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ปี 2561 ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายของการด�ำเนินธุรกิจ
ธนาคารภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และต่ อ เนื่ อ ง แม้ ว ่ า เศรษฐกิ จ ไทยจะมี อั ต ราการขยายตั ว ที่
ค่อนข้างดี แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและมีความเปราะบาง
อันเนือ่ งมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ นอกจากนี้
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึง
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปโดยให้ความส�ำคัญกับความสะดวก
รวดเร็วและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการเงิน
ภายใต้ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ ส่งผลให้บริบทในการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ธนาคารจึงต้องมีการปรับตัว
ในหลากหลายมิติการด�ำเนินงาน เพื่อให้ธนาคารสามารถเติบโต
อย่างยั่งยืนและบรรลุวิสัยทัศน์ของธนาคารในการมุ่งสู่การเป็น
“ธนาคารทีน่ า่ ชืน่ ชมทีส่ ดุ ” หรือ “The Most Admired Bank”
ตลอดระยะเวลากว่ า หนึ่ ง ศตวรรษของธนาคารไทยพาณิ ช ย์
ธนาคารแห่งแรกที่สร้างรากฐานระบบการเงินการธนาคารให้
กับประเทศ และเป็นองค์กรที่สามารถฝ่าฟันก้าวพ้นมรสุมทาง
เศรษฐกิจมาหลายครั้ง ธนาคารตระหนักดีว่า ธุรกิจที่สามารถ
เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น มิใช่ธุรกิจที่มุ่งเน้นเพียงผลประกอบการที่ดี
เท่านั้น หากแต่เป็นธุรกิจที่สามารถปรับตัวภายใต้บริบทของ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังค�ำนึงถึงความ
สมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ธนาคารจึง
ได้มีการยกระดับการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการผสาน
แนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เข้าไปเป็นส่วนหนึง่
ในกระบวนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร โดยมี ก ารก� ำ หนด
เป้าหมายการด�ำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและ
สามารถวั ด ผลส� ำ เร็ จ ได้ และนั บ เป็ น ความส� ำเร็ จ ที่ ส�ำ คั ญ อี ก
ก้าวหนึ่งของธนาคาร เมื่อ RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมิน
ด้านความยั่งยืนองค์กรระดับโลก (Corporate Sustainability
Assessment) ได้ประกาศผลการตรวจประเมินและคัดเลือกให้
ธนาคารไทยพาณิชย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจ�ำปี
2561 ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets Index) โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน
อันดับที่ 6 ของโลกในหมวดธุรกิจธนาคาร

นับเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ธนาคารได้มีการปรับตัวครั้งใหญ่
ผ่ า นกระบวนการเปลี่ ย นผ่ า นองค์ ก รภายใต้ โ ครงการ SCB
Transformation และมุ่งเน้นการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วย
เชือ่ ว่า เป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ธนาคารสามารถยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่นที่ก�ำลังเกิดขึ้น
โดยมุง่ สร้างขีดความสามารถใหม่ดา้ นดิจทิ ลั และการใช้ขอ้ มูลเพือ่
ประสิทธิภาพสูงสุดในการยกระดับการบริการ อีกทัง้ เน้นการสร้าง
ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรม
เพือ่ พัฒนาแพลตฟอร์มและระบบนิเวศทีส่ ามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการปรับตัว
ครัง้ ส�ำคัญจนส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ของภาคธุรกิจ
การเงิ น การธนาคาร คื อ การประกาศยกเลิ ก ค่ า ธรรมเนี ย ม
การท�ำธุรกรรมทางการเงิน โอน จ่าย เติม ผ่านช่องทางดิจิทัล
ส่งผลให้ธนาคารอื่นๆ ทุกแห่งประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมด้วย
เช่นกัน ซึ่งแนวคิดในการปรับตัวดังกล่าวเกิดจากความเชื่อของ
ผูบ้ ริหารธนาคารทีว่ า่ ธนาคารต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
เป็นส�ำคัญ และเมื่อลูกค้าได้ประโยชน์ ผลดีต่อธนาคารจึงจะ
ตามมา กล่าวคือธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้าดิจิทัลได้อย่าง
ก้าวกระโดด และในระยะยาวจะส่งผลให้ต้นทุนการด�ำเนินงาน
ลดลงอันเนื่องมาจากต้นทุนการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
บนแพลตฟอร์ม ดิจิทัลต�่ำกว่าต้นทุนการให้บริการผ่า นสาขา
ธนาคาร รวมถึงยังมีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ในการผลักดันให้ประเทศไทยขยับสู่การเป็น “สังคมไร้เงินสด”
หรือ Cashless Society ซึ่งหากพิจารณาผลกระทบโดยรวม
ในระยะยาวอย่างรอบด้านทั้งต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ
นับได้ว่าเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการลงทุนส�ำหรับอนาคต
และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงการทดลองหา
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ทีห่ ลากหลาย เพือ่ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ให้กับธนาคารภายใต้บริบทของโลกอนาคตที่มีความไม่แน่นอน
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ รวมถึง
สร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีผ่านบริษัทลูกของธนาคาร
ทัง้ Digital Ventures และ SCB Abacus เพือ่ ให้ธนาคารสามารถ
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เข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ชั้ น น� ำ และสามารถน� ำ มาต่ อ ยอดปรั บ ใช้กับ
ธุรกิจของธนาคารได้ รวมทั้งได้จัดตั้งแผนก SCB 10X ซึ่งเป็น
หน่วยงานใหม่ในองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์น�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ ผ่านโมเดลธุรกิจ
รูปแบบใหม่ที่จะสร้างประสบการณ์และคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า
อย่างแท้จริง โดยบริหารงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรวิถีใหม่
ซึง่ มีความคล้ายคลึงกับสตาร์ทอัพ ส่งเสริมให้ทมี งานมีแนวคิดและ
วัฒนธรรมของตัวเอง สามารถลองผิดลองถูกเพื่อสร้างนวัตกรรม
ที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อว่าเมื่อผนึกก�ำลังร่วมกัน
ระหว่าง Digital Ventures, SCB Abacus และ SCB 10X จะ
สามารถน�ำพาธนาคารไทยพาณิชย์ให้กลายเป็นธนาคารแห่ง
อนาคต (Bank of the Future) ในที่สุด
ขณะเดียวกัน ธนาคารเชือ่ ว่าการสร้างผลส�ำเร็จทางธุรกิจ ธนาคาร
ต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาฐานรากด้านทรัพยากรบุคคล
และวัฒนธรรมองค์กร การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงมุ่งเน้นสร้างให้องค์กรมีความคล่องตัว
(Agility) โดยเน้นการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมจากบุคลากรที่มี
ความถนัดและความสามารถที่หลากหลาย การขจัดระดับขั้น
เพื่ อ สร้ า งโครงสร้ า งองค์ ก รแบบราบ (Flat Organisation
Structure) ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ระบวนการตั ด สิ น ใจรวดเร็ ว ขึ้ น
การสร้างทัศนคติของบุคลากรทีม่ งุ่ เน้นการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
รวมถึงการกล้าลองผิดลองถูก การเรียนรู้จากความผิดพลาด
ซึ่ ง ถื อ เป็ น ทั ศ นคติ ที่ จ� ำเป็ น ในการสร้ า งนวั ต กรรมให้ เ กิ ด ขึ้ น
ในองค์กร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ตั้ง Digital Academy
ภายใต้ SCB Academy เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ส�ำหรับ
เตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความสามารถในการท�ำงาน
ในบทบาทใหม่และการด�ำเนินงานใหม่ๆ ในบริบทยุคดิจิทัล
ส�ำหรับด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการ
บริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเหมาะสม ทั้ ง ความเสี่ ย งด้ า นเครดิต
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน รวมถึงความมั่นคงและปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการให้
บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม หรือ Market Conduct ซึ่ง
ถือเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงจะได้รับ

ในด้านสังคม ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการเข้าถึง
บริการทางการเงินในกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ
จึงได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้
การสนั บ สนุ น ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและสมาคม
ธนาคารไทย พัฒนาบริการทางการเงินขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Banking
Account) และเปิดตัวบริการ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบ
ไม่ก�ำหนดวงเงินฝากขั้นต�่ำ” โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้บัตรเดบิต และไม่มี
ค่ารักษาบัญชี เพือ่ เป็นทางเลือกแก่ผทู้ อี่ ยูใ่ นโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ริเริ่ม
แนวคิดที่จะประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence - AI) ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ประกอบการที่ไม่มี
หลั ก ประกั น ผ่ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ลู ก ค้ า บุ ค คลและสิ น เชื่ อ
เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก โดยใช้ข้อมูลจาก Big Data ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงของธนาคารได้อย่างเหมาะสม อันจะมีส่วนส�ำคัญ
ในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอีกด้วย
ด้านมิตสิ งิ่ แวดล้อม ธนาคารตระหนักดีวา่ สภาวะการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกเผชิญอยู่และส่งผล
กระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วม
ในการบรรเทาผลกระทบเชิงลบดังกล่าว ในบทบาทของสถาบัน
การเงิ น ที่ เ ป็ น ตั ว กลางในการจั ด หาเงิ น ทุ น ให้ กั บ ธุ ร กิ จ หรื อ
โครงการต่างๆ ธนาคารจึงมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศสู ่ เ ศรษฐกิ จ
คาร์บอนต�่ำ (Low-Carbon Economy) โดยการสนับสนุน
สินเชื่อแก่ธุรกิจหรือโครงการที่ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานลม โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นต้น ควบคู่
ไปกับการมุ่งสร้างวัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และ
มีจติ ส�ำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อมแก่พนักงานผ่านโครงการรณรงค์ตา่ งๆ
ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
ในปี 2562

ธนาคารยั ง คงมุ ่ ง เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า และน� ำ ขี ด ความ
สามารถใหม่ๆ ที่ได้รับจากการลงทุนในช่วงต้นของโครงการ
SCB Transformation เพื่อน�ำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่
ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารให้ อ ยู ่ บ นช่ อ งทางดิ จิ ทั ล มากยิ่ ง ขึ้ น พร้ อ มกั น นี้
ธนาคารยังเน้นสร้างการเติบโตธุรกิจผ่านขีดความสามารถใหม่ ซึง่
จะเป็นแนวทางการสร้างรายได้ในมิตใิ หม่และลดต้นทุนธนาคารใน
ด้านต่างๆ (รายละเอียด โปรดอ่านในหัวข้อ แนวทางการขับเคลือ่ น
ธุรกิจของธนาคารในปี 2562)
นอกจากการด� ำ เนิ น งานเชิ ง รุ ก ในมิ ติ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ แล้ ว
ธนาคารยังมุ่งให้ความส�ำคัญในการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มในกระบวนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร โดยในปี 2562 ธนาคารมีแผนต่อยอดการด�ำเนินงาน
ด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending)

หลังจากที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวนโยบายสินเชื่อ
โดยผนวกการประเมินความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมาภิบาล เข้าไปในระบบฐานข้อมูลของกระบวนการพิจารณา
สินเชือ่ โครงการ ซึง่ สามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ธนาคารมัน่ ใจว่า
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อโครงการของธนาคารมีแนวปฏิบัติ
ที่ถูกต้องและสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับการพิจารณา
สินเชื่ออย่างรับผิดชอบในระดับสากล
สุดท้ายนี้ ธนาคารขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การ
สนับสนุนและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของธนาคาร และขอยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่น
สานต่อและยกระดับการด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ควบคูไ่ ปกับ
การบริหารจัดการที่ดีทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล
เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม
อันน�ำไปสู่ความสุขและความยั่งยืนของสังคมโดยรวมตลอดไป

(ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย)

(นายอานันท์ ปันยารชุน)

กรรมการและ

นายกกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทน

การลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล

ATM

T

SME STMEN
E
INV TER
CEN

การสนับสนุนการปลูกสร้างบ้านประหยัดพลังงาน

ATM

การสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การร่วมสร้างสังคมไร้เงินสด ณ สถาบันการศึกษา

ATM

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
SME

BIZ

TER

CEN

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

009

ธนาคารเพื่ อความยัง
่ ยืน
ธนาคารไทยพาณิชยมุงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการสรางรากฐานความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดหวงโซคุณคา ผานการ
สนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผูประกอบการรายยอย การนำเสนอผลิตภัณฑ
และบริการที่เอื้อตอไลฟสไตลของกลุมคนรุนใหมบนดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อผลักดันใหสังคมไทยเขาสูสังคมไรเงินสด ตามนโยบาย
ของภาครัฐ ตลอดจนการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินและเสริมสรางวินัยทางการเงินที่ดีใหแกประชาชนทุกระดับ

การร่วมสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มให้แก่แหล่งธุรกิจขนาดใหญ่และโรงพยาบาล

การส่งเสริมวินัยทางการเงิน
R

NTE

SME ICE CE
V
SER

ATM

การสร้างระบบนิเวศทางการเงินสำหรับธุรกิจรายย่อย
การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

BTS
MRT

ATM

010

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

(GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54)

ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน) จั ด ท� ำ รายงานความ
ยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารให้
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทราบถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น และผลการด� ำ เนิ น งาน
ตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของธนาคาร โดยน�ำเสนอ
ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น ในภาพรวมครอบคลุ ม มิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมภิบาล ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์และบริษทั ย่อย ซึง่ เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยธนาคารไทยพาณิชย์มีรายได้จาก
การด�ำเนินงานสุทธิคดิ เป็นร้อยละ 92 ของรายได้รวมของธนาคาร
ไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยทั้งหมด

กระบวนการก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน

(GRI 102-46)

ธนาคารได้จัดท�ำรายงานโดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน เพื่อประเมินประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ
ในการประเมินประเด็นความยัง่ ยืนภายใต้หลักส�ำคัญ 10 ประการ
ของ GRI Standards อันประกอบด้วย การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียในกระบวนการจัดท�ำรายงาน (Stakeholder Inclusiveness)
การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน (Sustainability Context)
การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ (Materiality)
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) ความถูกต้อง

การระบุประเด็น
ที่มีนัยสําคัญ

รายงานฉบับนี้ ธนาคารก�ำหนดเนือ้ หาบนพืน้ ฐานการด�ำเนินงาน
ของธนาคารและประเด็นส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยน�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน
ในระดับสากล GRI Sustainability Reporting Standards
(GRI Standards) แบบทางเลือกหลัก (Core) และแนวทาง
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial
Services Sector Supplement) มาเป็นกรอบในการจัด
ท�ำรายงาน รวมถึงน�ำเสนอต้นทุนเพื่อแสดงคุณค่าทั้ง 6 ด้าน
ตามแนวทาง Integrated Reporting (IR) ขณะเดียวกันได้มอบ
หมายให้บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นหน่วยงานรับรองอิสระทีน่ า่ เชือ่ ถือ เป็นผูใ้ ห้ความเชือ่ มัน่ อย่าง
จ�ำกัดต่อเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นส�ำหรับรายงานฉบับนี้

การจัดลําดับประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่สําคัญ

ของข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผย (Accuracy) ความสมดุ ล ของผลการ
ด�ำเนินงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความชัดเจนของ
ข้อมูลและเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Clarity) การมี
ข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของการ
ด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา (Comparability) ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
และเนื้อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงาน
เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Timeliness)
โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นความยั่งยืน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

การทบทวนและพั ฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

1. การระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ธนาคารได้ทบทวนประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ทิศทางและยุทธศาสตร์
ทางธุรกิจ ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ ประเด็นที่
นานาชาติ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในบริ บ ทของความยั่ ง ยื น ของภาค
การธนาคาร ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาด้านความยั่งยืนของ
ภาคการธนาคารทั่วโลก

3. การตรวจสอบความถูกต้อง
ธนาคารได้ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการจั ด
ล�ำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดการเพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบ

2. การจัดล�ำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็น
ด้านความยั่งยืนของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ธนาคารยังได้ด�ำเนินการ
ส�ำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
ผ่ า นการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ รั บ ทราบถึ ง ประเด็ น ด้ า นความ
ยั่งยืนที่ส�ำคัญ รวมไปถึงความคาดหวังและข้อเสนอแนะต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร โดย
ธนาคารจะน�ำข้อคิดเห็นทีไ่ ด้มาปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของธนาคารให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างแท้จริง

4. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้จดั ให้มกี ารทบทวนกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ในรายงานความยั่ ง ยื น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นช่ อ งทางที่
หลากหลาย รวมไปถึงจัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
แนบท้ายเล่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด�ำเนินงานและการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ า นความยั่ ง ยื น ของธนาคาร ทั้ ง นี้ ธ นาคาร
จะรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับมาใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหา
และรู ป แบบการเปิ ด เผยผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น
ของธนาคารในรายงานฉบับต่อไป

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวัง

ธนาคารมุ่งส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางและจากการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่
ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานก�ำกับดูแล และสังคมและ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ รับทราบความคาดหวัง มุมมอง และข้อเสนอแนะ
ต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมถึงเป็นโอกาสที่ธนาคารจะได้
สื่อสารเป้าหมายและแนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนให้

(GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44)

ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างทั่วถึง โดยในปี 2561 ธนาคาร
ได้ดำ� เนินการส�ำรวจความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ รวบรวม
ประเด็นส�ำคัญ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้มีส่วน
ได้เสียซึ่งครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นดังกล่าว เพื่อน�ำ
มาก�ำหนดเนื้อหาและแนวทางในการท�ำรายงานฉบับนี้
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ลูกค้า
รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวทาง
การตอบสนองของธนาคาร

• การจัดกิจกรรมพบปะลูกค้าเพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
• การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินของ
ธนาคาร
• การสื่ อ สารให้ ค� ำ แนะน� ำ และความรู ้
ทางการเงิ น แก่ ลู ก ค้ า ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์
เครือข่ายสาขา และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ
• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน
ทางโทรศัพท์ แบบสอบถาม และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
• การรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการผ่าน
ศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre) และ
เครือข่ายสาขา

การสร้างระบบนิเวศทางการเงินทีค่ รอบคลุม
และการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคม
ไร้เงินสดเป็นการด�ำเนินงานหลักที่ธนาคาร
ให้ ค วามส� ำ คั ญ และมี ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่
ชั ด เจน ด้ ว ยการสร้ า งพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
(Partnership) และการปรับใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง
และเสริมไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
ทัง้ นี้ ธนาคารควรสร้างกระบวนการด�ำเนินงาน
และน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่ เ ป็ น
ระบบและสนับสนุนความต้องการของลูกค้า
ได้ในทุกช่วงการด�ำเนินธุรกิจและครบวงจร
ควบคู ่ ไ ปกั บ การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางการเงิ น
(Financial Advisory) ที่ช่วยลูกค้าทั้งใน
การบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบนั และเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับอนาคต

พั ฒ นานวั ต กรรมและส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์
และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
การฝึกอบรมพนักงานเพือ่ รักษาและยกระดับ
มาตรฐานคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารรวมถึ ง
มีมาตรการในการปกป้องข้อมูลและรักษา
ความลับของลูกค้าทีเ่ ป็นมาตรฐานและมีการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวทาง
การตอบสนองของธนาคาร

• การสื่อสารนโยบายและข่าวสารผ่านการ
ประชุมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• การประชุมร่วมกับพนักงานการจัดสัมมนา
และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การประเมินความผูกพันของพนักงาน
• โครงการพัฒนาบุคลากร
• การประกาศเกียรติคุณพนักงาน
• สายด่วนส�ำหรับพนักงาน

การปรับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจสู่การเป็น
ดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งผลกระทบต่อบทบาท
และหน้ า ที่ ข องพนั ก งานธนาคารบางกลุ ่ ม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อสร้างความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมภายในองค์กร ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงได้สื่อสารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อย่ า งชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม
เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ พนักงานในหลายส่วนงานยังมี
ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ การลดขนาดองค์ ก ร
ธนาคารควรสร้างความมัน่ ใจและเส้นทางการ
พัฒนาบทบาทและหน้าทีข่ องพนักงาน ควบคู่
ไปกับการให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับในการ
พัฒนาศักยภาพและเติบโตไปกับธนาคาร

มี แ ผนการพั ฒ นาพนั ก งานและจั ด อบรม
ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแล
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน
ให้ มี ค วามปลอดภั ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และ
เอื้อต่อการท�ำงาน

พนักงาน

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ผู้ถือหุ้น
รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวทาง
การตอบสนองของธนาคาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานตามแบบ 56-1
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
การน�ำเสนอข่าวสู่สาธารณะ
การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
การพบปะนักลงทุนรายบุคคล
การพูดคุยกับนักลงทุนผ่านทางโทรศัพท์
การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การจัดโรดโชว์ในต่างประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ก�ำลังอยู่ระหว่างการ
ด�ำเนินโครงการเปลี่ยนผ่านองค์กร (SCB
Transformation) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจในอนาคตของธนาคาร
โดยมีการลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญเพื่อสร้าง
โครงสร้าง (Infrastructure) และพัฒนา
ศั ก ยภาพเชิ ง ดิ จิ ทั ล ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ผลการด�ำเนินงานนัน้ จะเป็นไปอย่างสอดคล้อง
และคุ ้ ม ค่ า กั บ การลงทุ น ธนาคารควรมี
ยุทธศาสตร์และกระบวนการประเมินประเด็น
และบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครบถ้วนและ
ครอบคลุม ภายใต้กรอบและแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย ง และตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี ตลอดจนเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า ง
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันการณ์

รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวทาง
การตอบสนองของธนาคาร

• การด�ำเนินโครงการของธนาคารและมูลนิธิ
สยามกัมมาจลผ่านการจัดการความรู้และ
กิจกรรมในโครงการต่างๆ
• การสื่ อ สาร ให้ ค� ำ แนะน� ำ และความรู ้
ทางการเงิ น ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
• การส�ำรวจความต้องการของชุมชนและ
สังคม
• การส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ด�ำเนินกิจกรรมของธนาคาร

ด้วยบทบาทหน้าที่ในการจัดหาและจัดสรร
เงินทุน สถาบันการเงินเช่นธนาคารไทยพาณิชย์
มี ส ่ ว นช่ ว ยในการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของคนในสังคมไทย ผ่านการบริหารจัดการ
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเกิด
ขึน้ จากการด�ำเนินงานของธนาคารและการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ สังคมต่างๆ ทัง้ นี้
ธนาคารควรให้คำ� ปรึกษาหรือความรูด้ า้ นการ
บริหารจัดการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง
และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

สนั บสนุ นและด� ำ เนิ นกิ จ กรรมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการให้ความรู้
ทางการเงินแก่ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์และ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง และมี ค วามเข้ า ใจในการ
บริหารจัดการทางการเงินมากยิ่งขึ้น

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สังคม และสิ่งแวดล้อม
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หน่วยงานก�ำกับดูแล
รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวทาง
การตอบสนองของธนาคาร

• มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ปฏิ บั ติ ง านตามกฎเกณฑ์ ท างการของ
ธนาคารเป็ น ผู ้ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
หน่วยงานทางการทีก่ ำ� กับดูแลเป็นประจ�ำ
• ประชุม รับฟังแนวนโยบาย และแนวทาง
การก�ำกับดูแล
• รับฟัง ซักซ้อมการปฏิบัติตาม
• รับการตรวจสอบจากหน่วยงานทางการ
• ติดต่อขอรับฟังความคิดเห็นและแนวทาง
การปฏิบัติตามเกณฑ์
• แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ

ธนาคารด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้สินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบ (Responsible Lending)
ทีม่ นี โยบายและกระบวนบูรณาการการประเมิน
ประเด็นความเสีย่ งด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามธนาคารควรสื่อสาร
ผลการปฏิบัติตามกรอบการด�ำเนินงานด้าน
ดังกล่าวให้หน่วยงานภายนอกรับทราบว่า
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบ
ต่อสังคมวงกว้างอย่างไร ซึ่งรวมถึงประเด็น
ด้านสังคมอื่นๆ อาทิ การลดจ�ำนวนพนักงาน
และผลกระทบจากการเข้ามาของเทคโนโลยี
ทางการเงิน

ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดและกฎเกณฑ์ ข อง
หน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ก� ำ หนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ แ ละรายงานผล
การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุม
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้ ห น่ ว ยงานภายนอกและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
รับทราบ รวมทัง้ น�ำข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต
ที่ได้รับจากหน่วยงานก�ำกับดูแลมาปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น

ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ

ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

7

8

18
6

16

5

10
11

2
3

17

9

1

4

(GRI 102-47)

14

15

13
12

1.

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.

การปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน

3.

การส่งเสริมและพั ฒนาศักยภาพชุมชน

4.

สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

5.

ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6.

การก�ำกับดูแลกิจการ

7.

การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

8.

การก�ำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

9.

การต่อต้านคอร์รัปชันและติดสินบน

10. การบริหารจัดการความเสี่ยง
11.
19

20

การเข้าถึงบริการทางการเงินและส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

12. การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
13. การบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร
14. เทคโนโลยีดิจิทัล
15. การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
16. ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ/การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
17. การขยายฐานลูกค้า
18. ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบปฏิบัติการดิจิทัล
19. วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

ความสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อธนาคารไทยพาณิชย์

20. การพั ฒนาศักยภาพบุคลากร/การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล

Bank

Prudent

The Most

มุ่งสู่การเป็น

Citizen

Corporate

Responsible

The Most

มุง
่ สูก
่ ารเป็น

Employer

Caring

The Most

มุ่งสู่การเป็น

Partner

• การจ้างงาน
• การฝึกอบรมและการศึกษา
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์
• เสรีภาพในการรวมกลุม่ เป็นสมาคมและเจรจาต่อรอง
• การจ้างงาน
• ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
• ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ (Active Ownership)
• การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio)
• ชุมชนในท้องถิ่น
•
•
•
•
• การต่อต้านคอร์รัปชัน
• ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

การบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กร

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล

สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

การปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน

การสรรหาและรักษาบุคคลากรที่มีศักยภาพ

การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

การเข้าถึงบริการทางการเงินและการส่งเสริมความรูท้ างการเงิน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน

ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร

การต่อต้านคอร์รัปชันและติดสินบน

การก�ำกับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การก�ำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบปฏิบัติการดิจิทัล

พลังงาน
น�้ำ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของเสีย

-

เทคโนโลยีดิจิทัล

• การตลาดและฉลากผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ/
การสร้างประสบการณ์ทดี่ ตี อ่ ลูกค้า

Preferred

The Most

• การจัดกลุ่มสินค้า (Product Portfolio)

กรอบของ GRI Standards

การขยายฐานลูกค้า

ของธนาคาร

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ

(GRI 103-1)

มุ่งสู่การเป็น

หัวข้อ

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืน

ภายใน

พนักงาน

ธนาคาร
ลูกค้า

ผูถ
้ อ
ื หุน
้

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ก�ำกับดูแล

ภายนอกธนาคาร

ขอบเขตผลกระทบ

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )
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รู้จักธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่าหนึ่งศตวรรษ โดยมีบริษัทในเครือที่ส�ำคัญ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด และบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ร่วมให้บริการและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครบวงจร

วิสัยทัศน์

ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด
(The Most Admired Bank)

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย นอกจากนี้
ธนาคารยังมีส�ำนักงานและสาขารวม 9 แห่ง เพื่อให้บริการทางการเงินใน 8 ประเทศ เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ทางเงิน
ของธนาคาร ตลอดจนรองรับการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ส�ำนักงานและสาขาในต่างประเทศ

• ราชอาณาจักรกัมพูชา
• สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
• เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

• สาธารณรัฐประชาชนจีน
• สาธารณรัฐสิงคโปร์
• หมู่เกาะเคย์แมน

• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของธนาคาร

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลูกค้า SME

ผลิตภัณฑ์เงินฝากส�ำหรับธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ
บริ ก ารการค้ า ระหว่ า งประเทศ
และเงินโอนต่างประเทศ
บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
บริการการลงทุน
บริการวาณิชธนกิจ
บริการธุรกิจหลักทรัพย์
บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

•
•
•
•

ผลิตภัณฑ์เงินฝากส�ำหรับธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ
บริ ก ารการค้ า ระหว่ า งประเทศ
และเงินโอนต่างประเทศ
• บริการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
• ผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกัน
• บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ลูกค้าบุคคลและลูกค้า Wealth

•
•
•
•
•
•

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตและบัตรเดบิต
บริการโอนเงินในและต่างประเทศ
บริการช�ำระเงินและเติมเงิน
บริการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
• ผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกัน
• บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทในเครือที่ส�ำคัญ

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

(รายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิคดิ เป็น 1.11%
ของรายได้รวมของธนาคารไทยพาณิชย์และ
บริษัทย่อยทั้งหมด)

(รายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิคดิ เป็น 1.72%
ของรายได้รวมของธนาคารไทยพาณิชย์และ
บริษัทย่อยทั้งหมด)

(รายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิคดิ เป็น 6.77%
ของรายได้รวมของธนาคารไทยพาณิชย์และ
บริษัทย่อยทั้งหมด)

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

100%

100%

100%

100%

99.17%

60%
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ยุทธศาสตร์ตีลังกา (Going Upside Down)

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากความ
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์
จึงมุง่ เป็นแพลตฟอร์มทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการ
เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้กับทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ในปี 2561 ธนาคารได้ประกาศ “ยุทธศาสตร์
ตีลงั กา” (Going Upside Down) ภายใต้กระบวนการเปลีย่ นผ่าน
องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีเป้าหมายสูงสุดในการเป็น

แพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
ข้อมูล ตลอดจนด�ำเนินธุรกิจอย่างสมดุลเพื่อสร้างความมั่นคง
ให้แก่ระบบเศรฐกิจของประเทศ
ธนาคารเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเสริมสร้างกระบวนการ
ท�ำงานและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่พนักงานมีความสามารถและ
มีความกล้าที่จะน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท�ำงาน

ยุทธศาสตร์ตีลังกาเพื่ อมุ่งสู่ การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด

ลดต้นทุนการให้บริการ
Lean the Bank

ขยายฐานลูกค้า
บนระบบดิจิทัล
Digital acquisition

การเติบโตในธุรกิจใหม่
(สินเชื่อดิจิทัลและธุรกิจ
การบริหารความมั่งคั่ง)
New growth
(digital lending,
wealth management)

ยุทธศาสตร์ตีลังกา
(Going Upside Down)
สร้างขีดความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Data capabilitiy

ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ
ให้ธนาคารเป็นจุดเชื่อมต่อ
กับทุกภาคส่วน
New business model

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

กระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Transformation)

5 ปี (2559-2563) มุง่ เน้นการปรับรากฐานองค์กร (Foundation
Transformation) ควบคูก่ บั การปรับเปลีย่ นด้านธุรกิจ (Business
Transformation) ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาและเพิ่ ม
ขีดความสามารถโดยรวมของธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท�ำให้
ธนาคารต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานภายในองค์กร ภายใต้
กระบวนการเปลีย่ นผ่าน “SCB Transformation” ซึง่ ธนาคารได้
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีกรอบระยะเวลาการด�ำเนินงาน
การพั ฒนารากฐานองค์กร
“ซ่อม เสริม สร้าง”

“ยุทธศาสตร์ตีลังกา”

การสร้างคุณค่าจากโครงการ SCB Transformation

การพั ฒนารากฐานขององค์กร
เพื่ อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว

PromptPay
New EASY Business
Platform intelligence
New
format
SCB ONE

RPA Individual Cloud
onboarding
SCB Connect

SCB Academy

Juristic Ofﬁce 365
onboarding
Sales vs service

•
•
•
•
•
•

แพลตฟอรมดิจิทัล
รากฐานดานเทคโนโลยี
การวิเคราะหขอมูล
กระบวนการอัตโนมัติ
เครือขายธุรกิจ
บุคลากร

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
องค์กรและวิธีดําเนินธุรกิจ

การสร้างคุณค่าจากการลงทุนใน
โครงการ SCB Transformation

“ยุทธศาสตร์ตีลังกา”

การสร้างคุณค่าทีโ่ ดดเด่นและประสบการณ์
่ ตกต่างให้กบ
ทีแ
ั ลูกค้าธนาคาร

• ลดตนทุนการใหบริการ
• การสรางรายไดในมิติใหมใหธนาคาร
• ขยายฐานลูกคาบนระบบดิจิทัล
• ปรับลดตนทุนธุรกิจของธนาคาร
• การเติบโตในธุรกิจใหม
(สินเชื่อดิจิทัล และธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง)
• สรางขีดความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล
• ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจใหธนาคารเปนจุดเชือ่ มตอกับทุกภาคสวน
ธนาคารที่
น่าชื่นชมที่สุด

Today
กลางปี 2559

2560

2561

2562

2563
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แนวความคิดด้านความยั่งยืนกับธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการผนวกแนวคิดด้านความยัง่ ยืนเข้าไป
เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมุง่ เน้นดุลยภาพ
ในการบริหารจัดการครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย การเจริญ
เติบโตขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และการพัฒนา
สังคม ซึ่งการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน
ของธนาคารนั้ น ตั้ ง อยู ่ บ นรากฐานของการสร้ า งความเจริ ญ
และมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการให้บริการทางการ
เงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ส่งเสริม
ให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และมีความรู้

ในการบริหารจัดการเงินที่จะช่วยสร้างความมั่นคง ตลอดจน
สร้างคุณค่าเพิ่มและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” ตามวิสัยทัศน์ของ
ธนาคาร ทั้งนี้การก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานด้านความ
ยัง่ ยืนดังกล่าวเป็นผลมาจากการกลัน่ กรองและพิจารณาถึงปัจจัย
ส�ำคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของอุตสาหกรรม
การเงินการธนาคารไทย รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางด้านความ
ยั่งยืนภายใต้บริบทของสังคมโลกด้วย

เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน
ที่ลูกค้าเลือก

เป็นองค์กรที่
ดําเนินธุรกิจอย่างรัดกุม

มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด
คือเส้นทางสู่ความยั่งยืน
ของธนาคารไทยพาณิชย์

เป็นองค์กรที่
รับผิดชอบต่อสังคม

ลูกค้า

พนักงาน

เป็นองค์กรที่
ห่วงใยพนักงาน

เป็นองค์กรที่ให้ผลตอบแทน
จากการลงทุนอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น

สังคม
และสิง
่ แวดล้อม

หน่วยงาน
กํากับดูแล

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญของธนาคารไทยพาณิชย์

ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการมุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น ธนาคารที่
น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ธนาคารได้ก�ำหนด
แนวทางการบริห ารจัด การความยั่ง ยื นองค์ กร โดยระบุแ ละ
จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นความยัง่ ยืนทัง้ หมด 20 ประเด็น
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ท างธุ ร กิ จ และ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ

การสร้างแรงผลักดันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการด�ำเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์ ส�ำหรับประเด็นความยั่งยืนหลักที่ธนาคารให้
ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น ประกอบด้วย การขยายฐานลูกค้า
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ การวางแผน
ด้านทรัพยากรบุคคล

การขยายฐานลูกค้า

ความท้าทาย
การขยายฐานลู ก ค้ า ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในประเด็ น ส� ำ คั ญ ภายใต้
กระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อ
รับมือกับปัญหาฐานลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดและเป็น
กลุ่มเฉพาะ ไม่สอดรับกับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย
ของธนาคาร ซึ่งหากธนาคารไม่สามารถบริหารจัดการประเด็น
ด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อความสามารถ
ในการสร้างรายได้ในระยะยาว ดังนั้น ธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์โดยให้ความส�ำคัญกับการขยายฐานลูกค้าทุกกลุม่ เพือ่
สร้างรายได้ทสี่ งู ขึน้ จากแหล่งรายได้ทหี่ ลากหลาย ตลอดจนรักษา
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
แนวทางการด�ำเนินงาน
ธนาคารมุ่งขยายฐานลูกค้า โดยปรับยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
จากการมุ่งเน้นน�ำเสนอผลิตภัณฑ์สู่การด�ำเนินธุรกิจที่มีลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) รวมถึงให้ความส�ำคัญ
ต่อการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทุกช่องทางเพื่อสร้าง
ประสบการณ์อันประทับใจ (Customer Experience) และ
สร้างเสริมความผูกพันผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างแท้จริง รวมถึงมุ่งเน้นต่อยอดความ
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมทัว่ โลก
เพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุม
เป้าหมาย
ส�ำหรับเป้าหมายระยะสั้น ธนาคารวางแผนที่จะขยายฐานลูกค้า
และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยการหา

ลูกค้ารายใหม่ การกระตุ้นลูกค้ากลุ่มที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทาง
บัญชี และการเพิ่มจ�ำนวนบัญชีหลัก ส�ำหรับเป้าหมายระยะยาว
ธนาคารวางแผนทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ในการสร้างประสบการณ์ประทับใจ
และการสร้างความพึงพอใจสูงสุดในทุกผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลการด�ำเนินงาน
ธนาคารเดินหน้าขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่มผ่านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า อาทิ แอปพลิเคชัน SCB Easy ที่
น�ำเสนอฟีเจอร์และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าในทุกช่วงเวลา (Moment Banking) การ
สร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ยกระดับศักยภาพของลูกค้า SME ในยุคดิจิทัล และการพัฒนา
แพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ที่ ช ่ ว ยลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินงานได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้
การด�ำเนินงานดังกล่าวสามารถส่งมอบประสบการณ์ทดี่ แี ก่ลกู ค้า
ส่งผลให้ในปี 2561 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ต่อธนาคาร
ไทยพาณิชย์โดยภาพรวมจากการประเมิน Net Promoter
Score (NPS) อยู่ที่ระดับ 63 จาก 100 คะแนน ระดับความ
พึงพอใจของลูกค้าสาขาจาก TRI*M Index อยู่ที่ระดับ 100
จาก 134 คะแนน ระดั บ ความพึ ง พอใจศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า
(Call Centre) จาก eQ Index อยู่ที่ระดับ 90 จาก 100
คะแนน และระดับความพึงพอใจของลูกค้าแอปพลิเคชัน SCB
Easy จาก NPS อยู่ที่ระดับ 80 จาก 100 คะแนน ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ธนาคารตั้งไว้
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เทคโนโลยีดิจิทัล

ความท้าทาย
จากการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ด้ า นเทคโนโลยี ก ารเงิ น
ธนาคารมุ ่ ง น� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย มาปรั บ ใช้ ใ นการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง
และมีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างสรรค์ประสบการณ์รปู แบบใหม่
ที่ดีกว่าเดิมให้แก่ลูกค้า ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลัก
ส� ำหรั บ การด� ำ เนิ น งานและรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายในอนาคต
เช่ น การท� ำ ธุ ร กรรมบนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ รู ป แบบใหม่ ระบบ
การช�ำระเงินรูปแบบใหม่ (New Payment Engine) เป็นต้น
ซึ่ ง หากธนาคารไม่ ส ามารถยกระดั บ ขี ด ความสามารถด้ า น
ดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจในเชิงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัจจุบันเข้ามา
มีบทบาทอย่างมากในการด�ำเนินงานของอุตสาหกรรมการเงิน
การธนาคาร
แนวทางการด�ำเนินงาน
ธนาคารจะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ที่ ส ามารถรองรั บ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยี ด ้ า นการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย� ำ และความชาญฉลาด
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก
องค์กร นอกจากนี้ ธนาคารจะลงทุนส�ำหรับอนาคตเพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยจัดตั้งหน่วยงาน SCB 10X
ที่มีหน้าที่ส�ำคัญในการคิดค้นและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Product)
ภายใต้ โ มเดลธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม่ ที่ จ ะสร้ า งประสบการณ์
และคุ ณ ค่ า ใหม่ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า อี ก ทั้ ง เป็ น การสนั บ สนุ น การ
สร้ า งนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ภายใต้ วั ฒ นธรรมองค์ ก รวิ ถี ใ หม่ ผ ่ า น

Disruptive Business Model ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ
กั บ พั น ธมิ ต รที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น พร้ อ มกั น นี้
ธนาคารยั ง มุ ่ ง สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ใ ห้ แ ก่
หน่ ว ยงานภายในองค์ ก ร ผ่ า นการท� ำ งานร่ ว มกั บ Digital
Ventures และ SCB Abacus ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์
เป้าหมาย
ธนาคารมี แ ผนที่ จ ะเพิ่ ม จ� ำ นวนลู ก ค้ า ดิ จิ ทั ล สั ด ส่ ว นการ
ท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล และสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล พร้อมกับมุ่งเน้น
ต่อยอดการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการด�ำเนินงานภายใน
ปี 2563
ผลการด�ำเนินงาน
ณ สิ้ น ปี 2561 ลู ก ค้ า ดิ จิ ทั ล ของธนาคารเติ บ โตขึ้ น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญ โดยมีจ�ำนวนประมาณ 9 ล้านราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
2560 ถึง 3.6 เท่า และมีสัดส่วนการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทาง
ดิ จิ ทั ล อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 55 จากจ� ำ นวนธุ ร กรรมทางการเงิ น
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ ธนาคารยังมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของแอปพลิเคชัน SCB Easy อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
รองรับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่าง
หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต บริการ
เพื่อธุรกิจ SME ประกันภัยการเดินทาง และผลิตภัณฑ์การ
ลงทุน ซึ่งปัจจุบันลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
และบริการดังกล่าวได้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ตลอด
24 ชั่วโมง

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

การพั ฒนาศักยภาพบุคลากร/
การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล

ความท้าทาย
ด้วยบริบทในการด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญ
ทีผ่ ลักดันให้ทงั้ ธนาคารและพนักงานต้องปรับตัวต่อความท้าทาย
ดังกล่าว เพื่อให้ธนาคารยังคงสามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้และ
สามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมใหม่ โดยธนาคารได้ด�ำเนินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านกระบวนการ
เปลี่ยนผ่านบุคลากร (People Transformation) อย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถรับมือ
กับความท้าทายในยุคดิจิทัลได้ โดยการด�ำเนินงานดังกล่าว
นั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการเปลี่ ย นผ่ า นองค์ ก ร (SCB
Transformation) ทีธ่ นาคารด�ำเนินงานมาตัง้ แต่ปี 2559 และเพือ่
ให้บรรลุเป้าหมายในการมุง่ สูก่ ารเป็น “องค์กรทีห่ ว่ งใยพนักงาน”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของการเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด
แนวทางการด�ำเนินงาน
ธนาคารมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Agile Organisation
โดยปรับแนวคิดและวิธีการท�ำงานของพนักงานทุกระดับให้มี
ความคล่องตัว มุ่งเน้นการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมจากบุคลากร
ทีม่ คี วามถนัดและความสามารถทีห่ ลากหลาย ซึง่ ธนาคารได้จดั ตัง้
หน่วยงาน Agile Programme ขึน้ ภายใต้จดุ มุง่ หมายในการสร้าง
วัฒนธรรมและวิถกี ารท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสามารถน�ำพา
ธนาคารก้าวทันสภาวะการเปลีย่ นแปลงในยุคปัจจุบนั พร้อมกันนี้
ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานผ่านการยกระดับ SCB Digital Academy ด้วยการ
สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ทันสมัย และน�ำเสนอองค์ความรู้
จากผู้สร้างคอนเท้นต์ระดับโลก อาทิ Degreed และ Udemy
เพือ่ สนับสนุนให้พนักงานมีความรูแ้ ละทักษะทัง้ ในด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลและหมวดความรู้อื่นๆ ที่มีความชื่อมโยงโดยตรงกับบริบท
การท�ำงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ธนาคารสนับสนุนนโยบาย
การหมุนเวียนงานภายในองค์กร (Internal Mobility) เพือ่ ส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานมี ทั ก ษะรอบด้ า นและสร้ า งโอกาสในการเติ บ โต
ในเส้นทางอาชีพ โดยธนาคารมีกระบวนการส่งเสริมและเตรียม
ความพร้อมแก่พนักงานเพื่อให้การหมุนเวียนงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ใหม่ได้อย่าง
ประสบความส�ำเร็จ
เป้าหมาย
ภายในปี 2563 ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็น 1 ใน 5 ของ
องค์กรที่มีผู้อยากร่วมงานด้วย และเป็นองค์กรที่สร้างโอกาสการ
เติบโตเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงานทุกระดับ
โดยธนาคารมีเป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริมพนักงานไม่ตำ�่ กว่า 2,000 คน
ให้สามารถหมุนเวียนไปยังต�ำแหน่งงานใหม่เพื่อโอกาสความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งนี้ ธนาคารคาดหวังที่จะได้รับผลการ
ประเมินสุขภาพองค์กร (Organisational Health Index: OHI)
อยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับองค์ชั้นน�ำระดับโลก (Top Decile)
ผลการด�ำเนินงาน
ในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรนายจ้าง ในปี 2561 ธนาคารได้รับ
การจัดอันดับที่ 19 ซึง่ สูงขึน้ จากอันดับ 36 ในปี 2559 ในการเป็น
องค์กรที่มีผู้อยากเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุด ซึ่งเป็นอันดับสูงสุด
ในกลุ่มองค์กรในอุตสาหกรรมธนาคารไทย นอกจากนี้ พนักงาน
ของธนาคารจ�ำนวนมากกว่า 900 คน สามารถหมุนเวียนไปยัง
ต�ำแหน่งงานใหม่ภายในองค์กรได้ และผลการประเมินสุขภาพ
องค์กรประจ�ำปี 2561 อยู่ที่ 85 คะแนน โดยมีพนักงานร่วมตอบ
แบบประเมินมากกว่าร้อยละ 98

023

024

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

ธนาคารไทยพาณิชย์กับการสนับสนุนเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs)

แนวทางการมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุดทั้ง 5 แนวทาง
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ธนาคารได้ยึดปฏิบัติ
มาโดยตลอด และก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงบวกใน 6 เป้าหมาย
หลักของ SDGs เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ

เป้าหมายที่ 1:
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
ทุกสถานที่

เป้าหมายที่ 4:
รับรองการศึกษาทีเ่ ท่าเทียมและทัว
่ ถึง
ส่งเสริมการเรียนรูต
้ ลอดชีวต
ิ แก่ทก
ุ คน

เป้าหมายที่ 7:
่ ก
รับรองการมีพลังงานทีท
ุ คนเข้าถึงได้
เชื่อถือได้ ยั่งยืน ทันสมัย

ทุกภาคส่วนอย่างทัว่ ถึง โดยในปี 2561 ธนาคารมีผลการด�ำเนินงาน
ด้ า นความยั่ ง ยื น และความคื บ หน้ า ตามเป้ า หมายการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ดังนี้

การด�ำเนินงานของธนาคาร

ความเชื่อมโยงกับประเด็นความ
ยั่งยืนที่ส�ำคัญ

ส่งเสริมให้ประชาชนและผูป้ ระกอบการทุก
ระดับ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม รวมถึ ง
ให้ความรูเ้ พือ่ เสริมสร้างวินยั ทางการเงิน
ที่ดีแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่าน
ช่องทางต่างๆ

• การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น และ
ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
• การขยายฐานลูกค้า
• การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน

พัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนในระบบ
การศึกษาทุกช่วงวัยและทุกระดับจาก
ทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สามารถเลีย้ งดูตนเองได้

• การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น และ
ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
• การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน

สนั บ สนุ น การพั ฒ นาพลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น
ในประเทศผ่านการสนับสนุนทางการ
เงิ น อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบแก่ ก ลุ ่ ม
ธุ ร กิ จ พลั ง งานทดแทนและโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ค�ำปรึกษา
แก่ ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ค วามประสงค์
จะลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

• ความเสี่ยงและโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ

เป้าหมายที่ 8:
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน
การจ้างงานที่มีคุณค่า

เป้าหมายที่ 9:
พั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว

การด�ำเนินงานของธนาคาร

ความเชื่อมโยงกับประเด็นความ
ยั่งยืนที่ส�ำคัญ

น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการ
เงินที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ลู ก ค้ า ของธนาคาร ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงาน
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
นอกจากนีธ้ นาคารยังมีกระบวนการจ้าง
งานที่เป็นธรรมและปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเท่าเทียม รวมไปถึงการสร้างสภาพ
แวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย และเอื้ อ ต่ อ การ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน
ตลอดจนร่วมสนับสนุนการสร้างอาชีพ
แก่ผู้ทุพพลภาพ

• การปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน
• สุขภาพ ความปลอดภัย และความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
• การสรรหาและรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี
ศักยภาพ
• ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ/
การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
• วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/
การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล
• การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน

สร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการเงินสูด่ จิ ทิ ลั
แบงกิง้ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทางการ
เงินเพือ่ ธุรกิจบนดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม รวม
ไปถึ ง การสนั บ สนุ น การต่ อ ยอดด้ า น
นวัตกรรมผ่านการร่วมลงทุนกับบริษัท
ชัน้ น�ำทัง้ ในและต่างประเทศ

• เทคโนโลยีดิจิทัล
• ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ/
การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
• ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
ปฏิบัติการดิจิทัล
• การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน

มุ ่ ง มั่ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศผ่านการบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึง
ความส�ำคัญของผลกระทบและร่วมกัน
บรรเทาผลกระทบดั ง กล่ า วผ่ า นการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

• ความเสี่ยงและโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ
• การบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กร
• การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน

ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
และทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 13:
การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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มุ่งสู่การเป็น…

องค์กรที่ให้ผลตอบแทน
จากการลงทุนอย่างยั่งยืน
เสี ยงสะท้อนจากผู้ถือหุ้น

ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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ความสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อธนาคารไทยพาณิชย์

ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ
่ ลุม
ประเด็นทีก
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ให้ความสําคัญคือ ผลประกอบการทางด้าน
่ ามารถสร้าง
การเงินควบคูไ่ ปกับผลการดําเนินงานของธนาคารทีส
คุณค่าร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างผลตอบแทนที่
เหมาะสมและมีความมั่นคงในระยะยาว
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ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2561
มุ่งสู่การเป็น…
องค์กรที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
อย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น

อ่านรายละเอียด หน้า 26

• รายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ 138.2 พั นล้านบาท
• ก�ำไรสุทธิ 40,068 ล้านบาท
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.8%
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.3%

มุ่งสู่การเป็น…
ผู้บริการทางการเงินที่ลูกค้าเลือก

ลูกค้า

อ่านรายละเอียด หน้า 36

้ เป็น 8.5 ล้านรายการ
• จ�ำนวนธุรกรรมผ่านสาขาและช่องทางดิจท
ิ ล
ั เพิ่ มขึน
และ 78.6 ล้านรายการ ตามล�ำดับ
้ เป็นประมาณ 9 ล้านราย และระดับ
• จ�ำนวนผูใ้ ช้บริการ SCB Easy เพิ่ มขึน
ความพึ งพอใจ Net Promoter Score (NPS) อยูท
่ ่ี 80 (ช่วงคะแนน 0-100 คะแนน)
• ความพึ งพอใจของลูกค้าต่อเครือข่ายสาขา TRI*M Index เท่ากับ 100
เทียบกับเป้าหมาย 98 คะแนน

(ช่วงคะแนน 66-134 คะแนน)

• ความพึ งพอใจของลูกค้าต่อศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre) eQ Index
เท่ากับ 90 เทียบกับเป้าหมาย 92 คะแนน

(ช่วงคะแนน 0-100 คะแนน)

• ความพึ งพอใจของลูกค้าต่อภาพรวมธนาคาร Net Promoter Score
(NPS) เท่ากับ 63

มุ่งสู่การเป็น…
องค์กรที่ห่วงใยพนักงาน

(ช่วงคะแนน 0-100 คะแนน)

พนักงาน

อ่านรายละเอียด หน้า 52

• ผลการประเมินสุขภาพองค์กร (Organisation Health Index: OHI)
เท่ากับ 85% เทียบกับเป้าหมาย 86%
• จ�ำนวนฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 71 ชั่วโมง/พนักงาน เทียบกับ
เป้าหมาย 40 ชั่วโมง/พนักงาน
• พนักงานหมุนเวียนไปยังต�ำแหน่งงานใหม่ภายในองค์กรมากกว่า 900 คน
เทียบกับเป้าหมาย 2,000 คน
• อัตราการขาดงานของพนักงานเท่ากับ 0.90% เทียบกับเป้าหมาย 1.00%

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

มุ่งสู่การเป็น…
องค์กรที่รับผิดชอบต่อสั งคม

สังคมและสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียด หน้า 76

• การใช้พลังงานทั้งหมด 50,215 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 คิดเป็น 21
และ 20,406 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามล�ำดับ
• จ�ำนวนบัญชีเงินฝากพื้ นฐาน มากกว่า 2,400 บัญชี
• จ�ำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน คิดเป็น 25,095 ชั่วโมง

มุ่งสู่การเป็น…
องค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม

หน่วยงานก�ำกับดูแล

อ่านรายละเอียด หน้า 100

• รักษาระดับ “ดีเลิศ 5 ดาว” จากการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• รักษาระดับ 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้ รั บ การคั ด เลื อ กสมาชิ ก เป็ น ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่ม World

Sustainability Award
Silver Class 2019

Index และกลุ่ม Emerging Markets Index และได้รบ
ั รางวัล
Silver Class จาก Sustainability Award 2019 ในการจัดอันดับ
ของ SAM The Sustainability Yearbook 2019

ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก
ดัชนีความยัง
่ ยืน FTSE4Good
I n d e x S e r i e s ใ น ก ลุ่ ม
FTSE4Good Emerging
Index

ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ AA1
ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ธนาคาร ของ
MSCI ESG Rating จาก MSCI

ได้ รั บ คะแนนอยู่ ใ นระดั บ B
ของ CDP Climate Change
Program จาก CDP

อยู่ ใ นรายชื่ อ ดั ช นี หุ้ น ยั่ ง ยื น
หรือ Thailand Sustainability
Investment (THSI) และ
รางวัล Outstanding SET
Sustainability Awards จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1ระดับคะแนน ESG (ESG Rating) แบ่งออกเป็น 7 ระดับ คือ AAA, AA, A, BBB, BB, B และ CCC จากมากไปน้อย ตามล�ำดับ
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การสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารไทยพาณิชย์เชื่อว่าการเป็นธนาคารที่ยั่งยืนนั้น ต้อง
สามารถสร้างผลประกอบการที่ดี และตระหนักถึงการลงทุนเพื่อ
การเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนได้รบั ความไว้วางใจจาก
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ดังนัน้ ธนาคารจึงมีทศิ ทางการด�ำเนินธุรกิจ
ทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานทีน่ อกเหนือ

จากด้านผลก�ำไร ซึ่งค�ำนึงถึงปัจจัยด้านอื่นๆ อาทิ ส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการทางการเงินให้กบั ประชาชนคนไทยทุกกลุม่ การน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์การเงินทีต่ รงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
การปล่อยสินเชือ่ ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการเงินแก่ประชาชน เป็นต้น

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

วิถีสู่ธนาคารที่ยั่งยืน

จรรยาบรรณและ
่ สัตย์
ความซือ

่ น
การปรับเปลีย
ด้านดิจท
ิ ล
ั

การเติบโต
อย่างยัง
่ ยืน

การเติบโต
อย่างทัว
่ ถึง

จรรยาบรรณและ
ความซื่อสัตย์

การปรับเปลี่ยน
ด้านดิจิทัล

การเติบโต
อย่างทัว
่ ถึง

การเติบโต
อย่างยัง
่ ยืน

ยึ ด มั่ น ในข้ อ ก� ำ หนดและ
มาตรฐานด้ า นการก� ำ กั บ
ดู แ ลและจริ ย ธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ

ปรับใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ใ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
และเปิ ด โอกาสทางธุ ร กิ จ
ที่ผ่านการกลั่นกรองความ
เสี่ยงอย่างถี่ถ้วน

น�ำเสนอแนวทางใหม่ๆ ใน
การให้บริการลูกค้าได้อย่าง
ทั่ ว ถึ ง และตรงตามความ
ต้องการ ควบคู่ไปกับการให้
ความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริ ห ารจั ด การเงิ น แก่ ก ลุ ่ ม
คนที่ ข าดโอกาส ซึ่ ง จะน� ำ
ไปสูก่ ารสร้างฐานะทางการเงิน
ที่มั่นคงให้กับสังคมไทย

ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
อย่างยั่งยืน ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยสร้าง
สมดุลในทุกมิติ ทัง้ การเติบโต
ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม
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สร้างสรรค์คุณค่าร่วม
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ไม่เพี ยงสร้างผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เติบโตขององค์กร แต่ยง
ั สร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ทัง
้ ทางตรงและทางอ้อมแก่ผม
ู้ ส
ี ว
่ นได้เสียทุกกลุม
่
ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ที่ผ่านการกลั่นกรองเพื่ อสร้างคุณประโยชน์ให้ทั้งธนาคารและสังคมในวงกว้าง
ปัจจัยน�ำเข้า (Input)

ทุนทางการเงิน (Financial Capital)
• มูลค่าตลาดรวม 454 พั นล้านบาท
• สินทรัพย์ 3,187 พั นล้านบาท
• เงินกู้ 107,561 ล้านบาท

ทุนการผลิต (Manufacture Capital)
• เงินทุนเพื่ อ SCB Transformation รวมกว่า 4,000 ล้านบาท
่ งปรับสมุดบัญชีจาํ นวน 15,389 เครือ
่ ง
• ATMs/CDM/VTM และเครือ
• 1,019 สาขาธนาคาร

• 14 SCB Investment Center

• 6 SCB Business Center

• 1 SCB Service Center

ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตีลังกา” (Going Upside Down)
ทุนธรรมชาติ (Natural Capital)
• พลังงานที่ใช้ท้ง
ั หมด 50,276 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ธนาคารให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม่ ท่ี เ น้ น ใช้
เทคโนโลยีในการเพิ่ มประสิทธิภาพขององค์กรควบคูไ่ ปกับเสริมสร้าง

• ปริมาณนํ้าที่ใช้ทั้งหมด 0.42 ล้านลูกบาศก์เมตร

ศั ก ยภาพของพนั ก งานให้ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ แ ละเติ บโตในยุ ค

ทุนมนุษย์ (Human Capital)

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วยแนวทางการดําเนินงานสําคัญ

• พนักงานทั้งหมด 26,751 คน

ธุรกิจดิจิทัล

5 ด้าน อันได้แก่

• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพั ฒนาศักยภาพ
บุคลากร 585 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 29,347 ล้านบาท

1. เพิ่ มประสิทธิภาพธนาคาร (Lean the Bank)
่ ดิจท
2. การเติบโตในธุรกิจใหม่ (สินเชือ
ิ ล
ั และธุรกิจการบริการความ
มั่งคั่ง) (New Growth)
3. การดําเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Acquisition)

ทุนทางสังคมและความสัมพั นธ์

4. เพิ่ มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูล (Data Capabilities)

(Social and Relationship Capital)

5. ธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model)

• ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการเพื่ อสังคม 808.20 ล้านบาท
• 25,095 ชั่วโมงอาสาสมัครของพนักงาน
• การมีส่วนร่วมกับผู้มส
ี ่วนได้เสียทุกกลุ่มตามช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม

ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
• ธนาคารมุง
่ สร้างนวัตกรรมทัง
้ ผ่านการดําเนินงานภายในองค์กร
และการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก อาทิ สถาบัน
ศึกษาบริษท
ั เทคโนโลยี กลุม
่ ธุรกิจค้าปลีก กลุม
่ ธุรกิจทีใ่ ห้บริการ
ด้านสุขภาพและเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน

หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมด เป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2561
		
ข้อมูลด้านทุนธรรมชาติเป็นข้อมูลเฉพาะอาคารหลักของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ผลผลิต (Output)

การสร้างคุณค่า (Value to Stakeholders)

• รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 138.2 พั นล้านบาท

สถาบันการเงินมีบทบาทสําคัญอย่างยิง
้ เศรษฐกิจของประเทศ
่ ในการกระตุน

• กําไรสุทธิ 40,068 ล้านบาท

่ ค
อีกทัง
ี วามรับผิดชอบและ
้ สร้างรายได้จากการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีม

• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.8 %

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ด้วยยุทธศาสตร์เชิงธุรกิจที่มี

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.3 %

วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนในการสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

• จํานวนธุรกรรมผ่านช่องทางสาขา 8.5 ล้านครั้ง

ธนาคารมุง
่ เน้นการลงทุนและพั ฒนาเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั เพื่ อยกระดับความสามารถใน

• จํานวนธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล 78.6 ล้านครั้ง

่ อบโจทย์ความต้องการและสามารถเข้าถึง
การพั ฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีต

• จํานวนธุรกรรมผ่าน ATM/CDM 55.7 ล้านครั้ง

ลูกค้าได้ทุกกลุ่ม เพื่ อให้เกิดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความรวดเร็ว
ให้แก่ลูกค้าในการทําธุรกรรมกับธนาคาร

• ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 คิดเป็น 21 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• ก๊าซเรือนกระจก Scope 2 คิดเป็น 20,406 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

้ จากการดําเนินงานต่อ
่ าจเกิดขึน
ธนาคารบริหารจัดการและป้องกันผลกระทบทีอ
สิง
่ แวดล้อมโดยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและดําเนินงานตามข้อกําหนดและ
่ ว
่ นแปลงสภาพภูมอ
แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ต
ี า่ งๆ ทีช
่ ยลดผลกระทบด้านการเปลีย
ิ ากาศ
ตลอดจนมีสว
่ นร่วมในการผลักดันสังคมไทยสูก
่ ารเป็นสังคมคาร์บอนตํา่

• ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน 27,347 ล้านบาท

สร้างโอกาสให้พนักงานได้เติบโตไปกับธนาคาร ด้วยการฝึกอบรมในหัวข้อที่

่ 71 ชัว
• พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมและพั ฒนาเฉลีย
่ โมง/คน/ปี

หลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมการหมุนเวียนตําแหน่งงานภายในองค์กรเพื่ อ

• อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพนักงานของธนาคาร (HCROI)

ให้พนักงานทุกระดับได้รบ
ั โอกาสในการพั ฒนาทักษะแบบรอบด้าน พร้อมกันนี้

คิดเป็น 3.50 %

ธนาคารยังมุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานทุกระดับ

• ระดับความผูกพั นต่อองค์กรของพนักงาน เท่ากับ 85 จาก 100

• TRI*M Index ของเครือข่ายสาขา 100 จากช่วงคะแนน
66-134 คะแนน
• NPS ภาพรวมของธนาคาร 63 จาก 100

่ี ก
สร้างสัมพั นธ์ทด
ี บ
ั ผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียทุกกลุม
่ โดยใช้เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั ในการเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่ง
ก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีดีและความพึ งพอใจสูงสุด ทั้งนี้ ธนาคารรับฟัง

• NPS ของบริการแอปพลิเคชัน SCB Easy 80 จาก 100

ความคิดเห็นและความคาดหวังของทุกฝ่ายอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านช่องทาง

• eQ Index ของศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre)

่ สารทีเ่ หมาะสมเพื่ อนํามาใช้ในการพั ฒนาการดําเนินธุรกิจให้มป
การสือ
ี ระสิทธิภาพ

90 คะแนน จาก 100

้ เพื่ อมุง
่ า่ ชืน
่ ชมทีส
่ ด
มากยิง
่ สูก
่ ารเป็น “ธนาคารทีน
ุ ”
่ ขึน

่ ลากหลาย อาทิ แอปพลิเคชัน
• ธนาคารพั ฒนาและนําเสนอนวัตกรรมทีห

เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและบริหารความ

เพื่ อสถาบันการศึกษา ระบบนิเวศและเทคโนโลยีทางการเงินเพื่ อกลุ่ม

เสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างโอกาสทางธุรกิจให้

ธุรกิจค้าปลีก การปรับเทคโนโลยีบล็อกเชนกับเครือข่ายห่วงโซ่อป
ุ ทาน

่ ั ฒนาได้ตรงตาม
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทว
ั่ ถึงด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทีพ

เป็นต้น

โจทย์ความต้องการของลูกค้า
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แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ
ของธนาคารในปี 2562

ATM

R

NTE

SME ICE CE
V
SER

สู่เป้าหมายธนาคารแห่งอนาคต (Bank of the Future)

ธนาคารไทยพาณิชย์มงุ่ พัฒนาและต่อยอดการปรับปรุงโครงสร้าง
และรู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร ภายใต้ โ ครงการ
กระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (SCB Transformation) ด้วย
ยุทธศาสตร์ตลี งั กา ทีม่ งุ่ สร้างขีดความสามารถใหม่ดา้ นดิจทิ ลั และ
การใช้ข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการยกระดับการบริการ
อี ก ทั้ ง เน้ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ จาก
หลากหลายอุตสาหกรรม เพือ่ พัฒนาแพลตฟอร์มและระบบนิเวศ
ทางธุรกิจที่สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า (Lifestyle Ecosystem)

ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ในเชิงไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว ค้าปลีก สุขภาพ
รวมถึงสร้าง Digital Commerce Ecosystem เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อย ในการรองรับ
การเติบโตและการขยายธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยธนาคารแบ่ง
แนวทางการด�ำเนินงานส�ำหรับแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (25622564) เป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การเติบโตในธุรกิจหลักของ
ธนาคาร (Core Business) และการลงทุ น ส� ำ หรั บ อนาคต
โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2562-2564) ของธนาคารไทยพาณิชย์
การเติบโตในธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Business)

มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและน�ำขีดความสามารถใหม่ๆ
ที่ ไ ด้ รั บ จากการลงทุ น ในช่ ว งต้ น ของโครงการ SCB
Transformation และ ยุทธศาสตร์ตีลังกา (Going
Upside Down) เพื่อน�ำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่
ให้แก่ลกู ค้า โดยตัง้ เป้าในการขยายฐานลูกค้าดิจทิ ลั อย่าง

ต่อเนือ่ ง และยกระดับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้อยูบ่ นช่องทางดิจทิ ลั มากยิง่ ขึน้ พร้อมกันนี้ ธนาคารยัง
เน้นสร้างการเติบโตธุรกิจผ่านขีดความสามารถใหม่ ซึ่ง
จะเป็นแนวทางการสร้างรายได้ในมิติใหม่และลดต้นทุน
ธนาคารในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย

• การเติบโตจากธุรกิจสินเชื่อ
ผ่านการปรับพอร์ตโฟลิโอสินเชือ่ โดยมุง่ เน้นการเติบโต
สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (ทั้งสินเชื่อเพื่อการบริโภค
และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย) โดยใช้ขีดความสามารถ
ในการท�ำธุรกิจรูปแบบใหม่ทั้งด้านดิจิทัลและด้าน
ข้อมูล เพื่อสร้างรายได้มิติใหม่ให้กับธนาคารภายใต้
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

• การเติบโตจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง
ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ Julius Baer
กลุ่มธุรกิจบริการไพรเวตแบงกิ้งชั้นน�ำจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ในการให้บริการกลุ่มลูกค้าบุคคลที่มี
ความมั่งคั่งระดับสูง โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริม
สร้างประสบการณ์บริการทีส่ ะดวกและตอบโจทย์กลุม่
ลูกค้า Private และ Affluent

การลงทุนส�ำหรับอนาคตโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ธนาคารร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อ
สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ผ ่ า นบริ ษั ท
ในเครือของธนาคาร อาทิ Digital Ventures และ
SCB Abacus เพื่อให้ธนาคารสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ชั้ น น� ำ ตลอดจนน� ำ เทคโนโลยี ด ้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
และการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มาต่อยอดปรับใช้
กั บ ธุ ร กิ จ ธนาคารได้ นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ได้
จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานใหม่ SCB 10X ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงาน
ที่มุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง ผลิตภัณฑ์
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Product) ผ่ า นโมเดล
ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะสามารถสร้างประสบการณ์และ

คุณค่าใหม่แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยด�ำเนินงานภายใต้
การพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี
แนวคิดและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง สามารถลองผิด
ลองถูกในการสร้างนวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะผนึกก�ำลังระหว่าง
Digital Ventures, SCB Abacus และ SCB 10X
เพื่อให้ธนาคารสามารถกลายเป็นธนาคารแห่งอนาคต
(Bank of the Future) ได้อย่างเต็มรูปแบบ ที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาได้อย่างยั่งยืน

035

มุ่งสู่การเป็น…

ผู้ให้บริการทางการเงินที่
ลูกค้าเลือก
เสียงสะท้อนจากลูกค้า

17
ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

16
14

12

ความสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อธนาคารไทยพาณิชย์

ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ
17

การขยายฐานลูกค้า

16

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ/ การสร้างประสบการณ์
ที่ดีต่อลูกค้า

14

เทคโนโลยีดิจิทัล

12

การบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร

038

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ/
การสร้างประสบการณ์ท่ด
ี ีแก่ลูกค้า
การสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี แ ก่ ลู ก ค้ า เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ศักยภาพและความใส่ใจของพนักงาน การปรับใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ตลอดจน
ต้องมีช่องทางส�ำหรับรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ลู ก ค้ า เพื่ อ น� ำ มาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร

ของธนาคารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ธนาคารจึ ง ได้ ด� ำ เนิ น งานใน 4
ด้านหลัก ประกอบด้วยการสร้างวัฒนธรรมการให้ความส�ำคัญ
แก่ ลู ก ค้ า การปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม การพั ฒ นา
กระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด
แก่ลูกค้า

การสร้างวัฒนธรรมการให้ความส�ำคัญแก่ลูกค้า

ธนาคารให้ความส�ำคัญแก่การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของลูกค้า จึงได้ขยายช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย
อาทิ แอปพลิเคชัน SCB Easy เครือข่ายสาขาของธนาคาร
และศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre) รวมถึงการพัฒนาระบบ
การด�ำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับฟังปัญหาของลูกค้าและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยธนาคารได้ปรับใช้ระบบการ

บริหารจัดการข้อคิดเห็นของลูกค้าแบบครบวงจร (Closed Loop
Feedback) ผ่านระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ (Smart Sales)
ทีส่ ามารถตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ตลอดจนหาแนวทางการป้องกันเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
การบริการได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการข้อคิดเห็นลูกค้าแบบครบวงจร

Case automated with type
“แนะนําการบริการ”

ales

rt S

Sma

Automated Email

ระบบ Smart Sales
2. สาขา
ปิดเคสบน Smart Sales
เหมือนปิดเคส เรื่องร้องเรียน
SLA 3 วันทําการ

ลู ก ค้ า ประเมิ น ความพึ งพอใจ
ของสาขาที่ให้บริการผ่าน SMS
คะแนน 0-3

1. สาขา
ติดต่อลูกค้าเพื่ อน้อมรับคําแนะนํา
และช่วยเหลือลูกค้าเพิ่ มเติม

ระบบจะส่ง Email แจ้ง
ผู้จัดการสาขา เมื่อมีเคส

สาขา
• ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
• หาแนวทางการป้องกันเพื่ อให้
เกิดการพั ฒนาและปรับปรุง

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ในปี 2561 ธนาคารได้ ริ เริ่ ม โครงการ
#MakeNoSense “คนดี ช อบแก้ ไข
เรื่องอะไรไม่ Make Sense” ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมการท�ำงาน
ที่ ใ ส่ ใจความรู ้ สึ ก ของลู ก ค้ า มุ ่ ง หาทางออกและแก้ ไขปั ญ หา
ให้ กั บ ลู ก ค้ า (Customer Obsession) ผ่ า นการส่ ง เสริ ม
ให้พนักงานแจ้งปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน
การท�ำงานหรือบริการของธนาคารที่ได้รับการร้องเรียนจาก
ลูกค้า โดยธนาคารมีกระบวนการจัดการข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั โดย

ด�ำเนินการจัดกลุ่ม ของปัญหาและมอบหมายให้ผู้บริหารที่มี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งนัน้ ๆ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามล�ำดับ
ความส�ำคัญ อีกทัง้ ยังมีการร่วมท�ำงานกับทีม Customer Experience
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท�ำงานหรือ
การให้บริการผ่านมุมมองของลูกค้าอย่างแท้จริงเพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั
ประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ ทัง้ นี้ ในปี 2561 ธนาคารรวบรวมข้อเสนอแนะ
ได้ทั้งหมด 3,000 เรื่อง และได้น�ำข้อเสนอแนะมาแก้ไข เช่น
บริการแจ้งรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ผ่าน SCB Connect
และแอปพลิเคชัน SCB Easy การพัฒนาให้สามารถใช้บริการ
บางประเภท เช่น การเปลี่ยนสมุดคู่ฝาก กรณีสูญหาย เป็นต้น
ได้ทุกสาขา (Any Branch is Your Home Branch)

ควบคูไ่ ปกับการรับฟังข้อคิดเห็นและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
เพื่อส่งมอบประการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ธนาคารได้ด�ำเนินการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย อาทิ ศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre) ระบบ
ตอบกลับข้อความเอสเอ็มเอส และ You Tell Us บนแอปพลิเคชัน

SCB Easy โดยธนาคารท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
เครือข่ายสาขาเป็นหลัก เนื่องจากเป็นธุรกรรมทางการเงินหลัก
และเป็นการให้บริการที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง เพื่อน�ำผลการ
ส�ำรวจมาใช้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ
ธนาคารให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น

#MakeNoSense
คนดีชอบแก้ไข
เรื่องอะไรไม่ Make Sense

ความพึ งพอใจของลูกค้าเครือข่ายสาขา

2558

2559

2560

2561

เป้าหมาย 2561

TRI*M Index (คะแนน)
(ช่วงคะแนนของ TRI*M Index อยู่ที่ 66-134)

96

96

99

100

98

ทั้งนี้ ธนาคารยังท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในบริการด้านอื่นๆ อาทิ ศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre) แอปพลิเคชัน SCB Easy
รวมถึงธนาคารในภาพรวม โดยใช้วิธีการส�ำรวจความพึงพอใจที่เหมาะสมในแต่ละรูปแบบการให้บริการของธนาคาร ซึ่งผลการด�ำเนินงาน
อยู่ในระดับที่ดี มีผลการส�ำรวจดังต่อไปนี้
ผลการส�ำรวจความพึ งพอใจของลูกค้าต่อธนาคารปี 2561
ศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre)

แอปพลิเคชัน SCB Easy

eQ Index
(ช่วงคะแนนของ eQ Index อยู่ที่ 0-100)
90 คะแนน

Net Promoter Score (NPS)
(ช่วงคะแนนของ NPS อยู่ที่ 0-100)
80 คะแนน
ธนาคารในภาพรวม

