รายงานการปฏิบัติตาม
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ จ ะท� ำ ให้ ธ นาคาร
เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งครอบคลุมผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม และ
เชือ่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะช่วยเพิม่ มูลค่าแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคารเป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
อันเป็นผลให้ธนาคารมีผลประกอบการทีโ่ ดดเด่นตลอดทศวรรษทีผ่ า่ นมา
รวมถึงได้รับรางวัลด้านการก�ำกับดูแลกิจการหลายรางวัล ได้แก่
รางวัลยอดเยีย่ มด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ประจ�ำปี 2556 ทีไ่ ด้รบั
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
Awards 2013) รางวัลยอดเยี่ยมด้านธรรมาภิบาล ประจ�ำปี 2556
(Corporate Governance Asia Recognition Award) เป็นปีที่ 7
ติดต่อกันจาก Corporate Governance Asia และยังได้รับผลการ
ประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2556 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ว่าธนาคารมีการก�ำกับดูแล
กิจการอยู่ในระดับดีเลิศและมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นเวลา 9 ปี
ตั้งแต่ปี 2548-2556 รวมถึงได้รับการประเมิน 100 คะแนนเต็มเป็น
ปีที่ 4 ติดต่อกัน ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2553 - 2556
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
จากนโยบายที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารสนับสนุนความ
พยายามของสังคมไทยในการส่งเสริมและน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ ในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน ธนาคารเล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญและการน�ำหลักปรัชญาดังกล่าวในเรือ่ งของการบริหารความเสีย่ ง

ความสมดุล ความมีเหตุผล คุณธรรม และการจัดการความรู้ มาปรับ
ใช้กบั การก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการด�ำเนินงานในแต่ละวันของ
ธนาคาร โดยธนาคารได้น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวมา
เป็นแนวทางหลักของหลักการก�ำกับดูแลกิจการขององค์กร ทั้งนี้ การ
ให้ความส�ำคัญของธนาคารต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูก
แสดงไว้ โดยละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับแรกของ
ธนาคาร ซึ่งออกเผยแพร่พร้อมกับรายงานประจ�ำปีของธนาคารในปีนี้

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร และด�ำเนินการติดตามเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ รวมทัง้ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มคี วามเหมาะ
สม และให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแล
ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์และบริษทั จดทะเบียน โดยมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะมุง่ ไปสูม่ าตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล โดยนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารมีการก�ำหนดหลักการต่างๆ ไว้ ได้แก่
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจรรยาบรรณของทั้งธนาคาร กรรมการ
ธนาคาร และพนักงาน โดยที่คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ
วิสัยทัศน์การเป็น “ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
สังคมเลือก” และพันธกิจมุ่งสู่การเป็น “ธนาคารที่ให้บริการ
ครบวงจรที่ดีที่สุดของประเทศ”
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2) โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุม
ของคณะกรรมการธนาคาร การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ
การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ การด� ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
ในบริ ษั ท อื่ น การแยกต� ำ แหน่ ง และบทบาทหน้ า ที่ ร ะหว่ า ง
นายกกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ การประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการธนาคารและผู ้ มี อ� ำ นาจ
ในการจัดการ การวางแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน และ
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3) สิทธิและการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อื่นๆ ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส
4) การควบคุมภายใน ทั้งในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
กรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารดังกล่าวได้แสดงให้
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ
“เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ”

การก�ำกับดูแลกิจการปี 2556
ในปี 2556 ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารที่
มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่าง
เท่ า เที ย มกั น ได้ แ ก่ การซื้ อ ขายหรื อ โอนหุ ้ น การรั บ เงิ น ปั น ผล
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ
ผ่ า นช่ อ งทางที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ย นอกจากนี้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ยั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ
ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตัดสินใจเรื่องส�ำคัญของธนาคาร อาทิ
การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก�ำหนดจ�ำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชี การแก้ ไขข้อบังคับธนาคารและหนังสือบริคณห์สนธิ
การอนุมตั ริ ายการพิเศษ (หากมี) (อาทิ การเพิม่ ทุน การลดทุน การได้มา
หรือจ�ำหน่ายสินทรัพย์ การเข้าท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน เป็นต้น) โดย
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
หลั ก การที่ ธ นาคารใช้ ในการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น มี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ
“เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ” และ “สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 ธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 190 ในวันที่
4 เมษายน 2556 โดยธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ
เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและมาตรฐานการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีดังนี้
1) ธนาคารมีนโยบายให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลทีช่ ดั เจน เพียงพอ และมี
ระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม รวมถึง
สามารถเข้าถึงหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นและเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมได้ โดยง่าย โดยธนาคารได้เผยแพร่
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของธนาคารก่อน
56
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วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 31 วัน และได้จัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปี 2555 (ในรูปแบบ CD ROM) ให้กับ
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยวัน เวลา และสถานที่ประชุม
รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริง เหตุผล ความเห็น
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม รวมถึงเอกสารประกอบอืน่ ๆ ตลอดจนรายละเอียดขัน้ ตอน
การประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้ติดประกาศหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นที่ส�ำนักงานใหญ่ และสาขาทุกแห่งของธนาคาร
รวมถึงได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ส�ำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้น
มีความประสงค์จะรับรายงานประจ�ำปี 2555 ที่เป็นรูปเล่มก่อน
การประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท
2) ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยธนาคารส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้า
ร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ ธนาคารได้ตดิ ต่อนักลงทุนสถาบัน อาทิ
บริษัทจัดการกองทุน หรือ Custodian เพื่อเชิญให้ส่งตัวแทน
เข้าร่วมประชุม และอ�ำนวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบ
เอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า
3) ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ก ารอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ธนาคารมีนโยบายก�ำหนดวันและเวลาประชุมในวันท�ำการ และ
ก�ำหนดสถานที่จัดประชุมที่ส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร และใน
วันประชุม ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า
2 ชั่วโมง ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วม
ประชุม และจัดจุดลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเข้า
ร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา
ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล และผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนหรือ
Custodian โดยจัดให้มกี ารลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทัง้
จัดท�ำและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่
มีบาร์ โค้ดเดียวกันกับบาร์ โค้ดของผู้ถือหุ้นที่ใช้ ในการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพือ่ ใช้ลงคะแนนเสียงในห้องประชุม
ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้
ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา
การประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติ
4) ระหว่ า งการประชุ ม นายกกรรมการท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ประธาน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
เป็นจ�ำนวน 16 คน พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและ
ผู ้ รั บ มอบฉั น ทะ โดยก่ อ นเริ่ ม เข้ า สู ่ ก ระบวนการประชุ ม ตาม
ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ ล ะวาระ
โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้รับมอบฉันทะ
ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น และเพื่อให้
กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ธนาคารได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะส�ำหรับบัตรของผูถ้ อื หุน้
ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระท�ำอย่างเปิดเผย
โดยใช้ระบบบาร์ โค้ดประกอบกับเครื่อง PDA เพื่อประมวลผล
และรายงานคะแนนเสียง โดยธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท
กฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการ

