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การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2555

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนัก
ถึ ง ความส�ำคั ญ ของการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ จ ะท�ำให้ ธ นาคาร
เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ จะเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม และเชื่อว่า
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะ
กรรมการธนาคารจึงด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
เป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผล
ให้ธนาคารได้รับรางวัลด้านการก�ำกับดูแลกิจการหลายรางวัล ได้แก่
รางวัลยอดเยี่ยมด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ประจ�ำปี 2555 ที่ได้รับ
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Awards
2012) รางวัลยอดเยี่ยมด้านธรรมาภิบาล ประจ�ำปี 2555 (Corporate
Governance Asia Recognition Award) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันจาก
Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นวารสารชั้นน�ำด้านธรรมาภิบาล
แห่งเอเชีย และยังได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจ�ำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ว่าธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2555 รวมถึงได้รับ
การประเมิน 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553-2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เป้าหมายทีจ่ ะมุง่ ไปสูม่ าตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล เพือ่
ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ธนาคารได้น�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการฉบับปัจจุบันมาใช้ ในช่วง
ต้นปี 2555 ซึ่งได้มีการปรับปรุงจากนโยบายฉบับเดิมให้มีมาตรฐานที่
สูงขึ้น รวมถึงมีเนื้อหาที่กว้างขวางและครอบคลุมมากกว่าเดิม โดยมี
การก�ำหนดหลักการต่างๆ ไว้ ได้แก่
1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจรรยาบรรณของทัง้ ธนาคาร คณะกรรมการ
ธนาคาร และพนักงาน โดยที่คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ
วิสัยทัศน์การเป็น “ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
เลือก” และพันธกิจ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นธนาคารครบวงจรชั้นน�ำ
ของประเทศ (The Premier Universal Bank) ที่มุ่งเน้นการให้
บริการในตลาดการเงินและกลุ่มลูกค้าหลักด้วยการใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุดจากการท�ำงานร่วมกันของกลุ่มธนาคาร และมีความ
มุ่งมั่นอย่างสูงที่จะเป็นตัวอย่างของบริษัทที่ดีในการใส่ ใจและ
รับผิดชอบต่อสังคม
2) โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ รวมถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ องค์ประกอบ และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะ
กรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมของ
คณะกรรมการธนาคาร การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ การ
ปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษัท
อื่น การแยกต�ำแหน่งระหว่างนายกกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการธนาคารและผูม้ อี �ำนาจในการจัดการ การวางแผนพัฒนา
เพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร และด�ำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้
มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่
ก�ำกับดูแลธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์และบริษทั จดทะเบียน โดยมี
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รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริง เหตุผล ความ
เห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบวาระ
การประชุม อาทิ รายงานการประชุมครั้งก่อนหน้า ค่าตอบแทน
กรรมการ ประวัติบุคคลที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ค่าสอบบัญชี เป็นต้น รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ ตลอดจน
รายละเอียดขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ธนาคารได้ติดประกาศหนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีส่ �ำนักงานใหญ่ และสาขาทุกแห่ง
ของธนาคาร รวมถึงได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา
3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะรับรายงานประจ�ำปี 2554 ที่เป็นรูปเล่ม
ก่อนการประชุม ผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อขอรับได้ทเี่ ลขานุการบริษทั

3) สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย อื่ น ๆ ในเรื่ อ งการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4) การควบคุมภายใน ทั้งในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
กรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารดังกล่าวได้แสดง
ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ
“เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ”

2) ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่ า เที ย มกั น โดยธนาคารส่ ง หนั ง สื อ บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม
ผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ ธนาคารได้ติดต่อนักลงทุน
สถาบันที่เป็นกองทุนหรือ Custodian เพื่อเชิญให้ส่งตัวแทน
เข้าร่วมประชุม และอ�ำนวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบ
เอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า

การกำ�กับดูแลกิจการปี 2555
ในปี 2555 ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารที่มุ่ง
เน้นให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิและสามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวได้อย่างเท่าเทียม
กัน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับเงินปันผล การได้รับข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทาง
ที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อร่วมตัดสินใจเรื่องส�ำคัญของธนาคาร อาทิ การจ่ายเงินปันผล
การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไข
ข้อบังคับธนาคารและหนังสือบริคณห์สนธิ การอนุมัติรายการพิเศษ
(หากมี) (ได้แก่ การเพิม่ ทุน การลดทุน การได้มาหรือจ�ำหน่ายสินทรัพย์
การเข้าท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน เป็นต้น) โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งดังกล่าวตามรายะเอียดทีร่ ะบุไว้ ในหนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หลักการทีธ่ นาคารใช้ ในการปฏิบตั ิ
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ร ายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏในเว็ บ ไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแล
กิจการ” และ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” และ “สิทธิและ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”

3) ธนาคารได้จดั ให้มกี ารอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยธนาคารมี
นโยบายก�ำหนดวัน และเวลาประชุมในวันท�ำการ และก�ำหนดสถาน
ทีจ่ ดั ประชุมทีส่ �ำนักงานใหญ่ของธนาคาร และในวันประชุม ธนาคาร
เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ด้วยการ
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม และจัดจุด
ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผูท้ มี่ าเข้าร่วมประชุม คือ ผูถ้ อื หุน้
บุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล และผู้ถือหุ้นที่เป็นกองทุนหรือ
Custodian โดยจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด พร้อม
ทัง้ จัดท�ำและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
ทีม่ บี าร์ โค้ดเดียวกันกับบาร์ โค้ดของผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ช้ ในการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมให้แก่ผถู้ อื หุ้นเพือ่ ใช้ลงคะแนนเสียงในห้องประชุม
ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้
ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา
การประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติ

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2555 ธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 ในวันที่
5 เมษายน 2555 โดยธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและมาตรฐานการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีดังนี้