Net Promoter Score: NPS
(ช่วงคะแนนของ NPS อยู่ที่ 0-100)
63 คะแนน

TRI*M Index
(ช่วงคะแนนของ TRI*M Index อยู่ที่ 66-134)
94 คะแนน
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การปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ธนาคารเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการส่งมอบบริการเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ในการท�ำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าให้เป็นไปได้
อย่ า งรวดเร็ ว จึ ง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ โดยน� ำ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อความจ�ำเป็น
(Purposeful Lending) ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อการศึกษาและการ
รักษาพยาบาล โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวผ่านทาง

แอปพลิเคชัน SCB Easy โดยจะผ่านการพิจารณาสินเชื่อโดย
ไม่ต้องมีผู้ค�้ำประกัน นับเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของผู้ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาและ
การรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ในปี 2561 ลูกค้ามากกว่า 63 ราย สามารถเข้าถึงเงินกู้สินเชื่อเพื่ อความจ�ำเป็น (Purposeful Lending)
ในกลุ่มสินเชื่อเพื่ อการศึกษาและการรักษาพยาบาล คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 5.5 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SCB Breakfast
ส�ำหรับการสือ่ สารภายในองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารได้ทุกที่ ทุกเวลา
อันเป็นการเตรียมความพร้อมและช่วยทบทวนข้อมูลรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่พนักงานก่อนการให้บริการแก่ลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวน�ำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบทีก่ ระชับ เข้าใจง่าย เปรียบเสมือนเครือ่ งมือทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย
ส่วนตัวของพนักงานผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยในปี 2561 ได้เริ่ม
ทดลองใช้กบั พนักงานทีเ่ ครือข่ายสาขา เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า
(Call Centre) และเจ้าหน้าที่ Private Banking ของผลิตภัณฑ์
Wealth จ�ำนวนรวมกว่า 15,000 คน โดยมีพนักงานมากกว่า
ร้อยละ 80 เข้าใช้แอปพลิเคชัน SCB Breakfast และในปี 2562
ธนาคารมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้พนักงานมากกว่าร้อยละ 80
เข้าใช้แอปพลิเคชัน SCB Breakfast เป็นประจ�ำ รวมถึงการขยาย
จ�ำนวนพนักงานที่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้
ธนาคารยังมุ่งพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน SCB Breakfast โดย
การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการให้บริการของ
พนักงานและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

SCB Breakfast
ผลการด�ำเนินงานปี 2561:
พนักงานมากกว่า

80

%

ใช้แอปพลิเคชัน SCB Breakfast
เป้าหมายปี 2562:

80

%

ของพนักงานใช้งานแอปพลิชันเป็นประจ�ำ

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

การพั ฒนากระบวนการท�ำงาน

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการให้บริการลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลางเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด ธนาคาร
จึงได้ทบทวนและปรับลดระยะเวลาในกระบวนการให้บริการ
ลูกค้า (Service Level Agreement: SLA) มากกว่า 400 รายการ
โดยธนาคารยึดหลักการให้บริการแบบ “โมเม้นต์ แมตเทอร์”
(Moment Matter) กล่าวคือลูกค้าจะต้องเกิดความประทับใจ
ในทุ ก ช่ ว งเวลาที่ ใช้ บ ริ ก าร โดยธนาคารน� ำ เทคโนโลยี อาทิ

ระบบการยื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ยเสี ย ง (Voice Biometrics
Authentication) และระบบการสั่งงานด้วยเสียง (Speech
Recognition) ที่อ�ำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า
ในการติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre) มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าควบคู่กับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงานในเรื่องของการให้บริการและ
การใช้เทคโนโลยี

การพั ฒนาศักยภาพของพนักงาน

ภายใต้บริบทการด�ำเนินธุรกิจที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
มีบทบาทในการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส�ำคัญ และ
ส่งผลต่อความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ธนาคารจึงมุง่ เน้น
พัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี โดยเพิม่ สัดส่วนการลงทุนเพือ่ การพัฒนาบุคลากร

อั น เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แก่ลูกค้า ตลอดจนปรับรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของพนักงาน
ให้ครอบคลุม ทั้งด้านการเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการให้
บริการเชิงลึก ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
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การขยายฐานลูกค้า
ธนาคารมุ่งขยายฐานลูกค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่าง
ตรงจุด อีกทัง้ สร้างความสะดวกและมัน่ ใจต่อการด�ำเนินธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีชนั้ น�ำ เพือ่ ส่งมอบประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ ให้แก่ลกู ค้าทุกกลุม่
การด�ำเนินงานดังกล่าวไม่เพียงช่วยเสริมให้ลูกค้าของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น แต่ยังสร้าง
การเติบโตให้ทั้งแก่ธนาคารและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ขยายฐานลูกค้าด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ผ่านการยกระดับกระบวนการด�ำเนินธุรกรรมและการ
บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี และตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าในแต่ละ
กลุ่มอย่างแท้จริง
รูใจ ดูแลครบทุกความตองการ
ของลูกคาดวยบริการที่งายและ
สะดวกยิ่งขึ้น
1

ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ใหบริการ

3 กลยุทธ์

3

เพื่อยกระดับบริการ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�ำด้านบริการดิจิทัลแบงกิ้งอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม SCB StartBiz ส�ำหรับลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีให้ลูกค้าสามารถยืนยัน
ตัวตนเพื่อรักษาความปลอดภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC
& e-Signature) เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด�ำเนินงานที่ลูกค้าสามารถสมัครบริการด้วย
บัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดยระบบจะสามารถดึงข้อมูลลูกค้า
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสามารถท�ำ
ธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ ปัจจุบันมีลูกค้านิติบุคคล

2

พัฒนาระบบดิจิทัลแบงกิ้ง
ดวยเทคโนโลยีที่สามารถ
ปรับปรุงใหทันสมัยไดอยูเสมอ

เข้าใช้บริการมากกว่า 15,000 ราย นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2561 ธนาคารพัฒนาและเปิดให้บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตเวอร์ชันใหม่ “SCB Business Anywhere” ที่มา
พร้อมฟังก์ชันทันสมัย เช่น การค้นหาธุรกรรมทันใจ การแสดง
สถานภาพรวมทางการเงิน ที่สามารถท�ำผ่านอุปกรณ์ที่หลาก
หลาย (Multi-device Anywhere Anytime) และมีระบบบริหาร
จัดการสิทธิการใช้ระบบด้วยตนเอง (Self-Administration)
ณ สิ้ น ปี 2561 มี ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ใช้ บ ริ ก าร “SCB Business
Anywhere” มากว่า 13,000 ราย

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

พร้อมกันนี้ ธนาคารยังน�ำเสนอบริการออกหนังสือค�ำ้ ประกันผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน (SCB Digital L/G) ที่ให้บริการ
ลูกค้าครบวงจรด้วยบริการส่งต่อหนังสือค�้ำประกันให้คู่ค้าหรือ
ผูร้ บั ผลประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ท�ำธุรกรรมออนไลน์ได้ทนั ที ทุกที่
ทุกเวลา โดยไม่ตอ้ งไปเครือข่ายของสาขาธนาคาร และสามารถก�ำหนด
ขอบเขตและตรวจสอบสถานะของท�ำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ธนาคารได้ อ อกแบบระบบรั ก ษาความปลอดภั ย มาตรฐานที่
สามารถรองรับเทคโนโลยีบล็อกเชนในอนาคตได้อีกด้วย
ส�ำหรับลูกค้าบุคคล ธนาคารมุง่ ปรับเปลีย่ นกระบวนการด�ำเนินงาน
ภายในและปรับใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ มี ร ายได้ น ้ อ ย หรื อ
ประกอบอาชีพอิสระให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทั ล อาทิ
แอปพลิเคชัน SCB Easy ที่ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก เพื่อระบุแนวโน้มความต้องการ และสถานะความเสี่ยง
ในการขอสินเชื่อของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะใช้เวลา
อนุมัติเพียง 5 นาที
ส�ำหรับลูกค้า Wealth ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน iPlan
ส�ำหรับการให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำผลิตภัณฑ์ประกันผ่านระบบ
ดิจทิ ลั ทีเ่ หมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า (Need-based
Analysis) วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนความคุม้ ครองเพือ่
ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
กระบวนการดังกล่าวนอกเหนือจากจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดี
ให้แก่ลูกค้า พนักงานของธนาคารยังสามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนที่ธนาคารก�ำหนด
ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงในการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมได้

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ธนาคารพัฒนาขึ้นเพื่อส่งมอบประสบการณ์
ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า Wealth คือแอปพลิเคชัน wPlan บนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเสริมให้พนักงานมีความคล่องตัวในการให้
ค�ำแนะน�ำด้านการบริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน
ด้วยการแสดงข้อมูลสินทรัพย์ปัจจุบันที่ลูกค้าถือครองอยู่กับ
เครือธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด รวมทั้งแนวคิดการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์แบบ Open Architecture ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย และตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุน
อาทิ ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือตามเป้าหมายในการ
สร้างความมั่งคั่ง โดยแอปพลิเคชัน wPlan นี้จะช่วยให้ลูกค้า
สามารถตัดสินใจด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูล
ที่ครบถ้วนบนแพลตฟอร์มที่ทันสมัย
นอกจากนี้ ธนาคารได้พฒ
ั นาระบบ iOnboard ซึง่ เป็นระบบการ
เปิดบัญชีกบั ธนาคารทีเ่ พิม่ ความสะดวกรวดเร็วและสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้าภายใต้แนวคิด “One Wealth” ที่ลูกค้าสามารถ
เปิดบัญชีผา่ นระบบเพียงครัง้ เดียวและสามารถท�ำธุรกรรมได้ครบ
ทุกประเภทภายใน 10 นาที โดยระบบจะอ่านข้อมูลบัตรประชาชน
ที่ลูกค้าน�ำมาแสดง ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน
แบบออนไลน์และเรียลไทม์ไปยังกรมการปกครอง เพือ่ ตรวจสอบ
ว่าบัตรยังมีสถานะปกติ ไม่ได้ถูกแจ้งหายหรือถูกอายัด เพื่อ
ป้องกันกรณีการแอบอ้างเพือ่ เปิดบัญชี ปัจจุบนั ธนาคารได้ให้บริการ
เปิดบัญชีผ่านระบบงานดังกล่าวแล้วมากกว่า 1.5 ล้านบัญชี
อีกทัง้ มีการน�ำเทคโนโลยีการจดจ�ำใบหน้า มาช่วยในเรือ่ งของการ
พิสูจน์ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ซึ่งเทคโนโลยี
ดังกล่าวสามารถลดข้อผิดพลาดจากการเปรียบเทียบอัตลักษณ์
ลูกค้ากับบัตรประชาชนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการพิสจู น์ตวั ตน
ของลูกค้าทีม่ าเปิดบัญชีดว้ ยตาเปล่าของพนักงาน ทัง้ นีเ้ ทคโนโลยี
ดังกล่าวยังอยูใ่ นช่วงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
(Regulatory Sandbox) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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สินเชื่อแม่มณีศรีออนไลน์

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้
บริการสินเชือ่ ออนไลน์กบั ลูกค้า SME ทีม่ รี า้ นค้าหรือให้บริการบน
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) โดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning)
ในการวิเคราะห์และพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามความเหมาะสม
ส�ำหรับลูกค้าแต่ละราย ทั้งในด้านวงเงินและระยะเวลาการกู้ยืม
ทีเ่ หมาะสม โดยธนาคารร่วมมือกับ SCB Abacus และ บริษทั
ลาซาด้า จ�ำกัด ในการให้บริการสินเชือ่ ออนไลน์แก่ลกู ค้าทีม่ รี า้ นค้า
และบริการบนแพลตฟอร์มของลาซาด้า ซึ่งธนาคารสามารถ
พิจารณาและพร้อมอนุมัติสินเชื่อออนไลน์ (Digital Lending)
ได้ภายในระยะเวลา 15 นาที จากเดิมที่ใช้เวลา 3-7 วัน อีกทั้ง
ยังสามารถน�ำเสนอดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่าอัตราปกติ โดยธนาคารมี
เป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อออนไลน์แก่ลูกค้าที่มีร้านค้าและ

SME

BIZ

TER

CEN

บริการบนแพลตฟอร์มของลาซาด้ากว่า 500 ล้านบาท ภายใน
ปี 2562 โดยในปัจจุบันยังไม่มีประวัติการค้างช�ำระจากลูกค้า
ความส�ำเร็จในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาช่วยยกระดับประสบการณ์
บริการสินเชือ่ ออนไลน์ยงั ส่งผลให้แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รบั รางวัล
จากสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงระดับนานาชาติ ทัง้ รางวัล Global Retail
Banking Innovation Awards 2018 ประเภท Best Data
Analytics Initiative จัดขึน้ โดย The Digital Banker ผูใ้ ห้บริการ
ระดับโลกด้านข่าวสาร ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และคอนเทนต์สำ� หรับ
ธุรกิจบริการด้านการเงิน และรางวัล Digital Disruptor of
the Year โดยสถาบันวิจยั International Data Corporation
จากการมอบรางวัล IDC Digital Transformation Awards 2018
หรือ DX Awards

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ขยายฐานลูกค้าผ่านเครือข่ายพั นธมิตร

เพือ่ ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของลูกค้าให้สามารถด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจทิ ลั ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ธนาคารจึงสร้างพันธมิตร
และเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและช่องทางในการด�ำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้าของธนาคารได้
ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ของธนาคารในการผลั ก ดั น ผู ้ ป ระกอบการ
SME ภายในประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ในยุคดิจิทัล และตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ธนาคารจึงร่วมมือกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในการ
ส่งเสริมให้ SME ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจ
โดยการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มกูเกิลด้วย
Google My Business ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า SME ของธนาคาร
สามารถปักหมุดและเพิม่ ข้อมูลธุรกิจ อาทิ ชือ่ ธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ
เวลาท�ำการ เบอร์ติดต่อ เพื่อให้ค้นหาเจอใน Google Search

และยังน�ำทางไปสถานที่ประกอบการโดย Google Maps ซึ่ง
นับเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ SME
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยขับเคลือ่ นประเทศไทย
สู่การเป็น Digital Economy ในยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดยธนาคารตั้งเป้าหมายให้ลูกค้าสมัครใช้งาน Google My
Business ในปี 2561 จ�ำนวน 50,000 ราย ซึ่ง ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2561 ธนาคารมีลูกค้าใช้บริการ Google My Business
แล้วมากกว่า 29,000 ราย

การสร้างแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่ อลูกค้า SME

สืบเนื่องจากความส�ำเร็จของแอปพลิเคชัน Chatuchak Guide
ในปี 2560 ที่ธนาคารช่วยยกระดับผู้ประกอบการร้านค้า SME
ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรให้อยู่บนโลกออนไลน์เพื่อสร้างโอกาส
ในการขายมากขึ้น ธนาคารเดินหน้าพัฒนาและน�ำเสนอบริการ
บนแพลตฟอร์ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Marketplace) ในพื้ น ที่
แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญอื่นๆ ของประเทศไทย อาทิ พื้นที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ และห้างสรรพสินค้าแพลตทินัม โดยมุ่งเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจยุคดิจทิ ลั แก่ผปู้ ระกอบการ
ในพื้ น ที่ ด ้ ว ยการเชื่ อ มโลกออฟไลน์ แ ละออนไลน์ เข้ า ด้ ว ยกั น
อีกทั้งเป็นการเสริมประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้าง
ความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย บริการ
บนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นอีกหนึง่ กลยุทธ์ของธนาคาร
ทีใ่ ช้ดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มเข้ามาเป็นเครือ่ งมือในการขยายฐานลูกค้า
ในอนาคตต่อไป

Chatuchak Guide
ยอดดาวน์โหลด

Rattanakosin Guide
ยอดดาวน์โหลด

Platinum Guide
ยอดดาวน์โหลด

196,260 ครั้ง

4,344 ครั้ง

1,864
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เทคโนโลยีดิจิทัล
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี บ ทบาทส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริการและสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ธนาคาร
ไทยพาณิชย์จึงมุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลผ่านการ
สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Bank as
a Platform” โดยปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) บล็อกเชน
(Blockchain) ตลอดจนสร้างระบบนิเวศทางการเงิน (Financial
Ecosystem) ทีแ่ ข็งแรงให้กบั ประเทศเพือ่ ยกระดับการให้บริการ
ทางการเงินและผลักดันประเทศสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต
ธนาคารเดินหน้าพัฒนาการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน SCB
Easy อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ดิ จิ ทั ล แบงกิ้ ง อย่ า ง
เต็มรูปแบบ โดยในปี 2561 ธนาคารได้พฒ
ั นาและปรับปรุงระบบ

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเสถียรภาพสูงสุด ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการและตอบรับไลฟ์สไตล์ของผูใ้ ช้งาน
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งธนาคารได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ อาทิ การเปิดบัญชี
ออมทรัพย์ด้วยตัวเองผ่านนวัตกรรมไบโอแมทริกซ์ (Biometric)
บนโทรศัพท์มอื ถือ บริการเช็คออนไลน์ บริการสินเชือ่ และประกัน
เดินทาง พร้อมกันนีธ้ นาคารเริม่ ใช้เทคโนโลยีแชตบอต (Chatbot)
บนแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ภายใต้ชื่อบัญชี SCB Connect
เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ผสมผสานบริการของธนาคาร
กับเทคโนโลยีบนโซเชียลมีเดีย เพือ่ สร้างความสะดวกให้แก่ลกู ค้า
ในการรั บ การแจ้ ง เตื อ นความเคลื่ อ นไหวของบั ญ ชี ทั้ ง การ
แจ้งเตือนเงินเข้าและออก การเช็กข้อมูลค้างช�ำระบริการ และ
ยอดคงเหลือทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิทและสินเชื่อ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 4.3 ล้านราย

ผลการด�ำเนินงานบนช่องทางดิจิทัล
ผู้ใช้บริการ SCB Easy

~9 ล้านราย

สั ดส่ วนผู้ท�ำงานส่ วนตัว
(Self-Employed)
้ จากปี 2560 มากกว่า
เพิ่ มขึน

มีจ�ำนวนการเข้าใช้งานเฉลี่ย
มากกว่า

มีจ�ำนวนธุรกรรมการเงิน
มากกว่า

89 %

23 ครั้ง ต่อเดือน

86 ล้านรายการ

มีการอนุมัติเงินกู้
ส�ำหรับผูท
้ ำ� งานส่วนตัวมากกว่า

การลงทะเบียนใช้ SCB Connect
มากกว่า

23 ล้านบาท

4.3 ล้านบัญชี
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ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

นับตั้งแต่ปี 2560 ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการน�ำ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
จึงได้จัดตั้ง บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด (SCB Abacus) ขึ้น
เพื่อให้ธนาคารสามารถปรับตัวและตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้น�ำในการ

พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการให้ความรู้และ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินได้งา่ ยและสะดวกมากยิง่ ขึน้
อาทิ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ “สิ น เชื่ อ แม่ ม ณี ศ รี อ อนไลน์ ” ซึ่ ง จะกล่ า ว
รายละเอียดในหัวข้อการขยายฐานลูกค้า “แอปพลิเคชันเก็บหอม”
และ “แชตบอตน้องเผือกหอม” ในหัวข้อการเข้าถึงบริการทางการ
เงินและส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

บล็อกเชน (Blockchain)

ธนาคารได้พฒ
ั นาและต่อยอดการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถช่วยลดระยะเวลา ลดค่า
ใช้จา่ ยในการท�ำธุรกรรมและช่วยเพิม่ สภาพคล่องทางธุรกิจให้แก่

ผู้ใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานให้กับองค์กร โดยธนาคารมุ่งใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีบล็อกเชนในการพัฒนาและส่งมอบบริการที่ดีที่สุด
ให้แก่ลูกค้า

นวัตกรรมเพื่ อยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิวัติการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาผ่านบล็อกเชน

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เพิม่ ประสิทธิภาพในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดซือ้
จัดจ้าง ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ
โดยเปิ ด ตั ว แพลตฟอร์ ม บี ทู พี (Blockchain Solution for
Procure-to-Pay: B2P) ซึ่ ง เป็ น แพลตฟอร์ ม จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ครบวงจรบน อาร์ 3 บล็อกเชน (R3 Blockchain) ครัง้ แรกของโลก
โดยแพลตฟอร์มบีทูพีครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งซื้อ
สินค้าจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการช�ำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร
และด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ปลอดภัย โปร่งใส
และตรวจสอบข้อมูลได้ ระบบจึงสามารถแสดงขัน้ ตอนการจัดซือ้
จัดจ้าง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นธุรกรรมในแต่ละขั้นตอน
อีกทั้งช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ อาทิ ใบสั่งซื้อ ใบรับรอง และ
ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ส่งผลให้การท�ำธุรกรรมรวดเร็วขึ้น สามารถ
ประหยัดทรัพยากรตลอดทั้งกระบวนการท�ำงานได้ถึงร้อยละ 50
เมื่อเทียบกับการใช้กระบวนการจัดซื้อในรูปแบบเดิม

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และองค์กรชั้นน�ำของประเทศ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ภาคเศรษฐกิจ การเงิน
และสังคมไทย โดยได้สร้างแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ส�ำหรับการตรวจสอบ
เอกสารทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain
Solution for Academic Document Verification: B.VER)
ที่ ช ่ ว ยให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาหรื อ องค์ ก รต่ า งๆ สามารถตรวจ
สอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาหรื อ ใบแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript)
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ครัง้ แรกของประเทศไทย
โดยแพลตฟอร์ม B.VER จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและการขอเอกสารทางการ
ศึกษาที่มีจ�ำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งในขั้นตอนต่างๆ จ�ำเป็น
ต้องใช้ทงั้ บุคลากรและเวลาในการด�ำเนินการเป็นอย่างมาก จึงช่วย
ลดภาระให้กับทุกฝ่ายในการด�ำเนินการ อาทิ การยืนยันเอกสาร
จากทางมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง องค์ ก รสามารถตรวจสอบเอกสาร
โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม B.VER ได้ทันที
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ระบบนิเวศทางการเงิน (Financial Ecosystem)

ธนาคารมุ ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เป็ น
หนึ่งในเครื่องมือส�ำหรับการสร้างระบบนิเวศทางการเงิน ซึ่ง
รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ในชีวติ ประจ�ำวันและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทหี่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้
การยกระดับระบบนิเวศทางการเงินในมหาวิทยาลัย

ธนาคารร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการขับเคลือ่ นโครงการ Sasin School
of Management for a Digital World ภายใต้แนวคิด “FIRST
INTO THE FUTURE” ซึ่งเป็นการร่วมส่งเสริมให้สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ เป็นสังคมต้นแบบของสถาบันการศึกษา
และสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับชั้นน�ำของประเทศที่ก้าวสู่สังคม

ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในบริการของธนาคารที่เป็น
ประโยชน์กับทุกภาคส่วนในสังคม อาทิ มหาวิทยาลัย และ
ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น

ไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างแท้จริง โดยธนาคารร่วมสร้าง
ระบบนิเวศทางการเงิน (Financial Ecosystem) ภายในสถาบัน
ผ่านการพัฒนานวัตกรรม อาทิ ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน (Sasin
Scan N’ Go) แห่งแรกของเมืองไทย แอปพลิเคชันศศินทร์ ทีช่ ว่ ย
เสริมให้บคุ ลากร และนิสติ ได้เรียนรูแ้ ละได้รบั ความสะดวกสบาย
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่

Sasin Application

Sasin Virtual
Classroom

Sasin Smart Canteen

Sasin Smart Car Park

ช่วยนิสิตของศศินทร์ในการ
บริ ห ารจั ด การตารางเรี ย น
และลงทะเบียนเรียนได้ผ่าน
แอปพลิเคชัน

ระบบห้ อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะที่
ช่ ว ยให้ นิ สิ ต สามารถเข้ า ถึ ง
การเรียนการสอนจากที่ต่างๆ
ทั่วโลก

โรงอาหารอัจฉริยะที่สามารถ
สแกน QR Code ด้วย Mobile
Banking Application ในการ
ช�ำระค่าอาหาร

เทคโนโลยีจ�ำป้ายทะเบียนรถ
โดยมีตัวอ่านติดตรงที่กั้นทาง
เข้า-ออก

“ศศินทร์และเอสซีบี เป็นพั นธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ทม
ี่ จ
ี ด
ุ มุง
่ หมาย
ร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และช่วยแก้ Pain Point ของนิสิตและบุคลากร ช่วยให้สถาบัน
ปรับตัวและกลายเป็นสังคมต้นแบบในยุคดิจท
ิ ล
ั ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ผมมองว่าเอสซีบีมองขาดในเรื่องนี้ ซึ่งมัน
ไม่ใช่แค่ Revolution แต่มันเป็น Evolution ของการท�ำธุรกิจ
ในยุคนี้เลย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ กระบวนรัตน์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการด้านการพั ฒนาประสิทธิภาพองค์กร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

พลิกโฉมประสบการณ์ทางการเงินในห้างสรรพสินค้า

จากความส� ำ เร็ จ เมื่ อ ปี 2560 ในการพลิ ก โฉมประสบการณ์
การช้อปปิ้งในยุคค้าปลีก 4.0 ที่ธนาคารได้ร่วมมือกับ บริษัท
เดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัล
และเสริมสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้เงินสดครั้งแรกของ
ประเทศไทย ในปี 2561 ธนาคารได้สานต่อความร่วมมือส�ำคัญ
อีกครั้ง ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “The
First Evolution of Experiential Shopping โลกใหม่
ประสบการณ์ใหม่” เป็นการผสานดิจิทัลแบงกิ้งและไลฟ์สไตล์
ช้อปปิง้ เข้าด้วยกัน โดยปรับใช้เทคโนโลยีในการพลิกประสบการณ์
ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อเพื่อตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของ

ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็น บริการช�ำระเงินในรูปแบบไร้บตั รเครดิต (Virtual
Credit Card) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปพลิเคชัน
SCB Easy บนโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการ
ช่วยให้ช้อปปิ้งสะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ i-Reserved Parking
บริการจองที่จอดรถล่วงหน้า เป็นต้น โดยความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของธนาคารในการน�ำ
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาเสริ ม ขี ด ความสามารถให้ กั บ พั น ธมิ ต ร
ทางธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย National e-Payment
ของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้กา้ วสูเ่ ศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั
ไร้เงินสด

“ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในการสร้าง Payment
Ecosystem และ Cashless Society อย่างครบวงจรนี้ช่วย
เสริมให้ลูกค้าของเราได้รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี
่ น
ทีท
ั สมัย และทัง
้ เดอะมอลล์และเอสซีบเี องก็เข้าใจพฤติกรรมของ
้ ท�ำให้เราสามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ลูกค้าในภาพรวมมากยิง
่ ขึน
่ รงกับความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงเวลาได้”
และบริการทีต
คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์
Chief Marketing Officer บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด

ปรับปรุงโครงสร้างพื้ นฐานโรงพยาบาลด้วยนวัตกรรม

จากความมุ่งมั่นของธนาคารที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนของสังคม
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสมัยใหม่ ธนาคาร
จึงได้รว่ มมือกับโรงพยาบาลศิรริ าชในการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
และยกระดับการให้บริการผู้ป่วยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน
โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital Application) และศิรริ าช
คอนเน็ค (SIRIRAJ Connect) ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ที่ช่วย
ให้ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข่าวสารและข้อมูลเบื้องต้นของ

โรงพยาบาลและผู้ป่วย อาทิ การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย
ตารางนัดบริการจากโรงพยาบาล การจองคิวออนไลน์ การให้
ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ แชตบอตสอบถามเรื่อง
สุขภาพ โดยผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
ได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีข้างต้นยังช่วยเพิ่ม
ความสะดวกและเพิ่ม ประสบการณ์ที่ดีใ นการรับบริการของ
ผู้ป่วยอีกด้วย
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

การบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ตีลังกา (Going Upside Down) ที่มุ่งเน้น
เพิ่มขีดความสามารถของธนาคารให้เติบโตในสภาวะการแข่งขัน
ที่ ต ้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของ
ธนาคาร และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า จึงจ�ำเป็นต้อง
สร้างรูปแบบการท�ำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ ได้มโี อกาสในการเสนอความเห็น
แก้ไข ปรับปรุง และทดลองท�ำสิ่งใหม่ๆ น�ำเทคโนโลยีเข้ามา

ให้บริการ ตลอดจนปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้ กั บ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น นี้ ธนาคาร
ยังได้มีการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ซึง่ มีเป้าประสงค์สงู สุดในการบรรลุวสิ ยั ทัศน์
ของธนาคารในการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” (The Most
Admired Bank)

แนวทางการบริหารจัดการและสื่อสารภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์

ส�ำหรับการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในปีที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งเน้นกลยุทธ์การสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความครอบคลุมและเข้าถึง
โดยตรง (Inclusion) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 มิติ คือ

การสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล
(Digital Acquisition)

การร่วมมือกับพั นธมิตรทางธุรกิจ
(Bank As a Platform)

การสร้างเนื้อหาออนไลน์
ที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงิน
(Financial Literacy)

โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารภายใต้
การบริ ห ารจั ด การของธนาคารเอง
อย่างเช่น เว็บไซต์ธนาคาร ที่ได้รับการ
ปรับปรุงใหม่และเริ่มใช้งานในช่วงกลาง
ปี 2561 แอปพลิเคชันและสื่อโซเชียล
มีเดียทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งการใช้ช่องทาง
ดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การซื้ อ สื่ อ โฆษณา สามารถควบคุ ม
จั ด การเนื้ อ หาได้ เ อง และสื่ อ สารได้
โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการสร้าง
ระบบนิ เวศทางการเงิ น (Financial
Ecosystem) ผ่ า นการสร้ า งความ
ร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ จาก
หลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีธนาคาร
เป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ให้ แ ก่ ทุ ก ภาคส่วนในสังคม ส่งผลให้
ธนาคารสามารถน�ำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเงิน ให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ และผูท้ ขี่ าดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
เพื่ อ บ่ ม เพาะพฤติ ก รรมทางการเงิ น
ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น การป้ อ งกั น และแก้ ไข
ปัญหาในระดับบุคคลและระดับโครงสร้าง
เศรษฐกิจโดยรวม และยังเป็นหนึ่งใน
เครือ่ งมือส�ำหรับการสร้างความสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณค่ากับธนาคาร
ในอนาคต

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ส�ำหรับการสือ่ สารภายในองค์กร ธนาคารมุง่ ปลูกฝังวัฒนธรรมการท�ำงานทีย่ ดึ ความต้องการของลูกค้าเป็นทีต่ งั้ เพือ่ ส่งมอบประสบการณ์ที่
ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยกิจกรรม People With Purpose ซึ่งครอบคลุม 3 องค์ประกอบ อันได้แก่ People Purpose, Team Purpose
และ SCB Purpose ซึ่งธนาคารเชื่อว่า การสร้างจิตส�ำนึกของการท�ำงานอย่างมีความหมายนี้ (Sense of Purpose) จะสามารถเสริมความ
ผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร ตลอดจนน�ำไปสู่ความผูกพันระหว่างธนาคารและลูกค้าอย่างยั่งยืนในที่สุด (Emotional Bonding)

เปาหมายสูงสุดในการเปน “ธนาคารทีน่ า ชืน่ ชมทีส่ ดุ ”
SCB
Purpose

Team Purpose

People Purpose

เปาหมายในระดับทีม โดยแตละทีมในองคกรจะตอง
มีเปาหมายรวมในการแกปญหา (Pain Point)
ของลูกคาเพือ่ นําไปสู“การสรางประสบการณทดี่ ”ี
เปาหมายในระดับบุคคลที่มีความแตกตางกัน
ในแตละบุคคล

People with Purpose
ธนาคารมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงเป้าหมายที่แท้จริงในการ
ท�ำงาน ผ่านการตั้งค�ำถาม #เรามาท�ำงานเพื่ออะไร ภายใต้วัตถุประสงค์ในการ
ปลุกพลังบวกและสร้างคุณค่าในการท�ำงานให้แก่พนักงาน ด้วยการสื่อสารคลิป
วิดีโอของพนักงานจากหลากหลายบทบาทหน้าที่ และหน่วยงาน ซึ่งเล่าถึง
เป้าหมายการท�ำงานของแต่ละคน พร้อมกันนี้ ธนาคารยังด�ำเนินแคมเปญในการ
ชวนพนักงานทั่วทั้งองค์กรร่วมตอบค�ำถาม #เรามาท�ำงานเพื่ออะไร ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

051

มุ่งสู่การเป็น…

องค์กรที่
ห่วงใยพนักงาน

ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เสียงสะท้อนจากพนักงาน

15
2

4

19 20

ความสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อธนาคารไทยพาณิชย์

ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ
20

การพั ฒนาศักยภาพบุคลากร/
การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล

19

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

15

การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ

4

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

2

การปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน
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การพั ฒนาศักยภาพบุคลากร/
การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล
ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ที่ เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในปัจจุบัน ธนาคารจึงก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ตีลังกา (Going Upside Down) ที่จะน�ำพาองค์กร
ก้าวทันการพัฒนาทางเทคโนโลยี ดังนั้น การบริหารจัดการและ
การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะ
น�ำพาองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานทุกระดับให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต

นับตั้งแต่ปี 2560 ธนาคารได้จัดตั้ง SCB Academy ขึ้นเพื่อเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติ
หน้าที่และเติบโตในยุคดิจิทัล ผ่านการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่
กระตุ้นความสนใจ น�ำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับบริบทการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนปรับใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีช่ ว่ ยให้พนักงานสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่ ทุกเวลา
บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานให้สามารถ
เติบโตไปพร้อมกับธนาคาร

Digital Academy

ด้วยพันธกิจของธนาคารที่สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมด้วย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุคแห่งเทคโนโลยี ธนาคารจึงได้
สร้าง Digital Academy ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของ SCB Academy
ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะพนักงานให้มีความรู้และทักษะทั้ง
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหมวดความรู้อื่นๆ ที่พนักงานสนใจ
ผ่านการน�ำเสนอองค์ความรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ และมีความ
เชื่อมโยงโดยตรงกับบริบทในการท�ำงานปัจจุบัน ซึ่งธนาคาร
คัดเลือกองค์ความรู้ดังกล่าวจากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
ชัน้ น�ำระดับโลก อาทิ Degreed, Coursera, LinkedIn Learning
และ Udemy ที่ช่วยให้พนักงานสามารถเลือกเรียนหลักสูตร
ได้ตามความสนใจ หรือตามเป้าหมายทางอาชีพทีต่ งั้ ไว้ แพลตฟอร์ม
ดังกล่าวยังมีจดุ เด่นด้วยการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการบริหาร
จัดการข้อมูลพนักงาน และแนะน�ำบทเรียนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อ
พนักงานเข้าเรียนครบตามที่หลักสูตรก�ำหนด และปฏิบัติหน้าที่
ตามข้ อก� ำ หนดในการท� ำ โครงการของธนาคาร พนั ก งานจะ
สามารถหมุนเวียนไปยังต�ำแหน่งงานใหม่ภายในองค์กรได้ ในการนี้
Digital Academy จึงเป็นกลไกส�ำคัญทีเ่ สริมความรู้ พัฒนาทักษะ
และเชื่อมโยงโอกาสและความก้าวหน้าให้พนักงานทุกระดับ
สามารถเติบโตไปกับธนาคาร

พลเมื อ งดี (จิ ทั ล ) คื อ ชุ ม ชนออนไลน์ บ นเว็ บ ไซต์
http://www.phonlamuangdee.com ที่ถูกสร้างขึ้น
เพือ่ สร้างประสบการณ์การเรียนรูร้ ปู แบบใหม่ ทีม่ หี ลักสูตร
และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมสนับสนุนให้พนักงาน
สามารถพั ฒ นาทั ก ษะใหม่ ๆ เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ใน
ต� ำ แหน่ ง งานแห่ ง อนาคต และยั ง เปิ ด ให้ ผู ้ บ ริ ก าร
ทัว่ ไปสามารถเข้าชมและเรียนรูไ้ ด้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งใช้แพลตฟอร์มพลเมืองดี (จิทัล) เป็น
ช่องทางให้พนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ ไม่วา่ จะอยู่
ที่ไหนก็สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ได้ อีกทั้ง
ยังมีการเชือ่ มต่อแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ภายใต้ชอื่ บัญชี
พลเมืองดี (จิทัล) ที่คอยส่งข้อมูลหรือบทความที่น่าสนใจ
อย่างต่อเนื่อง

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ควบคู ่ ไ ปกั บ การสร้ า งศั ก ยภาพและทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ให้ แ ก่
พนักงาน ธนาคารยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลภายในองค์กร
โดยแบ่งระดับทักษะดิจิทัลออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ “ผู้รู้”
(Awareness) หมายถึงกลุ่มบุคลากรที่รู้จักเทคโนโลยีดิจิทัล
แต่ยังไม่ได้น�ำมาใช้ปฏิบัติกับงานอย่างจริงจัง จนถึงระดับสูงสุด

