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รากฐาน 
ความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง

‘คน’ และ ’คุณธรรม’ 
เป็นพ้ืนฐานของการดําเนินธุรกิจ 
ที่จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
และการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

 
บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร 

 
การกํากับดูแลกิจการ  
การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ และข้อบังคับ 
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:: SCB FACTS :: 

 

พนักงานทั้งหมด  

23,899  
คน 

 

71%  
ของพนักงาน 
ทั้งหมดเป็นผู้หญิง 

 

53%  
ของพนักงาน 
ระดับผู้บริหารเป็นเพศหญิง 

ความมุ่งมั่น 
 

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

ความท้าทาย 
 

ภายใต้บริบทการแข่งขันที่รุนแรงและสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กร
ต้องปรับตัวด้วยการบริหารศักยภาพและบุคลิกภาพของ
บุคลากรให้สอดคล้องไปกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ 
สามารถสร้างคุณค่าร่วมไปพร้อมกับองค์กร และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ขณะเดยีวกนั การบรหิารความหลากหลาย และการดงึดดู 
รกัษา และจงูใจใหบ้คุลากรทีม่คีวามสามารถทํางานรว่มกนั
ได้อย่างมีความสุข นับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความสําคัญ
มากทีส่ดุประการหนึง่ตอ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

บุคลากร 
และวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ  
 

ธนาคารกําหนดแนวทางบรหิารทรพัยากรบคุคลทีเ่ชือ่มโยงการบรหิารศกัยภาพ ความกา้วหนา้ในอาชพี ผลตอบแทน 
รวมไปถึงวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้พร้อมรับความท้าทายและโอกาสทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ผ่านการดําเนินงานใน 5 ด้านสําคัญ 

 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
เชิงยุทธศาสตร์ 
(Optimized 
Workforce) 

 

 
 

การจดัโครงสรา้ง
องคก์รทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
(Efficient 
Organization 
Structure) 

 

 
 

การสร้างเส้นทาง
ผู้นําที่แข็งแกร่ง 
(Robust Pipeline 
of Leaders) 

 

 
 

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  
(Institutionalized 
Culture) 

 

 
 

การบริหาร 
ผลตอบแทนที่จูงใจ 
(Attractive Pay) 

เป้าหมาย: ภายในปี 2565 ร้อยละ 50 ของพนักงาน 
ระดับผู้บริหารเป็นเพศหญิง
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เป้าหมายและผลการดําเนินงาน 
 

  เป้าหมาย 
 

เสริมสร้ างความพร้อมขององค์กรและบุคลากร
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของธนาคารและรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 

  ผลการดําเนินงานในปี 2563    
 

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

• 100% ของตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงมีแผนสืบทอด
ตําแหน่ง (Succession Plan) 

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

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

ตลอดการดําเนินโครงการ ธนาคารได้สื่อสารหลักการ 
แนวปฏิบัติ ตลอดจนผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับ
ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง โดยโครงการได้รับ
การตอบรับที่ดีจากพนักงาน 

การดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563  
 

ในปี 2563 ธนาคารได้ขับเคลื่อนการทํางานตามแนวทาง
การบริหารจัดการใน 5 ด้าน ควบคู่ไปกับการสร้างเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
สูงสุด 

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

ความคิดริเริ่มในปี 2563 

บริหารต้นทุน เพ่ิมคุณค่างาน ผ่าน Job Enlargement  

ธนาคารพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานด้วยการลด
ความซํ้าซ้อนของตําแหน่งงานภายในองค์กรและขยาย
ขอบเขตความรับผิดชอบให้กว้างขึ้นตามลักษณะงานที่มี
ความสําคัญ ซึ่งไม่เพียงเพ่ือบริหารจัดการต้นทุนในการ
ดําเนนิงาน หากธนาคารยงัมุง่หวงัใหเ้กดิผลลพัธเ์ชงิบวก
ต่อพนักงานในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

 

เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
 

 

มทีกัษะความชํานาญทีห่ลากหลายขึน้จากการทํางานใหม ่ๆ 
 

 

เสรมิความมัน่ใจในการบรหิารงานทีส่รา้งคณุคา่ใหก้บัตนเอง
และเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ 

 

 

เตรียมความพร้อมสําหรับการรับผิดชอบงานในตําแหน่ง
ที่สูงขึ้นต่อไป 



SCB...WAYS TO 
SUSTAINABLE 

TOGETHER

บุคลากรและ 
วัฒนธรรมองค์กร 

การกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

รายงานความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

เส้นทาง 
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภาพรวม 
ผลการดําเนินงาน

