รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ

การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะท�ำให้ธนาคารเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ จะเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่า
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะ
กรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคารเป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นผลให้ธนาคารได้รบั รางวัลด้านองค์กรหลายรางวัล อันได้แก่ รางวัล
ดีเยี่ยมด้านการรายงานบรรษัทภิบาล และรางวัลดีเด่นด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2554 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Awards 2011) รางวัลยอดเยี่ยมด้านธรรมาภิบาล ประจ�ำปี
2554 (Corporate Governance Asia Recognition Award) เป็นปี
ที่ห้าติดต่อกันจาก Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นวารสารชั้น
น�ำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย และยังได้รับผลการประเมินการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนประจ�ำปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย ว่าธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2554
รวมถึงได้รบั การประเมินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ปี 2554 จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม และ
ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร และ
ด�ำเนินการติดตามเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อ
รายงานประจำ�ปี 2554
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ให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการทีก่ ำ� กับดูแลธนาคารใน
ฐานะธนาคารพาณิชย์และบริษทั จดทะเบียน โดยธนาคารมีเป้าหมายที่
จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ส�ำหรับในช่วงปี 2554 ถึงต้นปี 2555 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคาร ได้
ท�ำการปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
รวมถึงมีเนื้อหาที่กว้างขวางและครอบคลุมมากกว่าเดิมโดยมีการ
ก�ำหนดหลักการต่างๆ อันได้แก่
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณของทั้งธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร และพนักงาน
2) โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ รวมถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ องค์ประกอบ และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมของคณะกรรมการ
ธนาคาร การสรรหาและเลือกตัง้ กรรมการ การปฏิบตั ติ อ่ กรรมการ
ใหม่ การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษทั อืน่ การแยกต�ำแหน่ง
ระหว่างนายกกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการ
จัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้มี
อ�ำนาจในการจัดการ แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน และ
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3) สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4) การควบคุมภายใน ทั้งในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
กรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย

วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งต่างๆ
ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ในระยะเวลาที่มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่มีการปรับปรุงใหม่)

ทั้ ง นี้ นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารฉบั บ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับธนาคาร” “การก�ำกับดูแล
กิจการ” และ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” นอกจากนี้ ธนาคารยัง
ได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในรายละเอียดและทางปฏิบัติของกรรมการในแต่ละ
คณะมากยิง่ ขึน้ ตามทีไ่ ด้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ดงั กล่าวของธนาคารภายใต้
หัวข้อ “เกี่ยวกับธนาคาร” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “กฎบัตร”

ส�ำหรับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและ
เหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการประชุม
การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดท�ำทั้ง
ฉบับภาษาไทยและอังกฤษนั้น ธนาคารได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 31 วัน และ
ได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปี 2553 (ใน
รูปแบบ CD ROM) ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 16 วัน และลง
ประกาศหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทางหนังสือพิมพ์
เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะรับรายงานประจ�ำปี 2553 ที่เป็น
รูปเล่มก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการ
บริษัท ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบ
การประชุมล่วงหน้า และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้า
ประชุมด้วยตนเอง และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
ประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นทุกประการไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือ
หุ้นหรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งก่อนวันประชุม ใน
วันที่มีประชุม และภายหลังการประชุม) การจ่ายเงินปันผล รวมตลอด
ถึงการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช้ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนั้น มีรายละเอียด
ตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 3 (สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย) ของ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2554 ธนาคารได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 ในวันที่
5 เมษายน 2554 โดยได้ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐานการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนเป็นไปตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้น
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งใน
เรือ่ งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้
ที่ 188 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมให้สอดคล้องกับจ�ำนวน
ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากด้วย
ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2554 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ เสนอค�ำถาม วาระการประชุมและรายชือ่ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่
1-31 ตุลาคม 2553 โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ company_secretary@scb.co.th
หรือ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (แต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 เป็นต้นไป ธนาคารจะเปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ เสนอค�ำถาม วาระการประชุมและรายชือ่ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพือ่ เสนอเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมล่วงหน้าได้เป็น
ระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของธนาคาร คือระหว่าง

ในกรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง
นั้น ธนาคารได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะเตรียมไว้ ให้ 3 แบบตามที่
ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงแบบ
ของหนังสือมอบฉันทะที่มีการก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจนตายตัว และได้มีการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
การแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะ โดยได้เสนอให้พจิ ารณาเลือกจากกรรมการ
อิสระของธนาคาร จ�ำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ ให้ข้อมูลของกรรมการ
อิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ทีอ่ ยู่ การศึกษา การด�ำรงต�ำแหน่งใน
กิจการทีแ่ ข่งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของธนาคาร ลักษณะความ
สัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับธนาคารหรือบริษทั ย่อยของธนาคาร และ
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะ
พิจารณาเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคารดังกล่าวหรือ
บุคคลอื่นตามที่ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรก็ได้
ในวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 ธนาคารจัดให้
มีการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้า
ประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการ
เข้าร่วมประชุม และจัดจุดลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเข้า
ร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นนิติบุคคล จัดให้มี
การลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด พร้อมทั้งจัดท�ำและส่งมอบบัตรลง
คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่มีบาร์ โค้ดเดียวกันกับบาร์ โค้ด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ช้ ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพือ่ ใช้
ลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว และภายหลังเปิดประชุมไปแล้วและการประชุมยังไม่
แล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา
การประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้อีกด้วย
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ส�ำหรับการด�ำเนินการประชุมนัน้ นายกกรรมการท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธาน
ที่ประชุม โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม เป็นจ�ำนวน 15 คน
พร้อมกับคณะผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร และผูส้ อบบัญชี เพือ่ ร่วม
กันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มเข้าสู่กระบวนการประชุม
ตามวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธี
ปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และเพือ่ ให้กระบวนการ
นับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ธนาคารจึงเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะส�ำหรับบัตรของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น การลงคะแนนเสียงและการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระท�ำอย่างเปิดเผยด้วยวิธีประมวลผล
คะแนนโดยใช้ระบบบาร์ โค้ดประกอบกับเครื่อง PDA โดยเลขานุการ
บริ ษั ท จะรายงานผลการลงคะแนนเสี ย งให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเป็ น
รายวาระ และส�ำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ธนาคารได้ ใช้ ในการนับ
คะแนนนั้น ธนาคารเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อสามารถตรวจ
สอบได้ ในภายหลัง
ธนาคารจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม พร้อมการน�ำเสนอ
ข้อมูลในระบบสื่อหลายประเภทร่วมกันซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และ
เสียงประกอบ (Multimedia) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใจง่ายและ
ได้รับความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น สอบถามและแสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ
อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบค�ำถาม รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามอย่างครบถ้วน โดยกรรมการและเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยจัดการ
มีหน้าที่ชี้แจงและตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด นอกจากนี้ ธนาคารมี
นโยบายในการให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นอย่าง
มาก โดยธนาคารไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุม หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูล
การประชุม โดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุมแต่อย่างใด
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 2,128 ราย
รวมเป็นจ�ำนวนหุ้น ณ ขณะเริ่มประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน 2,663,413,067
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.35 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นของธนาคารทั้งหมด
นอกจากนี้ ในปี 2554 ธนาคารได้มกี ารเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ รวม
2 ครั้ง เนื่องจากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาระเบียบวาระ
พิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่อาจมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของผู ้ถื อ หุ ้ น และจ�ำ เป็ นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2554 โดยมีวาระหลักคือ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารซือ้ กิจการ
บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2554 โดยมีวาระหลักดังนี้
(1) เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเข้ า ซื้ อ กิ จ การ บริ ษั ท เงิ น ทุ น
สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (“SICCO”) ด้วยการท�ำ
ค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป
(Tender Offer) เพือ่ เพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(2) เพื่อพิจารณาอนุมัติการท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จ�ำกัด (มหาชน) (“SSEC”) เป็นการ
ทั่วไป จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่นๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้
มีการซื้อหุ้น SICCO ตามค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
SICCO เป็นการทั่วไปแล้ว มีผลท�ำให้ธนาคารมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นใน SICCO เพิ่มเป็นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจ�ำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO
ซึ่งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว ธนาคารก็ได้ ให้สิทธิ
ต่อผู้ถือหุ้น และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียวกัน
กับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2554
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งที่เป็นการประชุมสามัญและวิสามัญ
ธนาคารได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ให้ แ ก่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของธนาคารภายใน 14
วันนับจากวันประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบอย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง
และผูท้ สี่ นใจอืน่ ๆ ได้มโี อกาสรับทราบและศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับธนาคาร
ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนด
ไว้ทุกประการ และจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการ
ตรวจสอบและอ้างอิง ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกสาระ
ส�ำคัญของแต่ละเรือ่ งทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุม รวมทัง้ ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
และค�ำชี้แจงของคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อม
คะแนนเสียง
1.2 การจ่ายเงินปันผล
ตามทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ธนาคารมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงิน
รวม และเงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีก�ำไรหลังจากการ
กันส�ำรองตามกฎหมายและการกันส�ำรองอื่นที่จ�ำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว
รวมทัง้ ไม่มผี ลขาดทุนสะสมและสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้อย่างเพียง
พอตามกฎหมาย
ในปี 2554 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการของ
ธนาคารปี 2553 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิจำ� นวน 3.00 บาท
ต่อหุน้ เป็นจ�ำนวนเงินรวม 10,198 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 42.1
ของก�ำไรสุทธิปี 2553 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 3,399
ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2554 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงิน 6,799 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิ โดยเครดิตภาษี
ได้ ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผล
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ดังจะเห็นได้
จากวิสัยทัศน์ของธนาคารที่จะเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
และสังคมเลือก ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย โดยมีนโยบายที่
จะให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการ
ของความเป็นธรรมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายและหลัก
บรรษัทภิบาลของธนาคาร ดังทีร่ ะบุไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร ทั้งนี้สิ่งที่ธนาคารด�ำเนินการภายใต้หลักการจรรยาบรรณ