มอบฉันทะ การนับองค์ประชุม รวมถึงการนับและรายงานคะแนนเสียง
ส่งผลให้ธนาคารสามารถรายงานผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับ
ทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส
5) ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ธนาคารน� ำ เสนอข้ อ มู ล ในระบบสื่ อ
หลายประเภทร่วมกันซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และเสียงประกอบ
(Multimedia) รวมทัง้ มีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของ
ธนาคารในรอบปี 2555 และยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานปี 2556
โดยสรุปให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม
ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบค�ำถาม รวมทั้ง
ให้ขอ้ มูลต่างๆ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ สอบถามอย่างครบถ้วน โดยกรรมการ
และผู้บริหารได้ชี้แจงและตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเลขานุการบริษัทท�ำ หน้าที่จดบันทึกรายงาน
การประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้
ในระหว่างการประชุมธนาคารไม่มีการสลับ เพิ่ม หรือแก้ไขวาระ
การประชุม หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุมที่ได้แจ้งไว้
ล่วงหน้า
6) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เผยแพร่มติที่ประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น (ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ) ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ธนาคาร ภายใน
วั น ประชุ ม ซึ่ ง เป็ น การเปิ ด เผยมติ ที่ ป ระชุ ม ก่ อ นเวลาซื้ อ ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยอย่ า งน้ อ ย
1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงาน
การประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ ในเว็บไซต์ของ
ธนาคารภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ
ข้อมูลอย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง และเพือ่ ให้ผอู้ นื่ ได้มโี อกาสรับทราบ
และศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร
รวมถึงได้จัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อการอ้างอิง ทั้งนี้ รายงาน
การประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้า
ร่วมประชุม วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน สาระส�ำคัญของข้อซักถาม
ของผูถ้ อื หุน้ และ ค�ำชีแ้ จงของคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหาร
รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
1.2 การจ่ายเงินปันผล
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีตามงบการเงินรวมโดยพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ใน
ระยะยาว ทัง้ นี้ จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปีใดก็ตามทีธ่ นาคารมี
ก�ำไรหลังจากการกันส�ำรองตามกฎหมายและการกันส�ำรองอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น
ได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถด�ำรงเงิน
กองทุนได้อย่างเพียงพอตามที่กฎหมายก�ำหนด และเพียงพอส�ำหรับ
ความจ�ำเป็นทางธุรกิจในอนาคตอันใกล้ โดยธนาคารจะจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล และเงินปันผลประจ�ำปีภายใน 30 วัน นับจากวันที่
คณะกรรมการธนาคารหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด�ำเนินงานปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ
ของธนาคารในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
15,296 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 38.0 ของก�ำไรสุทธิปี 2555
ตามงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี
2555 ดังนี้
1) ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ซึ่ง
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้น
บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท โดยธนาคาร

ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้น
สามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 (24 วันนับจาก
วันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล) และ
2) ธนาคารได้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลส่ ว นที่ เ หลื อ จากการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา
หุ้นละ 3.50 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือนี้
ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2556 (29 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล)
1.3 การสื่อสารกันระหว่างผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนาคารไม่มนี โยบายปิดกัน้ การสือ่ สารกันระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามารถเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระโดยสามารถขอคัดส�ำเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ที่กระทรวงพาณิชย์
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับสิทธิ
และการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึง่ เป็นหนึง่ ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช้ ในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ
SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” และ
“สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
2.1 การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ รายชือ่ กรรมการ และค�ำถามต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุ เ ป็ น วาระการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคาร รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการเสนอผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอค�ำถาม วาระ รายชื่อกรรมการล่วงหน้าผ่าน
ช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ แ ก่ จดหมายถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท และอี เ มล์
ที่ company_secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
ของผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา และจะมี
การแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อ
รับทราบด้วย โดยในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับเรื่องที่
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เสนอ จะมี ก ารบรรจุ เ ป็ น วาระการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ครั้งต่อไป
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ธนาคารเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและส่งค�ำถามล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลา 3 เดือนก่อนสิ้นงวดบัญชีของธนาคาร คือระหว่างวันที่
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2555
2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมการ
มอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง เพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้จัดท�ำหนังสือ
มอบฉันทะเพื่อเตรียมไว้ ให้กับผู้ถือหุ้นเลือกใช้ 3 แบบ ซึ่งเป็นแบบที่
ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ หนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ธนาคารได้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ
ที่ละเอียดชัดเจนตายตัวไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
รายงานประจำ�ปี 2556

57

ผู้ถือหุ้น และได้มีการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง
ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเสนอรายชื่อ
กรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน 2 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกีย่ วกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
ซึง่ ธนาคารได้ ให้ขอ้ มูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามารถทีจ่ ะพิจารณาเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคาร
คนใดคนหนึง่ ตามรายชือ่ ทีเ่ สนอดังกล่าวหรือบุคคลอืน่ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะ
เห็นสมควรก็ได้ นอกจากนี้ หากผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถ download แบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะแบบดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ�ำ ปี 2556 ธนาคารได้ ใช้ บั ต ร
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และใช้ระบบ
บาร์ โค้ดและเครือ่ ง PDA เพือ่ ให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัท
ได้ชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนก่อนเริ่ม
เข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนน
ดังกล่าวไว้เพื่อที่จะสามารถท�ำการตรวจสอบได้ ในภายหลัง
2.4 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกปี จะมีกรรมการของธนาคาร
ที่ครบก�ำหนดออกตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 มีกรรมการที่
ครบก�ำหนดออกตามวาระจ�ำนวน 6 คน ซึ่งธนาคารได้จัดให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบ
ก�ำหนดออกตามวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนเสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อ
ตรวจนับคะแนนเช่นเดียวกันกับวาระอื่น และจดรายงานการประชุม
โดยแสดงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการแยกเป็น
รายบุคคลด้วย
2.5 การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อบังคับของธนาคาร กรรมการธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล เป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการและให้คำ� แนะน�ำต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกปี โดยคณะกรรมการธนาคารได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียง
ได้กบั บริษทั จดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อนื่ ๆ
รวมทั้งค�ำนึงถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจประกอบด้วย
2.6 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญเรื่องการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายใน ในการหา
ผลประโยชน์ ในทางมิชอบ นอกจากนี้ ยังก�ำหนดแนวทางในการเข้าท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
ก�ำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเรื่องการ
ควบคุมภายในตามรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ” และ “การควบคุมภายใน” ดังนี้
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1) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
• คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อ
เปิดเผยและป้องกันการท� ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
หรือขัดต่อกฎหมายโดยมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
• จัดท�ำจรรยาบรรณของกรรมการธนาคาร และจรรยาบรรณของ
พนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การเก็บรักษา
ความลับลูกค้า โดยมีการสือ่ สารเผยแพร่แก่กรรมการธนาคาร
ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้มีการถือปฏิบัติโดยทั่วไป
• จัดท�ำระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลภายในทัง้ หมดใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
โดยระเบียบดังกล่าวครอบคลุมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานด้วย
• ก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร (Non-trading Period) ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
งบการเงิน โดยก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
ของธนาคาร 14 วันก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินงวดครึ่งปี และงบการเงินประจ�ำปี รวมถึงก�ำหนด
ห้ า มกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ อ ้ า งอิ ง
หุ้นสามัญของธนาคาร
• เปิ ด เผยการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู ้ มี
อ�ำนาจในการจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) โดยกรรมการ
และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการมีหน้าที่จัดท�ำและรายงานการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์อา้ งอิงหุน้ สามัญของธนาคาร
ภายใน 3 วั น ท� ำ การหลั ง จากที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมายั ง
ธนาคารและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะท�ำหน้าที่รวบรวม
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อ
บรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการธนาคารเป็น
ประจ�ำทุกครั้ง
• จัดให้มีระเบียบเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อ
ป้ อ งกั น การรั่ ว ไหลของข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธนาคารและ
ลูกค้าที่ไม่พึงเปิดเผย และข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยแก่
สาธารณชน รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่สามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วน� ำ ไปแสวงหาประโยชน์ ใ ห้ กั บ ตนเองและ
ผูอ้ นื่ ได้ ทัง้ นี้ ธนาคารได้กำ� หนดให้สายก�ำกับและควบคุมมีหน้าที่
ในการติ ด ตามดู แ ลการท�ำ ธุ ร กรรมซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
ผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว
2) รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และการป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
ธนาคารก� ำ หนดระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ใ น
การด�ำเนินการรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
• 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
ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดย
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกันนีเ้ ลขานุการบริษทั
เป็นผูจ้ ดรายงานการประชุมและความเกีย่ วข้องของกรรมการ
หรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในรายงานการประชุม
• ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของการ
ท�ำรายการระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยราคา
และเงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก (At arm’s length)
• ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนได้เสีย) เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระ
ผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
กั บ ธนาคาร กรรมการ และผู้มีอ�ำ นาจในการจัดการหรือ
ผูเ้ กีย่ วข้อง (ตามทีไ่ ด้นยิ ามไว้ ในพระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551)
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณารายละเอียดการท�ำรายการระหว่าง
ธนาคารและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในรอบปีได้ ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
3) รายงานการมีส่วนได้เสีย
ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ (ตามที่
ได้นิยามไว้ ใน พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) จัดท�ำ
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ส่งให้เลขานุการบริษัททุกสิ้นไตรมาสและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ มูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดท� ำรายงาน
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ แจ้งไปยังนายกกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และธนาคารได้น�ำข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ ในการควบคุมดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคาร
กับกรรมการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของ
บุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายให้มีที่ปรึกษาอิสระ (หากรายการที่
เกี่ ย วโยงกั น มี มู ล ค่ า เกิ น เกณฑ์ ที่ ก�ำ หนดไว้ ) เพื่ อ ท�ำ หน้ า ที่ ใ ห้
ความเห็นการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเฉพะอย่างยิ่ง
ในกรณีของรายการได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของ
ธนาคารและบริษัทย่อย รายการควบรวมกิจการ หรือรายการ
ใดๆ ตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด โดยคณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ง านและการก� ำ กั บ ดู แ ลรายการส� ำ คั ญ ทั้ ง หมดเพื่ อ
ให้การเข้าท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในฐานะองค์กรที่มีขนาดใหญ่เป็นล�ำดับต้นๆ ของประเทศไทยและ
เป็นธนาคารไทยแห่งแรกทีม่ ปี ระวัตอิ นั ยาวนาน ธนาคารจึงตระหนักเป็น
อย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังปรากฏตาม
วิสยั ทัศน์ ในการด�ำเนินงานของธนาคารทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็น “ธนาคารทีล่ กู ค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก” ซึ่งมีรายละเอียดแสดงไว้ ใน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
ลูกค้า ธนาคารมุ่งให้บริการลูกค้าซึ่งครอบคลุมเกือบทุกส่วนของ
สังคมไทย และน�ำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างครบครันผ่านสาขา ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ช่องทางการให้บริการโดยตรงอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการ
ท�ำหน้าที่เป็นคู่คิดด้านการเงินส�ำหรับลูกค้าผ่านบริการที่น่าเชื่อถือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและการด�ำเนินงานตามมาตรฐานที่ดี และเพื่อ
ประโยชน์ ในการวัดผลส�ำเร็จทีเ่ กีย่ วข้อง ธนาคารจึงมีการส�ำรวจความ