ซึ่งเป็นระดับ “กูรู” (Expert) หรือกลุ่มบุคลากรที่สามารถใช้
เทคโนโลยีในการในการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ ทั้งนี้ ภายใน
ปี 2562 ธนาคารตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนมีทักษะดิจิทัล
ในระดับ “ผู้รู้” และพนักงานอย่างน้อยร้อยละ 80 มีทักษะดิจิทัล
ในระดับ “ผู้สร้าง”

เส้นทางพลเมืองดี (จิทัล) (Digital Citizen)

ผู้รู้ (Awareness)
เส้นทาง ประชาชน
พลเมืองดี(จิทัล)
(Digital Resident Path)

รู้และเข้าใจค�ำศัพท์และบริบทขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับดิจิทัล รวมถึงประโยชน์และ
ผลกระทบต่างๆ
ผู้ใช้ (Resident)

สามารถใช้เครื่องมือหรือวิธีการท�ำงานในโลกดิจิทัล ให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว (Agility)
ผู้สร้าง (Native)

มีทกั ษะเฉพาะทางและสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะด้านนัน้ ๆ ในการสร้างคุณค่า
ใหม่ๆ ให้กบั งานทีท่ ำ� อยูห่ รือธุรกิจของลูกค้า
เส้นทาง พลเมืองดี(จิทัล)
มืออาชีพ
(Digital Native Path)

ผู้เชี่ยวชาญ (Master)

มีความเชีย่ วชาญด้านดิจทิ ลั ด้านใดด้านหนึง่ และมีผลงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จใน
ด้านทีเ่ ชีย่ วชาญและเป็นทีย่ อมรับภายในองค์กร รวมทั้งมีความเป็นผู้น�ำที่จะแก้ไข
ปัญหาทีซ่ บั ซ้อนและสร้างมืออาชีพรุน่ ใหม่ๆ เพือ่ สืบทอดทักษะทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อองค์กร
กูรู (Expert)

มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศในความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านดิจิทัล สามารถสื่อสารและ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
การสร้างทักษะแห่งอนาคต

เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหารและพนักงานธนาคารให้มคี วามรู้
ความเข้าใจ ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการและลึกซึ้งในด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ธนาคาร
จึงร่วมมือกับ International Institute for Management
Development (IMD) ซึง่ เป็นองค์กรชัน้ น�ำระดับโลกในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมที่ทันสมัย
หลากหลายและเหมาะสมแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ นอกจากนี้

ส�ำหรับพนักงานทั่วไป SCB Academy ได้พัฒนาและน�ำเสนอ
หลักสูตรอบรม และบทเรียนต่างๆ ทั้งหลักสูตรบังคับ หลักสูตร
พื้นฐาน และหลักสูตรเฉพาะที่ช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ และเสริมให้พนักงานสามารถหมุนเวียนไปยังต�ำแหน่งงานอืน่
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพได้ ซึ่งหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งหมด
ถูกออกแบบมาให้ตอบรับกับพันธกิจของธนาคาร ตลอดจนสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการด�ำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน
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หลักสูตรพั ฒนาศักยภาพส�ำหรับบุคลากรทุกระดับ
Executive Leadership Program (ELP)

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารระดับสูง
วัตถุประสงค์: เพิ่มศักยภาพการเป็นผู้น�ำเพื่อขับเคลื่อน
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล โดยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital Transformation)
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล (Data Analytics) รวมถึ ง
การสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ (Bank as a Platform) ซึง่ ลักษณะ
การเรียนรู้จะผสมผสานทั้งความรู้ผ่านห้องเรียนและการ
จั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) กั บ การสร้ า ง
ประสบการณ์ จ ริ ง ที่ ใ ห้ ผู ้ บ ริ ห ารได้ มี โ อกาสเรี ย นรู ้ แ ละ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั หลายองค์กรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ

ในเรือ่ ง Digital Transformation และ Data Analytics ผ่าน
Partnership Development Trip ที่ประเทศจีน และ
สิงคโปร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ
ธนาคารอีกด้วย
ผลการด�ำเนินงาน: ผูบ้ ริหารระดับสูงจ�ำนวน 61 คน ผ่านการ
อบรม และ 55 คน ได้ท�ำหน้าที่เป็นโค้ช

Managerial Programs (MP)

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้จัดการ
วัตถุประสงค์: พัฒนาผูจ้ ดั การให้มที กั ษะของผูน้ ำ� แห่งอนาคต
เพื่อน�ำทีมและธุรกิจไปข้างหน้าบนการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านดิจิทัล ผ่านโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของธนาคารตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านของ
องค์กร (Strategic Transformation) โดยเรียนรู้ทั้งใน
รูปแบบห้องเรียน และบนระบบคลาวด์ (Cloud-based)
ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง จุดเด่นที่ส�ำคัญคือการ
เรียนรูก้ บั ผูบ้ ริหารระดับสูงทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นโค้ช เพือ่ แลกเปลีย่ น

องค์ ค วามรู ้ ข องการเป็ น ผู ้ น� ำ ให้ กั บ ผู ้ จั ด การ ซึ่ ง เป็ น การ
ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารมีสว่ นร่วมในการพัฒนาบุคลากร (Leaders
Teach Leaders) ทัง้ ยังเป็นต้นแบบของผูน้ ำ� ทีด่ ขี องธนาคาร
ผลการด�ำเนินงาน: ผูจ้ ดั การทีผ่ า่ นการอบรมจ�ำนวน 606 คน
และผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการอบรมและท�ำหน้าที่เป็น
โค้ชจ�ำนวน 55 คน

Foundation Building and Reskilling Program

กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานบริหารและเจ้าหน้าที่
วั ต ถุ ป ระสงค์ : พัฒนาความรู้ด้านการเงินการธนาคารที่
รอบด้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ผลการด�ำเนินงาน:
หลักสูตร Transactional 101

20,287 คน

ความมัน่ ใจ และความพร้อมให้แก่พนักงานในการหมุนเวียนงาน
และการเติบโตไปกับธนาคาร

หลักสูตร Wealth 101

20,854 คน

หลักสูตร Credit 101

20,619 คน

ธนาคารจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรเครดิตขั้นสูง (Omega) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน โดยมีพนักงานจ�ำนวน
1,300 คนเข้าร่วมการอบรม และ 1,070 คนผ่าน การทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร (Omega Certificate)
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

นอกเหนือจากหลักสูตรการพัฒนาผูบ้ ริหาร และหลักสูตรพืน้ ฐาน
ทั่วไปส�ำหรับพนักงาน ธนาคารยังท�ำการวิเคราะห์และค้นหา
หลักสูตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการ
และความเหมาะสมของพนักงานในแต่ละหน่วยงาน และเพือ่ ส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงได้
ตั้งเป้าหมายให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ยอย่างน้อย 40
ชั่วโมงต่อคน โดยในปี 2561 มีจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
71 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ธนาคารตั้งไว้

ค่าใช้จ่ายส� ำหรับการพั ฒนาบุคลากรในปี 2561

585

ล้านบาท

หลักสู ตรอบรมที่จัดขึ้นในปี 2561

1,351

หลักสูตร

“แบงก์อยู่ในช่วงก�ำลังปรับ เปลี่ย นอย่างมาก เราก็ต้องเปลี่ ย น
และปรับตัวตาม ซึ่งมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้ลองท�ำสิ่งใหม่ๆ
แบงก์เองก็ชว
่ ยเราพั ฒนาความสามารถด้วยหลักสูตรอบรมต่างๆ
และได้เรียนรูจ
้ ากการลงมือท�ำจริงโดยมีพี่พนักงานท�ำหน้าทีเ่ ป็นโค้ช
คอยดูแลและสอนงานตลอด ท�ำให้เรารูส
้ ก
ึ มัน
่ ใจว่าจะสามารถเติบโต
ไปกับธนาคารได้ แม้รูปแบบการท�ำงานจะเปลี่ยนไป”
คุณศิริวรรณ สันติธรรมสุทธิ์
Senior Business Relationship Officer

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงาน
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน

2558

2559

2560

2561

เป้าหมาย 2561

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
(ชั่วโมงต่อคน)

54

63

62

71

40

นอกจากการวัดผลด้านการพัฒนาบุคลากรแล้ว ธนาคารยังวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพนักงาน (Human Capital Return
on Investment: HCROI) เพื่อใช้เป็นตัววัดการลงทุนเรื่อง
บุคลากรในภาพรวมที่เหมาะสมของธนาคาร โดยพิจารณาจาก
ระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งค�ำนวณจากสัดส่วนของรายได้กับ
ค่าใช้จา่ ยของพนักงานทัง้ หมด ครอบคลุมทัง้ ในส่วนของเงินเดือน

สวัสดิการ และค่าฝึกอบรมของพนักงาน ว่าก่อให้เกิดก�ำไร
ต่อองค์กรเท่าไร โดยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพนักงาน
เท่ากับ 4.95 ในปี 2558 4.32 ในปี 2559 3.86 ในปี 2560
และ 3.50 ในปี 2561 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอันเป็นผลมาจาก
การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเทคโนโลยีภายใต้โครงการ SCB
Transformation เพื่อรองรับการเติบโตของธนาคารในยุคดิจิทลั

057
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การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ธนาคารมุ่งสรรหาบุคลากร
ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเข้ า มาร่ ว มงานกั บ ธนาคาร ภายใต้
เป้าหมายทีต่ อ้ งการเป็นหนึง่ ในห้าองค์กรชัน้ น�ำในประเทศไทยทีม่ ี
ผู้อยากเข้าร่วมงานด้วย ธนาคารจึงก�ำหนดและด�ำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การสรรหาและดึงดูดบุคลากรเชิงรุก ผ่านการสร้าง

ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรชั้นน�ำในการจัดโครงการที่
ส่งเสริมการเติบโตทางการศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์
ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพร่ ว มกั น ควบคู ่ ไ ปกั บ การส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ
เพื่อรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้ร่วมงานและเติบโตไปกับธนาคาร
อย่างยั่งยืน

การพั ฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและดึงดูดผู้มีความสามารถทั้งในและนอกองค์กร

ธนาคารด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะส� ำ หรั บ ผู ้ มี ศั ก ยภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและรักษาบุคคลากรที่มีศักยภาพ
ให้ร่วมงานกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยท�ำการคัดเลือกพนักงาน
ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้น�ำองค์กรในอนาคต
(Future Leader) จากหลากหลายหน่วยงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้น�ำ การบริหารงานที่หลากหลาย ตลอดจนการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ผ่านรูปแบบการพัฒนาตามหลักการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ได้แก่ 1) On-the-job Training
(ร้อยละ 70) มุ่งเน้นให้บุคลากรได้ทดลองท�ำโครงงานใหม่ๆ
ทีท่ า้ ทาย การเยีย่ มชมการด�ำเนินงานขององค์กรทีเ่ ป็นแบบอย่าง
ที่ดีในด้านต่างๆ 2) Coaching and Mentoring (ร้อยละ 20)
เน้นการสอนงาน การจัดโปรแกรมพี่เลี้ยงโดยผู้บริหารให้แก่
บุคลากรที่มีศักยภาพ รวมไปถึงโปรแกรม Job Shadowing ร่วม
กับผู้บริหาร และ 3) Formal Training (ร้อยละ 10) เน้นการ
จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นจ�ำเป็นต่อการเติบโตของ
บุ ค ลากรร่ ว มกั บ ธนาคารเพื่ อ เร่ ง รั ด ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และ
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงขององค์กรในปัจจุบนั พร้อมกันนี้
ธนาคารยังได้รว่ มกับ International Institute for Management
Development (IMD) พั ฒ นาและจั ด หลั ก สู ต ร Talent
Acceleration Program (TAP) ซึ่งเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ

ระยะเวลา 4 เดือน เพือ่ พัฒนาภาวะความเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
เชิงยุทธศาสตร์ และศักยภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ทางดิ จิ ทั ล โดยการให้ ค วามรู ้ แ ละเพิ่ ม ทั ก ษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ผ่านการ
ปฏิบัติและลงมือท�ำจริงในโครงการต่างๆ ที่เป็นกรณีศึกษาของ
ธนาคาร รวมถึงการเพิ่มทักษะความเป็นผู้น�ำในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยการพูด
คุยกับโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมที่
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และสร้างทีมทีแ่ ข็งแกร่ง
เพื่ อ เป็ น การดึ ง ดู ด ผู ้ มี ค วามสามารถเข้ า ร่ ว มงานกั บ ธนาคาร
ในปี 2561 ธนาคารได้ ร ่ ว มลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจกั บ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในโครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร
การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมทางวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของธุรกิจธนาคาร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มี
ทักษะและความสามารถทีพ่ ร้อมท�ำงานด้านเทคโนโลยีกบั สถาบัน
การเงินการธนาคาร โดยมีนักศึกษากว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการ
และได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์การฝึกงานจริงผ่านการร่วมท�ำงาน
กับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีของธนาคาร

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

SCB Tech Day: Challenge your inspiration

โครงการ SCB Future Leader Challenge

ธนาคารมุ่งสร้างช่องทางในการสรรหาพนักงานผู้มีศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วมงานกับองค์กร
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในปี 2561
ธนาคารได้จัดกิจกรรม SCB Tech Day: Challenge your
inspiration ภายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการดึ ง ดู ด นั ก ศึ ก ษา
ในสายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาพลักษณ์
การเป็นธนาคารแห่งเทคโนโลยี (SCB Tech Brand) ซึง่ นักศึกษา
ได้รว่ มแข่งขันวิเคราะห์กรณีศกึ ษาทางธุรกิจและน�ำเสนอแนวทาง
การด�ำเนินงาน ซึง่ นักศึกษาทีช่ นะการแข่งขันจะได้ไปเยีย่ มชม
การท�ำงานของบริษัทเทคโนโลยีชั้นน�ำในประเทศสิงคโปร์
การจัดกิจกรรม SCB Tech Day ท�ำให้นกั ศึกษาจ�ำนวน 44 คน
เข้าร่วมท�ำงานกับธนาคารในต�ำแหน่งงาน อาทิ นักวิเคราะห์
ธุรกิจ นักพัฒนา User Interface และ Experience เป็นต้น

ธนาคารร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์
แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 5
ในการจัดการแข่งขันโครงการประกวดวิเคราะห์กรณีศึกษา
ธุรกิจส�ำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท (SCB Future
Leader Challenge 2018: SCBFLC) ซึ่ ง เป็ น เวที ที่
เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เข้ า แข่ ง ขั น ทั้ ง ในไทยและต่ า งประเทศได้
เข้ า ร่ ว มแสดงความสามารถเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ แ ละ
น�ำเสนอกรณีศึกษาทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักศึกษาและองค์กรการศึกษา
โดยที ม ชนะเลิ ศ ได้ รั บ รางวั ล ถ้ ว ยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ทั้งนี้ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 122 ทีม จาก
18 ประเทศ
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การส่งเสริมการหมุนเวียนงานภายในองค์กร

ควบคู่ไปกับการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน
กับองค์กร ธนาคารยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้มีโอกาส
เรียนรู้และทดลองท�ำงานในต�ำแหน่งงานใหม่ๆ เพื่อเติบโตไป
พร้อมกับธนาคาร โดยธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการหมุนเวียน
งานภายในองค์ ก ร ตลอดจนติ ด ตามความต้ อ งการและการ
พัฒนาของพนักงานหลังจากการโอนต�ำแหน่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจะเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้และ

สร้างทักษะใหม่ๆ ให้กบั ตนเองในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจธนาคาร
ได้อย่างเหมาะสม สอดรับกับยุทธศาสตร์เชิงธุรกิจ ตลอดจนช่วยให้
ธนาคารสามารถเตรียมอัตราก�ำลังคนและวางแผนทรัพยากร
ได้อย่างเหมาะสม โดยในปี 2561 มีพนักงานหมุนเวียนไปยังต�ำแหน่ง
งานใหม่ภายในองค์กรมากกว่า 900 คน ซึ่งธนาคารมีความมุ่งมั่น
ทีจ่ ะสนับสนุนการหมุนเวียนงานภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ให้พนักงานทุกระดับสามารถเติบโตไปกับธนาคารได้อย่างยั่งยืน

กระบวนการหมุนเวียนงานภายในองค์กร

ทดสอบศักยภาพ
เบื้องต้น

ติดตาม ดูแลพนักงานเพื่ อ

ฝึกอบรมและพั ฒนาทักษะ

นําเสนอหลักสูตรอบรมเพิ่ มเติม

ที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

เริ่มปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งานใหม่

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
มีแนวคิดการท�ำงานแบบ Entrepreneurship มีความยืดหยุ่น
และมี วิ ธี คิ ด ที่ เ หมาะกั บ การท� ำ งานกึ่ ง ทดลองได้ ใช้ ศั ก ยภาพ
ของตนอย่างเต็มที่ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้พนักงานภายใน
องค์กรทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมแผนก SCB 10X ซึ่งเป็น
หน่ ว ยงานใหม่ ที่ ธ นาคารจั ด ตั้ ง ขึ้ น มุ ่ ง เน้ น การน� ำ เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสร้างผลิตภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Product)
ผ่านโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ทีจ่ ะสร้างประสบการณ์และคุณค่าใหม่

ฝึกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน

ให้กับลูกค้า ด�ำเนินงานภายใต้การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
วิ ถี ใ หม่ ซึ่ ง มี ค วามคล้ า ยสตาร์ ท อั พ (Startup) มี โ ครงสร้ า ง
องค์กรแบบราบ (Flat Organisation) และส่งเสริมให้ทีมงาน
มี แ นวคิ ด และวั ฒ นธรรมของตั ว เอง สามารถลองผิ ด ลองถู ก
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนและจะสร้างผลกระทบ
เชิ ง บวกต่ อ ธนาคาร โดยธนาคารท� ำ การสรรหาผู ้ มี ค วามรู ้
ความสามารถที่เหมาะสม เน้นคนที่กล้าคิดกล้าท�ำ เข้าร่วมเป็น
กลุ่มปฏิบัติการพิเศษดังกล่าว

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

การสร้างความผูกพั นภายในองค์กร

ธนาคารมุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและคืนกลับให้แก่สังคม ผ่านการสร้างวัฒนธรรม
จิตอาสาภายในองค์กร ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคาร
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความสมัครใจที่จะ
ท�ำประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง โดยธนาคารเชื่อว่าการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จะช่วยเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและความเป็นผู้น�ำ
ให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2561 พนักงานมากกว่า 12,611 คน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา มากกว่า 25,095 ชั่วโมง

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มและการเปลี่ ย นแปลง
ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงได้สร้าง
แพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้ชอื่ “วันละนิด” ทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่
กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยปรับใช้เทคนิค
เกมมิฟิเคชัน (Gamification) ที่น�ำองค์ประกอบของการเล่นเกม
มาใช้ในการสร้างกิจกรรมและแคมเปญ เพือ่ เสริมสร้างให้พนักงาน
รู้สึกมีส่วนร่วมสนุก อันน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร
บางอย่างได้ในที่สุด

นอกเหนื อ จากการดู แ ลพนั ก งานผ่ า นโครงการและกิ จ กรรม
ที่ ห ลากหลาย ธนาคารยั ง คงประเมิ น ระดั บ ความผู ก พั น ของ
พนักงานต่อองค์กรผ่านดัชนี Organisation Health Index
(OHI) อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งวัดความแข็งแรงของ
ธนาคารทั้งในการด�ำเนินงานปัจจุบันและความพร้อมในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการมี
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ชั ด เจน (Strategic Clarity) ให้ ค วามส� ำ คั ญ
กับลูกค้า (Customer Focus) ตลอดจนพนักงานมีความเข้าใจ
ในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน (Role Clarity) โดยธนาคาร

ได้วา่ จ้างบริษทั ทีป่ รึกษาชัน้ น�ำระดับโลกเป็นผูด้ ำ� เนินการประเมิน
เพือ่ ให้ได้ผลการประเมินทีเ่ ป็นกลางและสะท้อนระดับความพร้อม
ของธนาคารอย่างแท้จริง ส�ำหรับผลการประเมินในปี 2561
พบว่าระดับความผูกพันของพนักงานต่อธนาคารไทยพาณิชย์อยูท่ ี่
85 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ Top Quartile อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
ให้ความส�ำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาระบบและการ
ด�ำเนินงานภายในองค์กรที่เอื้อต่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพือ่ ให้พนักงานสามารถเติบโตในสายงาน
และมีความผูกพันกับธนาคารอย่างยั่งยืน

ผลการส�ำรวจ Organisation Health Index (OHI)
ผลการด�ำเนินงาน

2558

2559

2560

2561

เป้าหมาย 2561

ร้อยละของพนักงาน
ที่มีความผูกพันต่อองค์กร

-

81

85

85

86

ร้อยละของพนักงาน
ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม

-

53

93

98

95

พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของบุคลากรในยุคปัจจุบัน อาทิ สร้างพื้นที่
การท�ำงานร่วมกัน (Co-Working Space) พื้นที่การเรียนรู้
(Learning Space) เพือ่ ยกระดับการเรียนรูแ้ ละขีดความสามารถ

ของพนักงานผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ถูกออกแบบมา
เพือ่ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในยุคดิจทิ ลั และศูนย์อาหาร
ขนาดใหญ่ที่สามารถช�ำระเงินค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชันบน
มือถือเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

กิจกรรมก้าววันละนิด

ในปี 2561 ธนาคารได้จัดกิจกรรม “ก้าววันละนิด” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างสุขภาพที่ดี
ของพนักงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่ อ สั ง คม โดยมี เ ป้ า หมายให้ พ นั ก งานทุ ก คนร่ ว มกั น
ออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพทีด่ ดี ว้ ยการเดินระยะทางรวมทัง้ สิน้
1.11 ล้านกิโลเมตร ภายในระยะเวลา 1 เดือนและหากเดินได้
ระยะทางตามเป้าหมาย ธนาคารจะบริจาคเงิน 1 ล้านบาท
ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ หั ว ใจแห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ น� ำ ไปช่ ว ยเหลื อ

ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผ่าตัดหัวใจ โดยพนักงาน
สามารถเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันการนับก้าวในโทรศัพท์
มือถือ และน�ำข้อมูลการนับก้าวบันทึกในแพลตฟอร์มวันละนิด
โดยผูเ้ ล่นสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้
ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้ พนักงานธนาคารได้ร่วมกันเดินจนบรรลุ
เป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยมีพนักงานมากกว่า
ร้อยละ 66 เข้าร่วมกิจกรรม

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฐานะนายจ้าง (Employer Branding)

ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การสื่ อ สารภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการท� ำ งาน โดยเน้ น การสื่อ สารให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจธนาคาร
การเติบโตในสายอาชีพ และความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ

ซึ่งการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น จะช่วยดึงดูดบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร ส่งผลให้
ธนาคารสามารถขับเคลื่อนและรองรับการเติบโตในระยะยาวได้

คุณค่าที่ส่งมอบในฐานะองค์กรนายจ้าง
(SCB’s Employer Value Proposition)

“เป็นมากกว่านายธนาคาร“
สร้างความตระหนักรู้   เปลี่ยนการรับรู้ของภาพลักษณ์   เพิ่ มความพึ งพอใจ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

การเติบโตในสายอาชีพ

ความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมการทํางาน

การพั ฒนาความรู้

ค่าตอบแทนแบบ

ผู้นําที่สร้าง

แบบสร้างสรรค์

และศักยภาพ

แข่งขันได้

แรงบันดาลใจ

ในปี 2561 บริษัทวิจัยภาพลักษณ์ขององค์กรด้านการสรรหา
พนักงาน (Employer Branding Research) ได้มกี ารสุม่ ตัวอย่าง
นักศึกษาจ�ำนวน 4,749 คน จาก 23 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
เพื่ อ ประเมิ น และจั ด อั น ดั บ ขององค์ ก รที่ นั ก ศึ ก ษาอยากเข้ า
ร่วมงานมากที่สุด จากผลการศึกษาพบว่าธนาคารไทยพาณิชย์
ได้รับการจัดอันดับที่ 19 สูงขึ้นจากจากอันดับ 36 ในปี 2559
ในการเป็นองค์กรที่ผู้มีศักยภาพอยากเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุด
พร้อมกันนี้ธนาคารยังมุ่งมั่นที่จะน�ำเสนอมุมมองและวิธีการ
ท�ำงานที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการท�ำงานภายในองค์กร

ที่เปลี่ยนไปตามบริบทการด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อดึงดูด
บุคลากรภายนอกสู่กระบวนการสรรหาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เช่น การสื่อสารที่ช่วยสนับสนุนให้ภาพลักษณ์องค์กรแข็งแรง
ยิ่งขึ้น การให้ผู้อื่นหรือผู้ที่ประสบความส�ำเร็จ (Influencer)
เป็นผู้สื่อสารแทนองค์กร การให้พนักงานเป็นผู้สื่อสารเรื่องราว
ประสบการณ์ต่างๆ ภายในองค์กร และการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเนื้อหาบนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อร่วมงานกับ SCB (Careers
at SCB) ให้ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นมืออาชีพมากขึ้น
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วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีช่ ว่ ยส่งเสริมการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคารและขับเคลือ่ น
องค์กรสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายภายใต้บริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปี 2561 ธนาคารได้ริเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติ
การท�ำงานของพนักงาน ซึ่งรวมถึงแนวทางการท�ำงานรูปแบบใหม่ภายในองค์กร เพื่อน�ำองค์กรสู่เป้าหมายของการเป็นธนาคารที่สามารถ
เติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีล�้ำสมัย
วิถีการท�ำงานรูปแบบใหม่ SCB 5 Survival Guide

ในปี 2561 ธนาคารได้ประกาศวิถีการท�ำงานรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ SCB 5 Survival Guide ที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้พนักงาน
มีความกล้าที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนแนวคิด วิถีการท�ำงาน ตลอดจนตระหนักถึงความส�ำคัญและเริ่มที่จะปรับใช้เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท
อย่างมากในการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ความส�ำเร็จของการท�ำงานวัดได้ด้วย
ผลลัพธ์

การริเริ่มลงมือท�ำ และมีความยืดหยุ่น
ในสถานการณ์ต่างๆ ประกอบกับการ
บริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม
และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

พนั ก งานทุ ก คนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของที ม
โดยมีวัตถุประสงค์หลักร่วมกันคือการ
บรรลุเป้าหมายส่วนรวม การสร้างความ
พร้อมของทีมจึงมีความส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพา
องค์กรสู่ชัยชนะได้ในทุกสนามแข่งขัน

หลงใหลกับการเห็นรอยยิม้ และความสุข
ที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคาร ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารเป็ น
ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด

เทคโนโลยีมบี ทบาทส�ำคัญในชีวติ ประจ�ำวัน
และธุรกิจ การท�ำความเข้าใจในบริบท
ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการ
ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

พลิกผลลัพธ์สู่ความส�ำเร็จด้วยการท�ำงานแบบอไจล์

ธนาคารประยุกต์ใช้วิธีการท�ำงานแบบอไจล์ (Agile) เพื่อเป็น
แนวทางหลั ก ของวิ ธี ก ารท� ำ งานภายในธนาคาร ซึ่ง นอกจาก
จะช่ ว ยเพิ่ ม ความรวดเร็ ว ด้ ว ยความยื ด หยุ ่ น ในกระบวนการ
ท�ำงานแล้ว ยังช่วยสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างทีมงานและหน่วยงาน
ที่ ต ้ อ งสื่ อ สารท� ำ ความเข้ า ใจร่ ว มกั น เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารเรี ย นรู ้
และสร้างผลส�ำเร็จร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคาร
ได้มีการน�ำวิธีการท�ำงานแบบอไจล์ มาประยุกต์ในการด�ำเนิน
โครงการส�ำคัญภายในองค์กร เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน
SCB Easy แพลตฟอร์ม SCB StartBiz โดยมีอไจล์โค้ช (Agile
Coach) คอยให้ ค� ำ ปรึ ก ษา แนะน� ำ วิ ธี ก ารและติ ด ตามผล

การท�ำงานตามรูปแบบดังกล่าว ส่งผลให้ธนาคารสามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังมีการทดลองการท�ำงานในรูปแบบอไจล์ในหน่วยงานบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ เพิ่ ม ความรวดเร็ ว ด้ ว ยความยื ด หยุ ่ น
ในกระบวนการท�ำงาน และช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
หน่วยงาน จากการประยุกต์วิธีการท�ำงานแบบอไจล์ส่งผลให้
ธนาคารได้รับรางวัลประเภท Organisation with Innovative
HR Practices จากสถาบัน Employer Branding ในปี 2561

พนักงานมากกว่า 660 คน ผ่านการฝึกอมรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารด้านวิธก
ี ารท�ำงานแบบอไจล์
ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2561

แนวคิดการท�ำงานแบบอไจล์ ตามวิถีของ SCB

ท� ำ งานเป็ น ที ม มากกว่ า ยึ ด ติ ด ในกระบวนการ
และสื่อสารกันในทีมอย่างต่อเนื่อง

ผิดพลาดได้และแก้ไขให้เร็ว ลงมือท�ำโดยไม่กลัว
ที่จะผิดพลาด

พร้ อ มเปลี่ ย นแปลง และปรั บ ตั ว อยู่ เ สมอ
ทุกความต้องการ (Requirement) สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น การท�ำงาน
จึงมีความยืดหยุ่นได้ ตามการเปลี่ยนแปลง

ส่งมอบงานและอัพเดตงานเป็นระยะ โดยมีการ
พั ฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และไม่ต้องรอให้งาน
ส�ำเร็จเป็นโปรเจ็กค์ใหญ่แล้วส่งครั้งเดียว

ลดขั้ น ตอนที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น เพื่ อให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
Value ให้มากที่สุด

หาทางเลื อ กในการส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า
่ ด
ได้มากทีส
ุ โดยไม่ยด
ึ ติดกับข้อตกลงทางเอกสาร
เพี ยงอย่างเดียว

065
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เปลี่ยนให้เร็ว ล้มให้ไว ลุกให้ไวกว่า
เพื่ อออกไปวิง
่ ข้างหน้าก่อนคนอื่น
“Agile ในแบบ SCB ท�ำให้พนักงานได้เรียนรูว
้ ธ
ิ ก
ี ารท�ำงานรูปแบบใหม่
คือ Fail Fast Learn Fast โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และ
น�ำไปทดลองใช้ในทุกๆ สัปดาห์ มีการเก็บ User Feedback รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ เพื่ อกลับมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
ที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ยังท�ำให้พนักงานได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับ
่ ๆ ท�ำให้เกิดการเรียนรูอ
แผนกอืน
้ ย่างรวดเร็ว โดยแต่ละคนจะมีจด
ุ แข็ง
ที่ต่างกัน แต่ทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันที่พยายามจะส่งมอบงาน
่ บรรยากาศในทีมจะช่วยเหลือกันและ
่ ค
ทีม
ี ณ
ุ ค่าและตอบโจทย์ลก
ู ค้า ซึง
สนุกที่ได้ท�ำงานแต่ละชิ้นให้ส�ำเร็จร่วมกัน”
คุณสุดารัตน์ อิทธินันท์
ผู้จัดการ People Onboarding

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ความต้ อ งการและพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ในปั จ จุ บั น สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ธนาคารจึงมุ่งปลูกฝังให้พนักงาน
เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยไม่ยึดติด
กับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการท�ำงาน
รูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงร่วมกับบริษัทออกแบบชั้นน�ำระดับโลก

EMPATHIZE

DEFINE

ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ให้กับพนักงานทุกระดับ โดยปลูกฝังกระบวนการคิดดังกล่าว
ตั้งแต่ภาพรวมที่เริ่มจากการท�ำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
การค้นหาไอเดียและแนวคิดเพือ่ น�ำไปทดลอง การท�ำตัวเป็นต้นแบบ
และการทดสอบไอเดีย โดยธนาคารเชื่อว่ากระบวนการคิดเชิง
ออกแบบจะช่วยผลักดันให้พนักงานมีแนวคิดริเริ่มที่จะน�ำไปสู่
นวัตกรรมทีจ่ ะช่วยพัฒนาการด�ำเนินงานภายในอนาคตให้ดยี งิ่ ขึน้

IDEATE

PROTOTYPE

พนักงานมากกว่า 800 คน ได้รับการฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2561

TEST

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

SCB Academy พื้ นที่แห่งการเรียนรู้

ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Agile Organization
และมีจุดมุ่งหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล ด้วยพื้นที่กว่า 3,350 ตารางเมตร ภายในอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคารได้สร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ SCB Academy ส�ำหรับทั้งพนักงาน
และบุค คลภายนอก ที่ถูกออกแบบให้ทันสมัย เป็น มิตร
และเข้าถึงได้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิด
และทดลองใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่น่าสนใจ
พืน้ ทีภ่ ายใน SCB Academy ถูกแบ่งตามโซนอย่างเป็นสัดส่วน
ไม่ว่าจะเป็น โซน The Backyard ส�ำหรับการใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ โซนสมาธิ ส�ำหรับการท�ำงานแบบไม่ใช้เสียง
และโซน Coworking Space ที่เสริมให้การแลกเปลี่ยน
ไอเดียและการท�ำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสื่อสารภายในองค์กร

ธนาคารเชื่อว่าการสื่อสารยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทาง
การด�ำเนินงานของธนาคารให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง
และชัดเจน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญของการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็น Agile Organization อย่างแท้จริง
ในปี 2561 ธนาคารจึงริเริม่ กิจกรรมการสือ่ สารภายใน “เรือ่ งของเรา

จํานวนที่จัด “เรื่องของเรา จับเข่าคุย”

9

ครั้ง

จับเข่าคุย” กับคุณอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการและประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เพื่ อ สื่ อ สารการด� ำ เนิ น งานและประเด็ น
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของธนาคาร ภายใต้ยุทธศาสตร์ตีลังกา
ให้พนักงานทัว่ ประเทศรับทราบ โดยการสือ่ สารดังกล่าวจะท�ำผ่าน
ทัง้ การเดินทางไปในพืน้ ทีต่ า่ งๆ และผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ WeAreSCB

จํานวนผู้ชมถ่ายทอดสด

จํานวนการรับชมเทปบันทึกภาพผ่าน
WeAreSCB

8,714 120,488
คน

ครัง
้
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สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องพนักงาน
ธนาคารตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาวะ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี ถือเป็นการ
เคารพหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน ธนาคารจึงดูแลและเอาใจใส่พนักงานอย่างใกล้ชิด ด้วยการรับฟังความ
ต้องการของพนักงานอย่างทัว่ ถึงผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย น�ำเสนอสวัสดิการทีเ่ หมาะสมส�ำหรับพนักงานและครอบครัว ตลอดจนด�ำเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับธนาคาร
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
รับฟัง

ด�ำเนินการ

สื่อสาร

ธนาคารรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ของ
พนักงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย
เช่น บล็อก “คุยกันวันอาทิตย์ กับ
คุณอาทิตย์ นันทวิทยา” โดยส่งข้อ
เสนอแนะมาที่ ceo@scb.co.th
หรือสายด่วนพนักงาน ที่หมายเลข
0-2544-4444

คณะท�ำงานด้านความเป็นอยูท่ ดี่ ขี อง
พนักงานท�ำการรวบรวมและทบทวน
ข้อคิดเห็นที่ได้รับ ตลอดจนศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ
เพื่อก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานและ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

สื่ อ สารผลการด� ำ เนิ น โครงการที่
เป็ น รู ป ธรรมให้ พ นั ก งานรั บ ทราบ
เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง
พนักงานและธนาคาร

ด้วยความใส่ใจของธนาคารทีต่ อ้ งการให้พนักงานทุกคนมีสขุ ภาพ
แข็งแรงและท�ำงานอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี ธนาคารจึงสรรค์สร้าง
กิจกรรมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับพนักงาน ไม่ว่า
จะเป็น ศูนย์ออกก�ำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง ศูนย์อาหารที่

ถูกสุขลักษณะและมีอาหารจ�ำหน่ายหลากหลาย ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ สมาคมและชมรมต่างๆ ทัง้ ด้านกีฬา สันทนาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้พนักงานทุกคนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพ
จิตที่ดี ส่งผลให้อัตราการเจ็บป่วยหรือขาดงานลดน้อยลง

อัตราการขาดงานที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
ตัวชี้วัด

2558

2559

2560

2561

เป้าหมาย 2561

อัตราการขาดงานทีไ่ ม่ได้วางแผนล่วงหน้า
(ร้อยละ)

0.97

0.93

0.81

0.90

1.00

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ธนาคารด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้แนวคิด “ความปลอดภัย เป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญ
ของพนักงานทุกคน” ซึง่ พนักงานทุกคนจะต้องค�ำนึงและสามารถ
ตรวจสอบความปลอดภัยในที่ท�ำงานของตนเอง (Safety SelfAssessment) รวมทั้งเพื่อนร่วมงานให้มีความปลอดภัยทั้งใน
และนอกสถานที่ท�ำงาน โดยมีเป้าหมายหลักคือ “พนักงาน
ทุกคนต้องมาท�ำงานและกลับบ้านอย่างปลอดภัย ทุกคน ทุกพืน้ ที่
การท�ำงาน ทุกวัน” ทั้งนี้ ธนาคารส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
แก่พนักงานทุกระดับ โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) และสัมมนา รวมทั้งสื่อสาร
ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในระดับองค์กร
และความเข้าใจด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้
จัดให้มกี ารตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ ำ� งานประจ�ำ
ปี 2561 เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่สมาคมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท�ำงานก�ำหนด

รายการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในอาคารส�ำนักงานใหญ่รัชโยธินปี 2561

คุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร

1

2

จ�ำนวนแบคทีเรียรวมในอากาศ:
อยู ่ ที่ 450 cfu/m 3 ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
(1 มาตรฐาน < 500 cfu/m3)

ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน:
อยู่ที่ 0.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (1มาตรฐาน < 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

จ�ำนวนเชื้อรารวมในอากาศ:
อยู ่ ที่ 54.3 cfu/m 3 ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
(1มาตรฐาน < 500 cfu/m3)

ฟอร์มัลดีไฮด์:
ไม่ พ บสารฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
(1มาตรฐาน < 0.1 ppm)

ความเข้มของแสงสว่าง
ในพื้ นที่ทํางาน

อุณหภูมิ
ภายในอาคาร

อยู่ที่ 521 ลักซ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(2 มาตรฐาน > 400 ลักซ์)

อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(2มาตรฐาน อยู่ระหว่าง 24-26 องศาเซลเซียส)

อ้างอิงตามมาตรฐาน Singapore Standard SS 554: 2009 (Code of Practice for Indoor Air Quality for Air Conditioned Building incorporating
Erratum No.1, November 2009)
กฎกระทรวงแรงงาน เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกีย่ วกับความร้อน
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559, ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561
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ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผลการด�ำเนินงาน

2558

2559

2560

2561

การอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเบื้องต้น (ชั่วโมง)

-

2,021

2,213

2,682

หลักสูตรอบรม SCB Safety First ผ่านระบบ e-Learning (ชั่วโมง)

-

-

-

23,717

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน (เหตุการณ์ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงท�ำงาน)

-

-

-

0.32

จ�ำนวนการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (กรณี)

-

-

0

0

การด�ำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2561 ธนาคารได้รับรางวัลระดับซิลเวอร์ (BSA Building Safety Award 2018) จากสมาคม
ผู้ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร ส�ำหรับอาคารส�ำนักงานใหญ่ 3 อาคาร ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่รัชโยธิน อาคาร Plaza
West และ อาคาร Plaza East นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนส�ำรวจความความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการต่างประเทศ โดยบุคลากรด้าน
ความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะส�ำรวจครบทุกพื้นที่ภายในปี 2564

การบริหารจัดการความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

ธนาคารได้จัดท�ำแผนการบริหารและป้องกันในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและการระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมทรัพยากรและ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
สถานการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ ทัง้ ในส่วนอาคารส�ำนักงาน และเครือข่าย
สาขาทั่วประเทศ โดยมีการจัดการ ควบคุม ตอบสนอง ตอบโต้
ติ ด ต่ อ ประสานงานช่ ว ยเหลื อ ผู ้ บ าดเจ็ บ รวมถึ ง มี ก ารจั ด ท� ำ

แผนการตรวจตรา แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนการซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และแผนการบรรเทาทุกข์ พร้อมทั้ง
ดูแลจัดการสถานทีท่ ำ� งานไม่ให้มวี สั ดุหรือลักษณะของการท�ำงาน
ที่มีโอกาสเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และมีการจัดให้มี
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ�ำปีตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

การจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา

ธนาคารใส่ใจการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของผูร้ บั เหมาทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านในทุกพืน้ ทีข่ องธนาคาร เพือ่ ป้องกันและลดความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดท�ำระเบียบการปฏิบัติงานและการสื่อสารด้านความปลอดภัยส�ำหรับผู้รับเหมาโดยเฉพาะ ผ่านการควบคุม
ในกระบวนการบริหารจัดการผู้รับเหมา

กระบวนการบริหารจัดการผู้รับเหมา

การคัดเลือก

การควบคุม

การตรวจสอบ

การประเมินผล

การคัดเลือก

การควบคุม

การตรวจสอบ

การประเมินผล

ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ต าม
ข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมาย
และจดทะเบียนผู้ผ่านการ
คัดเลือก

จั ด ท� ำคู ่ มื อ ความปลอดภั ย
ในการท�ำงานและสื่อสารให้
ทราบผ่านการฝึกอบรม

ก� ำ หนดให้ มี ผู ้ ต รวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอกร่วม
ด� ำ เนิ น การตรวจสอบกั บ
เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ
ท�ำการสุม่ ตรวจซ�ำ้ โดยหน่วย
งานบริหารและรักษาความ
ปลอดภัยอาคารส�ำหรับงาน
ที่มีความเสี่ยงสูง

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากจ� ำ นวนครั้ ง ที่ ฝ ่ า ฝื น
ข้อก�ำหนดและสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งจะมีผลต่อการ
อนุ มั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ในอนาคต

58

5,457

3,987

54

บริษทั ผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นเกณฑ์
การคัดเลือก

ผูร้ บั เหมาทีเ่ ข้ารับการอบรม
ด้านความปลอดภัย

บริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับการ
ตรวจสอบระหว่างการ
ปฏิบัติงาน

บริษทั ผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

จัดสมาคมและชมรมตางๆ ภายในธนาคาร เชน

มีศน
ู ยบริการสถานเลีย
้ งดูเด็กเล็กสำหรับพนักงาน

ชมรมโบวลง
่ิ ชมรมปฏิบต
ั ธ
ิ รรม ชมรมถายภาพ
ชมรมดำน้ำ
สวัสดิการหองพยาบาล โดยมีแพทยประจำทุกวัน

จัดสัมมนาเกีย
่ วกับสุขภาพและการบริหารจัดการ

ตรวจสุขภาพประจำป และบริการฉีดวัคซีนปองกัน

ความเครียด ในยุค 4.0 ภายใตแนวคิด ‘Building

ไขหวัดใหญ ใหแกพนักงานทุกคน

Our Good Health’ โดยมีแพทยเฉพาะทางมาให
ความรู ซึง
่ มีพนักงานเขารวมกวา 1,900 คน

บริการฟตเนสและสถานที่ออกกำลังกาย เชน

การจัดกิจกรรมและสัมมนาเพื่อสงเสริมความรู

สนามฟุตบอล

ดาน การยศาสตร (Ergonomics) และออฟฟศ
ซินโดรม ใหแกพนักงานมากกวา 900 คน

มอบสิทธิประโยชนดา
 นการเงิน เชน อัตราดอกเบีย
้

จัดใหมน
ี ก
ั โภชนาการคอยตรวจสอบความเหมาะสม

พิเศษในการกูซื้อบาน รถยนต รถจักรยานยนต

ของอาหารตามหลักโภชนาการภายใน

และอื่นๆ

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

0
0,00

SCB

6,00
Fam
il

y Da
y

SCB
Eng KU
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บริการนวดผอนคลาย คอ บา ไหล โดยผูพิการ

ธนาคารมีนโยบายชัว
่ โมงการทำงานทีย
่ ด
ื หยุน
 และ

ทางสายตา โดยไมเสียคาใชจาย

อนุญาตใหพนักงานสามารถทำงานจากสถานที่
อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จัดกิจกรรม SCB Family Day ประจำป 2018

สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกบต
ุ รของพนักงานที่

รวมกับพนักงานและครอบครัว

มีผลการเรียนดีตง
้ ั แตระดับประถมถึงปริญญาตรี
มากกวา 1,000 ทุน คิดเปนมูลคากวา 6 ลานบาท

อนุญาตใหพนักงานชายสามารถลาหยุดเพือ
่ ดูแล

สนับสนุนใหบุตรของพนักงานไดพัฒนาทักษะ

ภรรยาและลูกหลังคลอดบุตรไดเปนเวลา 5 วัน

ภาษาอังกฤษกับคาย SCB-KU English Academy

โดยไมหักคาตอบแทน ซึ่งยังไมมีกฎหมายบังคับ

ที ่ ธ นาคารร ว มกั บ ภาควิ ช าภาษาต า งประเทศ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุญาตใหพนักงานหญิงสามารถลาคลอดบุตร

ในการจัดกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องเปนป

ไดเปนระยะเวลา 90 วัน โดยไมหักคาตอบแทน

ที่ 8 โดยมีเยาวชนเขารวมโครงการแลวมากกวา

ซึ่งมากกวาที่กฎหมายกำหนด

1,000 คน นับตั้งแตเริ่มโครงการ
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การปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิแรงงาน และ
การปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
โดยไม่แบ่งแยกเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และ
การศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ให้ อิ ส ระแก่ พ นั ก งานในการเข้ า ร่ ว มเป็ น
สมาชิกของสหภาพแรงงานธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม
สหภาพแรงงาน ได้แก่ สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาพนักงาน
บริหาร สหภาพแรงงานพนักงานทั่วไป และสหภาพแรงงาน

พนักงานบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีร ะหว่างธนาคารกับพนักงาน และรักษาสิทธิประโยชน์
และความเป็นธรรมของสมาชิกและพนักงาน โดยก�ำหนดให้มี
การประชุมอย่างน้อยทุกๆ สามเดือน ซึ่งในปี 2561 มีการ
ประชุมร่วมปรึกษาหารือระหว่างสหภาพแรงงานและธนาคาร
ไทยพาณิชย์ทั้งสิ้น 8 ครั้ง ปัจจุบันสหภาพแรงงานของธนาคาร
มีจ�ำนวนสมาชิกร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด

การสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ทุพพลภาพ

ธนาคารสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ทุพพลภาพที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเหมาะสมกับสายงานต่างๆ ของธนาคาร
โดยในปี 2561 ธนาคารได้วา่ จ้างผูท้ พุ พลภาพเข้ามาเป็นพนักงาน
รวมทัง้ สิ้น 50 คน เพื่อด�ำเนินกิจกรรมนวดผ่อนคลายให้พนักงาน
และเริ่มท�ำงานในศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre) รวมถึงสร้าง
ความร่วมมือกับสภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ บ้านราชาวดี
ภายใต้การประสานงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสนับสนุน
การประกอบอาชีพของผู้ทุพพลภาพจ�ำนวน 242 คน

ในปี 2561 ธนาคารลงนาม
บันทึกข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน
ในการปรับฐานเงินเดือนของ
้ ให้เหมาะสม
พนักงานระดับบริการขึน
ตามที่สหภาพแรงงานร้องขอ

สิทธิมนุษยชน

ธนาคารมุ่งเป็นผู้น�ำในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยให้
ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของลูกค้า พนักงาน
ชุ ม ชน และคู ่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ ผ่ า นการตรวจสอบและประเมิ น
ผลกระทบในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน
ของพนักงานในการจ้างงานและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ซึ่งธนาคารได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณ
ธนาคารไทยพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจของธนาคาร และนโยบาย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ที่ ยึ ด ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและมาตรฐานด้ า น

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ตราสารสิทธิมนุษยชน
ระหว่ า งประเทศ (The International Bill of Human
Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(The Universal Declaration of Human Rights) และแนวทาง
และหลักการของสหประชาชาติในเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights:
UNGP) เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นและแนวปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า
และพนักงาน ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจของธนาคาร

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ธนาคารจะด�ำเนินการทบทวนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจ�ำ
เพือ่ จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขเพือ่ ลดระดับความเสีย่ ง
ตลอดจนระบุแนวทางในการควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence Process) ทั้งนี้ จากการ
ด�ำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว ธนาคารพบว่าประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยงสูงและอาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ในการด�ำเนินธุรกิจมี 3 ประเด็นคือ 1) การขายที่ไม่เป็นธรรม
2) การจ้างงานและสภาพแวดล้อมการท�ำงานในโครงการสินเชื่อ
ขนาดใหญ่และ 3) การรักษาความลับข้อมูลลูกค้า โดยธนาคาร
ได้จัดท�ำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการ
เยียวยาไว้รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ไม่เกิดกรณี
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในปี 2561

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process)

1. ก�ำหนดนโยบาย
สิทธิมนุษยชน

2. ประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

3. บูรณาการผลการ
ประเมินกับกลไก
การบริหารภายใน
องค์กร

4. ติดตามและ
การรายงานผล
การด�ำเนินงาน

5. แก้ไขและเยียวยา
กรณีเกิดผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

แนวทางปฏิบัติท่ต
ี อบสนองต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญของธนาคาร

สิทธิของลูกค้า

สิทธิแรงงานของพนักงาน

คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Customer Privacy) ให้
ได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการท�ำธุรกรรมกับธนาคารผ่าน
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผ่านการก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณและนโยบายการรักษาความลับของลูกค้า

สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ
ด้ า นแรงงานที่ ดี โดยธนาคารได้ ก� ำ หนดนโยบายและ
กระบวนการด้านการบริหารจัดการบุคลากรที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิแรงงาน

่ วข้องกับการลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจ
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย

สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับการพิจารณาให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) โดยได้น�ำ
แนวปฏิ บั ติ บ างส่ ว นจากหลั ก การอี เ ควเตอร์ (Equator
Principles) มาปรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มในกระบวนการกลั่ น กรองสิ น เชื่ อ ซึ่ ง ได้
บูรณาการแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในเกณฑ์
การพิจารณาให้สินเชื่อดังกล่าว

ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนกับคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงคู่ค้า
และผูร้ บั เหมา ซึง่ ครอบคลุมถึงการไม่เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับ
การละเมิดและสร้างผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจเกิดขึน้
เพือ่ ให้การประกอบธุรกิจของคูค่ า้ และผูร้ บั เหมาทุกรายตัง้ อยู่
บนพื้นฐานของการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยคู่ค้าและ
ผู้รับเหมาทุกรายจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
ของธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเคร่งครัด

075

มุ่งสู่การเป็น…

องค์กรที่
รับผิดชอบต่อสังคม
เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสียด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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12

ความสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อธนาคารไทยพาณิชย์

ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ
12

การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร

11

การเข้าถึงบริการทางการเงินและการส่งเสริมความรู้
ด้านการเงิน

7

การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

5

ความเสี่ยงและโอกาสจากสภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

3

การส่งเสริมและพั ฒนาศักยภาพชุมชน
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
สถาบันการเงินเป็นกลไกที่มีบทบาทส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจ
ในการเคลือ่ นย้ายทุนจากภาคส่วนต่างๆ ไปยังธุรกิจและโครงการ
พัฒนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
พลังงาน อุตสาหกรรม หรือที่อยู่อาศัย ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การให้สินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินอื่นๆ โดยสถาบันการเงิน ที่พิจารณาแต่ความ
เสี่ยงต่อผลตอบแทนทางการเงินเพียงอย่างเดียว โดยไม่ค�ำนึงถึง
ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้ อมและสังคม ขาดการวางแผนและ
การจัดการที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ประเทศโดยรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงผลกระทบ
ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น จึงผนวกการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกระบวนการ
พิจารณาให้สินเชื่อแก่ทุกกลุ่มธุรกิจควบคู่ไปกับการพิจารณา
ผลตอบแทนทางการเงินอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ

พิจารณาสินเชือ่ ของธนาคารมีการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน
และมี ส ่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลด
ผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเหมาะสม
ในปี 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงแนวนโยบาย
สินเชื่อ (Credit Policy Guide) ซึ่งเป็นกรอบในการพิจารณา
ให้สินเชื่อของทุกกลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยได้เพิ่มขั้นตอน
การพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผนวกเข้าไป
ในส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ของธนาคาร
มีการจัดท�ำรายการสินเชื่อต้องห้าม (Exclusion List) เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ของธนาคารในการไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจ
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ และ
ผลิตหรือจ�ำหน่ายอาวุธท�ำลายล้างสูง (Weapon of Mass
Destruction)

การผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการพัฒนาขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ
ที่ ช ่ ว ยขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ท� ำ ให้ ธ นาคาร
มีประสบการณ์และความเข้าใจว่า โครงการพัฒนาขนาดใหญ่
สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมในหลากหลายด้าน
แต่หากโครงการไม่มกี ารวางแผน และก�ำหนดมาตรการทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญต่อการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศได้
ในการนี้ ธนาคารจึงได้น�ำแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการวิเคราะห์
และจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม อาทิ หลักการ
อีเควเตอร์ (Equator Principles) มาพิจารณาและประยุกต์ใช้
ตามความเหมาะสม กล่าวคือ เมื่อสินเชื่อโครงการ (Project
Finance) ของธนาคารผ่านการตรวจสอบตามรายการสินเชื่อ
ต้องห้ามแล้ว จะต้องผ่านการคัดกรองรูปแบบโครงการตาม
ประเภทความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental
and Social Risk Categorisation) ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยง

ทีป่ ระเมินได้จะสอดคล้องกับระดับอ�ำนาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ แก่โครงการ
และระดั บ การติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน โดยโครงการที่ มี
ความเสี่ยงสูงต้องการอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อจากผู้มีอ�ำนาจของ
ธนาคารในระดับที่สูงขึ้นตามล�ำดับ
พร้อมกันนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
ให้สินเชื่อส�ำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector Specific Guide)
ซึ่งประกอบด้วย พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) เขื่อน
โครงสร้างพื้นฐาน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยแนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าวระบุให้ผู้ขอรับสินเชื่อในอุตสาหกรรมดังกล่าว
จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเพือ่ ให้ได้รบั การสนับสนุนทางการเงิน
จากธนาคาร ทั้ ง นี้ ธนาคารอยู ่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง ระบบ
จัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประเมินโครงการ
ให้ อ ยู ่ บ นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ตามผล
การปฏิบัติตามกรอบการด�ำเนินงานและสถานะของโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

องค์ประกอบส�ำคัญของการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
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การมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียโดยน�ำไป
เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 4.5 เมกะวัตต์ ที่ใช้ขยะมูลฝอย
ในการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ซึง่ เป็นบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนในพืน้ ทีแ่ ละหลุมฝังกลบขยะเดิม
ของเทศบาล ซึง่ การพัฒนาโครงการอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ
ของประชาชนในพื้นที่ อาทิ กลิ่นรบกวน สุขอนามัย หรือเกิดการ
โยกย้ายถิน่ ฐานของชุมชนหากขาดการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
ธนาคารไทยพาณิชย์จึงด�ำเนินงานตามนโยบายการให้สินเชื่อ
ของธนาคารและแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้สินเชื่อส�ำหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะ โครงการพลังงานทางเลือก ในกลุม่ โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนทีใ่ ช้ขยะมูลฝอยเป็นเชือ้ เพลิง และนโยบายสิทธิมนุษยชน

ซึง่ ได้ผนวกการพิจารณาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมในการ
พิจารณาให้สนิ เชือ่ ทัง้ นี้ ธนาคารได้มกี ารว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
ด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม ในการพิจารณาประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
และสังคม เพือ่ เข้าตรวจสอบฐานะกิจการ (Due Diligence) ใน
ระหว่างการก่อสร้าง และจะติดตามในช่วงการเปิดด�ำเนินการ ทัง้ นี้
โครงการมีการบ�ำบัดน�้ำเสียและมลสารในอากาศให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนด ในปี 2561 โครงการช่วยก�ำจัดขยะเป็นจ�ำนวนกว่า
100,000 ตัน ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 30,000
เมกะวั ต ต์ ชั่ ว โมง ซึ่ ง เพี ย งพอต่ อ การใช้ ไ ฟฟ้ า ของ 12,397
ครัวเรือน และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการย่อยสลาย
ของขยะ 84,210 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การบริหารความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการปลูกข้าวในหลาย
พื้นที่ของประเทศและก่อให้เกิดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น
แกลบ เป็นจ�ำนวนมาก จึงมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเพือ่
น�ำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ ในปี 2561 ธนาคาร
ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
8 เมกะวัตต์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุรี แม้วา่ การผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
ชีวมวลจะเป็นการน�ำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
แต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนรอบข้างได้ เช่น
ฝุน่ ละอองจากการจัดเก็บแกลบทีไ่ ม่มดิ ชิด มลพิษทางอากาศจาก
การเผาไหม้ทไี่ ม่สมบูรณ์ หรือเสียงรบกวนต่อชุมชนรอบข้าง และ
อาจน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งภายในพืน้ ที่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
โครงการในระยะยาว ธนาคารจึงได้ดำ� เนินการพิจารณาโครงการตาม

แนวนโยบายสินเชือ่ และแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาสินเชือ่ ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะ โครงการพลังงานทางเลือก ในกลุม่ โรงไฟฟ้าชีวมวล
โดยได้พจิ ารณารายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและ
สังคมเป็นส่วนหนึง่ ของการพิจารณาให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังได้ดำ� เนินงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชดิ ตลอดจนให้คำ� ปรึกษา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
บริหารจัดการความเสีย่ งของการบริหารจัดการโครงการพลังงาน
ทางเลือก เพือ่ ให้โครงการมีความพร้อมส�ำหรับการพิจารณาอนุมตั ิ
สินเชื่อ ทั้งนี้ โครงการคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทางเลือกได้มากกว่า 110,00 เมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งเพียงพอ
ในการใช้ไฟฟ้าของ 44,770 ครัวเรือน และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
จากการผลิตไฟฟ้าได้ 42,882 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

079

080

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

การผนวกประเด็นการพิ จารณาด้านสิ่ งแวดล้อม สั งคม
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าในการท�ำธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง

ในการด�ำเนินธุรกิจการบริหารความมัง่ คัง่ ให้แก่ลกู ค้า Wealth นัน้
ธนาคารมุ ่ ง น� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่ง อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้และให้ผลตอบแทนตามที่ลูกค้าคาดหวัง
โดยธนาคารได้ บู ร ณาการประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น เข้ า ไปใน
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านธรรมมาภิบาลของบริษัทที่ลูกค้า
สนใจลงทุน โดยมีหน่วยงาน Chief Investment Office ท�ำหน้าที่
ในการพิจารณาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม
เพื่อน�ำเสนอแก่ลูกค้า ตามนโยบายการบริหารเงินและการลงทุน
โดยมีคณะท�ำงานด้านการลงทุน (Investment Committee)
ที่ มี ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร กลุ ่ ม งานบริ ห ารความเสี่ ย ง
เป็ น ประธาน ท� ำ หน้ า ที่ ท บทวนนโยบายดั ง กล่ า วให้ มี ค วาม
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ทัง้ นี้ ในด้านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และให้ค�ำแนะน�ำด้านการ
ลงทุนแก่ลูกค้า ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน wPlan บน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจด้านการ
ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่โปร่งใสและครบถ้วน
ภายใต้แนวคิดการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ Open Architecture
ที่ท�ำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงกับ
ความต้องการ
พร้อมกันนี้ ธนาคารยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพือ่ ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าในการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลิตภัณฑ์
เพื่อการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ได้รับการรับรองด้านความยั่งยืน
จากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระดับสากล

การบริหารจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ด�ำเนินธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ผ่าน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ซึ่งมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 1,468 ล้านล้านบาท
โดยบริษทั ได้มกี ารผนวกเกณฑ์การพิจารณาประเด็นด้านธรรมาภิบาล
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในนโยบายการลงทุนและเปิดโอกาสให้
นักลงทุนได้ลงทุนในบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ด้ า นความยั่ ง ยื น ดั ง กล่ า ว ผ่ า นการจั ด ตั้ ง กองทุ น เปิ ด
ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุน

ในบริ ษั ท ที่ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จากการจั ด อั น ดั บ
การให้คะแนนด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Scoring)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งรวมถึงบริษัท
ทีไ่ ด้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่พิจารณาการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอีกด้วย ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กองทุนเปิด
ไทยพาณิ ช ย์ หุ ้ น ธรรมาภิ บ าลไทย มี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
450,063,506.85 บาท
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“เพิ่ มพู น” แชตบอตเพื่ อการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างความตระหนักรูแ้ ละเพือ่ ให้การลงทุนผ่านกองทุนรวม
เป็นเรือ่ งง่ายทีส่ ามารถเข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะกลุม่ คนรุน่ ใหม่
ให้หันมาสนใจและเริ่มวางแผนการลงทุนเพื่อความมั่นคง
ในอนาคต บริษัทฯ จึงร่วมมือกับ SCB Abacus ในการ
พัฒนา “เพิ่มพูน” แชตบอตรายแรกของประเทศ ที่สามารถ
สื่อสารโต้ตอบกับนักลงทุนผ่านแพลตฟอร์มไลน์ และเฟซบุ๊ก
เมสเซ็นเจอร์ ซึ่งสามารถตอบทุกค�ำถามเกี่ยวกับการลงทุน
ในกองทุนได้รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง เปรียบเสมือนผู้ช่วย
ส่วนตัวด้านการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์กองทุน
ต่างๆ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ข่าวสารสภาวะตลาดทั้งใน
และต่ า งประเทศ พร้ อ มค� ำ แนะน� ำ ด้ า นการลงทุ น และ
ผลประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี ซึ่งในอนาคตบริษัท
มีแผนทีจ่ ะพัฒนาให้ลกู ค้าสามารถเชือ่ มบัญชีกองทุนตลอดจน
ท�ำธุรกรรมได้ด้วย

081
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การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น พื้ น ฐาน
ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนของประเทศ
ธนาคารจึงมุง่ ปลูกฝังให้พนักงานมีจติ ส�ำนึกอนุรกั ษ์ทรัพยากร และ
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยธนาคารเชื่อว่า
พนักงานทุกคนควรมีสว่ นร่วมในดูแลรักษาทรัพยากรดังกล่าว ทัง้ นี้
เพือ่ เป็นการแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการและป้องกัน

ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น งาน
ธนาคารจึงก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรภายในองค์ ก รเพื่ อ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตร ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมภายในองค์กร

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ธนาคารได้จัดตั้งคณะท�ำงานด้าน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Operational Eco-Efficiency
Steering Committee) โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงเป็นประธานและ
มีบทบาทหน้าทีใ่ นการก�ำหนดทิศทาง และติดตามผลการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามกรอบการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งธนาคารได้

ตั้ ง เป้ า หมายลดการใช้ พ ลั ง งาน การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
การใช้น�้ำ การก�ำจัดของเสีย และการเดินทางภายในประเทศ
ที่ร้อยละ 10 ภายในปี 2566 โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปีฐาน
2559 โดยคณะท�ำงานจะติดตามผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส

การใช้พลังงานภายในองค์กร

การใช้น้าํ ภายในองค์กร

การใชพลังงานทั้งหมด (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
50,995

52,610

52,246

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณนํ้าประปาที่ซื้อมาใช (ลานลูกบาศกเมตร)
50,215

51,032
เป้าหมาย

2561
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง (ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา)

39

40

39

16
2558

2559

2560

21

0.37

0.39

0.42

0.38
เป้าหมาย
2561

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางออม (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
24,797

22,459

เป้าหมาย
2561

22,023

20,406

21,785
เป้าหมาย
2561

2558

2561

0.37

2559

2560

2561

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2558
2559
2560
2561
ปริมาณการปล
อยก
าซเรือนกระจกทางตรง
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

39

40

39

16

2558

2559

2560

21

2558
2559
2560
ปริมาณการปล
อยก
าซเรือนกระจกทางอ
อ2561
ม (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

24,797

22,459

เป้าหมาย
2561

2561

22,023

2558

2559

2560

การเดินทางเพื่ อธุรกิจ

ปริมาณการกําจัดของเสีย (ตัน)

การเดินทางโดยเครื่องบิน (กิโลเมตร)

6,488

5,484

6,099

7,800

6,488

5,484

2561

24,590,432 24,041,423
เป้าหมาย
2561

16,102,972
11,389,554

การเดินทางเพื่ อธุรกิจ

การกําจัดของเสียภายในองค์กร
2558
ปริมาณการกํ
าจัด2559
ของเสีย (ตัน2560
)

28,230,326

6,293
เป้าหมาย
2561

21,785
เป้าหมาย
2561

การกําจัดของเสียภายในองค์กร
7,800

20,406

การเดิ2558
นทางโดยเครื
่องบิน (กิโลเมตร)
2559
2560

2561

6,099

28,230,326

6,293
เป้าหมาย
2561

16,102,972
11,389,554

2561

24,590,432 24,041,423
เป้าหมาย
2561

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ถุงพลาสติก การน�ำรถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)
มาใช้ในการรับส่งพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่ง
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการช่วยลดทั้งการใช้ทรัพยากร
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ธนาคารได้ริเริ่มด�ำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ลดการใช้พลังงานต่างๆ อาทิ การปรับปรุงระบบท�ำความเย็น
และระบบปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในองค์กรด้วยการแจกขวดน�้ำและ
ถุงผ้าให้แก่พนักงานเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติกและ

ลดการใช้
พลังงาน

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ลดการใช้
ขวดพลาสติก

ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการ
ใช้รถโดยสารไฟฟ้ารับส่งพนักงาน

4%

7%

6%

94%

จากปี 2560

จากปี 2560

จากปี 2560

คิดจากรถขนส่งในจํานวนเท่ากัน

โครงการ Shred2Share

นับตั้งแต่ปี 2551 ธนาคารร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) ในการด� ำ เนิ น โครงการ Shred2Share มาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าให้กบั พนักงาน

โดยลดการใช้กระดาษทีไ่ ม่จำ� เป็นและน�ำกระดาษทีใ่ ช้แล้วทัง้ สอง
ด้านมาหย่อนใส่ตู้ส�ำหรับท�ำลายเพื่อน�ำไปผลิตเป็นกระดาษใหม่
หรือ ใช้เ ป็นวัสดุเ ฟอร์นิเจอร์ต่อ ไป ซึ่ง ในปี 2561 ที่ผ่า นมา
ธนาคารสามารถรวบรวมปริมาณกระดาษเพื่อน�ำไปท�ำลายได้
642 ตัน

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ในการเข้าร่วมโครงการ ธนาคารสามารถ

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดการใช้ถ่านหิน

ลดการใช้น้าํ

180,047

76,174

34,624

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กิโลกรัม

ลูกบาศก์เมตร
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โครงการรักษ์ต้องเลิก ลดการใช้พลาสติก

จากความส�ำเร็จของโครงการ “รักษ์ต้องเลิก” ที่รณรงค์ให้
พนักงานมีส่วนช่วยลดการสร้างขยะพลาสติกได้มากกว่า 8 ตัน
โดยเริ่มจากการรณรงค์ให้พนักงานและร้านค้าภายในอาคาร
เลิกใช้ขวดน�้ำพลาสติก ในปี 2561 ธนาคารเดินหน้าต่อยอด

ปริมาณขวดน�้ำพลาสติก
ที่ลดลงในปี 2561

81

%

จากเป้าหมายที่ต้ง
ั ไว้ 90%

โครงการดังกล่าวด้วยการแจกถุงผ้าให้แก่พนักงานเพื่อรณรงค์
ลดการใช้ถุงพลาสติกและสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในการ
ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ปริมาณขวดน�้ำพลาสติกที่ลดลงทั้งหมดสามารถ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น

27,997

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

แนวทางการด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจ
ธนาคารได้พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ผ่านการ
สนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งธนาคารได้สื่อสาร
กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสี เขี ย ว กระบวนการคั ด เลื อ กและ

เกณฑ์การพิจารณาคู่ค้า แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า
สิทธิมนุษยชน การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจ ให้แก่
คูค่ า้ รับทราบอย่างทัว่ ถึงผ่านกิจกรรม Vendor Communication
Day ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2561 มีคู่ค้าเข้าร่วมรับฟัง
แนวปฏิบัติดังกล่าวมากกว่า 174 บริษัท

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ความเสี่ยงและโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้ ว ยตระหนั ก ดี ว ่ า สภาวะการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
เป็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ โ ลกก� ำ ลั ง เผชิ ญ อยู ่
ซึ่งกิจกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้อุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Economy) ด้วยบทบาท
ของการเป็นตัวกลางในการจัดหาเงินทุนให้กบั ธุรกิจหรือโครงการ
ที่ ช ่ ว ยลดการเกิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจก ควบคู ่ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภายใต้การด�ำเนินงาน
ของธนาคาร

ธนาคารให้สินเชื่อและการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจหรือ
โครงการที่ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง อาทิ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้า
พลั ง งานลม หรื อ โครงการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน ตลอดจน
สนับสนุนงานวิจยั ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทีช่ ว่ ยลด
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม พร้อมกันนี้ ธนาคารยังผนวกความเสีย่ ง
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในการให้สินเชื่อ โดยศึกษาโอกาสการเกิดผลกระทบดังกล่าว
ต่อพอร์ตสินเชื่อ (Credit Portfolio) ของธนาคาร เพื่อสอบทาน
ว่ามาตรการในการป้องกันและรองรับผลกระทบทีอ่ าจเกิดเกิดขึน้
มีอยู่เพียงพอหรือไม่

การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

ธนาคารเชือ่ ว่าการให้สนิ เชือ่ แก่ธรุ กิจทีก่ อ่ ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ในปริมาณต�่ำไม่เพียงช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ
ได้มีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกฎระเบียบหากหน่วยงานภาครัฐมีการ
บังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาธนาคารได้ให้การ

สนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจและโครงการที่ช่วยลดการเกิด
ก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนการผลิต
พลังงานทางเลือก การส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานในภาคอาคาร
และอุตสาหกรรม ตลอดจนการร่วมมือกับองค์กรภาครัฐในการ
สนับสนุนเงินกู้ให้แก่ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

“ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ มี ค วามเข้ า ใจในธุ ร กิ จ พลั ง งานทางเลื อ ก
เป็นอย่างดี จึงมีความมั่นใจที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับ
่ งมาโดยตลอด
โปรเจ็กค์พลังงานทางเลือกตัง
้ แต่แรกเริม
่ และต่อเนือ
ท�ำให้โปรเจ็กต์ใหญ่ของเราสามารถด�ำเนินการได้ตามกรอบเวลา
ที่ ค าดหวั ง และเราอยากให้ ธ นาคารสานต่ อ ความสั ม พั นธ์ เ ป็ น
พั นธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อไปในอนาคต”
คุณออมสิน ศิริ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การสนับสนุนการผลิตพลังงานทางเลือก

พลังงานไฟฟ้า และได้ก�ำหนดเป้าหมายปี 2562 ส�ำหรับการ
สนับสนุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจพลังงานทางเลือก ตามสัดส่วน
พลังงานลม ร้อยละ 34 พลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 5 พลังงานน�ำ้
ร้อยละ 13 และอืน่ ๆ ร้อยละ 48 โดยมีผลการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้

นอกจากการสนับสนุนทางการเงินส�ำหรับธุรกิจที่ผลิตพลังงาน
แบบดั้งเดิม (Conventional Energy) ที่ยังคงมีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาเปลีย่ นผ่านไปสูเ่ ศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่ำนั้น ธนาคารได้ขยายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่ผลิต
พลังงานทางเลือกที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอันเกิดจากการผลิต
ประเภทพลังงานทางเลือก

2558

2559

2560

2561

พลังงานลม (ร้อยละ)

5

12

21

31

พลังงานแสงอาทิตย์ (ร้อยละ)

27

19

16

11

พลังงานน�้ำ (ร้อยละ)

11

17

17

17

อื่นๆ (ร้อยละ)

13

52

46

41

ตัวอย่างการสนับสนุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า

การส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคาร

จากแสงอาทิตย์

และอุตสาหกรรม

ธนาคารมี ก ารให้ สิ น เชื่ อ โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากแสงอาทิตย์
มาโดยตลอด และมีโครงการในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทย อาทิ
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท�ำให้
ธนาคารมีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสินเชื่อตลอดจนให้
ค�ำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลยีโฟโตโวลตาอิก แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี
โฟโตโวลตาอิกถือเป็นพลังงานทีส่ ะอาด แต่หากขาดการวิเคราะห์
และบริหารจัดการผลกระทบทีเ่ หมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนรอบข้าง อาทิ ในเชิงการบริหารจัดการพื้นที่ ปัญหา
แสงสะท้อนจากอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ธนาคารจึงติดตามผลการด�ำเนินงาน
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากโครงการดังกล่าว
หลังจากการอนุมัติสินเชื่อ โดยก�ำหนดให้มีการจัดท�ำรายงาน
การตรวจสอบการด�ำเนินงานประจ�ำปีโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด�ำเนินงานตามสัญญาเงินกู้
ซึง่ ครอบคลุมถึงการติดตามและเยียวยาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และสังคมด้วย ทั้งนี้ ในปี 2561 โครงการสามารถผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ดว้ ยเทคโนโลยีโฟโตโวลตาอิกได้มากกว่า 29,000
เมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอในการใช้ไฟฟ้าส�ำหรับ 11,983
ครัวเรือน และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า
ได้ทงั้ สิน้ 11,803 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ธนาคารด�ำเนินโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โดยสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 6 นับเป็นเครื่องมือหลักทางการเงิน
ที่ธนาคารใช้ในการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานส�ำหรับทั้งกลุ่ม
อาคารและโรงงาน โครงการดังกล่าวเป็นการให้เงินกู้ดอกเบี้ย
ต�่ ำ กว่ า ปกติ เ พื่ อ ใช้ ใ นการลงทุ น เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน เช่ น
การเปลี่ยนเครื่องจักรหรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน
หรือการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานทดแทน เป็นต้น โดยในปี
2561 ธนาคารให้สินเชื่อในโครงการดังกล่าวเป็นวงเงินกว่า
50 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าหรือผลิตไฟฟ้าได้กว่า
1,610,000 หน่วยต่อปี หรือเท่ากับการลดก๊าซเรือนกระจก
937 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ต่ อ ปี เมื่ อ รวมตลอด
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปี 2560 ธนาคารให้สินเชื่อในโครงการ
ดังกล่าวแล้วกว่า 213 ล้านบาท สามารถลดการใช้ไฟฟ้าหรือ
ผลิตไฟฟ้าได้กว่า 7,059,000 หน่วยต่อปี หรือเทียบได้กับการลด
ก๊าซเรือนกระจก 4,110 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่ อการวิจัยและพั ฒนา

โครงการนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย

องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่ อการผลิต

ธนาคารให้การสนับสนุนส�ำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ โดยการ
ให้สินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยแก่โครงการที่พัฒนานวัตกรรมและสร้าง
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งธนาคารได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นวงเงิน
สินเชื่อ 61 ล้านบาท

เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของภาคเอกชน

ธนาคารร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อส่งเสริม
เงินทุนแก่ภาคเอกชนในการท�ำวิจยั พลังงานทางเลือก การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลผลิต ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม โดยมีระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2558-2563
ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22 ราย คิดเป็นวงเงินรวม
346 ล้านบาท

การศึกษาความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพอร์ตสินเชื่อของลูกค้า

ภายใต้เป้าหมายการขับเคลือ่ นประเทศสูร่ ะบบเศรษฐกิจคาร์บอนต�ำ่
ของภาครัฐ มาตรการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ภาษีคาร์บอน มาตรการ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อกลุม่ ลูกค้าสินเชือ่ ของธนาคารทีด่ ำ� เนินธุรกิจอยูใ่ นอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นต้น ในปี 2561 ธนาคารได้
ด�ำเนินการศึกษาความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ และกลุ่มลูกค้าที่อาจได้รับ

ความเสี่ยงทางกายภาพอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ความถี่ของพายุที่รุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิต โดยธนาคารน�ำปัจจัยดังกล่าวมาร่วมพิจารณา
ในเชิงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความสามารถในการช�ำระคืน
เงินต้นของลูกค้า และพบว่าลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว
มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แม้ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอาจเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการพิจารณาการ
ตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การผนวกความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการด�ำเนินงานของธนาคาร

ธนาคารมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
(Operational Risk) ที่พิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรอันเกิดมาจากการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ หรือจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงในแต่ละด้าน
มีการบริหารจัดการที่เพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ ธนาคารได้มี
กระบวนการติดตามปัจจัยทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
อันเนือ่ งมาจากประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ รวมถึงการเปลีย่ นแปลง

สภาพภูมอิ ากาศ หรือนโยบายจากภาครัฐ โดยมีหน่วยงานศูนย์วจิ ยั
เศรษฐกิจ (Economic Intelligence Centre: EIC) ของธนาคาร
ท�ำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งจะแยก
พิจารณาตามกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงมีการสื่อสารประเด็น
ที่ส�ำคัญเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลมาประกอบ
การวางแผนธุรกิจส�ำหรับอุตสาหกรรมที่ตนดูแลอยู่ได้
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การเข้าถึงบริการทางการเงิน
และส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กรให้เท่าทันและใช้โอกาสจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ในการสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน และยกระดับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุม่
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม สะดวกทั่วถึง

และครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น พร้ อ มกั น นี้ ธนาคาร
ยั ง ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภายนอกอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการยกระดั บ
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการ และช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้อย่างเป็นธรรม

“ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้น�ำในการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมอย่างถาวรส�ำหรับค่าบริการโอน
จ่าย เติมเงิน เพื่ อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น”

ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคม
ธนาคารไทย ในปี 2561 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ร ่ ว มลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการร่วมสนับสนุนคน
ไทยเข้าถึงบริการทางเงินพื้นฐาน และเปิดตัวบริการ “บัญชีเงิน
ฝากพื้นฐาน” (Basic Banking Account) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้ผู้ที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุสามารถ

เข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น โดย
บัญชีเงินฝากพื้นฐานนั้นเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่ก�ำหนด
วงเงิ น ฝากขั้ น ต�่ ำในการเปิ ด บั ญ ชี ไม่ เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
การออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้บตั รเดบิต และไม่มี
ค่ารักษาบัญชี

จ�ำนวนบัญชีเงินฝากพื้ นฐานมากกว่า 2,400 บัญชี
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2561

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนไทยเข้าถึงบริการทางการเงิน ในปี 2561
ธนาคารได้แต่งตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย ให้เป็นตัวแทนธนาคาร
(Banking Agent) น�ำร่องบริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์
หรือกระแสรายวัน ของธนาคาร ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์กว่า 900

แห่งทั่วประเทศ โดยลูกค้าของธนาคารสามารถฝากเงินได้สูงสุด
30,000 บาท ต่อรายการ และสูงสุด 60,000 บาท ต่อวัน ซึ่งนับ
เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของบริการที่เอื้อให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินได้

แผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน
(Happy Money Programme)

ในปี 2561 ธนาคารร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งแผน
สร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Programme)
แก่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินควบคู่
ไปกับการสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านโครงการที่หลากหลายโดย
ธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
(Happy Home) ทีน่ ำ� เสนอเงินกูใ้ นอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ ในระยะเวลา
การกูท้ นี่ านยิง่ ขึน้ และโครงการคลินกิ สุขภาพทางการเงิน (Happy

Money Clinic) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน
สร้างวินยั ในการออม ให้ความรูท้ างด้านการเงินและการแก้ปญ
ั หา
หนี้สินของบุคลากร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาระบบการ
ช�ำระเงินภายในโรงพยาบาลทีส่ งั กัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
ให้สามารถรองรับระบบ e-Payment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน และความสะดวกแก่ผมู้ าใช้บริการด้านสาธารณสุข
ทั่วประเทศ

Happy Money Programme

Happy Money Home and More

บริการสินเชื่อที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ส�ำหรับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เช่น
• สินเชื่อส�ำหรับซื้อบ้านใหม่ ปลูกสร้างบ้าน และ
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
• สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash
• สินเชื่อส่วนบุคคล
• สินเชื่อส�ำหรับกู้ซื้อรถยนต์

Happy Money Clinic

• กิจกรรมเพื่อช่วยการวางแผนทางการเงินและ
สร้างวินัยการออม
• ฮอตไลน์และทีมที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะ
ส�ำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
• โปรแกรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือด้านปัญหาหนี้สิน
บุคลากรผ่านการปรับอัตราผ่อนอัตราดอกเบี้ย
หรือระยะเวลาในการผ่อนช�ำระหนี้

089

090

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ควบคู ่ ไ ปกั บ การส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ทางการเงิน ธนาคารมุง่ ส่งเสริมให้ความรูด้ า้ นการเงินแก่สงั คมไทย
ผ่านแนวทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และ
สื่ อ ต่ า งๆ อาทิ เว็ บ ไซต์ ยู ทู บ เฟซบุ ๊ ก ไลน์ และทวิ ตเตอร์
ของธนาคาร เพื่อให้ประชาชนหลากหลายกลุ่มสามารถเข้าถึง
เนื้ อ หาความรู ้ ท างการเงิ น ที่ เ หมาะสมกั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ข องตน
โดยมีรูปแบบการน�ำเสนอที่เข้าใจง่าย เช่น ค�ำคม อินโฟกราฟิก
บทความ รวมไปถึ ง ภาพยนตร์ สั้ น ที่ มุ ่ ง เน้ น เนื้ อ หาส� ำ หรั บ
การช่วยเสริมทักษะในการบริหารและจัดการด้านการเงิน ท�ำให้
ประชาชนสามารถน�ำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
หรือการด�ำเนินธุรกิจได้
จากการสร้างการมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ งบนพืน้ ทีส่ งั คมออนไลน์
ท�ำให้ธนาคารเข้าใจปัญหาและความสนใจด้านการบริหารจัดการ
ทางการเงินของประชาชนไทยมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารได้สร้าง

แพลตฟอร์มการให้ความรู้ทางการเงินผ่านรูปแบบที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความสนใจที่แตกต่างกันของ
ลูกค้า ในปี 2561 ธนาคารจึงยกระดับเว็บไซต์ www.scb.co.th
โดยปรับใช้เทคโนโลยี Adobe Marketing Cloud Platform
ทีช่ ว่ ยให้ธนาคารสามารถรวบรวมและวางแผนเนือ้ หาบนสือ่ ออนไลน์
(Online Content) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ พัฒนาให้เว็บไซต์
ของธนาคารเป็นแพลตฟอร์มส�ำคัญส�ำหรับการสือ่ สารความรูแ้ ละ
ข้อมูลการบริหารจัดการเงินแก่ประชาชน อาทิ ความรู้ในเรื่อง
สุขภาพและการเงินเพื่อการวางแผนครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ความรู้ด้านการออม หุ้น การลงทุน
และการจัดการหนี้สินให้กับพนักงานเงินเดือน โดยมีบทความ
มากกว่า 400 บทความ ที่ออกแบบมาเพื่อความต้องการในทุก
ช่วงชีวิตของลูกค้า และใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)
ที่มุ่งเน้นการสื่อสารที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยน�ำเสนอทั้ง
ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ภาพยนตร์สั้นเพื่ อส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ติดอาวุธทางปัญญากับภาพยนตร์สั้น คุณชายทลายโกง
ปัจจุบนั ประชาชนไทยจ�ำนวนมากตกเป็นเหยือ่ จากภัยทางการเงิน
ของมิ จ ฉาชี พ ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น แก๊ ง คอลเซ็นเตอร์ แก๊ง
Phishing Mail และการรับจ้างเปิดบัญชี ธนาคารจึงมุ่งให้ความรู้
เพื่อรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ ผ่านภาพยนตร์สั้น “คุณชาย
ทลายโกง” ที่ช่วยอธิบายภัยทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ให้
ประชาชนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญา
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มและป้องกันการตกเป็นเหยื่อของเหล่า
มิจฉาชีพ ซึ่งภาพยนต์สั้นดังกล่าวมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 2 ล้านครั้ง
ธนาคารเชือ่ ว่าการให้ความรูผ้ า่ นภาพยนตร์สนั้ คุณชายทลายโกง
จะสามารถช่วยให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงกลโกงของ
มิจฉาชีพในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
มันส์หนี้โค้ช
ภาพยนตร์สนั้ ทีใ่ ห้ความรูด้ า้ นการบริหารเงินและหนีส้ นิ ของคนไทย
ทีม่ ไี ลฟ์สไตล์ทแี่ ตกต่างกัน อาทิ หนีข้ องมนุษย์เงินเดือนทีเ่ พิง่ เริม่ ท�ำงาน
(First Jobber) หนีจ้ ากค่าใช้จา่ ยในการแต่งงาน หรือการให้ความรู้
และวางแผนเพือ่ การลงทุน เพือ่ สร้างความตระหนักรูถ้ งึ การสร้างหนี้
โดยไม่จำ� เป็น ผ่านการสร้างความเข้าใจโดยโค้ชผูท้ เี่ ชีย่ วชาญด้าน
การบริหารการเงิน ที่พร้อมให้ค�ำปรึกษาและให้แนวทางเรื่อง

การบริหารเงิน ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทางการเงิน
ได้อย่างมีความสุขตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�ำงาน และสามารถบริหาร
จัดการด้านการเงินในยามฉุกเฉินได้อย่างลงตัว รวมถึงเป็นแหล่ง
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนอีกด้วย
ภาพยนตร์สั้น คุณนายออม เดอะซีรีส์ 2
จากความส�ำเร็จของภาพยนตร์สั้นชุด คุณนายออม เดอะซีรีส์ 1
ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยได้รับถึง 8 รางวัล จากสถาบันทั้ง
ในและต่างประเทศ อาทิ รางวัล Best Social Media Campaign
จาก Thailand Zocial Award รางวัล Marketing & Customer
Awards จาก The Digital Banker Global Retail Banking
Innovation Awards 2018 และรางวัล Best in Social Media
Marketing and Services ชนะเลิศระดับโลกในสาขา Best
Consumer Digital Bank จากนิตยสาร Global Finance ซึ่ง
สะท้อนถึงความส�ำเร็จของภาพยนต์สั้นชุดนี้ ในปี 2561 ธนาคาร
จึงได้ผลิตคอนเทนต์ความรูท้ างด้านการเงินผ่านภาพยนตร์สนั้ ชุด
คุณนายออม เดอะซีรีส์ 2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการ
วางแผนทางการเงินและเสริมสร้างวินยั ทางการเงินแก่ประชาชน
ให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ อส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยบริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด

แอปพลิเคชันเก็บหอม
SCB Abacus ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน “เก็บหอม” ขึน้ เพือ่ เป็น
อีกหนึง่ เครือ่ งมือในการสร้างวินยั การเงินทีส่ ามารถตอบโจทย์
ความต้องการให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงจุด และช่วยให้
การออมเป็นเรือ่ งง่าย ซึง่ มาพร้อมกับความสามารถในการแนะน�ำ
รูปแบบการออมเงินตามเป้าหมายทีถ่ กู ก�ำหนดด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ซงึ่ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย โดยผูใ้ ช้งานจะ
ต้องมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 2 บัญชีเพื่อผูกบัญชีส�ำหรับ
ออมเงินอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันเก็บหอม ซึ่งเงินจะถูกหัก
จากบัญชีใช้จา่ ยโดยอัตโนมัตเิ พือ่ เข้าบัญชีออมเงินตามทีต่ งั้ ไว้
ในแอปพลิเคชัน โดย ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารตั้งเป้าหมาย
การออมผ่านแอปพลิเคชัน “เก็บหอม” มากกว่า 30 ล้านบาท

แชตบอตน้องเผือกหอม
ธนาคารได้ทำ� การพัฒนาระบบแชตบอตด้วยชือ่ “เผือกหอม”
บนแอปพลิเคชันเฟซบุก๊ แมสเซนเจอร์ โดยผูใ้ ช้บริการสามารถ
ท�ำการบันทึกหรือสรุปรายรับ-รายจ่ายรายวัน ตัง้ งบประมาณ
รายเดือน หรือสรุปกราฟที่บอกสัดส่วนการจับจ่ายในหมวด
ต่างๆ และผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับแชตบอตได้ผ่าน
ภาษาที่ทันสมัย สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยุคใหม่ โดย
ณ สิ้นปี 2561 มีผู้ลงทะเบียนใช้งานแชตบอต “เผือกหอม”
มากกว่า 1 แสนคน
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การส่งเสริมและพั ฒนา
ศักยภาพชุมชน
ธนาคารได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวัง
ที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อเป็น
รากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคาร
ด�ำเนินงานร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลและหน่วยงานภายนอก
ผ่านการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือในการด�ำเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีพนักงานของธนาคาร
ร่วมเป็นแรงผลักดันส�ำคัญผ่านการร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
ทีธ่ นาคารจัดขึน้ ซึง่ ถือเป็นอีกทางหนึง่ ในการสร้างวัฒนธรรมและ
ปลูกฝังพนักงานของธนาคารให้มีจิตสาธารณะ และตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการคืนกลับให้สังคม และร่วมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้แก่ชุมชนต่อไป

ในปี 2561 ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
เน้ น การลงพื้ น ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น หรื อ
ความต้องการของคนในชุมชน และน�ำมาบูรณาการกับความรู้
ความสามารถของธนาคาร เพื่ อ พั ฒ นาโครงการที่ ส ามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคาร
มีกรอบการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมใน 3 มิติ อันประกอบด้วย
การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ (Youth Development
and Education) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (Quality
of Life and Community Development) และการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (Culture and Environmental
Conservation) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมวัฒนธรรมจิตอาสา
ในหมู่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมต่างๆ ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

การลงทุนเพื่ อสังคม
72%

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่ อสังคม
ในปี 2561 กว่า

808.2

การพาณิชย์เพื่ อสังคม
21%

ล้านบาท

การบริจาค
7%

จ�ำนวนพนักงานจิตอาสา

จ�ำนวนชั่วโมงของพนักงานจิตอาสา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

12,611

คน

25,095

ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของพนักงาน

7.6

ล้านบาท

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

กลยุทธ์การด�ำเนินกิจกรรมเพื่ อสังคม

การพั ฒนาเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้

การพั ฒนาคุณภาพ
ชีวต
ิ และชุมชน

การอนุรก
ั ษ์วฒ
ั นธรรม
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย:
มุ่งหวังที่จะยกระดับและพั ฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
่ ใี นการสร้างสังคมทีแ
่ ข็งแกร่งอย่างยัง
เพื่ อเป็นรากฐานทีด
่ ยืน

การพั ฒนาเยาวชน
และส่งเสริมการเรียนรู้

การพั ฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

การอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนทีเ่ หมาะสม
ตามช่วงวัย ทัง้ ด้านการศึกษาและคุณธรรม
ให้ สัม พั น ธ์ กั บ ความรู ้ เ ท่ า ทั น ของการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี ซึ่ ง
เป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยสร้ า ง
ความเติบโตและความเจริญทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ส่งเสริมและพัฒนาการด�ำเนินชีวิตของ
ชุมชนและสังคมให้สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐาน มี สุ ข ภาพ
พลานามัยทีแ่ ข็งแรง และยกระดับฐานะ
ความเป็ น อยู ่ พร้ อ มเสริ ม สร้ า งวิ นั ย
ทางการเงิน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง จะ
เป็นพลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน

สนับสนุนให้เกิดการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ในสังคม ควบคูก่ บั การรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี และการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ด้วยจิตส�ำนึก จะสามารถส่งต่อคุณค่าของ
มรดกทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตให้คนรุ่นต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนที่อยู่ในระบบ
การศึกษาทั่วประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย: สังคมในภาพรวม

กลุ่มเป้าหมาย: ชุมชน

จ�ำนวนโครงการ: 34

จ�ำนวนโครงการ: 25

จ�ำนวนโครงการ: 23
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การพั ฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้

การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนรุน่ ใหม่ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
และความพร้อมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานที่ส�ำคัญ
ในการสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารจึง
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนทีจ่ ะเติบโตเป็นอนาคตของ
ชาติให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ธนาคารจึง

มุ่งด�ำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดเยาวชน
เป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นแรงส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติตอ่ ไป เพราะธนาคารเชือ่ ว่า เยาวชน คือ รากฐาน
และอนาคตของชาติ

โครงการผู้น�ำเพื่ อการพั ฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
(CONNEXT ED)

นั บ ตั้ ง แต่ ป ี 2559 ที่ ธ นาคารได้ ร ่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
โครงการผู้น�ำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED:
Leadership Programme for Sustainable Education
ซึง่ ร่วมกับองค์กรเอกชนอืน่ 12 องค์กร เพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ โดยใน
ระยะแรกของโครงการนัน้ ธนาคารและมูลนิธสิ ยามกัมมาจล
ได้สนับสนุนให้พนักงาน 30 คน ที่มีจิตอาสาท�ำหน้าที่เป็น
School Partner (SP) ด�ำเนินการวางแผนพัฒนาร่วมกับ
ผู้บริหารโรงเรียน 50 โรงเรียน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้กบั โรงเรียนผ่านการพัฒนาศักยภาพของ
คุณครูในโรงเรียน อีกทัง้ ยังเป็นการพัฒนารูปแบบการท�ำงาน

ความโปร่งใส
ของข้อมูล
สถานศึกษา

กลไกตลาดและ
การมีส่วนร่วม

และภาวะความเป็นผูน้ ำ� ของพนักงานอีกด้วย จากการท�ำงาน
ในระยะแรกนี้ ธนาคารได้ ถ อดบทเรี ย นความส� ำ เร็ จ ของ
โครงการโดยสามารถท�ำให้โรงเรียน 29 โรงเรียน สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการเรี ย นการสอนและมี ศั ก ยภาพ
เป็นต้นแบบให้กบั โรงเรียนอืน่ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได้อกี ด้วย
และครูกว่าร้อยละ 40 จากจ�ำนวน 931 คน สามารถจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ Active Learning ได้ ธนาคารยังคงเดินหน้า
ขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งมี
การขยายเครือข่ายพันธมิตรเพิ่มขึ้นอีก 21 องค์กร ที่ร่วมมือ
ในการขับเคลื่อ นโครงการให้สามารถส่ง ผลเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้นผ่าน 5 ยุทธศาสตร์หลัก อันได้แก่

การพั ฒนา
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน

โครงการผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนในระยะที่ 2 นี้
มุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพครูผซู้ งึ่ เป็นต้นแบบทีส่ ำ� คัญในการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนในสังคม โดยให้ครูพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และ School Partners

เด็กเป็น
ศูนย์กลาง

การเข้าถึง
โครงสร้างพื้ นฐาน
ดิจิทัลของสถานศึกษา

จิ ต อาสาท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ ธ นาคารดู แ ล
ในพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ระยอง
ศรีสะเกษ และสตูล และธนาคารมีแผนที่จะขยายผลไปอีก
200 โรงเรียน ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในปีต่อๆ ไป

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้

ธนาคารเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกช่วงวัยได้สามารถแสดง
ศักยภาพภายใต้การแข่งขันในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”
ต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 13 ด้วยธนาคารเชือ่ ว่าการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนให้เติบโตมาอย่างมีคุณค่าจะสามารถเป็นแรง
ขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้เดินหน้า
ต่อไปได้ โดยโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” นั้น เป็นโครงการ
ที่สอดแทรกการเรียนรู้ ผ่านการลงมือท�ำจริง พร้อมทั้งการ
จ�ำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม

340

สถานศึกษา

ฝึกทักษะต่างๆ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการเป็นพลเมืองดีต่อสังคม ภายใต้แนวคิด
“พาไทยทันโลก" ส�ำหรับโครงการในปี 2561 เพื่อให้เยาวชน
ไทยก้ า วสู ่ โ ลกยุ ค ใหม่ รู ้ จั ก ใช้ เ ทคโนโลยี และสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยการแข่งขันแบ่งออก
เป็น 3 ระดับชั้นการศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา

จ�ำนวนทีมที่เข้าร่วม

502

จ�ำนวนนิสิตหรือนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม

ทีม

2,020

คน

่ ผสม “เล่าเรือ
่ งเมืองไทยดังไกลทัว
การแข่งขันสือ
่ โลก”
ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับ ปวช.

ส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับ
ปวช. ธนาคารไทยพาณิชย์จดั การแข่งขันสือ่ ผสม “เล่าเรือ่ ง
เมืองไทยดังไกลทั่วโลก” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนและประเทศไทย รู้จักการ
ท�ำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้จากการลงมือท�ำและมีการ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้าง

ทักษะชีวิต อาทิ ทักษะการคิด การเรียนรู้ และการใช้
เทคโนโลยี พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ผ่านการท�ำงานจริงในชุมชนรอบตัว ซึ่งผลการแข่งขัน
รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสาธิ ต อิ ส ลามศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี ชือ่ ผลงาน “อีกมุม”
ที่สื่อให้เห็นถึงเรื่องราวที่แตกต่างในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
“โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้
พาน้องนักเรียนออกมาให้เจอกับคุณค่า
ของสังคมที่เขาอยู่”

คุณวินัย สัตตะรุจาวงศ์
กรรมการตัดสิน และผู้ก�ำกับรายการทีวีเชิงสาระ
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

การพั ฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

ธนาคารเชื่อมั่นว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขอนามัยที่แข็งแรง
และได้รบั การบริการด้านสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง จะช่วยให้ชมุ ชน
สามารถสร้างสรรค์และสามารถประกอบกิจการตามบทบาทและ
หน้าทีใ่ นฐานะฟันเฟืองของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคาร
จึงด�ำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนในชุมชนผ่านโครงการ

ที่ ห ลากหลาย ควบคู ่ ไ ปกั บ การส่ ง เสริ ม และยกระดั บ ฐานะ
ความเป็ น อยู ่ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น พื้ น ที่ ห ่ า งไกลให้ ดี ขึ้ น
ผ่ า นการสนั บ สนุ น การสร้ า งอาชี พ ที่ เข้ ม แข็ ง ควบคู ่ ไ ปกั บ การ
ให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมุ่งหวังเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้จ่ายและและสร้างวินัยทางการเงินเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการพั ฒนาชุมชนในพื้ นที่ ต�ำบลเทอดไทย
อ�ำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย

ตั้ ง แต่ ป ี 2548 เป็ น ต้ น มา ธนาคารได้ ร ่ ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการด�ำเนินโครงการ
ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติและพัฒนาระบบน�้ำในพื้นที่
ต� ำ บลเทอดไทย อ� ำ เภอแม่ ฟ ้ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย
เพื่อลดการตัดไม้ท�ำลายป่า ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ต้นน�้ำ และเพื่อให้ชุมชนสามารถน�ำต้นทุนน�้ำที่ได้รับการ

รายได้ครัวเรือนของประชาชนในพื้ นที่เพิ่ มขึ้นจาก
23,700 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในปี 2548 เป็น

พื้ นที่ป่าเพิ่ มขึ้น

9,730

พั ฒ นาจากโครงการปลู ก ป่ า ถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ ม าใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ป่าต้นน�้ำมีความ
ชุม่ ชืน้ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จากการมีนำ�้ ใช้อปุ โภค
บริโภคตลอดทั้งปี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการ
ท�ำการเกษตรมากกว่า 1 รอบต่อปี และท�ำให้ชมุ ชนเกิดความ
เข้มแข็ง

ไร่

หรือร้อยละ 60.42 ของพื้ นที่โครงการ

จากความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง
ธนาคารมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
ต�ำบลเทอดไทย ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ยี ง่ิ ขึน้ ผ่านการเชือ่ มโยง
ความร่วมมือกับเครือข่ายโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ และ
ปรับใช้ศักยภาพของธนาคารในบทบาทสถาบันการเงิน ซึ่ง
จากการศึกษาความต้องการของชุมชนในพื้นที่พบว่า การ
ส่งเสริมความรูด้ า้ นการบริหารจัดการเงินเพือ่ ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
เช่น การบันทึกค่าใช้จา่ ยภายในครัวเรือน เป็นหนึง่ ในประเด็นที่
ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือ ในการนี้ธนาคารจึงพัฒนา
แนวทางการสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน
แก่กลุม่ เป้าหมายในพืน้ ที่ ซึง่ ประกอบด้วย เกษตรกร ครู นักเรียน

127,010

บาท

ต่อครัวเรือนต่อปี ในปี 2552

นักศึกษา และกลุ่มแม่บ้าน โดยให้กลุ่มคนในพื้นที่ อาทิ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหมู่บ้าน ครูในโรงเรียนพื้นที่ หรือพนักงาน
จิตอาสาของธนาคาร ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่
ความรูด้ งั กล่าวตามกรอบการให้ความรูท้ างการเงินในสามระดับ
เริม่ ตัง้ แต่ระดับแรก “ใช้เงินให้เป็น” ระดับทีส่ อง “วางแผน
การเงินอย่างชาญฉลาด” และระดับทีส่ าม “การลงทุน” โดย
ธนาคารมีการปรับใช้สอื่ และเครือ่ งมือในการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรูส้ งู สุด ทัง้ นี้ ธนาคารยังคงมีเป้าหมายทีจ่ ะต่อยอดความ
ส�ำเร็จและใช้ศกั ยภาพของธนาคารในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนในพืน้ ทีช่ มุ ชนอืน่ ๆ ต่อไป

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

โครงการสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

ธนาคารร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) พัฒนาโครงการสนามลู่ปั่นจักรยานสาธารณะ
ภายใต้ชอื่ พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร “สนามลูป่ น่ั จักรยานเจริญสุขมงคลจิต”
เพื่อเป็นพื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมสันทนาการที่เข้าถึงได้โดย
ประชาชนทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ทุ ก ระดั บ มุ ่ ง สร้ า งชุ ม ชนของ
ผู้ที่รักสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน ท�ำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งลู่ปั่นจักรยาน
เจริ ญ สุ ข มงคลจิ ต นี้ เ ป็ น เส้ น ทางจั ก รยานมาตรฐานรอบ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีความยาวทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร
พร้ อ มด้ ว ยสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก และระบบจั ด การ
ความปลอดภัยที่ทันสมัยระดับโลก โดยประชาชนไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าใช้บริการ

ลู่ปั่นและลู่วง
่ิ ภายในโครงการ

ระบบการจัดการความปลอดภัย

• ลู่ปั่นจักรยานหลัก ระยะทาง 23.5
กิโลเมตร
• ลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น ระยะทาง
1.6 กิโลเมตร
• ลู่วิ่ง ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร

• ระบบเข้ า -ออกลู ่ ป ั ่ น ด้ ว ยสายรั ด
ข้อมือ SNAP ส�ำหรับการยืนยัน
ตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ
• ศูนย์ปฐมพยาบาล และศูนย์พยาบาล
ฉุกเฉิน
• ระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
• สะพานจักรยานลอยฟ้า ระยะทาง
1.2 กิโลเมตร

• ที่จอดรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและ
ทันสมัย
• จุดนัดพบ ห้องน�ำ้ และจุดพักภายใน
ลู่ปั่นจักรยาน
• บริการอาหารและเครื่องดื่ม
• บริการต่างๆ เกี่ยวกับจักรยาน

นักปั่นหมุนเวียนมาใช้บริการเฉลี่ย

จ�ำนวนสมาชิกปัจจุบันมากกว่า

130,000

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการ
เกี่ยวกับจักรยาน

ราย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือน สิ้นเดือน ธันวาคม 2561

90,000

รายต่อสัปดาห์
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานเกิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก และมี ส ่ ว นร่ ว มใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ
สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรการกุศลต่างๆ ที่ด�ำเนินงานในการ
อนุรกั ษ์และสืบสานคุณค่า และมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณี
เพื่อคนรุ่นหลัง พร้อมกันนี้ ธนาคารยังตระหนักในความส�ำคัญ

ของการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ในปีทผี่ า่ นมาธนาคารจัดกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้โครงการ “SCB ชวนกันท�ำดี เพื่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งท�ำให้
พนักงานของธนาคารตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม ร่วมกันลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขยะพลาสติก
เพื่อลดการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งถือเป็นวาระส�ำคัญระดับโลก

กิจกรรม อุน
่ ไอรัก คลายความหนาว
สายน�ำ้ แห่งรัตนโกสินทร์

ธนาคารร่วมจัดกิจกรรมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว
สายน�ำ้ แห่งรัตนโกสินทร์” ประจ�ำปี 2561 เพือ่ แสดงถึงความ
ผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริยก์ บั ประชาชนผ่านการ
จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการน�ำ้ โดยจ�ำลอง
6 คลอง 2 สะพาน ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อประเทศ พร้อมร่วมสัมผัส
บรรยากาศชื่นฉ�่ำแห่งสายน�้ำและวิถีชีวิตของชาวไทยในอดีต
โดยเชิญชวนผูเ้ ข้าร่วมงานแต่งกายชุดไทยย้อนยุค และพร้อมใจ
กันอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้วยการน�ำถุงผ้าไปเทีย่ วชมงาน เพือ่
ลดการใช้ถงุ พลาสติก โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 8,550 คน
ส�ำหรับกิจกรรมดังกล่าว ร้านค้าของธนาคารออกแบบตกแต่ง
ภายในและภายนอกตามแบบสถาปั ต ยกรรมตะวั น ตกที่
เรียกว่า “โบซาร์” ผสมผสานกับนีโอคลาสสิกซึง่ จ�ำลองต้นแบบ
มาจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ส�ำนักงานแห่งแรก
ของธนาคารทีต่ งั้ อยูใ่ นย่านเศรษฐกิจส�ำคัญของประเทศในขณะนัน้
และยังตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยา สายน�ำ้ ส�ำคัญทางการค้าและ
เศรษฐกิจของประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความรู้
อันจะเป็นประโยชน์สำ� หรับผูเ้ ข้าชม
• นิทรรศการ “สายน�ำ้ พระราชหฤทัย สูด่ วงใจของคนไทย
ทัง้ ชาติ” แสดงถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 10 รัชกาล ซึ่งทรงสร้างคุณูปการ
ต่อประเทศและพสกนิกร อันน�ำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ทัดเทียมอารยประเทศ โดยเรือ่ งราวทัง้ หมดมีความเกีย่ วพัน
กับสายน�้ำ อันเป็นเส้นทางส�ำคัญที่ก่อเกิดเศรษฐกิจในทุก
ระดับของประเทศไทยมาช้านาน

• วีดิทัศน์ “สายน�้ำพระราชหฤทัย สู่ดวงใจของคนไทย
ทั้งชาติ” น�ำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การก่อเกิด
เศรษฐกิจไทย อันเกีย่ วพันกับสายน�ำ้ แห่งรัตนโกสินทร์ และ
น�ำ้ พระราชหฤทัยขององค์พระมหากษัตริยไ์ ทย ซึง่ ได้สร้าง
ให้เกิดความรุง่ เรืองเป็นปึกแผ่น และความเป็นเอกราชทาง
เศรษฐกิจแก่ประเทศไทย มาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึง
การก่อตัง้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึง่ เป็นธนาคารไทยแห่งแรก
ผ่านแผนภาพตามช่วงเวลา และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• มุมถ่ายภาพทิวทัศน์ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เป็นการจ�ำลองจุดถ่ายภาพ เสมือนผู้มา
เยี่ยมงานนั่งอยู่ในอาคารสาขาตลาดน้อย เมื่อออกไปเห็น
บรรยากาศแห่งการค้าขายของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต
ในรูปแบบจอมัลติมีเดีย
• กิจกรรมถ่ายภาพทีร่ ะลึกย้อนยุค เทคโนโลยี Mirror Screen
พร้อมร่วมบริจาคเงินตามศรัทธา รายได้ทงั้ หมดน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยเป็น
การน�ำภาพถ่ายผู้ร่วมงานเอาไปซ้อนกับพื้นหลังของภาพ
ในอดีต เสมือนผู้ร่วมงานได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ในอดีต

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

กิจกรรม SCB ชวนกันท�ำดีเพื่ อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มแห่ ง การมี จิ ต สาธารณะให้ พ นั ก งาน
สร้างประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม จึงได้ดำ� เนินโครงการ
“SCB ชวนกันท�ำดี เพื่อสิ่งแวดล้อม” อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็ น กิ จ กรรมปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก และสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
พนั ก งานในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยในแต่ ล ะปี มี
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อมต่างๆ อาทิ กิจกรรม

SCB รักษ์ต้องเลิก รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานเปลี่ยน
พฤติ ก รรมในการ ลด-ละ-เลิ ก ใช้ ข วดน�้ ำ พลาสติ ก แบบ
ใช้แล้วทิ้ง กิจกรรมท�ำความสะอาดชายทะเล โดยมีผู้จัดการ
และพนักงานในเขตพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายฝั่งทะเล
ร่วมใจเก็บขยะและท�ำความสะอาดชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด เพื่ อ รั ก ษาระบบนิ เวศและ
ทัศนียภาพที่สวยงามเป็นประจ�ำทุกปี

ในปี 2561 พนักงานมากกว่า 4,465 คน เข้าร่วมกิจกรรม SCB ชวนกันท�ำดีเพื่ อสิ่งแวดล้อม
คิดเป็นชั่วโมงท�ำงานมากกว่า 9,620 ชั่วโมง

099

มุ่งสู่การเป็น…

องค์กรที่
ดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม
เสียงสะท้อนจากหน่วยงานกํากับดูแล

ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

8

18
6

9

10

1

ความสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อธนาคารไทยพาณิชย์

ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ
18

ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบปฏิบัติการดิจิทัล

10

การบริหารจัดการความเสี่ยง

9

การต่อต้านทุจริตและติดสินบน

8

การกํากับดูแลและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

6

การกํากับดูแลกิจการ

1

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

102

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

การก�ำกับดูแลกิจการ
ด้วยความเชื่อมั่นว่าแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสร้างพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ธนาคารจึงก�ำหนด
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการก�ำกับดูแล
การบริหารงานของธนาคาร
โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

ธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลงานด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงท�ำการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ให้มีความเหมาะสมและ
เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจก�ำกับดูแล
ตามกฎหมาย อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
สากลที่ไ ด้ รั บ การยอมรั บ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
สรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการและผูม้ อี ำ� นาจ
จั ด การของธนาคาร รวมถึ ง ก� ำ กั บ ดู แ ลการก� ำ หนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหากรรมการและผูม้ อี ำ� นาจจัดการ

ของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ทัง้ นี้ การพิจารณา
จะอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ ความแตกต่างทางเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
สถานภาพสมรส โดยธนาคารใช้เครื่องมือการประเมินทักษะ
กรรมการ (Board Skill Matrix) ในการประเมินคุณสมบัติของ
กรรมการธนาคารเพือ่ ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทในการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มธนาคาร
ธนาคารเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของ
องค์กรในปัจจุบัน และการก�ำกับดูแลด้านเทคโนโลยีที่เข้ามา
มีบทบาทในธุรกิจทางการเงินมากยิง่ ขึน้ ในปี 2561 ธนาคารจึงได้
จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือ คณะกรรมการก�ำกับ
ความเสีย่ ง และคณะกรรมการเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการชุดย่อย
ดังกล่าวมีหน้าที่ก�ำกับดูแลและความรับผิดชอบส�ำคัญดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบส�ำคัญของ
คณะกรรมการเทคโนโลยี

หน้าที่และความรับผิดชอบส�ำคัญของ
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