ทีม่ ตี อ่ กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ดังกล่าวอาจพอขยายความเป็นตัวอย่าง
โดยสังเขปได้ดังนี้
ลูกค้า นอกจากการยึดถือจรรยาบรรณที่ธนาคารต้องมีต่อลูกค้าตาม
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ธนาคารได้จัดท�ำการวัดระดับความผูกพันและ/
หรือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร โดยได้ว่าจ้างบริษัทวิจัย
และส�ำรวจความคิดเห็นระดับโลก ท�ำการวัดและประเมินผลความพึง
พอใจในการใช้บริการสาขาทุกแห่งเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทั่วโลก
ของบริษัทวิจัยดังกล่าว ซึ่งธนาคารด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2547 และธนาคารได้ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจ
ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ตั้งแต่ปี
2551 ในการนี้ธนาคารได้น�ำเอาผลที่ได้จากการส�ำรวจ มาใช้ปรับปรุง
การให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ สร้างความผูกพันของลูกค้า
และรักษาความผูกพันนี้ให้อยู่กับธนาคารในระยะยาว ซึ่งส�ำหรับกลุ่ม
ลูกค้าบุคคล ธนาคารได้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจนท�ำให้ระดับ
คะแนนความผูกพันของลูกค้าก้าวขึ้นสู่ระดับมาตรฐานโลก (World
Class) ตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
ส�ำหรับปี 2554 ที่ประเทศไทยประสบปัญหาจากวิกฤตอุทกภัยซึ่ง
ธนาคารก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จากการที่สภาพโดยรอบส�ำนักงาน
ใหญ่ของธนาคาร รวมทัง้ สาขาหลายสาขาประสบกับภัยน�้ำท่วม ธนาคาร
ได้ด�ำเนินการทุกวิถีทางที่จะให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินทุก
ประเภทได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ความช่วย
เหลือลูกค้าผู้ประสบภัยน�้ำท่วมอย่างเต็มที่ นับจากเริ่มมีภัยน�้ำท่วมเกิด
ขึ้น โดยได้แบ่งโครงการการให้ความช่วยเหลือตามกลุ่มของลูกค้าทั้ง
ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการ SME และลูกค้าขนาดใหญ่
ซึ่งมีทั้งการให้พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย การยืดระยะเวลาการผ่อน
ช�ำระ การลดดอกเบี้ย รวมถึงการให้วงเงินกู้พิเศษ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส� ำ หรั บ กรณี ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น นั้ น ธนาคารได้ ก� ำ หนดไว้ เ ป็ น
จรรยาบรรณว่าจะมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดย
ด�ำเนินการให้มผี ลประกอบการทีด่ เี ลิศอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทัง้ มีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจากการด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้มลู ค่าตลาดรวม
ของธนาคาร (Market Capitalization) ทีค่ �ำนวณจากจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด
(หุ้นสามัญรวมหุ้นบุริมสิทธิ) ณ สิ้นปี 2554 เท่ากับ 396 พันล้านบาท
สูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย
พนักงาน คือ ก�ำลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ธนาคารประสบความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและถาวร ดังนั้น ธนาคารจึงให้
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากร
บุคคลในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถและศักยภาพให้เพิ่มขึ้น และสามารถปรับตัวทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจทีม่ คี วามผันผวนและการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้
ได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตา่ งๆ ทีเ่ หมาะสมจากธนาคาร ทัง้ นี้
ธนาคารยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในต�ำแหน่งต่างๆ
ในธนาคารได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือภาวะทุพพลภาพ
ในปี 2554 แม้เป็นปีทธี่ นาคารต้องด�ำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ผันผวน ทั้งจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และผลกระทบจากวิกฤต
อุทกภัยในช่วงปลายปี ธนาคารยังคงมุ่งมั่นให้ความส�ำคัญกับพนักงาน
และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยดังกล่าว ผ่านกิจกรรมความช่วยเหลือต่างๆ ของธนาคารอย่าง

ต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถและ
ศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมความผูกผันของพนักงานกับธนาคาร โดย
โครงการส�ำคัญๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่
• การดูแลพนักงานในช่วงวิกฤตอุทกภัย
ธนาคารมีแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งสร้าง
ขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยผ่านมาตรการ
ต่างๆ ดังนี้
มาตรการเบือ้ งต้น ได้แก่ การลาหยุดงานโดยได้รบั ค่าตอบแทน
การจัดหาทีพ่ กั อาศัยชัว่ คราว การจัดยานพาหนะในการเดินทาง
มาปฏิบัติงาน และการจัดหาถุงทรายเพื่อป้องกันที่อยู่อาศัย
มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินจากวิกฤตอุทกภัย
ได้แก่ เงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยกรณีพเิ ศษ เงินกูส้ วัสดิสงเคราะห์
ฉุกเฉินกรณีประสบภัย และการผ่อนปรนภาระสินเชื่อทาง
การเงิน
มาตรการด้านสุขภาพ ได้แก่ การจัดหาแพทย์และพยาบาลเพือ่
ตรวจและรักษาพนักงานและครอบครัว รวมทัง้ จัดหาจิตแพทย์
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำในการฟื้นฟูสุขภาพจิต และการจัดเตรียม
EM Ball และสุขากระดาษให้กับพนักงาน
มาตรการหลังอุทกภัย ได้แก่ การจัดทีมงานและพนักงาน
จิตอาสาเพื่อท�ำความสะอาดและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ของพนักงานผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งการ
ออกเยีย่ มทีอ่ ยูอ่ าศัยของพนักงานผูป้ ระสบอุทกภัยโดยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของธนาคารเพื่อเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจ
• การสร้างความผูกพันของพนักงาน
การสร้างความผูกพันของพนักงานนัน้ ธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่าง
ยิ่งนับตั้งแต่วันแรกที่พนักงานก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัว
ไทยพาณิชย์ โดยผ่านกิจกรรมการดูแลพนักงานเข้าใหม่ (On-boarding
Program) และการเสริมสร้างบรรยากาศในการสร้างความผูกพัน
ระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน เพราะธนาคารเชื่อ
ว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในการท�ำงาน พนักงานจะสามารถท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความผูกพันกับธนาคาร และร่วมใจทุ่มเทให้
ธนาคารก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จอย่างไม่หยุดยั้ง
จากการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานโดย Gallup ในเดือนสิงหาคม
2554 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการส�ำรวจมากถึง 99% ธนาคารได้ผล
คะแนนความผูกพันโดยรวมที่ระดับ 4.69 ซึ่งอยู่ในระดับเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 92 ซึ่งเป็นผลคะแนนในระดับ World Class ซึ่งจากการมุ่งมั่น
และจริงจังในการสร้างความผูกพันของพนักงานกับธนาคาร ส่งผล
ให้ธนาคารได้รับรางวัล Great Workplace Award ประจ�ำปี 2554
จาก Gallup
• การด� ำ เนิ น การของคณะกรรมการ People Development
Committee (PDC) และการจัดตัง้ คณะกรรมการ Business Unit
PDC และคณะกรรมการ Sub Business Unit PDC