คิดเห็นของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ และได้รับผลคะแนนความพึงพอใจ
เป็นล�ำดับต้นๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา
ผู้ถือหุ้น กิจการของธนาคารตั้งอยู่บนรากฐานของเงินทุนที่แข่งแกร่ง
จากผูถ้ อื หุน้ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักมาตรฐานที่ดี ส่งเสริมการปฏิบัติ
ที่เท่าเทียมกัน และเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้นให้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของ
ธุรกิจอย่างสม�ำ่ เสมอ ความพยายามดังกล่าวของธนาคารประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างดีในปัจจุบนั ดังเห็นได้จากมูลค่าตลาดรวมของธนาคาร
ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย
พนักงาน ธนาคารตระหนักดีว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและ
ส�ำคัญที่สุดต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุ่งสรรหา พัฒนา รวมทั้ง
ดูแลและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานซึ่ง
มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากต่อกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร และเน้นการ
ดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับอัตราตลาด จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะพนักงาน สร้างเสริม
ให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน และเสนอสวัสดิการต่างๆ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งสร้างความหลากหลายและเคารพการปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ
อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ รวมถึงให้สิทธิพนักงานเข้าร่วม
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ทั้งในส่วนของการ
ปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
บริการต่างๆ ในการนี้ ธนาคารได้ส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
อย่างสม�่ำเสมอเช่นเดียวกับการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และ
น�ำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ในระดับนานาชาติ โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาธนาคารให้อยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 แรกขององค์กร
ที่ได้คะแนนสูงสุดจากทั่วโลก
สังคม (รวมถึงพันธมิตร คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และคู่ค้า) ธนาคาร
ยึดมั่นในการท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยปฏิบัติ
ต่อคู่แข่งทางการค้าและพันธมิตรบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและ
ความโปร่งใส รวมถึงด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่ได้ ให้ ไว้ต่อเจ้าหนี้
ทุกประเภทและคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ มีขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใส
และปราศจากการทุจริต และงดเว้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดที่ส่ง
ผลร้ายต่อสังคมและคุณภาพชีวติ ของประชากรไทย นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังให้ความส�ำคัญและส่งเสริมปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
ดูแลการด�ำเนินกิจการของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้
สินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตามแนวทางการลดการ
ทุจริตคอรัปชั่น ธนาคารได้ลงนามในปฏิญญาแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว ธนาคารอยู่ในระหว่างการจัดท�ำนโยบายการต่อต้านการทุจริต
เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติและบังคับใช้
ต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารได้เตรียมพร้อมส�ำหรับการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพื่อเสริมสร้างแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความ
โปร่งใสและการด�ำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โดยในปี 2556 ธนาคาร
ได้อบรมพนักงานมากกว่าร้อยละ 35 ในเรื่องการต่อต้านการฟอกเงิน
เพื่อสนับสนุนแนวทางการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ ธนาคารมีการสนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง รวมถึง
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
สิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม มีการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ กับชุมชน
ใกล้เคียง รวมไปถึงการทีธ่ นาคารสนับสนุนโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
รายงานประจำ�ปี 2556
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อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ที่เป็นการให้ความรู้แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้าและ
ภาคส่วนอื่นๆ ในกิจกรรมอาสาสมัคร นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุน
การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพผ่านการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่าง ลดการใช้กระดาษส�ำหรับแบบฟอร์มและรายงาน
ต่างๆ รวมไปถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยลดปริมาณการใช้
กระดาษและการน�ำกระดาษกลับมาหมุนเวียนใช้ ใหม่
การปฏิบัติของธนาคารตามหลักการในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ได้แสดงไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.2 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มสามารถติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้ โดยตรง ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- ลูกค้า และ/หรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อผ่านพนักงานสาขา
หรือเจ้าหน้าที/่ ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ทดี่ แู ล รวมทัง้ การติดต่อผ่าน
ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์หมายเลข 0-2777-7777 หรือท�ำ
หนังสือถึงผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ธนาคารมีการบันทึกการติดตาม
และตอบกลับภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
- พนักงาน ธนาคารได้เปิดช่องทางในการติดต่อ รับเรื่องร้องเรียน
และการรายงานการกระท� ำที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานในหลาย
ช่องทาง โดยนอกจากพนักงานสามารถเสนอความคิดเห็น รายงาน
หรือร้องเรียนเรื่องที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม เหตุการณ์ทุจริตหรือ
ต้องสงสัยว่าทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องผ่านผู้บังคับบัญชา
โดยตรงแล้ว ยังสามารถด�ำเนินการผ่านช่องทางอื่นๆ ดังต่อไปนี้
โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะไม่แสดงตนได้
• Whistleblower Policy เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
รับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของธนาคาร
รวมทั้งกรณีที่พนักงานผู้ร้องเรียนอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของธนาคาร
ซึ่งพนักงานสามารถรายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.co.th) หรือ
ทางหนังสือส่งถึง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบ
และก� ำ กั บ ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยธนาคารจะรายงานสรุปผลการด�ำเนินการในเรื่องนี้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทุกไตรมาส
• สายด่วนจรรยาบรรณ โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-2500 เป็น
ช่องทางการรับค�ำแนะน�ำปรึกษา เรือ่ งร้องเรียน หรือการตอบ
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
• HR Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-4444 เป็น
ช่องทางส�ำหรับพนักงานในการสอบถามเกี่ยวกับการว่าจ้าง
และ/หรือผลประโยชน์ และเสนอความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ
• Purple People Talk เป็นช่องทางในการเสนอความคิดเห็น
รายงานปั ญ หาต่ า งๆ หรื อ พู ด คุ ย กั บ ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
กลุ ่ ม ทรั พ ยากรบุ ค คล ผ่ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(purple_talk@scb.co.th) เพื่ อ ร่ ว มกั น ช่ ว ยพั ฒ นาและ
ปรับปรุงให้ธนาคารเป็นองค์กรที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับของพนักงานผู้แจ้ง
หรือผูร้ อ้ งเรียน โดยมีการแต่งตัง้ คณะท�ำงานอิสระอย่างทันท่วงที
เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ บื สวนเรือ่ งร้องเรียน และ/หรือการทุจริตทีไ่ ด้รบั แจ้ง
จากพนักงาน ซึ่งหากพบว่ามีมูลความผิดจริง จะส่งเรื่องดังกล่าว
เข้าสูก่ ระบวนการด�ำเนินการทางวินยั โดยไม่เปิดเผยว่าผูร้ อ้ งเรียน
เป็ น ใคร เพื่ อ ป้ อ งกั น การได้ รั บ ผลกระทบจากการร้ อ งเรี ย น
ซึ่งขั้นตอนในการด�ำเนินการมีดังต่อไปนี้
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• พนักงานเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือร้องเรียนชี้ช่องทาง
การทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ โดยพนักงานสามารถแสดง
ความประสงค์ไม่แสดงตนได้ และเรื่องที่เสนอจะถูกเก็บเป็น
ความลับ
• คณะท�ำงานรับข้อร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
และตอบความคืบหน้าให้กับพนักงานผู้แจ้งทราบในกรณีที่
สามารถระบุผู้ ให้ข้อมูลได้
คณะท�ำงานรับข้อร้องเรียนส่งต่อเรือ่ งทีม่ มี ลู ความผิดจริงให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบสวนตามระเบียบธนาคาร หรือส่งเรื่องให้
สายบริหารการป้องกันการทุจริตด�ำเนินการ
ธนาคารด�ำเนินแนวทางต่างๆ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งธนาคาร
จะไม่เปิดเผยแหล่งข้อมูล หากมีข้อสงสัยว่าจะส่งผลกระทบกับผู้ ให้
ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อรักษาความลับและคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางสื่อสารอื่นๆ ส� ำหรับเปิดรับแจ้ง
ข้อร้องเรียน ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ ซึง่ เป็นช่องทางกลางทีส่ ามารถติดต่อถึงคณะกรรมการธนาคาร
และฝ่ายบริหาร ได้แก่
• บริหารงานกรรมการ - เลขานุการบริษัท
และผู้ถือหุ้น
บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4221
โทรสาร : 0-2937-7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :
company_secretary@scb.co.th
การปฏิบตั ติ อ่ ข้อร้องเรียนของลูกค้า พนักงาน และผูม้ ีสว่ นได้เสียอืน่ ๆ
ที่กล่าวข้างต้น ธนาคารมีการจัดท�ำแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
ไว้อย่างชัดเจน โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้
เป็นความลับ และจะมีการด�ำเนินการตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไข
(หากมี ) ซึ่ ง จะได้ น� ำ ไปรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการธนาคารต่อไป
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อนักลงทุนของธนาคารไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้สอดคล้องกับหลักการส�ำคัญใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน
และทันเวลา
2) การปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะ
กระท�ำอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3) ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผูท้ มี่ คี วามสนใจอืน่ ๆ มีสทิ ธิทเี่ ท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร
4) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร
หรือถือได้ว่าส�ำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมี
ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจะด�ำเนินการเปิดเผยต่อ
สาธารณะโดยทันที ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารได้กำ� หนดตัวบุคคล และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงก�ำหนดเวลาของการเปิดเผย
ผลประกอบการของธนาคาร ตามที่ระบุในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารเปิดเผยงบการเงินประจ�ำปีที่ได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นรอบปีบัญชี
ของธนาคารและในการเปิดเผยงบการเงินแต่ละไตรมาส ธนาคาร
ได้จัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis: MD&A) เพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล
และเข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารก�ำหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร โดยข้อมูลสรุปการเปลีย่ นแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของ
ธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2556 นั้น แสดงใน “รายงาน
การถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร” ในข้อมูลธนาคาร
ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ในปี 2556 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลของธนาคารให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดังนี้
รูปแบบของกิจกรรม