ความมุ่งมั่น 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน

FACTBOOK

รากฐานความยั่งยืน 
ที่แข็งแกร่ง

การเงิน 
ทีย่ั่งยืน 

สังคม 
แห่งคุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต 

สารจาก 
คณะกรรมการธนาคาร

รู้จัก 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เส้นทางความยั่งยืน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

99

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

2 เดือน 

สําหรับการเรียนรู้จาก 
ผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพ 
และลองลงมือทําจริง 

3 บทบาท 

ที่เปิดให้เลือกเรียนรู้ 

• Software Engineer 
• Mobile Developer  
• Quality Assurance 

10 หลักสูตร 

การฝึกอบรมและพัฒนา   

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

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

มากกว่า  

150 คน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
SCB TECH CAMP 2020  

รวมกว่า 

280 คน 
นับตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการ 

SCB Tech Camp 2020…สร้างคนรุ่นใหม่ 
ให้พร้อมกับเวทีทํางานจริง  

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

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

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

ธนาคารได้ทบทวนและประเมิน
ตําแหน่งงานที่สําคัญในกลุ่ม 
ผู้บริหารระดับสูง พร้อมจัดทํา
แผนพัฒนาความก้าวหน้าทาง
อาชีพ และแผนการดําเนินงาน
เพ่ือรองรบัการสบืทอดตําแหนง่
ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว 

SCB Leadership Model in Collaboration with IMD 

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

 Leading Strategy สามารถพัฒนาแผนการเปลีย่นแปลงระยะยาวรวมถงึการปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร ์
  เพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาสระยะสั้น  

 Leading Execution ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ตลอดจนสร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง  

 Leading Teams  สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกสําหรับทีมเพ่ือให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
  และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้   
 Leading People  ชว่ยใหพ้นกังานรบัรูถ้งึศกัยภาพในการเตบิโตของตนเองและสามารถสรา้งสรรค ์
  ผลงานที่ดีเยี่ยม    

 Leading Self  ตระหนกัรูใ้นตนเองและมุง่มัน่ทีจ่ะเตบิโตอนันําไปสูก่ารเปน็ผู้นําที่สามารถสร้าง           
  แรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น 
คณุลกัษณะทัง้หา้ประการนี ้สอดคลอ้งและสนบัสนนุคณุคา่หลกัของธนาคาร ซึง่สามารถชว่ยขบัเคลือ่นการดําเนนิธรุกจิ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดริเริ่มในปี 2563
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว 
วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยนําทางความคิดและเป็นกรอบในการทํางาน เพ่ือพาทุกคนในองค์กรมุ่งไปสู่     
เปา้หมายเดยีวกนั อกีทัง้มสีว่นสําคญัในการขบัเคลือ่นศกัยภาพขององคก์รเพ่ือรองรบัโอกาสและความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยรีวมถงึตอบสนองตอ่พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีป่รบัเปลีย่นไปอยา่งรวดเรว็  

สําหรับธนาคาร วัฒนธรรมองค์กรเริ่มจากการปลูกฝังคุณค่าหลัก 4 ประการ ให้กับพนักงานตั้งแต่วันแรก
ของการทํางาน ตลอดจนสือ่สารและสอดแทรกผา่นกจิกรรมตา่ง ๆ อยา่งสมํา่เสมอ  

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

Customer Centricity:  
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

Risk Culture:  
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

Innovation:  
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

Speed:  
รวดเร็วในการปรับตัวและเรียนรู้

เริ่มต้นจากการตั้งคําถาม  
ต่อยอดด้วยการสร้างทัศนวิสัย 

และยกระดับสู่ความเข้าใจ 

สร้างการมีส่วนร่วม 
ให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ  
ผ่านประสบการณ์ตรง และ 

ผสานเป็นส่วนหนึ่งของการทํางาน 

ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี 
ด้วยการให้รางวัล/ 

การชื่นชม

ความรู้ พฤติกรรม แรงบันดาลใจ

กรอบการสร้างวัฒนธรรมในระดับองค์กร

ความสอดคล้อง 
ด้านวัฒนธรรม 
การทํางาน

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

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

 80% 
ชื่นชอบการทํางานในรูปแบบ  
Work From Anywhere

 80% 

เห็นด้วยว่าการทํางานในรูปแบบ  
Work From Anywhere ยังสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  60% 

เห็นว่าการทํางานในรูปแบบ 
Work From Anywhere  
สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

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

อาทิตย์ นันทวิทยา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และประธานกรรมการบริหาร 
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Work From Anywhere  
วิถีการทํางานรูปแบบใหม่สู่วัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณค่า