รายงานประจำ�ปี 2554

71

ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารและ
กลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดตัวบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงก�ำหนด
เวลาของการเปิดเผยผลประกอบการของธนาคาร และการเปิดเผย
ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหาร
ตามที่ระบุในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ส�ำหรับข้อมูล
สรุ ป การเปลี่ ย นแปลงในการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องธนาคารโดย
กรรมการและผู้บริหารในปี 2554 นั้นสามารถพิจารณาได้ ในตารางที่
4 หน้า 81 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

ดูแลและติดตามเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของธนาคารและกลุ่มงานต่างๆ

ในปี 2554 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของธนาคารที่
ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

ก�ำหนดแผนพัฒนาและสร้างพนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
เพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญในระยะยาว

รูปแบบของกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการและหัวหน้าทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยตัวเอง โดยมีกลุม่ ทรัพยากร
บุคคลท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านนโยบาย หลักการ และวิธีปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี (HR Best Practice) โดยคณะ
กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ

สังคมและชุมชน ธนาคารยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน มีการด�ำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในทุกภาคส่วน ซึง่ นอกจากงานด้านธุรกิจที่
ค�ำนึงถึงสังคมและชุมชนแล้ว ธนาคารยังมีการด�ำเนินการและสนับสนุน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในด้านส�ำคัญอื่นๆ อย่าง
สม�ำ่ เสมอด้วย อาทิ ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ด้าน
การรักษาธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และการให้ความช่วยเหลือภาคสังคม
เมือ่ เกิดภัยพิบตั ขิ นึ้ นอกจากนีธ้ นาคารยังให้ความส�ำคัญในการสร้างให้
พนักงานธนาคารมีจติ อาสา เข้าร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
สังคมและชุมชนทีม่ สี าขาของธนาคารตัง้ อยู่ (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ใน
หัวข้อกิจกรรมเพือ่ สังคม หน้า 50 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี)้
นอกจากนี้ ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มอื่นๆ นั้น ธนาคารก็ได้ปฏิบัติ
ด้วยการยึดถือแนวทางที่ก�ำหนดไว้ ในส่วนที่ 1 (วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณ) และส่วนที่ 3 (สิทธิและการปฏิบัติ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย) ของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการตามทีไ่ ด้แสดงไว้
ในเว็บไซต์ของธนาคาร ซึง่ รวมถึงช่องทางในการแจ้งเรือ่ งร้องเรียนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสโดย
ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสของธนาคารไว้ ในนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร โดยก�ำหนดหลักการส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
ก) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
และทันการณ์
ข) การปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะ
กระท�ำอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ค) ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผูท้ มี่ คี วามสนใจอืน่ ๆ มีสทิ ธิทเี่ ท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร
ง) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร
หรือถือได้ว่าส�ำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมีผล
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจะด�ำเนินการเปิดเผยต่อ
สาธารณะโดยทันที ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ /
Conference Call
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน
(Investor Conference)
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Road Show)

จ�ำนวนครั้ง
124
4
7
5

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press
Conference) และเชิญสือ่ มวลชนเพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เพือ่
น�ำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�ำคัญของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึง
ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย
4. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ เปิดเผย
และป้องกันการท�ำรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ทั้งโดยการก�ำหนดเป็นนโยบาย
แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ไนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ด้วยการแยกระเบียบในเรื่องดัง
กล่าวออกเป็น ระเบียบเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่ง
ใช้บังคับในกรณีทั่วไป และระเบียบเรื่องหลักทรัพย์ที่เป็น Watch List
และ Restricted List ซึง่ ใช้บงั คับกับพนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับหลัก
ทรัพย์ที่เป็น Watch List และ Restricted List ดังกล่าวเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันการท�ำ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 16 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน การธนาคาร
บริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชีและตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่
ล้วนเป็นประโยชน์ ในการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร โดยมีจำ� นวนที่
เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคาร ซึง่ โครงสร้างคณะกรรมการ
ของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. 13/2552 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ดังนี้

ธนาคารมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
56 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด) ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน
นายมาริษ สมารัมภ์ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายเอกกมล คีรีวัฒน์ และ
นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ในปี 2554 ธนาคารมีกรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน จ�ำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 19
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด) ได้แก่ ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั นางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ และนายบดินทร์ อัศวาณิชย์ โดยมีกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ตามที่ก�ำหนดไว้ ในข้อบังคับของธนาคาร
2 คน ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร หรือ
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่ง