จ�ำนวนครั้ง

การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ หรือ
การประชุมผ่านโทรศัพท์ (Conference Call)
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Road Show)
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นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press
Conference) และเชิญสือ่ มวลชนเพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เพือ่
น�ำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�ำคัญของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึง
ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย
ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
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
4.2 นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ท�ำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อนักลงทุนให้มี
ความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลา รวมทั้งสอดคล้องกับ
หลักการการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้ อาทิ การพบปะ
กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักลงทุน
รวมทั้งการจัดงาน Roadshow ต่างๆ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ยังท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
บริษัทจัดการกองทุน ผู้ถือหุ้นกู้ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคาร ได้ ให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอ
ทั้ ง นี้ จรรยาบรรณนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ไ ด้ แ สดงไว้ ในเว็ บ ไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแล
กิจการ” และ “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์”

4.3 ผู้สอบบัญชี
ธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติ
หน้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ และการไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสีย
หรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ธนาคาร
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาก�ำหนด
จ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มคี วามเหมาะสมกับขอบเขตของ
การสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอผู้สอบบัญชี
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม พร้ อ มทั้ ง จ� ำ นวนเงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี ให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และค่าบริการอืน่ ที่
ธนาคารช�ำระให้แก่ผสู้ อบบัญชี รวมทัง้ รายงานของผูส้ อบบัญชีสำ� หรับ
ปี 2556 ได้แสดงไว้ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี” และ
“รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต” ของรายงานประจ�ำปีฉบับนีต้ ามล�ำดับ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2556 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 16 คน ซึ่งธนาคารเห็นว่า
เป็นจ�ำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคาร
มีนโยบายในการจัดโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ตลอดจนมีองค์ประกอบที่
หลากหลาย ทัง้ ในด้านความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัตทิ สี่ �ำคัญอืน่ ๆ
คณะกรรมการธนาคาร 16 คนดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการผู้หญิง
จ�ำนวน 4 คน และผูช้ ายจ�ำนวน 12 คน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้
ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด
กฎหมาย การบัญชีและตรวจสอบ บรรษัทภิบาล งานด้านสังคมและ
ชุมชน และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีองค์ประกอบดังนี้
• กรรมการอิสระ จ�ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56)
ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน นายมาริษ สมารัมภ์ นายชุมพล
ณ ล�ำเลียง ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช รองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม นายเอกกมล คีรวี ฒ
ั น์ นายประสัณห์ เชือ้ พานิช
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
• กรรมการที่ เ ป็ น ตั ว แทนของผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ จ� ำ นวน 4 คน
ได้แก่ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และพลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จ�ำนวน 3 คน (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19) ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย นางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ และนายบดินทร์ อัศวาณิชย์
ทั้งนี้ ธนาคารมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจ
การเงินการธนาคารจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส และนายเอกกมล คีรีวัฒน์
นอกจากนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้
ค�ำปรึกษา และ/หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่อง
ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
รายนามกรรมการธนาคารและจ�ำนวนปีที่ดำ� รงต�ำแหน่งมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร
ชื่อ
1. นายอานันท์ ปันยารชุน