4) ระหว่างการประชุม นายกกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน เป็น
จ�ำนวน 16 คน พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และ
ผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่ม
เข้าสู่กระบวนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการ
บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลง
คะแนนในแต่ละวาระ โดยผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สามัญ ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ
และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีสทิ ธิออกเสียง 1 เสียง ต่อ 1
หุน้ และเพือ่ ให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ธนาคารได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะส�ำหรับ
บัตรของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ได้กระท�ำอย่างเปิดเผยด้วยวิธีประมวลผลคะแนนโดยใช้ระบบ
บาร์ โค้ดประกอบกับเครื่อง PDA โดยธนาคารได้มอบหมายให้
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ

1) ธนาคารมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และ
มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
รวมถึงสามารถเข้าถึงหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสารประกอบวาระการประชุมได้ โดยง่าย โดยธนาคารได้
เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบ
ฉันทะทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 31 วัน และได้จัด
ส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปี 2554 (ในรูปแบบ CD ROM) ให้กับ
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยวัน เวลา และสถานที่ประชุม
รายงานประจำ�ปี 2555
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1) ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการธนาคารครัง้ ที่ 12/2554 เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2554
โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผถู้ อื หุน้
บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท โดยธนาคารได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของธนาคารเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2554 (24 วันนับจากวันทีค่ ณะ
กรรมการธนาคารมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) และ

การมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง ส่งผล
ให้ธนาคารสามารถรายงานผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ
เป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส
5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม พร้อมการน�ำเสนอข้อมูลในระบบสื่อหลายประเภทร่วม
กันซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และเสียงประกอบ (Multimedia) เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใจง่ายและได้รับความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และ/หรือ
ได้ตอบค�ำถาม รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่าง
ครบถ้วน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงและตอบค�ำถามของ
ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่จด
บันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ นอกจากนี้ ธนาคารไม่มีการสลับวาระ การเพิ่มวาระการ
ประชุม หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุม

2) ธนาคารได้จา่ ยเงินปันผลส่วนทีเ่ หลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญในอัตราหุน้ ละ 2.50
บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2555 (30 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผล)
1.3 การสื่อสารกันระหว่างผู้ถือหุ้นของธนาคาร

6) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เผยแพร่มติที่ประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น (ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ) ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ธนาคาร ภายใน
วันท�ำการถัดจากวันประชุม โดยเปิดเผยมติที่ประชุมก่อนเวลา
ซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย
1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงาน
การประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ ในเว็บไซต์ของ
ธนาคารภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง และผูอ้ นื่ เพือ่ ทีจ่ ะได้มโี อกาสรับทราบ
และศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร
รวมถึง ได้จดั เก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบเพือ่ การตรวจ
สอบและอ้างอิง ทัง้ นี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกรายชือ่
กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
สาระส�ำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งข้อซักถาม
ของผูถ้ อื หุน้ และค�ำชีแ้ จงของคณะกรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหาร
รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ธนาคารไม่มนี โยบายปิดกัน้ การสือ่ สารกันระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามารถเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระโดยสามารถขอคัดส�ำเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ที่กระทรวงพาณิชย์
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้แก่ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคาร
ใช้ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ
“เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ” และ “สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและค�ำถามต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการเสนอผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอค�ำถาม วาระ รายชื่อ
กรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการ
บริษัท และอีเมล์ที่ company_secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอ
เรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบด้วย โดยในกรณีที่คณะกรรมการธนาคาร
เห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะมีการบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

1.2 การจ่ายเงินปันผล
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�ำไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมโดยพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
ทั้งนี้ เงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีก�ำไรหลังจากการกัน
ส�ำรองตามกฎหมายและการกันส�ำรองอื่นที่จ�ำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว
รวมทัง้ ไม่มผี ลขาดทุนสะสมและสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้อย่างเพียงพอ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยธนาคารจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และเงินปันผลประจ�ำปีภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ
ธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 189 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน
2555 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนิน
งานปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารใน
อัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,897 ล้านบาท
หรือประมาณร้อยละ 38.3 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2554 ตามงบการ
เงินรวมที่ไม่รวมก�ำไรพิเศษ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี 2555 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถอื
หุน้ เสนอวาระ รายชือ่ กรรมการและส่งค�ำถามล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3
เดือนก่อนสิ้นงวดบัญชีของธนาคาร คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31
ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ
หรือค�ำถามแต่อย่างใด
59
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2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ตอบแทนอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกปี
โดยคณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมการ
มอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง เพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้จัดท�ำหนังสือ
มอบฉันทะเพื่อเตรียมไว้ ให้กับผู้ถือหุ้นเลือกใช้ 3 แบบ ซึ่งเป็นแบบ
ที่ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

2.6 การควบคุมภายใน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ธนาคารได้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจนตายตัวไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้น และได้มีการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบ
ฉันทะเพือ่ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ แทน โดยเสนอรายชือ่ กรรมการอิสระ
ของธนาคาร จ�ำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ซึ่ง
ธนาคารได้ ให้ขอ้ มูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ทีอ่ ยู่
การศึกษา การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ธุรกิจของธนาคาร ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของธนาคาร การมีสว่ นได้เสียในวาระทีพ่ จิ ารณา เป็นต้น ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามารถทีจ่ ะพิจารณาเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคาร
ดังกล่าวหรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรก็ได้ นอกจากนี้
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค.
ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถ download แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ
ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญในการป้องกันไม่ให้กรรมการ
และผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ในทางมิชอบ โดย
คณะกรรมการธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเรื่อง
การควบคุมภายในให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลของ
กรรมการและพนักงาน และก�ำหนดแนวทางในการเข้าท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
รายงานการมีส่วนได้เสียให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารโดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB”
“การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ” “นโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ” และ
“การควบคุมภายใน” ดังนี้
1) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อเปิด
เผยและป้องกันการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบโดยมีวิธีการที่
ส�ำคัญดังต่อไปนี้