รายนามกรรมการธนาคาร ณ สิ้นปี 2554 มีรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1)
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล 1)
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
11. นายเอกกมล คีรีวัฒน์ 2)
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 1)
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
14. นายเทวัญ วิชิตะกุล 1) และ 3)
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์

นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

หมายเหตุ : 1) ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายเทวัญ วิชิตะกุล เป็นกรรมการตัวแทน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
2) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
3) นายเทวัญ วิชติ ะกุล ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคารให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2554
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5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ธนาคารได้กำ� หนด
หลักการในเรือ่ งวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระในกรณีปกติ
โดยทั่วไปว่าไม่ควรเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน
5.3 การแยกต�ำแหน่ง
ธนาคารได้มกี ารแบ่งแยกต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าทีข่ องนายกกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน
เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ การก�ำกับดูแล และความโปร่งใส
ของการด�ำเนินงานภายใน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
นายกกรรมการ – นายกกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระและ
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�ำของธนาคาร ซึ่งเป็น
ไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และการบริหารงาน
ประธานกรรมการบริหาร – คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการคนหนึง่
เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มอี ำ� นาจหน้าทีค่ วบคุมดูแลธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและ
ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
และมีบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลการท�ำงานของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และมีอ�ำนาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ทั้งนี้ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ได้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ของธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับธนาคาร”
และ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ตามข้อบังคับของธนาคารก�ำหนดให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่งและมีอำ� นาจหน้าทีต่ าม
ทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงมีอ�ำนาจในการลงลายมือชือ่ ผูกพัน
ธนาคาร ทัง้ นี้ อ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่โดยทัว่ ไปให้เป็น
ไปตามที่ระบุไว้ไนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
5.4 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ธนาคารมี น โยบายเรื่ อ งการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น ของคณะ
กรรมการอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
ก�ำกับกับดูแลต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่แนะน�ำ
ให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และธนาคารแห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดให้
กรรมการธนาคารพาณิชย์สามารถเป็น ประธานกรรมการ กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
นอกจากนี้ธนาคารยังได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติภายในในการด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น โดยให้ ก รรมการแจ้ ง ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการรั บ
ต�ำแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ และเลขานุการบริษัทท�ำ
หน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคน
รายงานประจำ�ปี 2554
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เพือ่ ให้คณะกรรมการทราบ และมีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษัทอื่นของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ�ำปี
5.5 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งนางศิริบรรจง อุทโยภาศ ผู้จัดการ
ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ
บริษัท เพื่อท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ รวมถึง
มีบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้
เลขานุการบริษทั รายงานโดยหน้าทีต่ อ่ นายกกรรมการ และรายงานการ
ปฏิบัติงานต่อรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย
5.6 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษา
และกลั่นกรองงานเฉพาะด้านต่างๆ ดังนี้
5.6.1 คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees)
ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการธนาคาร
หรือคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) 4 ชุด ประกอบ
ด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำ� หนดไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และมีการด�ำเนินงานในปี 2554 ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มาจากกรรมการของคณะกรรมการ
ธนาคารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริหารประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 คน ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธาน
กรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
และผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อีก 7 คน
คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีแ่ ละบทบาททีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร โดยในปี 2554 คณะกรรมการ
ธนาคารได้พจิ ารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารเพือ่ ให้เกิดความ
คล่องตัวและเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการจัดการและการตัดสินใจของฝ่าย
บริหารโดยได้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2554 และได้รบั การอนุมตั สิ ำ� หรับการแก้ไขข้อบังคับธนาคาร
แล้ว ทัง้ นี้ ในปี 2554 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้ สิน้ 39 ครัง้
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2541
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง เท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ในปี 2554 คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายมาริษ
สมารัมภ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม โดยกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรู้
และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของธนาคาร คือ นายมาริษ
สมารัมภ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม ทัง้ นี้ ในปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง การด�ำเนินงาน

ในปี 2554 ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายงานหน้า 92
ของรายงานประจ�ำปี
• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละคนจะมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
ในแต่ละวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 คน ได้แก่ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
(ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล) นายเอกกมล
คีรีวัฒน์ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส และ
นายเทวัญ วิชติ ะกุล โดยในปี 2554 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล มีการประชุม 9 ครั้ง การด�ำเนินงานในปี 2554
ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นไปตาม
รายงานหน้า 82 ของรายงานประจ�ำปี
• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบนั คณะกรรมการ
กิจกรรมเพือ่ สังคมประกอบด้วย ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ประธาน
กรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม) นายอานันท์ ปันยารชุน ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั
คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ทัง้ นี้ ในปี 2554
คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมมีการประชุม 7 ครัง้ ซึง่ ท�ำให้การด�ำเนิน
โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารประสบความส�ำเร็จตามกรอบ
และนโยบายทีค่ ณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้ อาทิ ด้านพัฒนาเยาวชน
ด้านอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ด้านการรักษาธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ
ด้านการให้ความช่วยเหลือภาคสังคม เป็นต้น
5.6.2 คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการ
(Committees Related to Management)

• คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร
คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคารซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาและ
วางโครงสร้างหรือโครงการในการปรับปรุงธนาคาร รวมถึงติดตาม
ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ โดยในปี 2554 มีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งนับ
แต่ปี 2545 ส�ำหรับในปี 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ
ประชุมเกีย่ วกับการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงด้านราคาตลาด (Market Risk) ของธนาคาร คณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ มีการประชุมในปี 2544 รวมทัง้ สิน้
15 ครัง้ เพือ่ ก�ำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารความเสีย่ งทางด้านสภาพคล่อง
ด้านอัตราดอกเบีย้ และด้านอัตราแลกเปลีย่ นให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
ก�ำหนดแผนงานการลงทุนในตราสารทุนให้สอดคล้องกับนโยบายรวม
ของธนาคาร โดยในปี 2554 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
5.7 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการมีทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ
โครงการปรับปรุงธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารการ
ลงทุนตราสารทุน ทัง้ นี้ องค์ประกอบรวมถึงบทบาทและภาระหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่ระบุในนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