ต�ำแหน่ง
นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
6 มีนาคม 2527

10 ธันวาคม 2542

ครั้งที่ 1: 7 ปี
(ปี 2527-2534)
ครั้งที่ 2: 21 ปี 3 เดือน
(ปี 2535 – ปัจจุบัน)
14 ปี 1 เดือน

25 กุมภาพันธ์ 2546

10 ปี 10 เดือน

29 กันยายน 2549

7 ปี 3 เดือน

30 มีนาคม 2541

ครั้งที่ 1: 1 ปี 8 เดือน
(ปี 2541-2542)
ครั้งที่ 2: 6 ปี 9 เดือน
(ปี 2550 – ปัจจุบัน)
4 ปี 6 เดือน

2 ตุลาคม 2535
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิจารณ์ พานิช
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

5 เมษายน 2550
6. รองศาสตราจารย์ ดร.
กุลภัทรา สิโรดม
7. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
8. นายประสัณห์ เชือ้ พานิช1)
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม2)
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
14. พลต�ำรวจเอกอดุลย์
แสงสิงแก้ว1)
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
หมายเหตุ
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กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนปีที่
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ3)

19 มิถุนายน 2552

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5 เมษายน 2554
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4 เมษายน 2556
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 18 กันยายน 2530

2 ปี 9 เดือน
9 เดือน
26 ปี 3 เดือน

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 22 พฤศจิกายน 2539 ครั้งที่ 1: 2 ปี 2 เดือน
(ปี 2539-2542)
5 เมษายน 2542
ครั้งที่ 2: 14 ปี 9 เดือน
(ปี 2542– ปัจจุบัน)
กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 2 กุมภาพันธ์ 2542 14 ปี 11 เดือน
และกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ 4 ปี 2 เดือน)
และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 3 เมษายน 2552
4 ปี 9 เดือน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
23 มีนาคม 2553
3 ปี 9 เดือน
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 4 เมษายน 2556
9 เดือน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
21 มกราคม 2545
11 ปี 11 เดือน
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
21 มกราคม 2545
11 ปี 11 เดือน
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

1) นายประสัณห์ เชือ้ พานิช และพลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 190 ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของธนาคารตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2552
3) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะต้องออก
จากต�ำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยให้
กรรมการซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ในกรณี
ทีก่ รรมการทีจ่ ะพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึง่ ในสาม
ก็ให้ ใช้จำ� นวนทีใ่ กล้ทสี่ ดุ กับหนึง่ ในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึง่ ออก
จากต�ำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
นอกจากนี้ เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ธนาคาร
ได้ก�ำหนดหลักการในเรื่องวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ
ในกรณีปกติโดยทั่วไปว่าไม่ควรเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน ส�ำหรับ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และคณะ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ก�ำหนดให้วาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
ทัง้ นี้ ในปี 2556 กรรมการอิสระทีม่ วี าระการด�ำรงต�ำแหน่งครบ 3 วาระ
ได้แก่ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
5.3 การแยกต�ำแหน่ง
ธนาคารได้ มี ก ารแบ่ ง แยกต� ำ แหน่ ง และอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
นายกกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ การก�ำกับดูแล และ
ความโปร่งใสของการด�ำเนินงานภายใน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
นายกกรรมการ – นายกกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระ
และไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ รวมถึงไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานประจ�ำของธนาคาร
ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารงาน นายกกรรมการมีหน้าที่
ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์องค์กร
จัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารมีการน�ำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและทันการณ์
เปิดโอกาสให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและ
สอบถามได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนดูแลให้มติที่ประชุมมีความชัดเจน
และการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง และนายก
กรรมการยังท�ำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้
นายกกรรมการยังมีหน้าที่ส�ำคัญในการดูแลให้การก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคารเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ อาทิ เรื่ององค์ประกอบของ
คณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ และแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ของผู้บริหารระดับสูงสุด เป็นต้น
ประธานกรรมการบริหาร – คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ กรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุม
ดูแลธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการบริหารได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ทำ� หน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนาและด�ำเนินกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร นอกเหนือจากการมีบทบาทหน้าที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งดูแลการท�ำงานของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตาม กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และมีอ�ำนาจ
ลงลายมือชือ่ ผูกพันธนาคาร ทัง้ นี้ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารได้
แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB”
“การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “กฎบัตร”