ความยืดหยุ่น

ส่งเสริมความยืดหยุ่นในการทํางาน 
โดยการเลือกทํางานจากท่ีไหนก็ได้ 
ขณะท่ีผลิตภาพในการทํางานดีข้ึน

ความไว้วางใจ

สร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ
โดยให้พนักงานบริหารผลการดําเนินงาน
และตารางเวลาด้วยตนเอง

HRon Mobile

การจัดท่ีน่ังในสํานักงาน

Fixed Seat
ท่ีน่ังประจําสําหรับพนักงาน
ท่ีเข้ามาทํางานทีสํ่านักงานทุกวัน

Hot Seat
ท่ีน่ังหมุนเวียนสําหรับพนักงาน
ท่ีเลือกเข้ามาทํางานท่ีสํานักงาน
ตามความเหมาะสม

Collaboration Areas
พ้ืนท่ีส่วนกลางสําหรับ
การน่ังทํางาน ประชุม หรือ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ

การสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

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

มากกว่าร้อยละ 85 

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

จากการวางแผนการทํางานให้สมดุลกับชีวิตส่วนตัว 
ลดความเครียดและค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง รวมถึง
มีเวลาอยู่กับครอบครัวและทํางานอดิเรกมากข้ึน

วัตถุประสงค์

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

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

การบริหารจัดการ
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สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และวิถีการทํางานรูปแบบใหม่  
ที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว  
ทํางานจากที่ไหนก็ได้

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

ความคิดริเริ่มในปี 2563 

โครงการค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว 

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

 

คณะทํางานส่งเสริมและพัฒนากิจการสัมพันธ์ 

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

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

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

98
DAYS

1969
SCHOLARSHIPS

X-Ray
Mammogram 
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1 2
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810

11 12

13

3

4

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

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

 

 

ความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของไวรัส COVID-19 

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

 

การบริหารจัดการความเครียด 
และส่งเสริมสุขภาวะทางจิต 

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

• การให้บริการฟติเนสและสถานที่ออกกําลังกาย เช่น 
สนามฟุตบอล รวมถึงจัดให้มีชมรมส่งเสริมการออก
กําลังกาย เช่น ชมรมปั่ นจักรยาน ชมรมโบว์ลิ่ง 
แบดมินตัน 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ 

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

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

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

• การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ธนาคารสํานักงาน
ใหญแ่ละเครอืขา่ยสาขาสําหรบัพนกังานกวา่ 17,000 คน 

 

ศูนย์บริการสถาน
เลี้ยงดูเด็กเล็ก
สําหรับพนักงาน 

 

 

สิทธิลาคลอดสําหรับ
พนักงานหญิง  
98 วัน โดยไม่หัก  
ค่าตอบแทน ซึ่งสูง
กว่าสิทธิประโยชน์ 
ที่กฎหมายกําหนด 

 

 

สทิธลิาหยดุสําหรบั
พนกังานชาย เพ่ือ
ดแูลบตุรและภรรยา
หลงัคลอด 5 วนั 
โดยไมห่กัคา่ตอบแทน 
ซึง่ยงัไมม่กีฎหมาย
บงัคบัใช ้

 

 

สวสัดกิารทนุ     
การศกึษาใหแ้กบ่ตุร
ของพนกังานตัง้แต่
ระดบัประถมถงึ
ปรญิญาตร ี 
รวมทัง้สิน้ 1,969 ทนุ 

 

 

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

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

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

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

ด้านการบริการที่เครือข่ายสาขา ธนาคารกําหนดให้
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เครือข่ายสาขาสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการลูกค้า จัดทําฉากแผ่นใส
กั้นระหว่างพนักงานและลูกค้า รวมถึงทําความสะอาด
พ้ืนที่สาขาด้วยแอลกอฮอล์และนํ้ายาทําความสะอาด

 
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

หนึ่งในมาตรการดูแลและส่งเสริม 
สุขภาวะที่ดีของพนักงานท่ามกลาง
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  

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

อัตราการขาดงานที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

รางวัลด้านความปลอดภัย

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

 

 
จากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 

ประเภทข้อมูล
ปี

เป้าหมาย ปี 2563
หน่วย 2560 2561 2562 2563

อัตราวันหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
เนื่องจากการท�างาน

ร้อยละ 0.81 0.90 0.87 0.72 1.00

ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563

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

หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ผ่านระบบ e-Learning 

ชั่วโมง - 23,717 40,819 64,305

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน เหตุการณ์ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงท�างาน - 0.32 0.23 0.23

จ�านวนการเจ็บป่วยจากการท�างาน กรณี - 0 0 0