คณะกรรมการมุ่งที่จะใช้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงที่สุด และเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบ
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น ข้อบังคับและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารได้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ของธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับ
ดูแลกิจการ” และ “กฎบัตรคณะกรรมการ”

• คณะกรรมการจัดการ

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

ตั้งแต่ต้นปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อคณะ
กรรมการกลยุทธ์และติดตามผลเป็นคณะกรรมการจัดการ โดยในปี
2554 คณะกรรมการจัดการได้มีการประชุมตามบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ
หารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
และพิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรือบริการใหม่ หรือ
กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง

ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ก�ำหนด
ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร กฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2554 มีการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารทัง้ สิน้ 16 ครัง้ (รวมการประชุมนัดพิเศษ
หรือ Board Retreat 1 ครัง้ ) และการประชุมกรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการ
ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 2 ครั้ง ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าประชุม
ของกรรมการแต่ละคณะในปี 2554 แสดงในตารางที่ 2

• คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ทั้งนี้ ในปี
2554 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมีการประชุมเพื่อการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
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ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2554
หน่วย : ครั้ง
รายชื่อ

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะกรรมการ
การประชุม การประชุม
การประชุม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน สามัญผู้ถือหุน้ วิสามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ กิจกรรม และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 188 ครัง้ ที่ 1/2554 ครั้งที่ 2/2554
เพื่อสังคม

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

16/16

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

15/16

3. นายมาริษ สมารัมภ์

15/16

4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

13/16

5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

15/16

6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 1)

16/16

7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

15/16

8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม

15/16

9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

14/16

10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

14/16

11. นายเอกกมล คีรีวัฒน์ 2)

12/12

6/6

12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

16/16

7/9

1/1

1/1

1/1

13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส

9/16

8/9

1/1

1/1

0/1

14. นายเทวัญ วิชิตะกุล 3)

14/15

8/8

1/1

1/1

1/1

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

16/16

38/39

1/1

1/1

1/1

16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์

14/16

31/39

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

17. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค 2)
หมายเหตุ:

7/7

1/1

1/1

1/1

7/7

1/1

0/1

1/1

1/1

1/1

0/1

1/1

1/1

0/1

1/1

0/1

1/1

1/1

1/1

1/1

12/14

1/1

0/1

1/1

14/14

1/1

1/1

1/1

5/7

1/1

1/1

1/1

7/7

0/1

1/1

1/1

36/39
14/14

6/7
7/9
12/12

7/7

3/4

7/7

3/3

1/1

1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
2) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 แทนต�ำแหน่งของนายจอห์น วิลเลียม
แฮนค็อค ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554
3) นายเทวัญ วิชิตะกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง

หารือในทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร รายละเอียดของกระบวนการ
ดังกล่าวแสดงไว้ ในเว็บไซต์ของธนาคาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจะจัดให้มีขึ้นทุกปี ส�ำหรับข้อเสนอ
แนะต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ธนาคาร ธนาคารได้นำ� มาใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการท�ำงาน
ของคณะกรรมการธนาคารเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคาร

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกกรรมการ และ 3) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ โดย
เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการ
แต่ละคน และรวบรวมเสนอต่อประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลเพือ่ ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอน
ทีไ่ ด้กำ� หนดในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร และน�ำผลการประเมินไป
รายงานประจำ�ปี 2554
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การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจัดให้มี
ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ทบทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์
การปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติ
งาน และน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ฝ่ า ยบริ ห ารจะพิ จ ารณาก� ำ หนดดั ช นี ชี้ วั ด ความส� ำ เร็ จ (Key
Performance Indicator) ตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี ติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผล
การประเมินที่น�ำเสนอโดยฝ่ายบริหาร เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และก� ำหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป
5.10 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ในการ
สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การท�ำงานในอดีตทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
ของต�ำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อ
โดยผู้ถือหุ้นและกรรมการแต่ละคนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายหลังคณะกรรมการธนาคารให้ความ
เห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าว ธนาคารจะด�ำเนินการหารือ
และขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอคณะ
กรรมการธนาคารหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังมีหน้าที่
ในการทบทวนและกลัน่ กรองการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร
อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่
และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนน�ำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูพ้ จิ ารณา
ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหารของธนาคารต่อไป
ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับต�่ำกว่าผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
สูงสุดของกลุ่มงานและกลุ่มทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
และน�ำเสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของธนาคาร
5.11 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่อง
ในการบริหารที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทน
ต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคารมี
การสรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการด�ำรง
ต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