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ตามข้อบังคับของธนาคารก�ำหนดให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่งและมีอำ� นาจหน้าทีต่ าม
ทีค่ ณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร รวมถึงมีอำ� นาจในการลงลายมือชือ่
ผู ก พั น ธนาคาร ทั้ ง นี้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
โดยทั่วไปให้เป็นไปตามที่ได้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ ”เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร”
5.4 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ธนาคารมี น โยบายเรื่ อ งการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น ของ
คณะกรรมการธนาคาร (รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่) อย่างชัดเจน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานก�ำกับกับดูแลต่างๆ
อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แนะน�ำให้กรรมการบริษัท
จดทะเบียนควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ รวมกัน
ไม่เกิน 5 บริษัท และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ก�ำหนดให้กรรมการ
และ/หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์สามารถเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้เห็นชอบในการก�ำหนดนโยบายให้
กรรมการธนาคารแต่ละคนด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนและ/หรือ
บริษัทย่อยของธนาคารที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมกันได้ไม่เกิน 5
บริษัทด้วย
นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ธนาคารยังได้ก�ำหนดแนวทาง
ปฏิ บั ติ ภ ายในในการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น โดยให้ ก รรมการ
ธนาคารแจ้งการรับต�ำแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่างๆ มายัง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ
และเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีแ่ จ้งการเปลีย่ นแปลงการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการแต่ละคนเพื่อให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการที่ธนาคารได้แสดงให้ผู้ถือหุ้น
ทราบในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แสดงว่าไม่มีกรรมการคนใดที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยของธนาคารทีไ่ ม่ใช่บริษทั
จดทะเบียนรวมกันเกิน 5 บริษัท และไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร (ตัง้ แต่ระดับผู้ชว่ ยผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนอกกลุ่ม
ธนาคารเกิน 3 บริษัท
5.5 บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานจริยธรรม
ที่สูงที่สุด และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการ
มีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎหมาย รวมทั้ง
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
คณะกรรมการธนาคารยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งอ�ำนาจ
ตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร อาทิ การก�ำหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินส�ำหรับธนาคาร รวมทั้ง
พิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ
และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวางโครงสร้างและก�ำหนดกระบวนการเพื่อ
ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การก�ำกับและตรวจสอบ และการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง
และกระบวนการดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ (รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมทัง้ อ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคารได้แสดง
ไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับ
ดูแลกิจการ” “กฎบัตร” และ “กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร”)
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นอกเหนื อ จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว คณะกรรมการธนาคารมุ ่ ง ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร ซึ่งก�ำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรม
ภายใต้หลักการในด้านต่างๆ ได้แก่ ก) ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และ
คุณธรรม ข) การด�ำเนินธุรกรรมส่วนตัว ค) การรักษาความลับ
ง) การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์ จ) การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และ ฉ) การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง นอกจากนี้
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ยังมุ่งมั่นที่
จะด�ำเนินการและยึดถือในหลักการในด้านต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ ใน
จรรยาบรรณธนาคาร และจรรยาบรรณพนักงานอีกด้วย (รายละเอียด
เกี่ยวกับจรรยาบรรณธนาคาร จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน ได้แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้
หัวข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ”)
5.6 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ ช่ ว ย
กลั่นกรองและก�ำกับดูแลงานเฉพาะด้านต่างๆ ดังนี้
5.6.1 คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees)
ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการธนาคาร
หรือคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) 4 ชุด ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “กฎบัตร”
และมีการด�ำเนินงานในปี 2556 ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวนหนึ่งและผู้บริหารระดับ
รองผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการธนาคาร
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคาร ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 9 คน
ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ดร. วิชิต
สุรพงษ์ชัย (ประธานกรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
และนายบดินทร์ อัศวาณิชย์ และผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่
อีก 6 คน
คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีแ่ ละบทบาททีส่ ำ� คัญในการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร และควบคุม
ดูแลกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
โดยมีความรับผิดชอบหลักในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา และพิจารณาอนุมัติ
เรื่องอื่นๆ ตามขอบอ�ำนาจที่ก�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมการธนาคาร
และในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะ
กรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 37 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้
ธนาคารมี ก ารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
ทางการและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง สอบทานความเพียงพอของการ
ก�ำกับดูแลนโยบายและหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง
รวมถึงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
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และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ตามที่
ก� ำ หนดไว้ ในกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยั ง มี ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในการพิ จ ารณา
เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแก่
คณะกรรมการธนาคารเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้นรวมถึงมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
เป็นประจ�ำทุกปี
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ได้แก่ นายมาริษ สมารัมภ์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา
สิโรดม นายเอกกมล คีรีวัฒน์ และนายประสัณห์ เชื้อพานิช
โดยกรรมการตรวจสอบทุ ก คนมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ น
การสอบทานงบการเงิ น ของธนาคาร ทั้ ง นี้ ในปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ การด�ำเนินงาน
ในปี 2556 ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายงาน
ประจ�ำปีฉบับนี้
• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
หลักในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เสนอแนะ
ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมของคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดูแลให้
ผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ และก�ำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของธนาคาร
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยมีรายละเอียดตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีจำ� นวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน (ประธาน
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็น
กรรมการอิสระ) และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน ดังนี้
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง (ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล) คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส และพลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่ละคนจะ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุม 6 ครัง้ การด�ำเนินงาน
ในปี 2556 ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นไปตามรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การก�ำหนดทิศทาง ก�ำกับดูแล และประเมินผลการด�ำเนินธุรกิจที่
จะสนับสนุนโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นการวางรากฐาน
สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1) การพัฒนาคน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
2) การสร้างเครือข่ายจิตอาสา โดยจะส่งเสริมค่านิยมแห่งการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3) การพัฒนาความคิดริเริ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็น
เงื่อนไขส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ทุกคนเป็นกรรมการธนาคารและ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบัน คณะกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคมมีจ�ำนวน 7 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์
พานิช (ประธานกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม) นายอานันท์ ปันยารชุน
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั คุณหญิงชฎา
วัฒนศิรธิ รรม ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีการประชุม 8
ครั้ง ซึ่งท�ำให้การด�ำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร
ประสบความส�ำเร็จตามกรอบและนโยบายทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
ก�ำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.6.2 คณะกรรมการชุดย่อยที่ส� ำคัญด้านการจัดการ (Major
Committees Relating to Management of the Bank)
คณะกรรมการชุดย่อยที่ส�ำคัญด้านการจัดการมี 6 ชุด ประกอบด้วย
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ
โครงการปรับปรุงธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารการลงทุน
ตราสารทุน ทั้งนี้ บทบาทและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ด้านการจัดการแต่ละชุดจะเป็นไปตามทีร่ ะบุในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
• คณะกรรมการจัดการ
ตั้งแต่ต้นปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการกลยุทธ์และติดตามผลเป็นคณะกรรมการจัดการ
โดยในปี 2556 คณะกรรมการจัดการได้มีการประชุมตามบทบาท
หน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นหลักเกี่ยวกับ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการออก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรือบริการใหม่ หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่
รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง
• คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เพื่อ
ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคาร รวมทั้งก�ำกับ ติดตาม และทบทวนนโยบายและ
กลยุทธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
• คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร
คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคารมีหน้าทีใ่ นการพัฒนาและ
วางโครงสร้างหรือโครงการในการปรับปรุงธนาคาร รวมถึงติดตาม
ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ โดยในปี 2556 มีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 16 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2545 เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร รวมทั้งควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง และดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ด�ำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่
ธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ส�ำหรับปี 2556
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
ก�ำกับดูแลความเสีย่ งของธนาคารด้านราคาตลาด (Market Risk)
ด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk
on the Banking Book) และด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีการประชุมในปี 2556
รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง
ทางด้านสภาพคล่อง ด้านอัตราดอกเบี้ย ด้านราคาตลาด และ
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการก�ำหนดนโยบายการลงทุนในตราสารทุน รวมทั้งอนุมัติหรือ
น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติการลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนในตราสารทุน
ตามขอบอ�ำนาจที่ก�ำหนด รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว โดยในปี 2556 มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
5.7 การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ก�ำหนดในกฎบัตร
คณะกรรมการธนาคาร กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการก�ำหนดวันประชุมแต่ละ
คณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ส�ำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการ
จะก�ำหนดโดยนายกกรรมการ โดยทีป่ ระธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการอื่น สามารถร่วมก�ำหนดวาระการประชุม
ผ่านเลขานุการบริษทั ได้ นอกจากนัน้ คณะกรรมการธนาคารยังก�ำหนด
เป็นนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานอย่างสม�่ำเสมอทุกครึ่งปี ทั้งนี้ ในการประชุมคณะ
กรรมการธนาคารแต่ละครั้ง กรรมการจะได้รับเอกสารการประชุม
ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการศึกษา
ข้อมูลและกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ข้อมูลกรรมการ อีกทั้งกรรมการสามารถรู้จักกับผู้บริหารซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ ในการพิจารณาแผนสืบทอดต�ำแหน่งด้านบริหารต่อไป
ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 13 ครั้ง (รวม
การประชุมนัดพิเศษ หรือ Board Retreat 2 ครั้ง) และการประชุม
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 2 ครั้ง ทั้งนี้
รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2556 แสดงไว้
ในตารางที่ 2
5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น
4 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนายกกรรมการ 3) การประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคารทัง้ คณะ และ 4) การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
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ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2556
หน่วย : ครั้ง
รายชื่อ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์1)
7. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
9. นายประสัณห์ เชื้อพานิช2)
10. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
11. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
12. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
13. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
14. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
15. พลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว3)
16. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์1)
17. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
18. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะกรรมการ การประชุม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
สรรหา
สามัญ
ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ กิจกรรมเพื่อ ค่าตอบแทนและ ผู้ถือหุ้น
สังคม
บรรษัทภิบาล ครั้งที่ 190
13/13
11/13
13/13
13/13
13/13
4/4
13/13
12/13
8/9
13/13
13/13
13/13
12/13
9/13
5/9
3/3
13/13
11/13

