103-2 The management approach and its components 70-81

103-3 Evaluation of the management approach 70-81

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported 71

203-2 Significant indirect economic impacts 71 SDG 1, 3, 4, 6 and 8

*Remark: Only at HQ and main buildings
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Green Finance

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 31

103-2 The management approach and its components 31-40

103-3 Evaluation of the management approach 31-40

GRI Sector Disclosures: Financial Sector

G4-FS7 Monetary value of products and services designed to 
deliver a specific social benefit for each business line 
broken down by purpose

35, 37 SDG 1, 3,4, 8, 9  
and 10

G4-FS8 Monetary value of products and services designed to 
deliver a specific environmental benefit for each business 
line broken down by purpose

15, 33, 35, 37 SDG 7, 8, 9, 11, 12  
and 13

Public Policy Advocacy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 39, 135

103-2 The management approach and its components 39, 135

103-3 Evaluation of the management approach 39, 135
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การให้ความเชื่อมั่น 
จากหน่วยงาน 
รับรองอิสระ

 คลิกที่นี่

https://www.scb.co.th/content/dam/scb/about-us/sustainability/2019/document/assurance-report-signed-th.pdf
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ช่องทางการติดต่อ

หน่วยงานความยั่งยืนขององค์กร  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

อาคารสํานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 
อีเมล: sustainability@scb.co.th

SCB Thailandwww.scb.co.th
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ข้อเสนอแนะของท่านจะนํามาใช้ในการพัฒนาการจัดทํารายงานความยั่งยืนของธนาคารในอนาคต 
ธนาคารขอขอบพระคุณสําหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 

กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในช่อง    และแสดงข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง 

1. ท่านเป็นผู้อ่านในกลุ่มใด 

 ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน  ลูกค้า   ชุมชนรอบสถานประกอบการ 
 พนักงาน  คู่ค้า   นักวิชาการ 
 หน่วยงานราชการ  สื่อมวลชน  นักเรียน/ นักศึกษา 
 อื่น ๆ กรุณาระบุ  

2. ท่านอ่านรายงานความยั่งยืน ประจําปี 2563 เพ่ือ 

 รู้จักธนาคารไทยพาณิชย์   
 หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน 
 การวิจัย/ การศึกษา 
 เตรียมจัดทํารายงานความยั่งยืน (หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม) ของบริษัท 
 อื่น ๆ กรุณาระบุ  

3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความอย่างยั่งยืน ประจําปี 2563     

ความสมบูรณ์ของรายงาน  มาก  ปานกลาง  น้อย  ควรปรับปรุง 
การกําหนดประเด็นของรายงาน  มาก  ปานกลาง  น้อย   ควรปรับปรุง 
เนื้อหาน่าสนใจ  มาก  ปานกลาง  น้อย   ควรปรับปรุง 
เนื้อหาเข้าใจง่าย  มาก  ปานกลาง  น้อย   ควรปรับปรุง 
การออกแบบรูปเล่ม  มาก  ปานกลาง  น้อย   ควรปรับปรุง 
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม  มาก  ปานกลาง  น้อย   ควรปรับปรุง 

4. ท่านสนใจประเด็นด้านความยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์ในเรื่องใดบ้าง 

 การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า   การกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การกํากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์   การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ 
 การเงินเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 การสนับสนุนนโยบายสาธารณะ   การเข้าถึงบริการทางการเงิน 
 การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ   การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 
 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  การส่งเสริมและพัฒนาด้านศักยภาพของชุมชน 
 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล   วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร  

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาการจัดทํารายงาน (หากมี) 

 

แบบสํารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
รายงานความยั่งยืนปี 2563 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)



ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000102 

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

โทรศัพท์ : +66-2544-1000
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