5.11.1 แผนพั ฒ นาเพื่ อ ทดแทนต� ำ แหน่ ง งานของประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2554 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาประเด็นแผนพัฒนาเพื่อ
ทดแทนต�ำแหน่งงานส�ำหรับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการหารือในการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร และการประชุมอืน่ ๆ เพือ่ สรรหาผูน้ �ำทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม
ในการบริหารงานธนาคารให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
5.11.2 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานของผู้บริหารระดับ
สูงและต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญ
ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้
พิจารณาเห็นชอบวิธีการสรรหาและแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่ง
งาน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาด้านความสามารถ (Competency
Criteria) ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญตาม
การน�ำเสนอของฝ่ายบริหาร โดยจะติดตามและทบทวนความก้าวหน้า
ของแผนพัฒนาเพือ่ ทดแทนต�ำแหน่งงานของผูท้ อี่ ยู่ในเกณฑ์ทจี่ ะได้รบั
การพิจารณาอย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารได้ก�ำหนดขั้นตอนการจัดท�ำแผนพัฒนา
เพื่ อ ทดแทนต� ำ แหน่ ง งานส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
ต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
• การก�ำหนดต�ำแหน่งงานทีจ่ ะพิจารณาหาผูค้ วรได้รบั การพัฒนาเพือ่
ทดแทนต�ำแหน่งงานและเกณฑ์ ในการพิจารณา
• การคัดเลือกผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นกลุ่มผู้ควรได้รับการ
พัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน (Successor Pool)
• การวิเคราะห์กลุ่มผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน
รายบุคคลเทียบกับคุณสมบัติของต�ำแหน่งงงาน (Job Profile) ที่
สูงขึ้น เพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
• การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้น
• การประเมิ น ศั ก ยภาพและก� ำ หนดผู ้ ค วรได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ
ทดแทนต�ำแหน่งงาน
5.12 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ท�ำให้ธนาคารต้อง
สรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง
ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล ท�ำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2554 ได้มมี ติให้นายกกรรมการ ได้รบั
ค่าตอบแทนจ�ำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และกรรมการได้รบั ค่าตอบแทน
จ�ำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยใน
ปี 2554 ค่าตอบแทนรายปีในต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร รวม 17 คน
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 19.73 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการใน
อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการน�ำมาจัดสรรกันเอง
คณะกรรมการ

โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี
2553 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจ�ำนวนเงินปันผลรวม 10,196
ล้านบาท ดังนั้นเงินรางวัลกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2553
เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 50.98 ล้านบาท
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยปัจจุบันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ประธาน
กรรมการ

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

150,000

-

75,000
50,000

15,000
10,000

60,000
40,000

15,000
10,000

30,000
20,000

15,000
10,000

หมายเหตุ : ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ไม่ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2554 ค่าตอบแทนรายปีของต�ำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
รวม 14 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 8.11 ล้านบาท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงไว้ ในตารางที่ 3
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบในการ
น�ำเสนอค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาเห็นชอบและก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามนโยบายของ
ธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารและผลการ
ปฏิบตั งิ านรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ทโี่ ปร่งใส และตามขอบเขตความ
รับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน
เมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษทั ชัน้ น�ำในประเทศไทย
“ผู้บริหาร” ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปและ
ผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน โดยในปี 2554 ค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 11 คน ตามนิยามดังกล่าว รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 274.74
ล้านบาท และ “ผู้บริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จั ด การใหญ่ ขึ้ น ไป ซึ่ ง ในปี 2554
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จ�ำนวน 58 คน ตามนิยามดังกล่าว รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 729.49 ล้านบาท
ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ส�ำหรับกรรมการที่
เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาประชุมในประเทศไทย เป็นต้น
ในปี 2554 กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของธนาคารจ�ำนวน 3 คน ได้รบั ผล
ประโยชน์ในรูปสวัสดิการ เป็นจ�ำนวนเงินรวม 248,078 บาท ส่วนผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียว
กับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกีย่ วกับการรักษาพยาบาล ประกันชีวติ
และอุบตั เิ หตุ ค่าเดินทาง สวัสดิการเงินกูป้ ระเภทต่างๆ รวมทัง้ กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปี 2554 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ของธนาคารส�ำหรับผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับรองผูจ้ ดั การ
ใหญ่ขนึ้ ไปและผูบ้ ริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน จ�ำนวน 8 คน เป็น
จ�ำนวนเงิน 7.57 ล้านบาท และผู้บริหารตามนิยามของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จ�ำนวน
55 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 25.57 ล้านบาท

ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลปี 2554
หน่วย: ล้านบาท
รายชื่อ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
เงินรางวัลกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
กิจกรรม สรรหา ค่าตอบแทน ส�ำหรับผลประกอบการ
เพื่อสังคม
และบรรษัทภิบาล
ปี 2553

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

1.80

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

1.20

3. นายมาริษ สมารัมภ์

1.20

4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

1.20

5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

1.20

6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 1)

1.20

7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

1.20

0.72

3.254

8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม

1.20

0.74

3.254

9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

1.20

0.29

3.254

10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

1.20

0.31

3.254

11. นายเอกกมล คีรีวัฒน์ 2)

0.89

0.41

12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

1.20

0.63

3.254

13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส

1.20

0.64

2.441

14. นายเทวัญ วิชิตะกุล

1.14

0.54

3)

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
17. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค

2)