33/37
36/37
30/37

12/12
2/3
12/12
12/12
9/9
-

8/8
8/8
8/8
6/8
8/8
-

6/6
6/6
6/6
3/6
1/44)
2/2
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

หมายเหตุ: 1) นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556
2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 190 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 และ
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
3) พลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 190 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 และ
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
4) พลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทางโทรศัพท์ (Teleconference) ในการประชุม
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี
ส�ำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารได้น�ำมาใช้ ในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคาร อี ก ทั้ ง ใช้
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบความเห็ น ของ
คณะกรรมการธนาคารในการน�ำเสนอผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระ
ในปี 2555 ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคารโดยทีป่ รึกษาภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และมี
ประสบการณ์ในงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ส�ำหรับในปี 2556 ธนาคาร
ได้ ใช้แบบประเมินทัง้ 4 ส่วนดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ซึง่ เป็นแบบประเมินที่
ได้รบั การปรับปรุงจากทีป่ รึกษาในปีทผี่ า่ นมา โดยได้จดั ส่งแบบประเมินให้
กรรมการแต่ละคนท�ำการประเมินและให้ขอ้ คิดเห็น และท�ำการประมวลผล
และน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา โดยมีหวั ข้อการประเมิน
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคารทัง้ คณะ อาทิ โครงสร้างของ
คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การติดตามและก�ำกับดูแล
การก�ำกับดูแลกิจการ การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร และแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่งงานของผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ มีการประเมินความ
มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบซึง่ ได้ถกู ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ความมีประสิทธิภาพในการจัด
ประชุม และการแจ้งผลหรือมติของการประชุมให้กรรมการอืน่ ได้รบั ทราบ
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประเมินนายกกรรมการในด้านต่างๆ เช่น
การปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหว่างการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นต้น ทั้งนี้ จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคาร ประจ�ำปี 2556 พบว่า ผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดี
กล่าวคือ การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยส่วนใหญ่ของคณะกรรมการเป็นไปตาม
หรือสูงกว่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการธนาคารได้
เห็นชอบให้ธนาคารปรับปรุงการด�ำเนินงานบางประการเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
ให้ดยี งิ่ ขึน้ อาทิ การจัดให้มกี ารเพิม่ พูนทักษะและความรูท้ เี่ ป็นปัจจุบนั
ซึง่ เกีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีแ่ ละเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่ำเสมอ
และการจัดให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติตาม
Whistle Blower Policy อยูเ่ ป็นประจ�ำ เป็นต้น
5.8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคาร
ในต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รวม
ทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงในระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป อยูภ่ ายใต้ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ในการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ จัดให้
มีขนึ้ เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ ในรายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
5.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการ
สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การท�ำงานในอดีตทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
ของต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงได้ รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการในกรณีที่
มีการสรรหากรรมการอิสระ ส�ำหรับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ นั้น โดยหลักแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอบุคคลเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการธนาคาร

มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวว่าไม่
ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
เลือกตัง้ ต่อไป นอกจากนัน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการ
จ�ำกัดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ในการสรรหากรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะไม่รบั
พิจารณารายชือ่ ผูท้ ดี่ �ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนและ/หรือบริษทั
ย่อยของธนาคารทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนรวมกันตัง้ แต่ 5 บริษทั ขึน้ ไป
โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะพิจารณา
รายชือ่ ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมจากการเสนอชือ่ โดยผูถ้ อื หุน้ และกรรมการ
แต่ละคนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
ภายหลังคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่
เสนอดังกล่าว ธนาคารจะด�ำเนินการหารือและขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารหรือผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังมี
หน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนน�ำเสนอต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
เป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในล�ำดับต่อไป
ส�ำหรับการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับต�ำ่ กว่าผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสูงสุด
ของกลุ่มงานและกลุ่มทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และ
น�ำเสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของธนาคาร
ทัง้ นี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และผู้บริหารของธนาคารที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการ
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องความแตกต่างด้าน เชื้อชาติ
ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือความบกพร่องในสมรรถภาพ
ทางร่างกาย
5.10 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่อง
ในการบริหารที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทน
ต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในต�ำแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคารมีการ
วางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อ
ทดแทนในต�ำแหน่งงานหลักที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เมื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นๆ ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณ
อายุ ลาออก และส่งผลให้ต�ำแหน่งนั้นๆ ว่างลง รายละเอียดเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานแสดงไว้ ในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
5.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้ธนาคาร
ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
รวมทัง้ ได้พจิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนภาระหน้าทีแ่ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการแต่ ล ะคน โดยคณะกรรมการสรรหา
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ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท�ำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
5.11.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ได้มีมติให้นายกกรรมการ
ได้รบั ค่าตอบแทนจ�ำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และกรรมการ จ�ำนวน 1.2
ล้านบาทต่อปีต่อคน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยในปี 2556
ค่าตอบแทนรายปีในต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร รวม 18 คน มีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 19.80 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ดังกล่าวได้อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินรางวัล
กรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการ
น�ำมาจัดสรรกันเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานปี 2555 ในอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจ�ำนวน
เงินปันผลรวม 15,296 ล้านบาท โดยเงินรางวัลกรรมการส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานปี 2555 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.4 ของเงินปันผล
ในปี 2556 ค่าตอบแทนรายปีของต�ำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
รวม 15 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 7.88 ล้านบาท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงไว้ ในตารางที่ 3

5.11.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบใน
การน�ำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบและก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
นโยบายของธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และ
ตามขอบเขตความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถ
ในการแข่งขันของธนาคาร เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและ
บริษัทชั้นน�ำในประเทศไทย
ทั้ ง นี้ “ผู ้ บ ริ ห าร” ตามนิ ย ามของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่
ขึ้ น ไปและผู ้ บ ริ ห ารในสายงานบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น ซึ่ ง ในปี 2556
มีจำ� นวนผูบ้ ริหารดังกล่าว 11 คน ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน
โบนัส และเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 363.91 ล้านบาท และ
“ผู้บริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ซึ่งในปี 2556 มีจ�ำนวนผู้บริหาร
ดังกล่าว 69 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน โบนัส และ
เงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,012.57 ล้านบาท
5.11.3 ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการ
อื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร โดยในปี 2556 มีกรรมการได้รับ
ผลประโยชน์ ในรูปสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) โดยเป็นกรรมการที่
ไม่ใช่ผบู้ ริหาร 1 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 23,588.50 บาท และเป็นกรรมการที่
เป็นผูบ้ ริหารของธนาคารจ�ำนวน 3 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1.71 ล้านบาท
ส่วนผู้บริหารของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้ประเภท
ต่างๆ รวมทั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปี 2556 เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพของธนาคารส�ำหรับผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป และผูบ้ ริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยปัจจุบันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
• ประธาน
• กรรมการ

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

หมายเหตุ: ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ไม่ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย
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ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลปี 2556
หน่วย : ล้านบาท
รายชื่อ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
7. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
8. นายประสัณห์ เชื้อพานิช1)
9. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
14. พลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว2)
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
16. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
17. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์3)
18. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์3)
19. นายเทวัญ วิชิตะกุล4)
รวม