2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ธนาคารได้ ใช้บัตรลง
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และประมวลผล
คะแนนด้วยบาร์ โค้ดและเครื่อง PDA เพื่อให้กระบวนการนับคะแนน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดย
เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงและการบันทึก
คะแนนก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม และได้จัดเก็บบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อที่จะสามาถท�ำการตรวจสอบได้ ในภายหลัง

• จัดท�ำจรรยาบรรณของกรรมการธนาคาร และจรรยาบรรณ
ของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การเก็บ
รักษาความลับลูกค้า โดยมีการสื่อสารเผยแพร่แก่กรรมการ
ธนาคาร และพนักงานเพื่อให้มีการถือปฏิบัติโดยทั่วไป
• จัดท�ำหลักเกณฑ์เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ไม่ให้มีการ
ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น

2.4 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกปี จะมีกรรมการของธนาคาร
ที่ครบก�ำหนดออกตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 มีกรรมการ
ที่ครบก�ำหนดออกตามวาระจ�ำนวน 5 คน ซึ่งธนาคารได้จัดให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตาม
วาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลง
คะแนนเสียงและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนนเช่นเดียวกันกับวาระอื่น และ
จดรายงานการประชุมโดยแสดงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือก
ตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลด้วย

• ก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร (Non-trading Period) ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
งบการเงิน โดยก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
ของธนาคาร 14 วันก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินงวดครึ่งปี และงบการเงินประจ�ำปี รวมถึงก�ำหนด
ห้ามกรรมการและผูบ้ ริหารลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงหุน้ สามัญ
ของธนาคาร
• เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูม้ อี �ำนาจใน
การจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551) โดยกรรมการและผูม้ อี �ำนาจในการจัดการ
มี ห น้ า ที่ จั ด ท�ำและรายงานการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
หลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคารภายใน 3 วันท�ำการ
หลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงมายังธนาคารและส�ำนักงานคณะ

2.5 การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อบังคับของธนาคาร กรรมการธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
รายงานประจำ�ปี 2555
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ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการควบคุมดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่าง
ธนาคารกับกรรมการ ผูม้ อี �ำนาจในการจัดการ และ/หรือ ผูเ้ กีย่ วข้อง
ของบุคคลดังกล่าวเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายต่อไป

กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ
บริษัทจะท�ำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว เพือ่ บรรจุเป็นวาระเพือ่ ทราบในการประชุม
กรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกครั้ง

นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายให้มีที่ปรึกษาอิสระเพื่อท�ำหน้าที่ให้ความ
เห็นการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส�ำคัญของธนาคารและบริษัทย่อย รายการควบรวมกิจการ
หรือรายการใดๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีส่ อบทานขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงานและการก�ำกับดูแลเพื่อให้การเข้าท�ำรายการดังกล่าวเป็นไป
ตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และการป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
การด�ำเนินการของธนาคารในการก�ำหนดนโยบาย และขัน้ ตอนการ
อนุมัติ และด�ำเนินการรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

• ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และรายการที่ อ าจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
โดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับรายการทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกันนีเ้ ลขานุการบริษทั
เป็นผูจ้ ดรายงานการประชุมและความเกีย่ วข้องของกรรมการ
หรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในรายงานการประชุม

3.1 หลักการและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียในกลุม่ ต่างๆ ดังปรากฏตาม
วิสัยทัศน์ ในการด�ำเนินงานของธนาคารที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก รวมทั้งยึดถือในจรรยาบรรณของ
ธนาคารที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงไว้ ใน
เว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับ
ดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” โดยสามารถสรุปหลักการและการ
ปฏิบัติของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

• ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของการ
ท�ำรายการระหว่างธนาคารกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องโดยราคาและ
เงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก

ลูกค้า ธนาคารมุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่าง
เหมาะสม โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพ
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งดูแลรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
ไว้เป็นความลับ

• ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ น
ได้เสีย) เป็นผูม้ อี �ำนาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ และการลงทุนในกิจการทีม่ ี
ผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับธนาคาร กรรมการ และผูม้ อี �ำนาจใน
การจัดการ (ตามทีไ่ ด้นยิ ามไว้ ใน พระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551)

การปฏิบัติของธนาคารตามหลักการดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้แสดงไว้ ในรายงานเรื่องการ
ด�ำเนินงานและแผนงานในหน้า 29 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ผู้ถือหุ้น ธนาคารมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดย
ด�ำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีเลิศ อย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งมี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ระบบบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพ

• ก�ำหนดระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ด้วยการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานในระดับบริหารชัน้ สูงขึน้ ไป และพนักงาน
ทุกคนที่สังกัดหน่วยงานที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้
ในระเบียบดังกล่าวได้รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานด้วย

การด�ำเนินการตามหลักการดังกล่าว พร้อมทั้งการด�ำเนินการตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ซึ่งค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือ
หุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวม
ของธนาคาร (Market Capitalization) ทีค่ �ำนวณจากจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด
(หุ้นสามัญรวมหุ้นบุริมสิทธิ) ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 616.9 พันล้านบาท
ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการท�ำรายการระหว่าง
ธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน้า 76 ของรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้
3) รายงานการมีส่วนได้เสีย

พนักงาน ธนาคารมุง่ สรรหาและรักษาพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มุง่ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ งและส่งเสริม
ให้พนักงานมีโอกาสในความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ (ตามที่
ได้นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เกี่ ย วข้อ งส่งให้เลขานุ การบริษัททุกสิ้นไตรมาสและเมื่อ มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดท�ำ
รายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังนายกกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และธนาคารได้น�ำ

การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานตามหลักการดังกล่าว การเคารพในสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งการดูแลให้พนักงาน
ได้รับสวัสดิการและการพัฒนาที่เหมาะสม ได้แสดงไว้ ในรายงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล ในหน้า 87 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
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พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า ธนาคารปฏิบัติต่อพันธมิตร และคู่
แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่
แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม

• Purple People Talk (purple_talk@scb.co.th) เป็นช่อง
ทางในการเสนอความคิดเห็น ร้องเรียน หรือชี้ช่องทางการ
ทุจริตผ่าน email โดยพนักงานสามารถแสดงความประสงค์
ไม่แสดงตนได้ และเรื่องที่เสนอจะถูกเก็บเป็นความลับ

เจ้าหนี้และคู่ค้า ธนาคารยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข
รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ก�ำหนด

• HR Call Center โทร 4444 เป็นช่องทางส�ำหรับการสอบถาม
เสนอความคิดเห็น และร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับของพนักงานผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียนโดยมีคณะท�ำงานผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับ
ความคิดเห็น รับร้องเรียนในการชี้ช่องทางการทุจริตจากพนักงาน
และด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทางลับ ซึ่งหากพบว่ามีมูล
ความผิดจริง จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการด�ำเนินการทาง
วินยั โดยไม่เปิดเผยว่าผูร้ อ้ งเรียนเป็นใคร เพือ่ ป้องกันการได้รบั ผล
กระทบจากการร้องเรียน ซึ่งขั้นตอนในการด�ำเนินการมีดังต่อไปนี้

สังคม ธนาคารยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และระมัดระวังในการพิจารณาด�ำเนินการใดๆ ในเรื่องที่กระทบ
ต่อความรู้สึกของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากนี้ธนาคารจะ
มุ่งด�ำเนินการ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมโดยรวมอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากงานด้านธุรกิจที่ค�ำนึงถึงสังคมและชุมชน และมีการด�ำเนิน
การและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในด้าน
ส�ำคัญอืน่ ๆ อย่างสม�่ำเสมอแล้ว ธนาคารยังให้ความส�ำคัญในการสร้าง
ให้พนักงานธนาคารมีจติ อาสาเข้าร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนทีม่ สี าขาของธนาคารตัง้ อยู่ โดยมีรายละเอียดตาม
รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน้า 97 ของรายงาน
ประจ�ำปีฉบับนี้

• พนักงานเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือร้องเรียนชี้ช่อง
ทางการทุจริตช่องทางต่างๆ โดยพนักงานสามารถแสดงความ
ประสงค์ไม่แสดงตนได้ และเรือ่ งทีเ่ สนอจะถูกเก็บเป็นความลับ
• คณะท�ำงานรับข้อร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
หรือจากผู้เกี่ยวข้องในทางลับ และตอบความคืบหน้าให้กับ
พนักงานผู้แจ้งทราบ ในกรณีที่สามารถระบุผู้ ให้ข้อมูลได้

สิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบใดๆ กับชุมชนใกล้เคียง และ
ส่งเสริมพนักงานให้มีจิตส�ำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

• คณะท�ำงานรับข้อร้องเรียนส่งต่อเรื่องที่มีมูลความผิดจริง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบสวนตามระเบียบ
ธนาคาร หรือส่งเรือ่ งให้สายบริหารการป้องกันการทุจริตด�ำเนิน
การ

การปฏิบัติของธนาคารตามหลักการในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ได้แสดงไว้ ในรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในหน้า 97 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

• ธนาคารด�ำเนินแนวทางต่างๆ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่ง
ธนาคารจะไม่เปิดเผยแหล่งข้อมูล หากมีข้อสงสัยว่าจะส่งผล
กระทบกับผู้ ให้ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อรักษาความลับและคุ้มครองผู้
ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของธนาคารในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธนาคารได้ร่วมลงนามใน “ค�ำประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”
เพือ่ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจทีใ่ ส
สะอาด และมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีชอ่ งทางสือ่ สารอืน่ ๆ ส�ำหรับเปิดรับแจ้งข้อ
ร้องเรียน ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกกลุม่ ซึง่ เป็นช่องทางกลางทีส่ ามารถติดต่อถึงคณะกรรมการ
ธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่

3.2 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

• ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์หมายเลข 0-2777-7777

ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มสามารถติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้ โดยตรง ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

• ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริษัทส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4221
โทรสาร : 0-2937-7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : company_secretary@scb.co.th

- ลูกค้า สามารถติดต่อผ่านสาขาหรือเจ้าหน้าที/่ ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์
ที่ดูแล
- พนักงาน ธนาคารได้เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการ
รายงานการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานในหลายช่องทาง โดย
พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือร้องเรียนเรือ่ งที่
เห็นว่าไม่เป็นธรรม ทุจริต หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องผ่านผู้บังคับบัญชา
โดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นๆ โดยไม่แสดงตนได้ดังต่อไปนี้

โดยธนาคารมีการจัดท�ำแนวนโยบาย และวิธปี ฏิบตั งิ านต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้า พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ทีช่ ดั เจน ในขณะที่
ข้อมูลดังกล่าวจะได้รบั การคุม้ ครองและเก็บไว้เป็นความลับ และจะมี
การด�ำเนินการตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไข (หากมี) ซึง่ จะได้น�ำไป
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารต่อไป

• สายด่วนจรรยาบรรณ โทร 0-2544-2500 เป็นช่องทางการรับ
เรือ่ งร้องเรียนหรือการตอบข้อสงสัยในการปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ
รายงานประจำ�ปี 2555
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press
Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร
เพื่อน�ำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�ำคัญของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อนักลงทุนของธนาคารไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร โดยก�ำหนดหลักการส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 19B
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4358
โทรสาร : 0-2544-2658
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : investor.relations@scb.co.th
เว็บไซต์ : www.scb.co.th

1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
และทันการณ์
2) การปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะ
กระท�ำอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ผู้สอบบัญชี

3) ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผูท้ มี่ คี วามสนใจอืน่ ๆ มีสทิ ธิทเี่ ท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร

ธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชีโดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาก�ำหนด
จ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของ
การสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอผู้สอบบัญชี
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี ให้คณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

4) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร
หรือถือได้ว่าส�ำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมีผล
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจะด�ำเนินการเปิดเผยต่อ
สาธารณะโดยทันที ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารได้ก�ำหนดตัวบุคคล และหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงก�ำหนดเวลาของการเปิดเผยผลประกอบการ
ของธนาคาร ตามที่ระบุในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
ทั้งนี้ ธนาคารเปิดเผยงบการเงินประจ�ำปีที่ได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของธนาคารและ
ในการเปิดเผยงบการเงินแต่ละไตรมาส ธนาคารได้จดั ท�ำค�ำอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis:
MD&A) เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการ
ได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และค่าบริการ
อื่นที่ธนาคารช�ำระให้แก่ผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ส�ำหรับปี 2555 ได้แสดงไว้ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี”
และ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงานประจ�ำปีฉบับ
นี้ตามล�ำดับ

นอกจากนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารก�ำหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร โดยข้อมูลสรุปการเปลีย่ นแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของ
ธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 นั้นแสดงในหน้า 276
ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2555 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 16 คน ซึ่งธนาคารเห็นว่า
เป็นจ�ำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารมี
นโยบายในการจัดโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ตลอดจนมีองค์ประกอบที่
หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และเพศของกรรมการ

ในปี 2555 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้
แก่นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

รูปแบบของกิจกรรม
การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์/
Conference Call
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน
(Investor Conference)
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Road Show)

จ�ำนวนครั้ง
160
4
9
4
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คณะกรรมการธนาคาร 16 คนดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้หญิงจ�ำนวน 4 คน และผู้ชายจ�ำนวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
การตลาด กฎหมาย การบัญชีและตรวจสอบ บรรษัทภิบาล การรับ
ผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่ล้วนเป็น
ประโยชน์ ในการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ทัง้ นี้ ธนาคารมีกรรมการ
อิสระ* จ�ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56) ได้แก่ นายอานันท์
ปันยารชุน นายมาริษ สมารัมภ์ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม นายเอกกมล คีรวี ฒ
ั น์ คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม

และนายโรเบิรต์ ราล์ฟ พาร์คส และมีกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหาร
งาน จ�ำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 19 ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด) ได้แก่ ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
และนายบดินทร์ อัศวาณิชย์ โดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันธนาคาร ตามทีก่ �ำหนดไว้ ในข้อบังคับของธนาคาร ได้แก่ ดร. วิชติ
สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร หรือ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่ง
รายนามกรรมการธนาคารและจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ4)

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

2.
3.
4.
5.

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ครั้งที่ 1: 7 ปี (ปี 2527-2534)
ครั้งที่ 2: 20 ปี 2 เดือน (ปี 2535 – ปัจจุบัน)
13 ปี
9 ปี 10 เดือน
6 ปี 3 เดือน
ครั้งที่ 1: 1 ปี 8 เดือน (ปี 2541-2542)
ครั้งที่ 2: 5 ปี 11 เดือน (ปี 2550 – ปัจจุบัน)
9 ปี 9 เดือน
3 ปี 6 เดือน

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
นายมาริษ สมารัมภ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง3)

6. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
7. รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา1)
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล1)
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม3)
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ1)
13. นายโรเบิรต์ ราล์ฟ พาร์คส
14. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร
ศิริสัมพันธ์1) และ 2)
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
หมายเหตุ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

1 ปี 9 เดือน
25 ปี 3 เดือน
ครั้งที่ 1: 3 ปี 2 เดือน (ปี 2539-2542)
ครั้งที่ 2: 13 ปี 9 เดือน (ปี 2542 – ปัจจุบัน)
13 ปี 11 เดือน

กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3 ปี 8 เดือน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ปี 9 เดือน
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6 เดือน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกฎหมาย

10 ปี 11 เดือน
10 ปี 11 เดือน

1) ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการตัวแทน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
2) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
3) นายชุมพล ณ ล�ำเลียง และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ปี 2552
4) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

* “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระของธนาคารที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (หากมี) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ซึ่งก�ำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ
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5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร

5.4 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะต้องออก
จากต�ำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยให้
กรรมการซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ในกรณีที่
กรรมการทีจ่ ะพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึง่ ในสาม ก็
ให้ ใช้จ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งออก
จากต�ำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้

ธนาคารมี น โยบายเรื่ อ งการด�ำรงต�ำแหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น ของคณะ
กรรมการธนาคารอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงานก�ำกับกับดูแลต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่แนะน�ำให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ ก�ำหนดให้ กรรมการธนาคารพาณิ ชย์ ส ามารถเป็ น
ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่ม
ธุรกิจ

นอกจากนี้ เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ธนาคาร
ได้ก�ำหนดหลักการในเรือ่ งวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระใน
กรณีปกติโดยทั่วไปว่าไม่ควรเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน

นอกจากนี้ธนาคารยังได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติภายในในการด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่นโดยให้กรรมการธนาคารแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับ
ต�ำแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ และเลขานุการบริษัทท�ำ
หน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคน
เพื่อให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท
อื่นของกรรมการที่ธนาคารได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบในหน้า 254 ของ
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้แสดงว่าไม่มีกรรมการคนใดที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันเกิน 5 บริษัท และไม่มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนอกกลุ่ม
ธนาคารเกิน 2 บริษัท

