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ผลการดําเนินงาน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน
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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 



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 

28

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
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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 