• ก�ำกับดูแลกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้มั่นใจว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธนาคาร
• เสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ละให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ค ณะกรรมการ
ธนาคารเกี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
ด้านเทคโนโลยี ทิศทางการให้บริการด้านเทคโนโลยี และ
การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
• ศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะน�ำมาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพธุรกรรมทางการเงินของธนาคารโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นน�ำด้านเทคโนโลยี

• ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการ
ก�ำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
• ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ ย งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ทบทวน ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของนโยบายและกลยุทธ์
การบริหารความเสีย่ งโดยรวม เพือ่ ให้ครอบคลุมความเสีย่ ง
ทุกประเภทซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
• ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรทีค่ ำ� นึงถึงความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
และก�ำกับให้มีการปฏิบัติตาม

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการฝ่ายจัดการที่สําคัญ

คณะกรรมการชุดย่อย

•
•
•
•
•
•

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
คณะกรรมการเทคโนโลยี
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

•
•
•
•

คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารที่มีความสมดุล
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

กรรมการอิสระ
9 จาก 17 คน
(52.94%)

่ ส
กรรมการทีม
ี ่วนร่วม
ในการบริหารงาน
3 จาก 17 คน
(17.64%)

กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบ
ู้ ริหาร
5 จาก 17 คน
(29.41%)

กรรมการที่เป็นเพศหญิง

1

จาก 17 คน
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ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ธนาคารได้จดั ให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�ำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออก
เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการธนาคารทัง้ คณะ 2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการชุดย่อย 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการรายบุคคล และ 4) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
นายกกรรมการ นอกจากนี้ นับตัง้ แต่ปี 2555 ธนาคารได้จดั ให้มี
ที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ท�ำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกๆ 3 ปี ซึ่งเป็นแนวทางเดียว
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้
มอบหมายให้บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย จ�ำกัด เป็นผู้
ด�ำเนินการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการเป็นรายบุคคล
และนายกกรรมการ เป็นไปตามความคาดหวัง และบริษทั ทีป่ รึกษา
ยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาด้านต่างๆ เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ธนาคารสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ภายใต้
ภาวะธุรกิจในปัจจุบนั ทีม่ คี วามซับซ้อน และเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการ ธนาคารส่งเสริมให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย
ทั้งในด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ช่วงอายุ และ
เพศ ซึ่งท�ำให้คณะกรรมการมีมุมมองและทัศนคติที่กว้างขวาง
ทั้งนี้ นอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจธนาคาร
แล้ว ธนาคารยังมุ่งพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่กรรมการ
ธนาคาร เพื่อให้มีความรู้ที่ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการธนาคาร ตลอดจนมีความรู้ที่จ�ำเป็นในการที่ธนาคาร
ก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการด�ำเนิน
ธุรกิจ อาทิ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมาย การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และความปลอดภัยด้านไซเบอร์ โดยในปี 2561
ธนาคารจัดให้คณะกรรมการธนาคารเข้าร่วมการฝึกอบรมและ
กิ จ กรรมการสั ม มนาซึ่ ง จั ด โดยหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและต่ า ง
ประเทศ อาทิ หลักสูตร Bangkok FinTech Fair 2018: SME
and Consumer Financial Solutions หลักสูตร Cyber
Security and Technology Risk และงานสัมมนา Bangkok
Sustainable Banking Forum 2018 เป็นต้น

ธนาคารได้เข้าร่วมรับรองการประเมิน
ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย ซึ่งธนาคาร
อยู่ในระดับ “ดีเลิศ 5 ดาว”

ธนาคารได้รบ
ั คะแนนการประเมิน
คุณภาพ จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
อยู่ในระดับ 100 คะแนน จากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับคะแนน
ระดับ 99-100 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 10

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอย่างยัง่ ยืน
ซึง่ ผลกระทบอันเกิดจากความเสีย่ งสามารถส่งผลต่อความเชือ่ มัน่
ของผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารจึงได้สร้างกรอบนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แนวทางการ

บริหารความเสี่ยง รวมถึงเสริมสร้างกลไกการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั สิ ากล ตลอดจนปลูกฝัง
วัฒนธรรมความเสีย่ งภายในองค์กร เพือ่ มุง่ ให้พนักงานทุกระดับมี
ความเข้าใจ รับผิดชอบ และตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วม
บริหารความเสีย่ งในทุกด้านของการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง

ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำหนด
กลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางที่
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด ตลอดจนก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ ย งโดยรวมของธนาคารและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
ในปี 2561 ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
(Risk Oversight Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการธนาคาร
ชุดย่อยในระดับบริหาร ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาของธนาคารเกินกึ่งหนึ่ง โดยมีกรรมการ
อิสระท�ำหน้าที่ประธานคณะ ซึ่งเป็นการยกระดับบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิผลและเป็นอิสระมากขึ้น คณะกรรมการ
ก� ำ กั บ ความเสี่ ย งมี บ ทบาทและหน้ า ที่ ใ นการให้ ค� ำ แนะน� ำ
คณะกรรมการธนาคารในการก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงให้เหมาะสมกับกลยุทธ์เชิงธุรกิจของธนาคาร ก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงทั้งหมดภายในองค์กรได้ถูกควบคุมและ
ติดตามให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการธนาคารในการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) และ
การปฏิ บั ติ ต ามวั ฒ นธรรมองค์ ก ร พร้ อ มกั น นี้ ธ นาคารยั ง มี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในระดับจัดการ ท�ำหน้าทีท่ บทวน
และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบ
การบริหารและควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการก�ำกับ
ความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ รวมถึง
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของธนาคารและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา
ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
่ ง
กํากับความเสีย

คณะกรรมการ
เทคโนโลยี

คณะกรรมการ
กิจกรรม
เพื่ อสังคม

แนวป้องกัน 3 ชั้น

่ ง ทีม
่ ป
่ ริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสีย
ี ระธานเจ้าหน้าทีบ
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงเป็นประธาน

ชั้นที่ 1 หน่วยงานและกลุ่มธุรกิจ

ชั้นที่ 2 หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ชัน
้ ที่ 3 หน่วยงานตรวจสอบ

• มีหน้าที่ ความรับผิดชอบหลักในการระบุ
และควบคุมความเสีย่ ง
• รับรองว่าพนักงานปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึง่ รวมถึง
นโยบาย แนวปฏิบัติ กฎหมาย และ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
• ทบทวนโมเดลการด�ำเนินงาน เพือ่ ระบุ
ความเสีย่ ง ความเพียงพอของทรัพยากร
ศักยภาพขององค์กร การก�ำกับดูแล
การพัฒนากระบวนการ และการควบคุม
อย่างมีประสิทธิภาพ
• รายงานเหตุการณ์วกิ ฤติ (Incidents) ใน
กรอบระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และร่วมมือ
กับหน่วยงานในแนวป้องกันที่ 2 และ
แนวป้องกันชั้นที่ 3 ในการตรวจสอบ
สาเหตุทแี่ ท้จริง ระบุวธิ กี ารและแนวทาง
การแก้ไขตามวิธปี ฏิบตั ชิ นั้ เลิศ (Best
Practice) รวมถึงสื่อสารบทเรียนให้
พนักงานรับทราบ
• ค�ำนึงถึงความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการความเสีย่ งในทุกการปฎิบตั งิ าน
• จัดการให้ เป้าหมายทางธุรกิจเป็นไป
ในทางเดียวกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของธนาคาร
รวมถึงก�ำหนดตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
ที่เหมาะสมที่มีการถ่วงดุลระหว่างการ
ด�ำเนิน

• จัดท�ำกลยุทธ์ดา้ นการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคาร เพือ่ รับรองว่ากลยุทธ์
มีความสอดคล้องและอยูใ่ นระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้
• ทบทวน สอบทานความเพี ย งพอและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของนโยบายและกลยุ ท ธ์
การบริ ห ารความเสี่ ย งโดยรวม รวมถึ ง
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้เพือ่ ประเมินว่า
การด� ำ เนิ น การตามนโยบายและกลยุ ท ธ์
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ก� ำ กั บ และให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ผู ้ บ ริ ห ารเพื่ อ
รับรองว่านโยบายบริหารจัดการความเสีย่ ง
ระบบและกระบวนการที่ มี อ ยู ่ นั้ น เพี ย งพอ
ส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมของธนาคาร
• ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดทาง
กฎหมายข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
• ติ ด ตามและรายงานต่ อ คณะกรรมการ
ธนาคารถึ ง ระดั บ ความเสี่ ย งในภาพรวม
ของธนาคาร ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
ความเสี่ ย งและสถานะ การปฏิ บั ติ ต าม
ข้อก�ำหนดต่างๆ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ และ
ปรับปรุงกรอบการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงของธนาคาร

• สอบทานและให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับ
กรอบและกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยง
• ทบทวนการก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ
ตามข้อก�ำหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณธนาคาร
และนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ล
ความเสี่ยง
• ก�ำหนดระบบการตรวจสอบและ
ระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพือ่
ใช้ ใ นการตรวจทานการบริ ก าร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

การระบุประเภท
ความเสี่ ยง

การวัดความเสี่ยง

การติดตามและ
ควบคุมความเสี่ ยง

ประเภทความเสีย่ ง ประกอบด้วย การวัดความเสีย่ งแต่ละประเภท
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความ ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้าน โดยใช้โมเดลที่เหมาะสม
ตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร ความ
เสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรบุคคล และความเสีย่ ง
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม

การรายงานความเสี่ยง

การก�ำหนดระดับตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง การรายงานความเสี่ ย งแก่
ที่ส�ำคัญและเพดานความเสี่ยง ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งและผู้บริหารอย่ า ง
รวมถึ ง ด� ำ เนิ น กระบวนการ สม�่ำเสมอ
ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการความเสี่ ยงด้านการด�ำเนินงาน - "แนวป้องกัน 3 ชั้น"

ความเสี่ยง (Risk Control Self-assessment: RCSA) ส�ำหรับ
การประเมินความเสีย่ งเบือ้ งต้น ก่อนจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ ความเสี่ ย ง และคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ พิ จ ารณา
และประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กรต่อไป

ธนาคารได้ น� ำ กรอบการก� ำ กั บ ดู แ ล “แนวป้ อ งกั น 3 ชั้ น ”
มาใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ในแต่ละกระบวนการ ซึ่งเป็นความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ภายในธนาคาร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการธนาคารจนถึงระดับ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังใช้เครื่องมือการประเมินตนเองเพื่อควบคุม

2

หนว
่ ยง
าน
กล
า

ง

แนวป้องกัน
ขั้นที่
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ใหคําแนะนํา สนับสนุน และ
ทดสอบวิธีการที่หนวยงานตางๆ
บริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

แนวป้องกัน
ขั้นที่

แนวป้องกัน
ขั้นที่

1

แล

ห น ่ว

ย ง า น ธุร กิจ
ะ ห น ่ว
นุ น
ย ง า น ส นั บ ส

3

บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

ทดสอบกระบวนการและ
ขั้นตอนทางธุรกิจ รวมถึง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
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ภาพรวมของความเสี่ยงส�ำคัญในการประกอบธุรกิจธนาคาร

สาเหตุปัจจัยจากความเสี่ยงภายนอก

สาเหตุปัจจัยจากความเสี่ยงภายใน

การเมือง เศรษฐกิจมหัพภาค สังคม
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
การบัญญัติกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติ

บุคลากร กระบวนการทํางาน
ระบบการทํางาน ผลิตภัณฑ์
ลูกค้า

ความเสี่ยงขององค์กร

ประเภทของความเสี่ยงสําคัญในการ
ประกอบธุรกิจธนาคาร

ประเภทของความเสี่ยงอื่นๆ ในการประกอบ
ธุรกิจธนาคาร

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

• ความเสี่ยงด้านเครดิต

• ความเสี่ยงด้านบุคคล

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

• ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

• ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

• ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

• ความเสี่ยงด้านวัฒนธรรมดิจิทัล
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
• ความเสี่ยงด้านแบบจำลอง

การสร้างคุณค่าต่อธนาคาร

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการปัญหาหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธนาคารและผู้มีส่วน
ได้เสีย ในปี 2561 ธนาคารจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอก
ในการก�ำหนดกรอบการบริหารจัดการในกรณีเหตุการณ์วิกฤต
(Crisis Management) ซึ่งครอบคลุมการประเมินแนวโน้มการ
เกิดขึ้นของปัจจัยที่อาจคุกคามการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
การบริหารจัดการภาวะวิกฤต ทัง้ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการ
เกิดเหตุการณ์ ตลอดจนระบุวิธีป้องกันและบริหารจัดการปัจจัย
ดังกล่าว เพือ่ ให้ธนาคารมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์

ตึงเครียดหรือภาวะวิกฤต ทั้งในช่วงเริ่มต้นและรวมถึงช่วงฟื้นฟู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้จดั ท�ำและทบทวน
แผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan)
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อใช้ในเป็นกรอบการด�ำเนินงานในช่วงภาวะ
วิกฤต ตลอดจนมีกระบวนการพิจารณาความเสี่ยงจากการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่
และการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์เดิมที่
ธนาคารมีอยู่แล้วยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อบรรเทาผลกระ
ทบจากความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

ธนาคารวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งที่อาจส่งผลกระทบ
ในระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) และระยะยาว (ระหว่าง 3-5 ปี) เป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อพัฒนามาตรการรองรับและการตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่านี้อย่างทันการณ์ ตลอดจนสามารถควบคุม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคาร โดยในปี 2561 ธนาคาร
ได้ระบุความเสี่ยงเกิดใหม่ที่ส�ำคัญ 3 ประเภท

ความเสี่ยงด้านวัฒนธรรมดิจิทัล

การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการ
ด� ำ เนิ น งานภายในองค์ ก รเพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านบุคคลากรและความเสี่ยงด้าน
ดิจิทัล ธนาคารจึงก�ำหนดกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจ
ด้านดิจิทัลที่ชัดเจนและเหมาะสม มีการสร้างและปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) และ
มีการจัดตั้ง SCB Academy เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ

ที่ จ� ำ เป็ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ให้ แ ก่ พ นั ก งาน
ทุกระดับ รวมถึงการน�ำแนวทางการท�ำงานเป็นทีม (Agile) มา
ปรับปรุงกระบวนการการท�ำงานให้มีความรวดเร็ว (Speed)
เพื่อตอบสนองนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) และความ
ต้องการของลูกค้า (Customer Centric) เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจควบคูก่ บั พัฒนากระบวนการการบริหารความเสีย่ ง
ที่อาจจะเกิดขึ้น

่ งด้านการเปลีย
่ นแปลงทางเทคโนโลยี
ความเสีย

ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
จากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ทีส่ ง่ ผลต่อความคาดหวัง
พฤติกรรมของลูกค้า ตลาดและอุตสาหกรรม ซึง่ มีผลต่อความ
เสี่ยงด้านการด�ำเนินงานและด้านชื่อเสียงของธนาคาร ทั้งนี้
เพื่อเป็นการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว ธนาคารได้สร้าง
ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในนวัตกรรมและ

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความกล้าลอง
ท้าทาย เพื่อเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ และมีความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจทิ ลั ควบคูก่ บั
พัฒนากระบวนการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากเทคโนโลยี
(Cyber Risk)

ความเสี่ยงด้านแบบจ�ำลอง (Model Risk)

ธนาคารมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยมี
การพัฒนาแบบจ�ำลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ
ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งด้านแบบจ�ำลอง เช่น แบบจ�ำลอง
ที่ใช้ให้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อน หรือไม่แม่นย�ำ การวิเคราะห์
ผลลัพธ์ทผี่ ดิ พลาด มีการน�ำแบบจ�ำลองไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์

ธนาคารจึงก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งแบบจ�ำลอง
(Model Risk Management Policy) เพือ่ ใช้เป็นกรอบใน
การพัฒนาและการปฏิบตั งิ าน โดยมีการตรวจสอบแบบจ�ำลอง
(Validation) อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เป็นการบริหารและควบคุม
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
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การปลูกฝังวัฒนธรรมการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture)

ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ใ ห้
ความส� ำ คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและปลู ก ฝั ง ให้
พนักงานทุกระดับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงใน
องค์กร โดยธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
ให้คำ� แนะน�ำคณะกรรมการธนาคารในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) ทั่วทั้งองค์กร และก�ำกับ

ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กรโดยธนาคารได้สร้างช่องทาง
ส�ำหรับการรายงานความเสี่ยงและด�ำเนินโครงการรณรงค์การ
ตระหนั ก รู ้ พั ฒ นาและอบรมบุ ค ลากรของธนาคารทุ ก ระดั บ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ความระมัดระวัง
และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
ทุกหน่วยงานในองค์กรรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

Tone from the top
ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารประเด็น
ความเสี่ยงผ่านช่องทางภายใน
องค์ ก รให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ
รับทราบ

Accountability

Accountability

หน่วยงานกํากับดูแลตรวจสอบ
ประเด็นและระบบการบริหารจัดการ
ภายในของธนาคารเป็นประจํา

ธนาคารสร้างความรับผิดชอบร่วม
แก่พนักงานในการประเมินความ
่ ง เช่น การประเมินการควบคุม
เสีย
่ งด้วยตนเอง
ความเสีย

วัฒนธรรมองค์กร
ที่คํานึงถึงความเสี่ ยง

Reporting

Communication

่ ง
พนักงานรายงานประเด็นควาเสีย
่ สารของธนาคาร
ผ่านช่องทางสือ
เช่น ระบบ Governance Risk
Components (GRC) อี เ มล
whistleblower@scb.co.th
หรื อ ผ่ านแอปพลิ เคชั น SCB
Connect

่ วข้องสือ
่ สารประเด็น
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ งเพื่ อ
และกระบวนการด้านความเสีย
สร้างความตระหนักรูก
้ บ
ั พนักงานทุก
ระดับ เช่นกิจกรรมรณรงค์ การฝึก
อบรม เช่น Bow-tie Analysis

ช่องทางในการรายงานความเสี่ยง
• ระบบ Risk Governance Compliance (GRC)
• แอปพลิเคชันผ่านไลน์ บัญชี SCB Connect
• อีเมล whistleblower@scb.co.th

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

แคมเปญสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ ยง
ด้านการด�ำเนินงาน

โครงการ 7 Operational Risks (7OR) เป็นหนึ่งในกิจกรรม
ส�ำคัญที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้านการ
ด�ำเนินงาน โดยเริ่มด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 ผ่านการสร้าง
ความตระหนักรูแ้ ก่พนักงานทุกระดับภายใต้แนวคิด “ความเสีย่ ง
นั้นอยู่ใกล้ชีวิตประจ�ำวันของคุณมากกว่าที่คุณคิด” และตั้งแต่
ปี 2560 ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานรายงานเหตุการณ์ความเสีย่ ง
ด้านการด�ำเนินงานที่พบผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ จนมาถึง
ระยะสุดท้ายของโครงการ ในปี 2561 ทีม่ งุ่ สร้างให้พนักงานเข้าใจ
และยึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนร่วมมือกัน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากความเสี่ ย งในทุ ก ธุ ร กิ จ
ตลอดระยะเวลาด�ำเนินโครงการได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนอย่างดีจากพนักงาน ในการร่วมแจ้งเหตุการณ์ความเสีย่ ง
ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันผ่านไลน์ (SCB Connect) มากกว่า 500
กรณี ซึง่ ทุกกรณีได้เข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข
ตามระเบียบของธนาคารเรียบร้อยแล้ว

2559

2560

2561

การสร้างความตระหนักรู้

การรายงานเหตุการณ์

การลดความสูญเสีย

และป้องกันการสูญเสีย

สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ก่ พ นั ก งาน

ส่งเสริมให้พนักงานรายงานเหตุการณ์

สร้ า งให้ พ นั ก งานเข้ า ใจและยึ ด มั่ น ใน

่ งนัน
ทุกระดับภายใต้แนวคิด ‘ความเสีย
้

ความเสี่ ย งด้ า นการด� ำ เนิ น งานที่ พ บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน

อยู่ใกล้ชีวิตประจ�ำวันของคุณมากกว่า

ผ่านช่องทางต่างๆ

่ าจ
ร่วมมือกันเพื่ อป้องกันผลกระทบทีอ

ที่คุณคิด’

เกิดจากความเสี่ยงในทุกธุรกิจ
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ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบปฏิบัติการดิจิทัล
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ธนาคารตระหนั ก และ
ให้ความส�ำคัญต่อระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันข้อมูล
ของลูกค้าและของธนาคารอย่างสูงสุด โดยในปี 2561 ธนาคาร
ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเทคโนโลยี ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมด้านระบบงาน เพื่อให้

มั่ น ใจว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมาย
ของธนาคาร ตลอดจนทบทวนการด� ำ เนิ น งานด้ า นดั ง กล่ า ว
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยไซเบอร์

ด้วยบริบทการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั ทีข่ อ้ มูลส่วนใหญ่ขององค์กร
จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยสารสนเทศ ซึง่ รวมถึง
การเคารพและรักษาสิทธิของข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
โดยธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศของ
ธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อให้พนักงานธนาคารและพนักงานบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ทีร่ วมถึงพนักงานทดลองงานและพนักงานตาม
สัญญาจ้างชั่วคราว อีกทั้งคู่ค้าและที่ปรึกษาทุกคน ได้รับทราบ
และปฏิบัติตาม ภายใต้แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ บนพืน้ ฐานของหลักการ Confidentiality- IntegrityAvailability (CIA) ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ก�ำหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนส�ำหรับการพัฒนา การน�ำไปใช้ และการ
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ โดยมี
คณะกรรมการเทคโนโลยีท�ำหน้าที่กลั่นกรอง และสนับสนุนให้มี
การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย พร้อมทัง้ ทบทวนและประเมิน
ระดั บ ความเหมาะสมของระบบความปลอดภั ย สารสนเทศ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องธนาคาร และมี ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบท�ำหน้าที่ตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุง
ความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

Confidentiality:

Integrity:

Availability:

ข้อมูลจะสามารถเข้าถึงได้
โดยผู้มีสิทธิเท่านั้น

ข้อมูลมีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ

ข้อมูลพร้อมเรียกใช้เมื่อ
ต้องการ

ธนาคารประยุกต์ใช้แนวทางการด�ำเนินงานด้านไซเบอร์แบบ
เชิ ง รุ ก อาทิ การน� ำ ระบบติ ด ตามภั ย คุ ก คามด้ า นไซเบอร์
(Cybersecurity Threat Intelligent Surveillance) พร้อมทั้ง
พัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร กระบวนการตรวจสอบภัยด้านไซเบอร์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารสามารถประเมินสถานการณ์และ
ป้องกันการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับการป้องกัน

ความเสี่ยงด้านดังกล่าวจากภายในองค์กร ธนาคารได้ปรับใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในการ
ส�ำรวจพฤติกรรมของพนักงานหรือแฮกเกอร์ซึ่งช่วยให้สามารถ
คาดเดาพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
ของข้อมูลลูกค้าและธนาคาร

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

พร้อมกันนี้ เพือ่ บริหารจัดการและป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
จากผู้ให้บริการภายนอกที่ธนาคารร่วมงานด้วย ธนาคารได้
ก�ำหนดนโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ซึง่ รวมถึงการให้บริการ
ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) นโยบายดังกล่าวครอบคลุม
แนวทางการด�ำเนินงาน อาทิ การรักษาความปลอดภัยและความ
ลับของระบบงานและข้อมูล (Security) การรักษาความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (Integrity) และการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการของธนาคาร (Consumer Protection) โดยธนาคาร
ได้กำ� หนดผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั สิ ำ� หรับการใช้บริการภายนอกด้านงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละประเภท ตลอดจนจัดให้มีการ
ตรวจสอบการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และรายงานให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ธนาคาร
มั่นใจได้ว่า ผู้ให้บริการภายนอกต้องให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่

ผู้ใช้บริการเสมือนกับธนาคารเป็นผู้ด�ำเนินการเอง ตลอดจน
ผู้ให้บริการภายนอกรับผิดชอบเสมือนกับให้บริการเอง
ส� ำ หรั บ การเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์
ภาวะฉุ ก เฉิ น และให้ ร ะบบสามารถกลั บ มาให้ บ ริ ก ารและ
ปฏิบตั งิ านได้ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมเมือ่ เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการจัดท�ำแผนฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ซึ่งเป็นไป
ในทางเดียวกับแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan) ของธนาคาร แผนฉุกเฉินดังกล่าวระบุขนั้ ตอน
แนวทางปฏิ บั ติ ตลอดจนบทบาทและหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ทดสอบและทบทวนแผนฉุ ก เฉิ น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีการปรับปรุงตามบริบททาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

มากกว่า

83%
ของพนักงาน

ผ่านการอบรมหลักสูตรรู้เท่าทันภัยร้าย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)

ในปี 2561 ธนาคารได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพิ่ มเติมในด้านการติดตามระบบ
การท�ำงานของตู้เอทีเอ็ม (ATM Monitoring)

ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างและระเบียบการก�ำกับดูแล
อย่างทั่วถึง ธนาคารยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัย
ของข้อมูลภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึง
ความส�ำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมทั้ง
มุ่งเน้นให้พนักงานมีองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยธนาคาร
ได้ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมการสร้ า งความตระหนั ก รู ้ ด ้ า นความ
ปลอดภัยเชิงรุก (Proactive Security Awareness) ให้กับ
พนักงานทุกระดับ รวมถึงด�ำเนินโครงการเตรียมความพร้อม

ด้านการรับมือกับภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Preparedness)
ผ่านการท�ำแคมเปญ อาทิ ฟิชชิ่ง (Phishing Exercise) การ
โจมตีให้ไม่สามารถให้บริการได้ (DDoS Attack) เพื่อทดสอบ
ศั ก ยภาพขององค์ ก รในการรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง
ผลการทดสอบปรากฏว่าระบบด้านไซเบอร์ของธนาคารมีความ
ปลอดภัยอยู่ใ นระดับสูง และมีค วามยืดหยุ่น (Resilience)
ในการตรวจจับและรับมือกับภายคุกคามในด้านดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานการ
บริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลของอุตสาหกรรมธนาคาร
โดยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และกรณีศึกษาด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ศูนย์ประสานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thailand
Computer Security Incident Response Team: ThaiCERT)
ศู น ย์ ป ระสานงานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี

สารสนเทศภาคธนาคาร (Thailand Banking Sector Computer
Emergency Response: TB-CERT) และศูนย์วิเคราะห์และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลบริการทางการเงิน (Financial Services
Information Sharing Centre and Analysis Centre: FS-ISAC)
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การรักษาความลับของลูกค้า (Customer Privacy)

ในด้านการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ธนาคารให้ความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการดูแลและจัดการข้อมูลลูกค้าให้มีความปลอดภัย
สูงสุด และมีแนวทางการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
แนวปฏิบัติด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของธนาคาร
โดยธนาคารได้จัดท�ำและทบทวนนโยบายการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และนโยบายความเป็น
ส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล (Data Privacy and
Protection Policy) ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และระเบียบการรักษา
ความลับและการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า ซึ่งก�ำหนดหลักเกณฑ์
การดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ระบุ ร ะดั บ
ความส�ำคัญของข้อมูลธนาคาร ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการดู แ ลข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ตลอดจน
ระบุอ�ำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้องในการน�ำข้อมูลลูกค้าไปใช้ ปรับใช้
เทคโนโลยีเสริมต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของของข้อมูล
ลูกค้าเพือ่ รับรองว่าการด�ำเนินงานด้านดังกล่าวมีความรัดกุมและ
มีประสิทธิภาพ

ธนาคารเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ
ของลูกค้าทุกราย โดยมีแนวปฏิบตั ใิ นการดูแลและเก็บรักษาข้อมูล
ของลูกค้าอย่างปลอดภัย โดยค�ำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
การรักษาความลับ รวมถึงมุง่ ป้องกันไม่ให้มกี ารน�ำข้อมูลส่วนบุคคล
และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากลูกค้า ทั้งนี้ ในการขอความยินยอมจากลูกค้า ธนาคารได้แจ้ง
ให้ลูกค้าทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมการใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลของของลูกค้าอย่างชัดเจน ในกรณีที่พบข้อมูล
ส่วนบุคคลผิดพลาดหรือไม่ถกู ต้อง ลูกค้าสามารถติดต่อเครือข่าย
สาขาของธนาคาร ศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre) ในการแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง

0

กรณี

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ทัง
้ จาก
ลูกค้าและหน่วยงานภายนอก

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

แคมเปญสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของข้อมูล

ถึงผลเสียหายที่อาจเกิดจากการละเลยการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล อินโฟกราฟิกให้ความรูเ้ รือ่ งการจ�ำแนกข้อมูลประเภท
ต่างๆ ของธนาคารเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น

ในปี 2561 ธนาคารมุ ่ ง เน้ น การสร้ า งความตระหนั ก รู ้ ด ้ า น
ความปลอดภัยในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญการสื่อสาร
และกิ จ กรรมรู ป แบบใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากพนั ก งาน
เป็นอย่างมาก อาทิ ภาพยนตร์สั้นที่จ�ำลองสถานการณ์ให้เห็น

พุ ธทอล์ค พุ ธโทร

เรื่องเล่าเขย่าแบงก์

IT Security Awareness 2018:
Day of Cyber Safe

พู ด คุ ย กั น ได้ ทุ ก รุ ่ น คุ ย กั น ได้ ทุ ก เรื่ อ ง
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

การประกวดเรือ่ งสัน้ ทีส่ อื่ ให้เห็นถึงความ
เสียหายจากการละเลยความปลอดภัย
ทางไซเบอร์และการรักษาข้อมูลองค์กร

การพูดคุยสบายๆ ในประเด็น
“อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในโลกไซเบอร์”
โดยมีผรู้ ดู้ า้ นไอทีจากหน่วยงานภายนอก
เข้าร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์

โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า

โดยมีพนักงานร่วมส่งเรื่องสั้น
มากกว่า

มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า

500

20

คน

รับชมผ่านเว็บไซต์
มากกว่า

3,800

คน

เรื่อง

400

คน

รับชมผ่านเว็บไซต์
มากกว่า

6,300

คน

115

116

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

การต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน
ธนาคารประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมุ่งปลูกฝังแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการสร้างระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจริยธรรมในการ

ด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งก�ำหนดโครงสร้างองค์กร บทบาท และ
ความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลทีม่ รี ะบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกันการด�ำเนินงาน
อันก่อให้เกิดเหตุคอร์รัปชันและติดสินบน

แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและสิ นบน

ธนาคารประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนในองค์กร
และกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร พร้อมทัง้ ด�ำเนินการปรับปรุงมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายและบริบทในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึง
สือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี ห้คณะกรรมการและพนักงาน
ทุกระดับในองค์กรรับทราบ และน�ำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ซึ่งเนื้อหาของนโยบายดังกล่าวครอบคลุมรูปแบบการคอร์รัปชัน
และสินบนทีส่ ำ� คัญไว้อย่างชัดเจน เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายค่าอ�ำนวย
ความสะดวกที่อาจน�ำไปสู่การคอร์รัปชัน เป็นต้น ส�ำหรับการ
สนับสนุนทางการเมืองทัง้ ในด้านการเงินหรือรูปแบบอืน่ ๆ จะต้อง
เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนได้รับความเห็นชอบจาก
ในปี 2561

71%

ของพนักงานธนาคาร
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้าน
คอร์รัปชันและสินบน

คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ ในปี 2561
ธนาคารไม่มีการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง พรรคการเมือง
นักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีบทบาททางการเมือง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารไม่มีกรณีกล่าวโทษหรือร้องเรียน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคอร์ รั ป ชั น และสิ น บนจากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาท
หน้าที่ในการด�ำเนินงานตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและ
สิ น บน และสื่ อ สารผ่ า นการจั ด ฝึ ก อบรมและทบทวนให้ แ ก่
คณะกรรมการและพนักงานทุกระดับเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้
พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
มาตรการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น และสิ น บนที่ ธ นาคารก� ำ หนดไว้
อย่างเคร่งครัด

นโยบายการงดมอบและรับของขวัญ (No Gift Policy)

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส
และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและสินบน จึง
ประกาศนโยบายการงดมอบและรับของขวัญ โดยให้พนักงาน
ทุกระดับงดให้ของขวัญ ของก�ำนัล หรือผลประโยชน์อื่นแก่

บริษทั และองค์กรต่างๆ ทีม่ นี โยบายงดรับของขวัญ รวมถึงให้
พนักงานและคนในครอบครัวงดรับของขวัญของคูค่ า้ ตลอดจน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส
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การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและกรณีทุจริต

ภายใต้ Whistleblower Guideline ธนาคารสนับสนุนให้พนักงาน
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระท�ำที่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ผ่านช่องทาง
หลากหลาย เช่น อีเมล แพลตฟอร์มดิจทิ ลั จดหมาย และโทรศัพท์
ซึง่ ธนาคารมีนโยบายรักษาความลับโดยไม่เปิดเผยตัวตนของผูร้ ายงาน
รวมถึงมีกระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยการ
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อท�ำหน้าที่สอบสวน
เหตุการณ์หรือกรณีอย่างทันท่วงที และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการวินยั ในการพิจารณาโทษทางวินยั และรายงาน
ผลการพิจารณาเพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุก 3 เดือน
โดยในปี 2561 มีเรือ่ งร้องเรียนจ�ำนวนทัง้ สิน้ 58 กรณี แบ่งเป็นการ

ปฏิบตั งิ านบกพร่องหรือผิดพลาด 43 กรณี และเกีย่ วกับการทุจริต
หรือขาดความไว้วางใจ 15 กรณี ซึง่ ข้อร้องเรียนดังกล่าว 57 กรณี
ผ่ า นการตรวจสอบและแก้ ไขแล้ ว เสร็ จ และอยู ่ ร ะหว่ า ง
การพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนอีกทัง้ สิน้ 1 กรณี
ทัง้ นี้ ธนาคารได้พจิ ารณาและด�ำเนินการลงโทษพนักงานผูก้ ระท�ำ
ผิดตามความเหมาะสม ส�ำหรับกรณีการปฏิบัติงานบกพร่อง
หรือผิดพลาด ธนาคารด�ำเนินการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งตัดเงินเดือนพนักงานเป็นจ�ำนวน 7 คน ส�ำหรับกรณี
การทุจริตหรือขาดความไว้วางใจ ธนาคารด�ำเนินการลงโทษ
ให้ออกและไล่ออกจ�ำนวน 6 คน

่ งร้องเรียนและรายงานการกระท�ำผิดกรณีปฏิบต
กระบวนการบริหารจัดการเรือ
ั ง
ิ านบกพร่องหรือผิดพลาดและกรณีทจ
ุ ริต

1. พนักงานหรือบุคคลภายนอกแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
ผ่านช่องทาง
• อีเมล: whistleblower@scb.co.th
• ระบบ Governance Risk Compliance (GRC) ผ่าน
อินทราเน็ต
• ช่องทาง 7OR ผ่านบัญชี SCB Connect บนแอปพลิเคชันไลน์
• ตู้ปณ. 177 ปณศ. จตุจักร 10900
• หมายเลขโทรศัพท์: 0-2544-2000

2. คณะท�ำงานรับเรื่องร้องเรียนและด�ำเนินการสืบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน
3. หากพบว่ามีมูลความผิดจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบธนาคาร
4. ธนาคารด�ำเนินการติดตาม แก้ไขปรับปรุงระบบและการด�ำเนิน
งานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

ในปี 2561 ธนาคารได้ด�ำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติแก่ผู้บริหารและ
พนักงานอย่างชัดเจน โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาด้านการก�ำกับดูแล
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) การงดรับและมอบ
ของขวั ญ ในรู ป แบบต่ า งๆ รวมถึ ง ก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการและผู้บริหารในด้านธรรมาภิบาล และการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น
ของธนาคารในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
ธนาคารได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ธุรกิจ
ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดท�ำ
และประกาศใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (SCB Supplier Code
of Conduct) พร้อมทั้งสื่อสารให้คู่ธุรกิจรับทราบและน�ำไป
ปรับใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ เคารพสิทธิเสรีภาพ
สิทธิมนุษยชน มีความใส่ใจดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อม โดยคูธ่ รุ กิจจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจก่อนเริ่มงานกับธนาคาร
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การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ธนาคารมุง่ ยกระดับการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทในการด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งรวมถึงข้อเปลี่ยนแปลง

ทางกฎหมายและแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนา
ระบบปฏิบตั กิ าร การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบตัวตนและ
พิสจู น์ทราบลูกค้า ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานภายใน
องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามทันสมัยและประสิทธิภาพสูงสุด

การพั ฒนาระบบรายงานธุรกรรม

ในปี 2561 ธนาคารได้เริ่มใช้ระบบตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
หรืออาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแบบอัตโนมัติ (Automated
Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems:
AMLTMS) เพือ่ ช่วยในการติดตามและตรวจทานความเคลือ่ นไหว
ทางการเงินของลูกค้า (Transaction Monitoring) ให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งมีเงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติ
ในการตรวจสอบพฤติกรรมการหมุนเวียนทางการเงินของลูกค้า
ทีธ่ นาคารได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจน อาทิ การเฝ้าระวังการหมุนเวียน
บัญชีของลูกค้ากลุ่มผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อย และกลุ่มที่
ระบุอาชีพรับจ้างทั่วไป การท�ำธุรกรรมผ่านช่องทาง ATM/CDM
และการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงกิง้ ทีม่ ปี ริมาณมาก
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ อาชี พ และรายได้ หรื อ มี ก ารท� ำ ธุ ร กรรมที่
ผิดปกติ เป็นต้น

ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีการท�ำธุรกรรมที่มีความผิดปกติ หรือไม่
สอดคล้องกับอาชีพและรายได้ ผ่านระบบตรวจสอบธุรกรรม
ต่อต้านการฟอกเงินแบบอัตโนมัติ (AMLTMS) จะท�ำการวิเคราะห์
และตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธสงครามที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง และท�ำการรายงานเป็น
ธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยไปยังส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) ระบบตรวจสอบดังกล่าวช่วยให้การรายงาน
ธุรกรรมมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถ
รายงานธุรกรรมได้อย่างครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้
ธนาคารได้ทำ� การพัฒนาต่อยอดระบบ SAS® Transaction Monitoring
เพือ่ รองรับการน�ำส่งรายงานธุรกรรมประเภทต่างๆ ไปยังส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด

ระบบการพิ สูจน์ตัวตนลูกค้ารูปแบบใหม่

ธนาคารพัฒนาระบบการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic-Know Your Customer: E-KYC) เพื่อให้บริการ
กับลูกค้าใหม่ของธนาคาร ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ลูกค้าสามารถ
เปิ ด บั ญ ชี กั บ ธนาคารได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งมาที่ ส าขาของธนาคาร
ด้วยการใช้หนังสือเดินทางเป็นเอกสารประกอบการเปิดบัญชี
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (Near-Field
Communication: NFC) ที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อเปรียบ
เทียบรูปถ่ายบนหนังสือเดินทางผ่านระบบการจดจ�ำใบหน้า
ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า

อีกทั้งธนาคารยังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท� ำ
โครงการ National Digital ID เพื่อยกระดับมาตรฐานในการ
พิสูจน์ตัวตนหรือตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ของประชาชนที่ ใช้ บ ริ ก ารกั บ สถาบั น การเงิ น หรื อ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ และช่วยลดขัน้ ตอนการเดินเอกสารของลูกค้าในการขอใช้
บริการกับสถาบันการเงิน ซึ่งท�ำให้สถาบันการเงินมีแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือเพื่อน�ำมาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก�ำหนด

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

ตัวอย่างการพั ฒนาระบบการด�ำเนินงานรูปแบบใหม่

ระบบ iOnboard เพื่อให้บริการกับลูกค้าประเภทบุคคล
ธรรมดาผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร (iPad) ซึ่งสามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ซึ่งธนาคารได้เชื่อมต่อกับฐาน
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือ และสถานะของบัตรประชาชนผ่านเครื่อง
อ่านบัตร (Smart Card Reader) และจัดเก็บรูปถ่ายของ
ลูกค้าบนระบบเพื่อการยืนยันตัวตนในอนาคต

ระบบ Startbiz เพื่อช่วยในกระบวนการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า
ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง ค�ำนวณค่าระดับความเสีย่ งของ
ลูกค้า และทบทวนความเสี่ยงของลูกค้าประเภทนิติบุคคล
ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมโยงฐาน
ข้อมูลของลูกค้าประเภทนิตบิ คุ คลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้แบบเรียลไทม์ ท�ำให้กระบวนการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าหรือ
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
มีความสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการหาข้อมูล
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ตามกฎหมายฟอกเงิน

การสื่อความและอบรมหลักสูตร AML/CFT ให้กับพนักงาน

ธนาคารได้ มี ก ารจั ด อบรมหลั ก สู ต รการป้ อ งกั น การฟอกเงิ น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องแก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
และสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมั่นใจ อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง

และประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง
บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน วิธีการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า เป็นต้น โดยผ่านการจัดท�ำหนังสือเวียน
ค�ำสั่ง รวมถึงการสื่อความ โดยให้ความรู้ทั้งในรูปแบบห้องเรียน
และผ่านระบบ E-Learning โดยมีการจัดท�ำเนื้อหาให้มีความ
กระชับและเข้าใจง่าย

หลักสูตรการป้องกันการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง

การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการ

การเตรียมความพร้อมส�ำหรับ

AML/CFT Basic Knowledge

เป็นหัวหน้าธนกิจและหัวหน้าธุรกิจ

การเป็นผู้จัดการสาขา

ผ่านระบบ E-learning

กลุ่มเป้าหมาย:
หัวหน้าธนกิจและหัวหน้าธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้จัดการสาขา

กลุ่มเป้าหมาย:
หัวหน้าธนกิจและหัวหน้าธุรกิจ

จ�ำนวนผู้ผ่านการอบรม

จ�ำนวนผู้ผ่านการอบรม

พนักงานทุกระดับ

1,303 คน

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2561

257 คน

25,737 คน

119

120

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

การก�ำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
การก�ำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นพืน้ ฐานการ
ด�ำเนินงานที่ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการของธนาคาร ด้วยนโยบาย
Zero Tolerance ต่อการด�ำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ทีก่ ำ� หนด ธนาคารได้กำ� หนดระเบียบข้อบังคับและมาตรการต่างๆ

รวมถึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานทุกคนรักษาและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดี โดยยึดมั่นในการรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าและน�ำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ของลูกค้า

หลักการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
่ มัน
สร้างความรูส
้ ก
ึ เชือ
ั ลูกค้าว่าธนาคาร
่ ให้กบ

่ ะดวก พร้อมดูแล
มุง
่ ให้ลก
ู ค้าได้รบ
ั บริการทีส

ให้บริการอย่างเป็นธรรม

รับผิดชอบและแก้ปัญหาอย่างเต็มความ
สามารถ

ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนําผลิตภัณฑ์

่ องพนักงานธนาคารทุกคนทีจ
่ ะ
เป็นหน้าทีข

่ รงตามความต้องการทีแ
่ ท้จริง
และบริการทีต

่ี ก
ต้องทําให้ลก
ู ค้าเข้าใจถึงสิทธิทล
ู ค้าพึ งได้รบ
ั

ของลูกค้า

จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

่ าํ นึงถึง
พั ฒนานําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีค
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

โดยในปี 2561 ธนาคารได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมไว้ในจรรยาบรรณธนาคารไทยพาณิชย์และ
กลุ่มธุรกิจของธนาคาร ที่มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
ก�ำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนจัดตั้งทีมงานก�ำกับดูแลด้านดังกล่าว
โดยเฉพาะ ซึ่งมีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักในการผลักดันให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบริหารและ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

หน่วยงานก�ำกับดูแลความมั่งคั่ง (Wealth Governance)
ทีมก�ำกับดูแลการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม

ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการใน
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ดูแล
กระบวนการขาย ค่าตอบแทนพนักงานขาย
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
ตลอดจนทบทวนกระบวนการท�ำงาน
ให้คำ� แนะน�ำและติดตามผลการด�ำเนินงาน

ทีมก�ำกับดูแลการขาย

ดูแลและควบคุมกระบวนการขายตลอด
ทัง้ กระบวนการให้สอดคล้องกับนโยบาย
หลักเกณฑ์ และระเบียบของธนาคาร
ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ
หลังการขายและการบริการ การจัดการ
ข้อมูลลูกค้าและเฝ้าระวัง ในกรณีที่พบ
ความไม่สอดคล้องจะหาแนวทางป้องกัน
อย่างรัดกุม

ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความความมั่งคั่ง

บริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
โดยจัดเก็บและรายงานข้อมูลความเสียหาย
(Incident) และหาแนวทางป้ อ งกั น
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

6 ยุทธศาสตร์ตามนโยบาย Zero Tolerance

มาตรการลงโทษ
และการบังคับใช้
การจัดตั้ง
หน่วยงานกํากับ
ดูแลความมั่งคั่ง

ปฏิวัติการสื่อสาร
ทั้งองค์กร
จัดตั้ง
Wealth Governance

แผนดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงทั้ง
กระบวนการขาย
การตรวจสอบ
คุณภาพการขาย
และบริการ

การจัดตัง้ หน่วยงานก�ำกับดูแลความมัง่ คัง่ (Wealth Governance)
มีหน้าทีด่ แู ลภาพรวมการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์การให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
มาตรการลงโทษและการบังคับใช้ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
ในปี 2561 และมีการสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน
ให้รบั ทราบ โดยธนาคารได้ออกหนังสือก�ำชับแก่สาขาทีต่ รวจสอบ
พบว่ามีการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ปฏิ วั ติ ก ารสื่ อ สารทั้ ง องค์ ก ร มุ ่ ง เน้ น สร้ า งความเข้ า ใจและ
การสื่อสารแก่พนักงานในเรื่องหลักเกณฑ์การให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังจัดท�ำบทพูดส�ำหรับพนักงานใช้สื่อสาร
กับลูกค้าในการให้บริการงานขายต่างๆ เพื่อรักษามาตรฐาน
การให้บริการและป้องกันการให้ขอ้ มูลลูกค้าทีอ่ าจขัดกับหลักเกณฑ์
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยพนักงานขายทุกคน
จะต้องยอมรับเพือ่ ผูกพันว่าจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ และจะได้รบั
ใบพันธกิจรับรองว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

ปรับปรุงทั้งกระบวนการขาย ธนาคารได้ทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกัน กองทุน และเอกสาร
ประกอบการขายสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเน้นน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยมีเครื่องมือ เช่น iPlan
ในการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ และจั ด ให้ มี ช ่ อ งทางบริ ก าร
หลังการขายที่หลากหลายเพื่อดูแลการเรียกร้องค่าชดเชย
การตรวจสอบคุณภาพการขายและบริการ ธนาคารได้จัดให้มี
หน่ ว ยงานภายนอกโดยไม่ เ ปิ ด เผยตั ว ตนว่ า เป็ น ผู ้ ต รวจสอบ
ทีธ่ นาคารมอบหมาย เข้าตรวจสอบบริการของธนาคารว่าสอดคล้อง
กับระเบียบปฏิบัติหรือไม่ (Mystery Shopping & Call Back)
แผนด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ผูบ้ ริหารระดับสูงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
การบริหารจัดการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ตลอดจนจัดท�ำแผนการ
ปรับปรุงการท�ำงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
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ผลการด�ำเนินงานหลักด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

หั ว หน้ า งานฝ่ า ยขายมี ก ารสื่ อ สารกั บ
พนักงานด้านหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม
ก่อนเริ่มงานเป็นประจ�ำทุกวัน

เครือข่ายสาขาของธนาคารกว่า 1,117
แห่งทัว่ ประเทศไทย ได้รบั การตรวจสอบ
การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยและ
ประกันชีวิตโดยหน่วยงานภายนอก

ร้ อ ยละ 80 ของพนั ก งานธนาคาร
ผ่ า นการอบรมเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก าร
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

บทเรียนจากความผิดพลาด

ธนาคารได้ รั บ ค� ำ สั่ ง เปรี ย บเที ย บปรั บ จากธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยจากการด� ำ เนิ น งานในปี 2560 เรื่ อ ง
การบังคับลูกค้าท�ำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็น
เฉพาะเจาะจง ซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย จากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคาร
น้อมรับความผิดพลาดและเสียค่าปรับเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
3,210,000 บาท และธนาคารได้เดินหน้าปรับปรุงการด�ำเนินงาน
อย่างเข้มงวด โดยในปี 2561 ธนาคารได้ปรับปรุงการบริหาร

จัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละโครงสร้ า งการก� ำ กั บ ดู แ ลงานดั ง กล่ า ว
อย่างชัดเจน รวมถึงจัดการฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงาน
ทั้งองค์กรรับทราบถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ปรับปรุงและ
ตรวจสอบกระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการอย่างเข้มงวด เพือ่ ให้แน่ใจว่า
จะไม่เกิดการให้บริการทีไ่ ม่ถกู ต้องและไม่เป็นไปตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยอีก

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

รางวัลและความส�ำเร็จ
รางวัลด้านธนาคารยอดเยี่ยม

•
•
•
•
•

The Banker (UK)
The Asset (H.K.) (ครั้งที่ 11)
Finance Asia (H.K.) (ครั้งที่ 8)
Alpha Southeast Asia (H.K.)
AsiaMoney - New Silk Road Finance Awards 2018 (H.K.)
(ครั้งที่ 2 ติดต่อกัน)

• อั น ดั บ ที่ 1 ในกลุ ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยในการจั ด อั น ดั บ
“Forbes Global 2000” โดยนิตยสาร Forbes (US)
• มูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดอุตสาหกรรมการเงินต่อเนื่อง
ปี 2555-2561 จากผลการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลด้านความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านรายงานบรรษัทภิบาล

• รางวัล Asia’s Best CEO ปีที่ 2 ติดต่อกัน จาก Corporate
Governance Asia (H.K.), รางวัล Asia’s Best CFO ปีที่ 7
ติดต่อกัน จาก Corporate Governance Asia (H.K.)
• รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (ปีที่ 9 ติดต่อกัน) จาก
Corporate Governance Asia (H.K.)
• รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2560 ระดับดีเยี่ยม จาก
โครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2560
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น ในกลุ่มบริษัท
จดทะเบี ย นที่ มี มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาดสู ง กว่ า
100,000 ล้านบาท จากงาน SET Sustainability Awards
ประจ�ำปี 2561
• ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน
รายชือ่ ดัชนีหนุ้ ยัง่ ยืน (Thailand Sustainability Investment:
THSI) ประจ�ำปี 2561

• ได้รบั คัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยัง่ ยืนระดับโลกดาวโจนส์
ประจ�ำปี 2561 (Dow Jones Sustainability Indices หรือ
DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets Index) หมวดธุรกิจธนาคาร
• ได้รบั การประเมินดัชนีความยัง่ ยืน MSCI ESG Rating ให้อยูใ่ น
ระดับ AA ประจ�ำปี 2561 ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 ในกลุม่ ธุรกิจธนาคาร
• ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น สมาชิ ก ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ระดั บ โลก
FTSE4Good ในกลุ่ม FTSE4Good Emerging Index ประจ�ำ
ปี 2561 ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร จาก FTSE Russell
• ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ B ของ CDP Climate Change
Programme จาก CDP
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ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ความส�ำเร็จด้านเศรษฐกิจ

GRI 102-7, GRI 201-1

ประเภทข้อมูล

หน่วย

2558

2559

2560

2561

รวมรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ

พันล้านบาท

137.3

133.3

136.2

138.2

สินทรัพย์รวม

พันล้านบาท

2,774

2,913

3,024

3,187

มูลค่าตลาดรวม

พันล้านบาท

406

518

510

454

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ

ล้านบาท

48,797

51,644

57,650

64,639

เงินกู้ยืม

ล้านบาท

121,164

106,838

78,538

107,561

ก�ำไรสุทธิ

ล้านบาท

47,182

47,612

43,152

40,068

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ล้านบาท

22,379

24,597

27,488

29,347

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

15.9

19.7

12.4

10.8

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

1.7

1.7

1.5

1.3

จ�ำนวนส�ำนักงานและสาขาต่างประเทศ

แห่ง

8

8

8

9

จ�ำนวนสาขาในประเทศไทย

สาขา

-

1,170

1,153

1,019

หน่วย

2558

2559

2560

2561

พลังงานทั้งหมดที่น�ำมาใช้

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

50,955

52,610

52,246

50,215

ไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ภายในองค์กร

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

50,810

52,474

52,187

50,138

ลิตร

14,291

14,800

5,800

7,600

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานภายในองค์กร
ประเภทข้อมูล

น�้ำมันดีเซลที่ซื้อมาใช้ภายในองค์กร

GRI 302-1

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

การการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI 305-1, GRI 305-2

ประเภทข้อมูล

หน่วย

2558

2559

2560

2561

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(GHG Scope 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

39

40

16

21

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(GHG Scope 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

24,797

22,459

22,023

20,406

หน่วย

2558

2559

2560

2561

ล้านลูกบาศก์เมตร

0.37

0.39

0.37

0.42

หน่วย

2558

2559

2560

2561

ตัน

7,800

6,488

5,484

6,099

การน�ำน�้ำมาใช้ GRI 303-1
ประเภทข้อมูล

น�้ำประปาที่ซื้อมาใช้ทั้งหมด

การก�ำจัดของเสียภายในองค์กร

GRI 306-2

ประเภทข้อมูล

ปริมาณการก�ำจัดของเสีย

การเดินทางเพื่ อเหตุผลทางธุรกิจ
ประเภทข้อมูล

หน่วย

2558

2559

2560

2561

การเดินทางโดยเครื่องบิน

กิโลเมตร

11,389,554

16,102,972

28,230,326

24,590,432

น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการเดินทางโดยรถยนต์

กิโลลิตร

-

-

3,960

4,811

125

126

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

ข้อมูลด้านสังคม
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

GRI 102-7, GRI 102-8

ประเภทข้อมูล

หน่วย

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

คน

2558

2559

2560

2561

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

6,977

15,240

7,600

17,209

8,077

19,419

7,879

18,872

22,217

24,809

27,496

26,751

จ�ำแนกตามสัญญาจ้าง
พนักงานประจ�ำ

คน

6,902

15,163

7,490

17,122

7,779

18,765

7,568

18,020

พนักงานสัญญาจ้าง

คน

75

77

110

87

298

654

311

852

พนักงานบริหารระดับสูง

คน

51

20

54

30

53

34

49

34

พนักงานบริหาร

คน

1,315

998

1,431

1,233

1,530

1,498

1,571

1,503

พนักงานทั่วไป

คน

5,611

14,222

6,115

15,946

6,494

17,887

6,259

17,335

พนักงานบริหารในแผนก
ที่ก่อให้เกิดรายได้

คน

933

603

993

737

1,033

873

1,074

911

X ≤ 30

คน

1,273

6,244

1,442

7,250

1,661

8,381

1,374

6,989

30 < X ≤ 40

คน

1,960

5,973

2,410

6,700

2,601

7,479

2,626

8,018

40 < X ≤ 50

คน

2,210

2,545

2,116

2,714

2,022

2,907

1,945

3,085

50 < X ≤ 60

คน

1,515

475

1,608

539

1,775

647

1,908

772

X > 60

คน

19

3

24

6

18

5

26

8

จ�ำแนกตามระดับ

จ�ำแนกตามอายุ

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

จ�ำนวนพนักงานใหม่ท้ง
ั หมด
ประเภทข้อมูล

GRI 401-1

หน่วย

จ�ำนวนพนักงานใหม่
ทัง้ หมด

คน

อัตราการจ้างพนักงานใหม่

%

2558

2559

2560

2561

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

779

2,676

1,508

4,127

1,226

4,239

783

1,828

3,455
11.17

5,635

17.81

20.49

15.70

5,465

25.66

15.83

24.04

2,611

23.45

9.80

21.17

9.59
9.65

จ�ำแนกตามอายุ
X ≤ 30

คน

514

2,278

733

3,314

764

3,450

356

1,114

30 < X ≤ 40

คน

187

330

601

657

347

639

323

586

40 < X ≤ 50

คน

54

64

144

142

89

128

74

115

50 < X ≤ 60

คน

9

3

21

10

25

20

20

9

X > 60

คน

15

1

9

4

1

2

10

4

127

128

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

จ�ำนวนพนักงานพ้ นสภาพ
ประเภทข้อมูล

GRI 401-1

หน่วย

จ�ำนวนพนักงาน
พ้นสภาพ

คน

อัตราพนักงาน
พ้นสภาพ

%

2558

2559

2560

2561

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

858

2,350

884

2,159

753

2,024

978

2,376

3,208
12.30

3,043

15.64

12.01

14.58

2,777

13.42

9.72

12.98

3,354

11.20

12.25

10.75

12.46

12.40

จ�ำแนกตามประเภท
พ้นสภาพโดยสมัครใจ

คน

701

2,248

690

2,949
อัตราพ้นสภาพ
โดยสมัครใจ

%

พ้นสภาพโดยไม่สมัครใจ

คน

10.05

9.38

13.40
102

%

2.25

12.87

194

7.32

88

2.64

1.18

800

10.47

186

10.02

132

2.40

1.20

11.62

11.15
178

318
0.55

2,216
3,016

9.52

282
0.68

1,892
2,459

11.78

259
อัตราพ้นสภาพ
โดยไม่สมัครใจ

567

2,761

14.96

157

2,071

160
338

0.73

2.23

1.23

0.84
1.25

จ�ำแนกตามอายุ
X ≤ 30

คน

329

1,608

359

1,474

321

1,429

390

1,441

30 < X ≤ 40

คน

265

603

249

559

221

483

332

722

40 < X ≤ 50

คน

118

86

122

83

75

76

100

150

50 < X ≤ 60

คน

75

21

59

19

50

17

68

30

X ≥ 60

คน

71

32

95

24

86

19

88

33

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

การขาดงานของพนักงาน

GRI 403-9

ประเภทข้อมูล

หน่วย

2558

2559

2560

2561

จ�ำนวนวันหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยและ
บาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน

วัน

55,022

58,618

54,701

58,967

อัตราวันหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยและ
บาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน

%

0.97

0.93

0.81

0.90

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

GRI 403-9, GRI 403-10

ประเภทข้อมูล

หน่วย

2558

2559

2560

2561

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
จากการท�ำงาน

เหตุการณ์
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
ท�ำงาน

-

-

-

0

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน

เหตุการณ์
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
ท�ำงาน

-

-

-

0.02

จ�ำนวนการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน

กรณี

-

-

-

0

หน่วย

2558

2559

2560

2561

ชั่วโมง/พนักงาน

54

63

62

71

หญิง

ชั่วโมง/พนักงาน

57

68

67

75

ชาย

ชั่วโมง/พนักงาน

59

53

48

61

พนักงานบริหารระดับสูง

คน

31

56

41

100

พนักงานบริหาร

คน

57

53

52

70

พนักงานทั่วไป

คน

64

73

74

71

การฝึกอบรมพนักงาน
ประเภทข้อมูล

ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรม

GRI 404-1

จ�ำแนกตามเพศ

จ�ำแนกตามระดับ

หมายเหตุ: การแบ่งระดับของพนักงานได้รบั การเปลีย่ นแปลงในปี 2561 ซึง่ ผนวกกับการเพิม่ หลักสูตรการอบรมของพนักงานบริหารระดับสูง ตลอดจนการเพิม่ หลักสูตร
อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้ข้อมูลจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวดหมู่

129

130

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

หมายเหตุประกอบการรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของธนาคารไทยพาณิชย์ในรายงานฉบับนี้
ประกอบด้วยการใช้ไฟฟ้า การใช้นำ�้ มันดีเซลในเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
ส�ำรองและเครือ่ งสูบน�ำ้ ดับเพลิง ทัง้ นี้ ข้อมูลการใช้พลังงานอืน่ ๆ
เช่น การใช้ไฟฟ้าของของสาขาหรือเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ
ภายนอกสาขา ยังไม่ถูกรวมอยู่ในขอบเขตของรายงานฉบับนี้
โดยธนาคารจะทบทวนขอบเขตของข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อให้ข้อมูลที่รายงานมีคุณภาพ น่าเชื่อถือและ
สะท้อนให้เห็นถึงผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมของธนาคารได้
ทั้งนี้ การแปลงหน่วยของพลังงานอ้างอิงจากรายงานพลังงาน
ประเทศรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
น�้ำมันดีเซลที่ซ้อ
ื มาใช้ภายในองค์กร

ขอบเขตการรายงานเป็ น การใช้ น�้ ำ มั น ดี เซลในการทดสอบ
เดินเครื่องประจ�ำของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินและเครื่องสูบ
น�้ำดับเพลิง ซึ่งติดตั้งอยู่ที่อาคารส�ำนักงานใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารแจ้งวัฒนะ และอาคารชิดลม ข้อมูลที่รายงาน
เป็ น ข้ อ มู ล ปริ ม าณน�้ ำ มั น ที่ จั ด ซื้ อ เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของน�้ ำ มั น
ที่ ใช้ จ ริ ง เนื่ อ งมาจากโดยปกติ แ ล้ ว ปริ ม าณน�้ ำ มั น ที่ จั ด ซื้ อ มา
เติมนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญจากปริมาณน�ำ้ มันทีใ่ ช้
ทั้งนี้ ชุดข้อมูลดังกล่าวรวบรวมมาจากใบแจ้งหนี้จากผู้จ�ำหน่าย
ในช่วงระยะเวลาที่รายงาน

ใบแจ้งหนี้จากผู้จ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ บริษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย จํากัด
ไฟฟ้าที่ซ้อ
ื มาใช้ในองค์กร

ธนาคารใช้ไฟฟ้าในการด�ำเนินธุรกิจและกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่
แสงไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ส�ำนักงาน เครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยขอบเขตการรายงานครอบคลุมอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารแจ้งวัฒนะ และ
อาคารชิดลม ตลอดจนพื้นที่เช่าอาคารส�ำนักงานของธนาคาร
ที่ อาคาร เอสซี ทาวเวอร์ อาคาร จีแลนด์ ทาวเวอร์ อาคาร เบ็ล
แกรนด์ และอาคารออล ซีซั่นส์ เพลส โดยข้อมูลไฟฟ้ารวบรวม
มาจากใบแจ้งหนี้จากผู้จ�ำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง
และบริษัทที่บริหารอาคารเช่าซึ่งธนาคารเช่าพื้นที่อยู่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (GHG Scope 1) ที่รายงานเป็นก๊าซ
เรือนกระจกที่เกิดจากแหล่งก�ำเนิดที่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็น
เจ้าของหรือสามารถควบคุมได้ ซึ่งขอบเขตการรายงานในปีนี้
เป็นการน�ำค่าน�ำ้ มันดีเซลทีซ่ อื้ มาใช้ในองค์กร คูณกับค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ซึ่งอ้างอิงจากคู่มือของ
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006

น�้ำมันส�ำหรับพาหนะที่อยู่ในความดูแลขององค์กร

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

ข้อมูลการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงส�ำหรับพาหนะทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุม
ดูแล และบริหารจัดการของธนาคาร ซึ่งรวมถึงพาหนะที่ใช้
ในการด�ำเนินกิจกรรมหลักขององค์กร ด้วยการบันทึกปริมาณ
การใช้นำ�้ มันทีผ่ า่ นระบบสินเชือ่ เพือ่ การเติมน�ำ้ มันส�ำหรับนิตบิ คุ คล
(Fleet Card) โดยข้อมูลปริมาณน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้รวบรวมมาจาก

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (GHG Scope 2) เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ แต่
ธนาคารไม่สามารถควบคุมแหล่งก�ำเนิดได้โดยตรง ซึง่ ประกอบด้วย
กระแสไฟฟ้ า ที่ ใช้ ใ นอาคารส� ำ นั ก งานใหญ่ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารแจ้งวัฒนะ และอาคารชิดลม ตลอดจนพืน้ ทีเ่ ช่า

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

อาคารส�ำนักงานของธนาคารที่ อาคาร เอสซี ทาวเวอร์ อาคาร
จีแลนด์ ทาวเวอร์ อาคาร เบ็ล แกรนด์ และอาคารออล ซีซนั่ ส์ เพลส
โดยค� ำ นวณค่ า การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ 0.407 ตั น ต่ อ
เมกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2561 ซึ่งน�ำมาจากแผนพัฒนาก�ำลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (พีดีพี 2015)
การใช้น้ำ�

น�้ำที่น�ำมาใช้ทั้งหมดเป็นน�้ำประปา ซึ่งมีขอบเขตการรายงาน
ครอบคลุมอาคารส�ำนักงานใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารแจ้งวัฒนะ และอาคารชิดลม ตลอดจนพื้นที่เช่าอาคาร
ส�ำนักงานของธนาคารที่ อาคาร เอสซี ทาวเวอร์ อาคารจีแลนด์
ทาวเวอร์ อาคาร เบ็ล แกรนด์ และอาคารออล ซีซั่นส์ เพลส
โดยรวบรวมข้อมูลมาจากใบแจ้งหนี้จากผู้จ�ำหน่ายน�้ำประปา
และบริษัทที่บริหารอาคารเช่าซึ่งธนาคารเช่าพื้นที่อยู่

ปริมาณของเสียที่ส่งก�ำจัด

ปริ ม าณของเสี ย ที่ ส ่ ง ก� ำ จั ด เป็ น ปริ ม าณของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการด�ำเนินงานและกิจกรรมของธนาคาร ซึ่งมีขอบเขต
การรายงานครอบคลุมทั้งอาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยการรายงาน
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในรายงานฉบับนี้ได้จากการประมาณ
จ�ำนวนถุงขยะที่หน่วยงานกลางเบิกและคูณกับค่าประมาณของ
น�้ำหนักขยะต่อถุง
การเดินทางโดยเครื่องบินเพื่ อด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

ข้อมูลระยะการเดินทางโดยเครือ่ งบินเนือ่ งมาจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร มีขอบเขตการรายงานครอบคลุมทัง้ อาคารส�ำนักงาน
และสาขาทั้งหมด โดยข้อมูลระยะการเดินทางโดยเครื่องบินที่ได้
รวบรวมมาจากรายงานสรุปผลการเดินทางและใบแจ้งหนี้จาก
ตัวแทนจ�ำหน่ายบัตรเครื่องบินโดยสาร

ด้านสังคม
อัตราการหยุดงาน

ชั่วโมงการฝึกอบรม

จ�ำนวนวันทีพ่ นักงานหยุดงานเนือ่ งจากการเจ็บป่วย (การลาป่วย)
และการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน (การลาพิเศษ) ในปีนั้นๆ
ธนาคารมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบันทึกและอนุมัติ
ข้อมู ลการลาส� ำหรับการลาทั่วไปซึ่งรวมถึงการลาป่วย และ
มีแบบฟอร์มส�ำหรับการลาแบบพิเศษที่จะต้องส่งเรื่องให้กับ
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลผ่านทางผู้บังคับบัญชา

ธนาคารมี ร ะบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ใ นการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
การฝึกอบรมของพนักงานทุกคน ครอบคลุมการอบรมภายใน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การอบรมภายในในรูปแบบห้องเรียน
การอบรมภายนอกภายในประเทศ และการอบรมภายนอก
ในต่างประเทศ โดยข้อมูลการอบรมพนักงานเป็นข้อมูลของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เท่านั้น
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GRI CONTENT INDEX
GENERAL DISCLOSURES
GRI Standards

Disclosure

Page/Link/Comment

GRI 102: General Disclosures 2016
Organisational profile
102-1

Name of the organisation

102-2

Activities, brands, products, and services

16
17

102-3

Location of headquarters

16

102-4

Location of operations

102-5

Ownership and legal form

102-6

Markets served

102-7

Scale of the organisation

102-8

Information on employees and other workers

126

102-9

Supply chain

8-9

102-10

Significant changes to the organisation and its supply chain

102-11

Precautionary principle or approach

102-12

External initiatives

102-13

Membership of associations

16
10, 16
16-17
16, 28-29, 32-33

There was no significant change regrading the
organisation’s size, structure, ownership, or
supply chain in 2018
78-80, 82-84, 85-87,105-108
Sustainable Development Goals, Dow Jones
Sustainability Indices, CDP, Sustainability
Accounting Standards Board (SASB), Task Force
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD),
The Equator Principles, FTSE4Good Index
Thai Bankers’ Association (TBA), Thai Bond
Market Association (ThaiBMA), Thai Financial
Planners Association (TFPA)

Strategy
102-14

Statement from senior decision-maker

4-7

Ethics and integrity
102-16

Values, principles, standards, and norms of behaviour

16, 20, 64-67

Governance
102-18

Governance structure

102-103

Stakeholder engagement
102-40

List of stakeholder groups

102-41

Collective bargaining agreements

11-14

102-42

Identifying and selecting stakeholders

11

102-43

Approach to stakeholder engagement

12-14

102-44

Key topics and concerns raised

12-14

74

Reporting practice
102-45

Entities included in the consolidated financial statements

102-46

Defining report content and topic boundaries

102-47

List of material topics

102-48

Restatements of information

There was no significant change from the
previous reporting period

102-49

Changes in reporting

There was no significant change from the
previous reporting period

102-50

Reporting period

102-51

Date of most recent report

10
10-11
14

10
10 (March 2018)

102-52

Reporting cycle

10

102-53

Contact point for questions regarding the report

138

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

102-55

GRI content index

132-135

External assurance

136-137

10

External assurance
102-56

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES
GRI Standards

Disclosure

Page/Link/Comment

Cyber Security
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

112-115

GRI 418: Customer Privacy 2016
418-1

Substantiated complaints concerning breaches of customers privacy and losses of

114

customer data

Customer Expansion
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

42-45

GRI 201: Economic Performance 2016
201-1

Direct economic value generated and distributed

32-33, 42-45, 124

Products & Services/Customer Experience
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

38-41

Digital Technology
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

46-49

Talent Attraction & Retention
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

58-63

GRI 401: Employment 2016
401-1
401-2

New employee hires and  employee turnover
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or

127-128
72-73

part-time employees

People Capabilities/Workforce Planning
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

54-57

GRI 404: Training and Education 2016
404-1

Average hours of training per year per employee

57, 129

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance programmes

54-56

Culture & Mindset
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

64-67
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GRI Standards

Disclosure

Page/Link/Comment

Corporate Governance
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

102-104

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
206-1

Legal actions for anti-competitive behaviour, anti-trust, and monopoly practices

122

Market Conduct
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

120-122

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
206-1

Legal actions for anti-competitive behaviour, anti-trust, and monopoly practices

122

Responsible Lending
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

78-81

GRI Sector Disclosures: Financial Sector
G4-FS7
G4-FS8

Monetary value of products and services designed to deliver a specific designed

88-89

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

79, 85-87

benefit for each business line broken down by purpose

Anti-corruption & Bribery
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

116-117

GRI 205: Anti-corruption 2016
205-1

Operations assessed for risks related to corruption

205-2

Communication and training about anti-corruption policies and procedures

116-117
116

205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

117

Risk Management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

105-111

Brand Management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

50-51

Climate Change Risk & Opportunity
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

85-87

GRI 201: Economic Performance 2016
201-2

Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

85-87

ธน า ค า ร ไท ย พา ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หา ช น )

GRI Standards

Disclosure

Page/Link/Comment

Financial Inclusion & Financial Literacy
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

88-91

GRI Sector Disclosures: Financial Sector
G4-FS13

Access points in low-populated or economically disadvantaged areas

88-89

Operational Eco-efficiency
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

82-84

GRI 302: Energy 2016
302-1

Energy consumption within the organisation

82, 124, 130

302-3

Energy intensity

82, 124, 130

302-4

Reduction of energy consumption

82, 124, 130

Water withdrawal by source

82, 125, 131

GRI 303: Water 2016
303-1

GRI 305: Emissions 2016
305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

305-5

Reduction of GHG emissions

82, 125, 130
82, 125, 130-131
83, 125, 130

GRI 306: Effluents and Waste 2016
306-2

Waste by type and disposal method

82, 125, 131

Anti-money Laundering
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

118-119

Employee Health & Safety
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

68-73

GRI 403: Occupational Health and Safety 2016
403-2

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost day, and absenteeism,

68, 70

and number of work-related fatalities

Empowering Community & Society
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

92-99

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
203-1

Infrastructure investments and services supported

96-97

203-2

Significant indirect economic impacts

92-99

Labour Rights
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

74-75
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การให้ความเชื่อมั่นจากหน่วยงานรับรองอิสระ
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ช่องทางการติดต่อ
สายงานความยั่งยืนองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์: 0-2795-3473 อีเมล: sustainability@scb.co.th
www.scb.co.th

SCB Thailand

แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน

รายงานความยั่งยืนปี 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะของท่านจะน�ำมาใช้ในการพั ฒนาการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนของธนาคารในอนาคต
ธนาคารขอขอบพระคุณส�ำหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง
กรุณาท�ำเครื่องหมาย X ลงในช่อง

1. ท่านเป็นผู้อ่านในกลุ่มใด
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
พนักงาน
หน่วยงานราชการ
อื่นๆ กรุณาระบุ

และแสดงข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

ลูกค้า
คู่ค้า
สื่อมวลชน

ชุมชนรอบสถานประกอบการ
นักวิชาการ
นักเรียน/นักศึกษา

2. ท่านอ่านรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เพื่อ
รู้จักธนาคารไทยพาณิชย์
หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
การวิจัย/การศึกษา
เตรียมจัดท�ำรายงานความยั่งยืน (หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม) ของบริษัท
อื่นๆ กรุณาระบุ
3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561
มาก
ความสมบูรณ์ของรายงาน
มาก
การก�ำหนดประเด็นของรายงาน
มาก
เนื้อหาน่าสนใจ
มาก
เนื้อหาเข้าใจง่าย
มาก
การออกแบบรูปเล่ม
มาก
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง

4. ท่านสนใจประเด็นด้านความยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์ในเรื่องใดบ้าง
การขยายฐานลูกค้าและการสร้างประสบการณ์ทดี่ ตี อ่ ลูกค้า
เทคโนโลยีดิจิทัล
ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบปฏิบัติการดิจิทัล
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การก�ำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
การจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การพัฒนาศักยภาพ/การวางแผนทรัพยากรบุคคล
การเข้าถึงบริการทางการเงินและการส่งเสริมความรูท้ างการเงิน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
และการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
การต่อต้านการคอร์รัปชันและติดสินบน
การปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
การบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน (หากมี)