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 นายกกรรมการมีหน้าที่ส�ำคัญในการ
ก�ำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ดูแลให้มีวาระการประชุมที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร โดยเฉพาะเรือ่ งยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝา่ ยบริหาร
มีการน�ำเสนอข้อมูลทีช่ ดั เจน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทัว่ ถึง ตลอดจน
ดูแลให้มติที่ประชุมมีความชัดเจนและการบันทึกรายงานการประชุม
เป็นไปอย่างถูกต้อง และนายกกรรมการยังท�ำหน้าที่ประธานในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย นอกจากนี้ นายกกรรมการยังมีหน้าทีส่ �ำคัญในการ
ดูแลให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
อาทิ เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
และแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด เป็นต้น

5.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมุง่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยใช้มาตรฐานจริยธรรมที่
สูงที่สุด และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการมี
ภารกิจและความรับผิดชอบตามทีก่ �ำหนดไว้ ในกฎหมาย รวมทัง้ หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะ
กรรมการธนาคารยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งอ�ำนาจตามที่
ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร อาทิ การก�ำหนดนโยบาย
กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินส�ำหรับธนาคาร รวมทั้งพิจารณา
อนุมตั นิ โยบายและทิศทางการด�ำเนินงานทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอ และก�ำกับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์
และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ สูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวางโครงสร้างและก�ำหนดกระบวนการ
เพือ่ ให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับและตรวจสอบ และการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง
และกระบวนการดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ (รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมทัง้ อ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคารได้แสดง
ไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การ
ก�ำกับดูแลกิจการ” “กฎบัตร” และ “กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร”)

ประธานกรรมการบริหาร – คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ กรรมการ
คนหนึง่ เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มอี �ำนาจหน้าทีค่ วบคุมดูแล
ธนาคารตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทัง้ นี้ ประธานกรรมการ
บริหารได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ท�ำหน้าที่รับผิด
ชอบในการพัฒนาและทบทวนกลยุทธ์และนโยบายทีส่ �ำคัญทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับธุรกิจของธนาคาร และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
ชุดย่อยอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ ดูแล
การท�ำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหาร และมีอ�ำนาจลงลายมือชือ่ ผูกพันธนาคาร ทัง้ นี้ กฎบัตร
ของคณะกรรมการบริหารได้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “กฎบัตร”

นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารมุ่งที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กรรมการธนาคาร ซึ่งก�ำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมภายใต้หลักการ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ก) ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและคุณธรรม ข) การ
ด�ำเนินธุรกรรมส่วนตัว ค) การรักษาความลับ ง) การเปิดเผยเรื่อง
ผลประโยชน์ จ) การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และ ฉ) การรับเงิน
ของขวัญ สันทนาการ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้ง
ผู้บริหาร และพนักงาน ยังมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการและยึดถือในหลักการ
ในด้านต่างๆ ตามทีก่ �ำหนดไว้จรรยาบรรณธนาคารอีกด้วย (รายละเอียด

กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ - ตามข้ อ บั ง คั บ ของธนาคารก�ำหนดให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่งและมีอ�ำนาจ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร รวมถึงมีอ�ำนาจในการ
ลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ทั้งนี้ อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่โดยทั่วไปให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร
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(ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายสุ เ มธ ตั น ธุ ว นิ ต ย์
รองศาสตราจารย์ ดร. กุ ล ภั ท รา สิ โ รดม และนายเอกกมล
คีรีวัฒน์ โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ใน
การสอบทานงบการเงินของธนาคาร คือ นายมาริษ สมารัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม และนายเอกกมล คีรวี ฒ
ั น์
ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น
13 ครั้ง การด�ำเนินงานในปี 2555 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปตามรายงานหน้า 84 ของรายงานประจ�ำปี

เกี่ยวกับจรรยาบรรณธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการธนาคาร
ได้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB”
“การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ”)
5.6 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษา
และกลั่นกรองงานเฉพาะด้านต่างๆ ดังนี้

• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

5.6.1 คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees)

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
หลักในการสรรหากรรมการและผู้มีอ�ำนาจจัดการ เสนอแนะ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดูแลให้ผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และก�ำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของธนาคาร
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยมีรายละเอียดตามทีก่ �ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการธนาคาร
หรือคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) 4 ชุด ประกอบ
ด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และมีการด�ำเนินงานในปี 2555 ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวนหนึง่ และผูบ้ ริหารระดับรอง
ผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการธนาคารมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 9 คน ประกอบ
ด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
(ประธานกรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ และนาย
บดินทร์ อัศวาณิชย์ และผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อีก 6 คน

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีจ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน (ประธาน
คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล เป็ น
กรรมการอิสระ) และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน ได้แก่
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง (ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร
ศิริสัมพันธ์ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละ
คนจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุม 8 ครั้ง การด�ำเนิน
งานในปี 2555 ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล เป็นไปตามรายงานหน้า 74 ของรายงานประจ�ำปี

คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีแ่ ละบทบาททีส่ �ำคัญในการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร และควบคุมดูแล
กิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดย
มีความรับผิดชอบหลักในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา และพิจารณาอนุมัติเรือ่ ง
อื่นๆ ตามขอบอ�ำนาจที่ก�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมการธนาคาร และ
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการ
บริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 41 ครั้ง

• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การก�ำหนดทิศทาง ก�ำกับดูแล และประเมินผลการด�ำเนินธุรกิจ
ที่จะสนับสนุนโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นการวางรากฐาน
สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การ
พัฒนาคน โดยเฉพาะเยาวชนซึง่ เป็นอนาคตของชาติ 2) การสร้าง
เครือข่ายจิตอาสา โดยจะส่งเสริมค่านิยมแห่งการช่วยเหลือเกือ้ กูล
และเป็นพลังขับเคลื่อนความดีงามในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นเงื่อนไข
ส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้
ธนาคารมี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอ
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล รวมทัง้ สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของ
ทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ตามที่ก�ำหนด
ไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีหน้าทีส่ �ำคัญในการพิจารณาเสนอรายชือ่ ผูส้ อบบัญชี
พร้อมทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการธนาคารเพื่อ
ขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถอื หุ้นรวมถึงมีหน้าที่ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจ�ำทุกปี

กรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมทุกคนเป็นกรรมการธนาคารและมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบัน คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
มีจ�ำนวน 7 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
(ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม) นายอานันท์ ปันยารชุน
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย คุณหญิงชฎา

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ได้แก่ นายมาริษ สมารัมภ์
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• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

วัฒนศิรธิ รรม ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีการประชุม
8 ครัง้ ซึง่ ท�ำให้การด�ำเนินโครงการกิจกรรมเพือ่ สังคมของธนาคาร
ประสบความส�ำเร็จตามกรอบและนโยบายทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
ก�ำหนดไว้ เป็นไปตามรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หน้า 97 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
ก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านราคาตลาด (Market Risk) ของธนาคาร
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีการประชุมในปี 2555
รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง
ทางด้านสภาพคล่อง ด้านอัตราดอกเบีย้ และด้านอัตราแลกเปลีย่ น

5.6.2 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยด้ า นการจั ด การ (Committees
Related to Management)

• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน

คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการมี 6 ชุด ประกอบด้วย คณะ
กรรมการจั ด การ คณะกรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะกรรมการ
โครงการปรับปรุงธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารการ
ลงทุนตราสารทุน ทั้งนี้ องค์ประกอบ รวมถึงบทบาทและภาระหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่
ระบุในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังนี้

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การก�ำหนดแผนงานการลงทุนในตราสารทุนเพื่อน�ำเสนอให้คณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ดิ งั กล่าว โดยในปี 2555 มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
5.7 การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ก�ำหนด
ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร กฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการก�ำหนดวัน
ประชุมแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ธนาคารยั ง ก�ำหนดเป็ น นโยบายให้ มี ก ารประชุ ม กรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่
กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานอย่างสม�ำ่ เสมอทุกครึง่ ปี ทัง้ นี้ ใน
การประชุมคณะกรรมการธนาคารแต่ละครัง้ กรรมการจะได้รบั เอกสาร
การประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม

• คณะกรรมการจัดการ
ตั้งแต่ต้นปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการกลยุทธ์และติดตามผลเป็นคณะกรรมการจัดการ
โดยในปี 2555 คณะกรรมการจัดการได้มีการประชุมตามบทบาท
หน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และพิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรือบริการใหม่ หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งสิ้น
19 ครั้ง

ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทัง้ สิน้ 12 ครัง้ (รวมการ
ประชุมนัดพิเศษ หรือ Board Retreat 2 ครัง้ ) และการประชุมกรรมการ
ทีไ่ ม่ใช่กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน 2 ครัง้ ทัง้ นี้ รายละเอียด
การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2555 แสดงในตารางที่ 2

• คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เพื่อท�ำ
หน้าที่ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคาร รวมทั้งก�ำกับ ติดตาม และทบทวนนโยบายและ
กลยุทธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
• คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร
คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคารซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนา
และวางโครงสร้างหรือโครงการในการปรับปรุงธนาคาร รวมถึง
ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ โดยในปี 2555 มีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งตัง้ แต่ปี 2545 เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ �ำหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมทั้ง
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง และ
ดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารด�ำเนินการตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด ส�ำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
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ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2555
หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
กิจกรรมเพื่อ
สังคม

คณะกรรมการ
สรรหา
ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

การประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 189

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

12/12

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

12/12

3. นายมาริษ สมารัมภ์

12/12

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

10/12

5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

12/12

6. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

12/12

13/13

1/1

12/12

12/13

1/1

8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์

12/12

10/12

9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

12/12

8/8

1/1

10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

12/12

6/8

1/1

11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม2)

12/12

6/8

12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

7. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
1)

13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
3)

14. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

37/41

8/8

1/1

7/8

1/1

13/13

1/1
7/8

1/1
8/8

1/1

1/1

1/1

7/7

1/1

12/12

8/8

1/1

9/12

5/8

1/1

5/5

3/3

-

15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

11/12

39/41

16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
17. นายเทวัญ วิชิตะกุล4)

12/12
6/6

31/41

7/8

1/1
4/4

1/1
1/1

หมายเหตุ: 1) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2555
2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อีกต�ำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
3) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
4) นายเทวัญ วิชิตะกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง

ในปี 2555 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการธนาคารประจ�ำปี 2555 จากเดิมที่ด�ำเนินการ
เป็นการภายใน มาเป็นการจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ ในงานด้านนี้มาด�ำเนินการประเมินผล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการประเมินให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทที่
ปรึกษาได้ด�ำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผลของกรรมการ
ธนาคารทั้ง 3 ส่วนดังที่กล่าวข้างต้น จากนั้นจัดส่งแบบฟอร์มให้
กรรมการแต่ละท่านท�ำการประเมิน นอกจากนีบ้ ริษทั ทีป่ รึกษาได้ท�ำการ
สัมภาษณ์กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้ความคิดเห็นในระดับที่
ลึกซึ้ง ตลอดจนประมวลผลที่ได้รับจากการด�ำเนินงานดังกล่าวและ
น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา โดยหัวข้อการประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ ได้แก่ โครงสร้างของ
คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การติดตามและก�ำกับ
ดูแล ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดย่อย การก�ำกับดูแล
กิจการ การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร และแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการประเมินนายกกรรมการใน
ด้านต่างๆ เช่น การปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหว่างการประชุมคณะกรรมการ และ
การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกกรรมการ และ 3) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี
ส�ำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารได้น�ำมาใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิผล
ของการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร อีกทั้งใช้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร
ในการน�ำเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการซึ่ง
ออกตามวาระ
รายงานประจำ�ปี 2555
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5.8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

5.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารระดับ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ ในรายงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน้า 87
ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้ธนาคาร
ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
รวมทั้งได้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการแต่ ล ะคน โดยคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท�ำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี

