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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 



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER

การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถทางการเงิน 

โซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืน และการให้สินเชื่อ/ 
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ

รายงานความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

33

 
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



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER

การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถทางการเงิน 

โซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืน และการให้สินเชื่อ/ 
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ

รายงานความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
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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