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะกรรมการ
เงินรางวัล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
สรรหา
กรรมการ
ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ กิจกรรมเพื่อ ค่าตอบแทน และ ส�ำหรับผลการ
สังคม
บรรษัทภิบาล ด�ำเนินงานปี
2555
1.80
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.90
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.90
1.20
1.20
0.31
0.31
19.80

-

1.08
0.72
0.72
0.54
0.18
3.23

0.44
0.66
0.44
0.42
0.44
2.40

0.63
0.42
0.42
0.39
0.28
0.11
2.25

5.49
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
1.79
1.52
60.00

หมายเหตุ: 1) นายประสัณห์ เชื้อพานิช ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 190 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 และ
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
2) พลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 190 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 และ
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
3) นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556
4) นายเทวัญ วิชิตะกุล พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555
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จ�ำนวน 9 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 9.01 ล้านบาท และผู้บริหารตามนิยาม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
ขึ้นไป จ�ำนวน 66 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 33.11 ล้านบาท
5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่ ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินการที่ส�ำคัญโดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารส�ำหรับ
กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่เพือ่ ประกอบการท�ำหน้าที่ ได้แก่ คูม่ อื
กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
ธนาคาร รายงานประจ�ำปีของธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญคือ บทบาท
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการก�ำกับดูแล
ธนาคาร อ�ำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระท�ำของกรรมการธนาคาร
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ
5.13 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5.13.1 การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคาร เข้ารับการอบรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เป็นประจ�ำ ทัง้ ทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย อาทิ Director
Certification Program (DCP) Director Accreditation Program
(DAP) Audit Committee Program (ACP) และ Monitoring the
Internal Audit Function (MIA) เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนให้
กรรมการเข้ารับการอบรมและสัมมนาในต่างประเทศ และการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยพัฒนาและยกระดับเรื่องการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เช่น The 2nd National Director Conference 2013
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยธนาคารมี
การแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบเพื่อพิจารณาการ
เข้าอบรมอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้ก�ำหนดให้ธนาคารจัดให้มี
การเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.13.2 การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
ในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่า การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ งในทุกๆ ระดับ ถือเป็นหัวใจ
ส�ำคัญอีกด้านหนึง่ ในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยธนาคารเน้นและสนับสนุนให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเอง รวมถึงการ
ได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทั้งนี้รูปแบบของการพัฒนา
บุคลากรของธนาคารในปี 2556 ธนาคารยังคงมุ่งสานต่อเจตนารมณ์
ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน (Blended Learning
& Development) ที่เน้นความส�ำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีการ
เรียนรู้นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน โดยมีการด�ำเนินการ
โครงการต่างๆ ในรูปแบบบูรณาการภายในหน่วยงานมากขึน้ เพือ่ ตอบ
สนองโจทย์ทางธุรกิจได้ชัดเจน โดยมีโครงการต่างๆ ที่สำ� คัญ ได้แก่
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รายงานประจำ�ปี 2556

Coaching Program การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในรูปแบบ
การเรียนการสอนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตรพัฒนา
ผู้น�ำ (Leadership Development Program) การให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเผยแพร่
สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน ภายใต้
โครงการ I-Plearn
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับการพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานได้แสดงไว้
ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.14 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ธนาคารในฐานะบริ ษั ท แม่ ข องกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้
ด�ำเนินธุรกิจไปในทิศทางทีส่ อดประสานกับนโยบายและการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจและการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคารจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ
ธนาคารเป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้บริหารของ
ธนาคารที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจแต่ละด้าน
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตัวแทนธนาคารในบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารตามความเหมาะสม เพื่อร่วมก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้
สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร และมีการจัดท�ำคูม่ อื กรรมการ
ตัวแทนเพื่อก� ำหนดบทบาทและกรอบแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
กรรมการตัวแทนของธนาคาร ซึง่ เป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่
ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นของธนาคาร
และเพื่อสร้างกระบวนการท�ำงานที่โปร่งใส อีกทั้งเป็นการป้องกัน
การเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารในฐานะบริษทั แม่ได้จดั
ท�ำนโยบายและระเบียบการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ซึ่งมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อท�ำหน้าที่ควบคุม ติดตาม ดูแลให้บริษัทใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินทุกบริษทั ด�ำเนินงานตามนโยบายและหลักเกณฑ์
การบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
และมีการจัดท�ำนโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารเพือ่ เป็นแนวปฏิบตั มิ าตรฐานในการระบุ ประเมิน ควบคุม
ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความเสี่ยงในการด�ำเนินกิจการ
ของแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
5.15 หน่วยงานสนับสนุนการท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารให้การสนับสนุนและให้ความส�ำคัญแก่หน่วยงานและบุคลากร
ที่ท�ำหน้าที่ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบ และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีหน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
5.15.1 งานตรวจสอบภายในและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ธนาคารได้จัดตั้งกลุ่มตรวจสอบและก�ำกับขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของธนาคาร
และกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจ
และการปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ทางการ ระเบียบปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดโดยหน่วยงานทางการ รวมถึงนโยบาย
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ

และเป็นกลางในการตรวจสอบและให้คำ� ปรึกษาอย่างเป็นระบบ รวมทัง้
เสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
ความเสี่ ย ง ตลอดจนส่ ง เสริ ม การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี
นางกรรณิการ์ งามโสภี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้บริหารสูงสุด
ของกลุม่ ตรวจสอบและก�ำกับ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของกลุม่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ล่าวข้างต้น
โดยจะรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหน้าที่สายการ
บังคับบัญชา และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหน้าที่
รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
พิจารณาความเหมาะสมด้านคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน และให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบและ
ก�ำกับ

5.15.2 งานเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ นางศิรบิ รรจง อุทโยภาศ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัท สนับสนุนงานของ
คณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ ในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ เลขานุการบริษทั รายงานโดยหน้าทีต่ อ่ นายกกรรมการ และ
รายงานการปฏิบัติงานต่อรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ทั้งนี้
บทบาทหน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” และ “บทบาท
หน้าที่เลขานุการบริษัท”
ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการเข้ารับ
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารดังกล่าวได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

โครงการ “The Coach” และ “Purple Talk”เป็นโครงการของกลุ่มทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเสริมสร้างความ
สุขในการท�ำงาน ทั้งยังเป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในองค์กร มีการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดปี

ความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
ธนาคารได้คำ� นึงถึงการสร้างคุณค่าเพิม่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ชุมชน
และสังคมไทย กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลของธนาคารมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในระยะยาวของพนักงานด้วยการสร้างให้
สถานทีท่ ำ� งานมีบรรยากาศทีด่ ี ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้วางกรอบใน
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายจิตอาสาการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และเพื่อก่อให้เกิดความรู้และภูมิคุ้มกันแก่สังคม

ธนาคารได้รับองค์ความรู้ต่างๆ เป็นอย่างมากซึ่งเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของธนาคารทั้งภายในและภายนอก โครงการ
พัฒนาชุมชนช่วยสร้างพนักงานรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และช่วยเสริม
สร้ า งทั ก ษะให้ กั บ พนั ก งานอาวุ โ ส จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลที่ ท� ำ ให้ ธ นาคาร
ให้การสนับสนุนพนักงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนต่างๆ อยู่
เป็นประจ�ำ ซึ่งจะเป็นการปลูกจิตส�ำนึกของพนักงานให้มีเป้าหมาย
และมีความภาคภูมิใจในการท�ำงานกับธนาคาร อันจะเป็นกลไกในการ
พัฒนาพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงเป็นการรักษาพนักงาน
ให้ปฏิบัติงานกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ
ธนาคาร (ส�ำหรับรายละเอียด ได้แสดงไว้ ในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน)
รายงานประจำ�ปี 2556
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