5.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการ
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

5.11.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ได้มีมติให้นายกกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนจ�ำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และกรรมการ จ�ำนวน 1.2
ล้านบาทต่อปีต่อคน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยในปี 2555
ค่าตอบแทนรายปีในต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร รวม 17 คนมีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 19.69 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการน�ำมาจัดสรร
กันเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานปี 2554 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจ�ำนวนเงินปันผลรวม
11,897 ล้านบาท และเงินรางวัลกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี
2554 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 59.48 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยัง
มีหน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
น�ำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในล�ำดับต่อไป
ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับต�่ำกว่าผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
สูงสุดของกลุ่มงานและกลุ่มทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
และน�ำเสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของธนาคาร
ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบริษัทภิบาล และผู้บริหารของธนาคารที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการ
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ สถานภาพการสมรส หรือความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย
5.10 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่อง
ในการบริหารที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทน
ต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคาร
มีการสรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
ด�ำรงต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานแสดงไว้ ใน
รายงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน้า 87 ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
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ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยปัจจุบันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

-

-

75,000
50,000

15,000
10,000

45,000
30,000

15,000
10,000

45,000
30,000

15,000
10,000

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

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ไม่ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2555 ค่าตอบแทนรายปีของต�ำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
รวม 14 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 7.95 ล้านบาท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงไว้ ในตารางที่ 3

รายงานประจำ�ปี 2555
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ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลปี 2555
รายชื่อ

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
7. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์1)
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม2)
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
14. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ 3)
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
17. นายเทวัญ วิชิตะกุล4)
18. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค5)
รวม

1.80

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
คณะกรรมการ
กรรมการ
สรรหา
กิจกรรมเพื่อ
ค่าตอบแทน
สังคม
และบรรษัทภิบาล
0.44

1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.59
1.20
1.20
0.50

5.43

1.11
0.59
0.66
0.74
0.73
0.67

0.03
0.50
0.42
0.42

0.41
0.44
0.41
0.19

0.19

19.69

3.25

2.37

หน่วย : ล้านบาท
เงินรางวัลกรรมการ
ส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานปี 2554

2.33

3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
2.72
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.32
0.91
59.48

หมายเหตุ: 1) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2555
2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อีกต�ำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
3) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
4) นายเทวัญ วิชิตะกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555
5) นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค หมดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554
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5.11.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบใน
การน�ำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบและก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะ
สมตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส
และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน ตลอดจนความ
สามารถในการแข่งขันของธนาคาร เมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงิน
และบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทย

ธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการ อบรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นประจ�ำ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการอบรม
สัมมนาในต่างประเทศ ธนาคารมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ
ให้กรรมการทราบเพื่อพิจารณาการเข้าอบรมอย่างสม�่ำเสมอ

“ผู้บริหาร” ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปและ
ผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน โดยในปี 2555 ค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารตามนิยามดังกล่าว จ�ำนวน 11 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 337.87
ล้านบาท และ “ผู้บริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จั ด การใหญ่ ขึ้ น ไป ซึ่ ง ในปี 2555
ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามดังกล่าว จ�ำนวน 74 คน รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 966.58 ล้านบาท

ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร และสนับสนุนให้ผู้บริหารและ
พนักงานได้ ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการ
ได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเติบโตไปพร้อมๆ กับความ
ส�ำเร็จของธนาคาร ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหาร
ได้แสดงไว้ ในรายงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน้า 87 ของรายงาน
ประจ�ำปี

5.11.3 ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร

5.14 หน่วยงานสนับสนุนการท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร

กรรมการและผู้บริหารได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร
ในปี 2555 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจ�ำนวน 3 คน ได้รับ
ผลประโยชน์ ในรูปสวัสดิการ เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1.51ล้านบาท ส่วน
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้ประเภท
ต่างๆ รวมทั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปี 2555 เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพของธนาคารส�ำหรับผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปและผูบ้ ริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
จ�ำนวน 8 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 8.06 ล้านบาท และผู้บริหารตามนิยาม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
ขึ้นไป จ�ำนวน 69 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 29.98 ล้านบาท

ธนาคารให้การสนับสนุนและให้ความส�ำคัญแก่หน่วยงานและบุคลากร
ที่ท�ำหน้าที่ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎ
ระเบียบ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
5.14.1 หัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้าผูก้ �ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน
ธนาคารได้ จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ตรวจสอบและก�ำกั บ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ทางการ ระเบียบปฏิบตั ทิ กี่ �ำหนดโดยหน่วยงานทางการ รวมถึง
นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เป็น
อิสระและเป็นกลางในการตรวจสอบและให้ค�ำปรึกษาอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนางกรรณิการ์ งามโสภี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของกลุม่ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยจะรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ตามหน้าที่สายการบังคับบัญชา และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง
ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของ
ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่ ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินการที่ส�ำคัญโดยประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง พร้อม
ทัง้ จัดให้มเี อกสารส�ำหรับกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่เพือ่ ประกอบ
การท�ำหน้าที่ ได้แก่ คู่มือกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ หนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร รายงานประจ�ำปีเล่มล่าสุด
ของธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการธนาคาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้
ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญคือ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ นโยบายการก�ำกับดูแลธนาคาร อ�ำนาจอนุมตั ิ และ
ข้อห้ามการกระท�ำของกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
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5.14.2 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งนางศิรบิ รรจง อุทโยภาศ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ไว้ สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ ใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัทรายงานโดยหน้าที่
ต่อนายกกรรมการ และรายงานการปฏิบัติงานต่อรองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกฎหมาย ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทแสดงไว้ ใน
เว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับ
ดูแลกิจการ” และ “บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท”
ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการ
เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำหน้าที่
ของคณะกรรมการธนาคารดังกล่าวได้แสดงไว้ ในหน้า 266 ของ
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้
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