0.31

4.881
3.254

1.11

3.254
0.45

3.254
0.94

0.47

0.31

3.254

1.20

3.254

1.20

3.254

0.30

0.25

18. ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 4)
รวม

3.254

3.254
1.356

19.73

0.47

2.57

1.67

3.40

50.980

หมายเหตุ:
1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 และคุณหญิงชฎาได้รับค่าตอบแทนจากการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อย 2
แห่ง ในปี 2554 เป็นเงิน 1.83 ล้านบาท
2) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 แทนต�ำแหน่งของ นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554
3) นายเทวัญ วิชิตะกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554
4) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553
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5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เป็นประจ�ำ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีการแจ้งหลักสูตร
การอบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม�่ำเสมอ
ในส่วนของผู้บริหาร ธนาคารเน้นความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากร
ของธนาคารให้มีภาวะผู้น�ำ โดยเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ส่งเสริมการ
สร้างศักยภาพด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และทักษะความรู้ความ
สามารถทางวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบายและความเป็นเลิศ
ในระดับสากลของธนาคาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
การเปิดเสรีในภาคการเงิน
ในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ธนาคารมีโครงการพัฒนา
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
(Executive Development Program) โดยสนับสนุนให้ผบู้ ริหารระดับสูง
ของธนาคารเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร การบริหารทรัพยากรบุคคล และการสร้างภาวะผูน้ �ำในสถาบัน
การศึกษาชั้นน�ำต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัด
ให้มกี ารประชุมพิเศษและการสัมมนาเป็นประจ�ำ โดยให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างเครือข่ายการท�ำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะผู้น�ำ เพื่อ
เตรียมความพร้อมของผู้บริหารให้เติบโตไปพร้อมกับธนาคาร
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้กำ� หนดกรอบกลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานทุกระดับ (Training & Development Framework) เพื่อ
ยกระดับความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้มีความรอบรู้ ใน
การด�ำเนินธุรกิจการเงินการธนาคาร การท�ำงานเป็นทีม ความสามารถ
และทักษะในการเป็นผู้น�ำแบบเก่งคนเก่งงาน ควบคู่กับจรรยาบรรณ
การเป็นนักการเงินการธนาคาร ซึ่งเป็นค่านิยมของธนาคารที่พนักงาน
ทุกคนยึดถือมาโดยตลอด โดยการสร้างระบบการเตรียมความพร้อม
และกระบวนการพัฒนาพนักงาน เพือ่ เตรียมสูก่ ารเป็นผูบ้ ริหารระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูงต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนา
บุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรูจ้ ากการท�ำงานข้ามสายงาน
การท�ำงานโครงการต่างๆ หรือการเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบ
ซึง่ ในปัจจุบนั ธนาคารมีโครงการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลที่
หลากหลาย เช่น การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพผ่านหลักสูตรที่
สอดคล้องกับเป้าหมายในสายอาชีพและการก้าวสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
(Talent Development) การเสริมสร้างความรู้และทักษะตามเส้นทาง
การเรียนรู้ของต�ำแหน่งงานต่างๆ (Training Roadmap) การส่งเสริม
ให้หวั หน้างานถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ ให้กบั พนักงานผ่านการ
สอนงาน (Coaching) โครงการสรรหาและพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพ (Functional Young Talent Program) และการส่งเสริมให้
พนักงานได้พัฒนาตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ซึ่ง
พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดด้านสถานทีแ่ ละเวลา ตลอด
จนสนับสนุนการศึกษาของพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูงในสถาบันชัน้ น�ำทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
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ในปี 2554 ธนาคารได้จดั ให้มหี ลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผูบ้ ริหาร
และพนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 450 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรการฝึก
อบรมภายในธนาคารจ�ำนวน 252 หลักสูตร และหลักสูตรการฝึกอบรม
ภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจ�ำนวน 198 หลักสูตร
ซึ่งโดยเฉลี่ยบุคลากรของธนาคารได้รับการฝึกอบรมประมาณ 7 วัน
ต่อคนต่อปี
5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมือ่ มีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ธนาคารจะจัดให้มกี ารปฐมนิเทศส�ำหรับ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์
กลยุทธ์ และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญโดย
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูง
พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อ
ประกอบการท�ำหน้าที่ ได้แก่ คูม่ อื กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ หนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร และรายงานประจ�ำปีเล่มล่าสุด
ของธนาคาร ซึง่ เอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญคือ บทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการก�ำกับดูแล
ธนาคาร อ�ำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระท�ำของกรรมการธนาคาร
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554

จ�ำนวนหน่วย
ที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

461,093 SCB

461,093 SCB

-

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

-

-

-

3. นายมาริษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

-

-

-

5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

-

-

-

6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

-

-

-

7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

51,953 SCB

51,953 SCB

-

8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

-

-

-

10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

-

-

-

11. นายเอกกมล คีรีวัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

-

-

-

12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

-

-

-

13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

-

-

-

14. นายเทวัญ วิชิตะกุล

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

-

-

-

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

43,000 SCB

43,000 SCB

-

16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

580 SCB

15,580 SCB

15,000 SCB

17. นายดีแพก ซาหรับ

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและ
โครงการปรับปรุงธนาคาร

-

-

-

18. นายศิริชัย สมบัติศิริ

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

-

-

-

19. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง

9,434 SCB

9,434 SCB

-

20. นายญนน์ โภคทรัพย์

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล

10 SCB

10 SCB

-

21. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

-

-

-

22. นายมนูญ สรรค์คุณากร

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล

-

-

-

23. นายศรัณย์ทร ชุติมา

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ

2,320 SCB

5,350 SCB

3,030 SCB

3,030 SCB-P
24. นายเกรียง วงศ์หนองเตย
หมายเหตุ:

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี

-

(3,030) SCB-P
-

-

SCB
หมายถึง หุ้นสามัญ
SCB-P หมายถึง หุ้นบุริมสิทธิ
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารท�ำขึ้น: ไม่มี
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