นโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บทนา
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และการ
เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทยอย่า งเคร่ งครั ดแล้ ว ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) ยังได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคาร ซึ่งประกอบด้ วยข้ อบังคับ นโยบาย และระเบียบ
ภายในที่เกี่ยวข้ องของธนาคาร รวมถึง หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะยกระดับการบริ หารจัดการของ
ธนาคารให้ มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส เป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย อาทิ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน สังคม ตลอดจนหน่วยงานกากับดูแล รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ แก่ธนาคารภายใต้ กรอบ
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนาให้ ธนาคารและสังคมเติบโตไปด้ วยกันอย่างยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ ธนาคารกาหนดให้
นโยบายการกากับดูแลกิจการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิให้ คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริ หาร
และพนักงาน
ส่ วนที่ 1 – วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยมหลัก และจรรยาบรรณ
1.1 วิสัยทัศน์
ธนาคารก าหนดวิ สัย ทัศ น์ (Vision) ในการเป็ น “ธนาคารที่ น่า ชื่ น ชมที่ สุด ” หรื อ “The Most Admired Bank” ทัง้ นี ้
ธนาคารได้ กาหนดเป้าหมายสาหรับผู้มีสว่ นได้ เสียไว้ อย่างชัดเจน ดังนี ้
o ลูกค้ า: ธนาคารเป็ นผู้ให้ บริ การทางการเงินที่ลกู ค้ าเลือก
o พนักงาน: ธนาคารเป็ นองค์กรที่หว่ งใยพนักงาน
o ผู้ถือหุ้น: ธนาคารเป็ นองค์กรที่ให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยัง่ ยืน
o สังคม: ธนาคารเป็ นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมมากที่สดุ
o หน่วยงานดูแล: ธนาคารเป็ นองค์กรที่ดาเนินธุรกิจอย่างรัดกุม
1.2 พันธกิจ
ธนาคารได้ ก าหนดพัน ธกิ จ ไว้ ว่า จะมุ่ง พัฒ นาสู่ก ารเป็ นธนาคารครบวงจรที่ ดี ที่ สุด ในประเทศไทย (The Best
Universal Bank in Thailand) โดยมุ่งเน้ นการให้ บริ การในตลาดการเงินและกลุม่ ลูกค้ าหลัก ด้ วยการใช้ ประโยชน์สงู สุดจาก
เครื อข่ายของกลุม่ ธนาคาร และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่
1.3 ค่ านิยมหลัก
ค่านิยมหลักของธนาคารประกอบด้ วย นวัตกรรมนาหน้ า (Innovation) สร้ างคุณค่าสูส่ งั คม (Social Responsibility)
ลูกค้ าต้ องมาก่อน (Customer Focus) และสร้ างองค์กร คือสร้ างคน (Building our People) ซึง่ เรี ยกขานโดยย่อว่า iSCB
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1.4 จรรยาบรรณธนาคาร
ธนาคารได้ จัดทาจรรยาบรรณธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจของธนาคาร (“จรรยาบรรณ
ธนาคาร”) และจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจ SCB โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. จรรยาบรรณธนาคาร ประกอบด้ วยจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
โดยจรรยาบรรณธุรกิ จมีวตั ถุประสงค์เพื่อมุง่ เน้ นการดูแลลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียของธนาคารให้ ได้ รับบริ การที่
ได้ มาตรฐาน โดยกาหนดความรับผิดชอบของธนาคารต่อลูกค้ า และผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึง การบริ หารจัดการ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การเปิ ดเผยข้ อมูล และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้ อม สาหรับจรรยาบรรณ
กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนัก งานมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ มุ่ง เน้ น การสร้ างธรรมภิ บ าลที่ ดี ใ นองค์ ก ร โดยวาง
หลักเกณฑ์ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานถือปฏิบตั ิเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของธนาคารสอดคล้ องกับ
นโยบายตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
2. จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ SCB มีวตั ถุประสงค์ ม่งุ หมายให้ ค่คู ้ า ธุรกิจของธนาคาร นาหลักการและแนวคิดการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมตามหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดีและการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนไปปฏิบตั ิใช้ ใน
การดาเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิเสรี ภาพ ดู แลด้ านแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน ดูแลด้ านชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธนาคาร สามารถดูได้ จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ
“เกี่ยวกับ SCB” → “กากับดูแลกิจการ” → “จรรยาบรรณ” ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 – โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
2.1 คณะกรรมการธนาคาร
ก) อานาจ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีอานาจ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้ กาหนดไว้ โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับของธนาคาร มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ
ดูแลให้ ธนาคารมีกลไกในการควบคุม กากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิ ผล และติดตามดูแลการดาเนินงานของธนาคารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคานึงถึงการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
และสร้ างคุณค่าให้ แก่ธนาคารในระยะยาว
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารสามารถดู ได้ จากเว็บไซต์ของ
ธนาคาร www.scb.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ “เกี่ยวกับ SCB” → “กากับดูแลกิจการ” → “กฎบัตรและนิยามกรรมการอิสระ” →
“กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร” ตามลาดับ
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ข) การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารกาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ โดยกรรมการธนาคารต้ องเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการธนาคารอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมที่จัดขึน้ ทัง้ หมดในแต่ละปี เว้ นแต่มีเหตุผลและความ
จาเป็ นอันสมควร และให้ ผ้ จู ดั การใหญ่เข้ าร่วมประชุมด้ วยทุกครัง้ เพื่อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ที่ประชุมนอกเหนือจากการนาเสนอ
ข้ อมูลของฝ่ ายบริ หารที่มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรง
นายกกรรมการ และประธานเจ้ า หน้ า ที ่บ ริ ห าร จะร่ ว มกัน พิจ ารณาก าหนดเรื ่ อ งที ่จ ะเข้ า ประชุม ตาม
ความสาคัญและความจาเป็ นเร่ งด่วน โดยมีการจัดสรรเวลาพอสมควรเพื่อให้ ฝ่ายบริ หารได้ นาเสนอข้ อมูลสาคัญ อย่า ง
ครบถ้ วน รวมถึงให้ กรรมการได้ มีเวลาซักถามและอภิปรายประเด็นสาคัญอย่างเพียงพอ โดยกาหนดการและวาระการประชุม
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ทาไว้ ลว่ งหน้ าทังปี
้ เพื่ออานวยความสะดวกให้ กรรมการทุกคนสามารถเข้ าร่วมการประชุมที่จดั ขึ ้น
ได้
ในการประชุม คณะกรรมการธนาคาร เลขานุก ารบริ ษั ท จะจัด ส่ง หนัง สือ เชิ ญ ประชุม ระเบีย บวาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้ แก่กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนการประชุม (เว้ นแต่ในกรณีมี
เหตุผลความจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของธนาคาร) เพื่อให้ กรรมการมีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอ
หลังเสร็ จการประชุม คณะกรรมการธนาคารจะได้ รับร่ างรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน ซึง่ มีการบันทึกข้ อ
อภิป รายของที ่ป ระชุม ในประเด็น สาคัญ ไว้ โ ดยละเอีย ด และเมื่อ รายงานการประชุม ผ่า นการรับ รองจากที ่ป ระชุม
คณะกรรมการ ธนาคารจะจัดส่งรายงานการประชุมให้ หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมถึง
จัดเก็บเป็ นหลักฐานสาหรับให้ หน่วยงานภายในและภายนอกใช้ อ้างอิงต่อไป
ธนาคารได้ กาหนดให้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการธนาคารนอกสถานที่ (Board Retreat) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการธนาคารและผู้บริ หารระดับสูงได้ ทาความรู้ จักอย่างทัว่ ถึง นอกจากนี ้ ธนาคารได้ กาหนดให้ มีการ
ประชุมกรรมการธนาคารที่มิใช่ผ้ บู ริ หาร (Non-Executive Director Meeting) เป็ นประจาทุก 6 เดือน เพื่อที่กรรมการจะได้ ประชุม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการอย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารเข้ าร่วมประชุม
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ เพิ่มทางเลือกในการจัดประชุมคณะกรรมการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ กรรมการทุกคนสามารถเข้ าร่ วมประชุม โดยวิธีปฏิบตั ิในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของธนาคารและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ค) โครงสร้ างของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร โดยมี
จานวนกรรมการตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน หรื อหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
(แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า) เป็ นกรรมการอิสระ และมีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ธนาคารกาหนดนโยบายให้ คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยบุคคลที่มีประสบการณ์
และทักษะความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ซึง่ รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
ทิศทางการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
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คณะกรรมการธนาคารทาหน้ าที่เลือกกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารคนหนึ่งดารงตาแหน่งนายก
กรรมการ
ทังนี
้ ้ นิยามของ “กรรมการอิสระ” “กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร” และ “กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร” ของธนาคารเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศที่ สนส. 10/2561 เรื่ อง ธรรมาภิ บาลของสถาบันการเงิ น และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมทังการแก้
้
ไข
ประกาศในเรื่ องดังกล่าวใด ๆ (ถ้ ามี)
สาหรั บนิ ยาม “กรรมการอิ สระ” ของธนาคารมี หลักเกณฑ์ ที่ สูงกว่ามาตรฐานที่ กฎหมายก าหนด โดยสามารถดู
รายละเอียดได้ จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ “เกี่ยวกับ SCB” → “กากับดูแลกิจการ” → “กฎบัตร
และนิยามกรรมการอิสระ” → “นิยามกรรมการอิสระ” ตามลาดับ
ง) วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้ กาหนดให้ กรรมการอิสระดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 9 ปี
จ) การสรรหาและเลือกตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะเป็ น
กรรมการธนาคาร จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นและกรรมการธนาคาร รวมถึงพิจารณาจาก Director Pool โดยจะประเมิน
ทักษะและความรู้ ความชานาญของกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์
ของธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารได้ กาหนดเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหากรรมการโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิหรื อกีดกัน
บุคคลใดโดยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ สัญชาติ เชื ้อชาติ ศาสนา หรื อสถานภาพสมรสแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการ
สรรหา ค่า ตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเสนอผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร
และ/ หรื อ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ตามแต่กรณี) โดยการแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นช อบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฉ) การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่
ธนาคารกาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้ บคุ คลที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการธนาคารได้ มีโอกาส
รั บทราบข้ อมูลอันเกี่ ยวกับ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดาเนินธุรกิ จและการดาเนินการที่สาคัญ ต่าง ๆ ของธนาคาร
ตลอดจนข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการเป็ นกรรมการธนาคารพาณิชย์และกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีผ้ บู ริ หารระดับสูงของ
ธนาคารเข้ าร่วมให้ ข้อมูลในการปฐมนิเทศดังกล่าว อาทิ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้จดั การใหญ่ และ/หรื อผู้บริ หารระดับสูง
ช) การพัฒนาความรู้ของกรรมการ
ธนาคารตระหนักถึงความจาเป็ นและส่งเสริ มให้ กรรมการธนาคารได้ รับการอบรมและพัฒนาความรู้ ที่จาเป็ น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรั บภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงจากการดาเนินธุรกิ จธนาคาร โดยนอกจากการจัดการ
ฝึ กอบรมความรู้ เกี่ยวกับธนาคารและการดูงานด้ านนวัตกรรมของธนาคารเองแล้ ว ธนาคารยังส่งเสริ มให้ กรรมการเข้ ารับการ
พัฒนาฝึ กอบรมหรื อเข้ าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายทัง้
ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็ นประจา ทังที
้ ่จดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รวมทังหน่
้ วยงานและองค์กรอื่น ๆ นอกจากนี ้
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ธนาคารยังเปิ ดโอกาสให้ กรรมการเข้ ารับการอบรมและสัมมนาในต่างประเทศ ตลอดจนเข้ าร่ วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มการตระหนัก
ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารมีการแจ้ งหลักสูตรการอบรมหรื อกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ให้ กรรมการทราบอย่าง
สม่าเสมอ
ซ) การดารงตาแหน่ งในบริษัท/นิติบุคคลอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารกาหนดนโยบายเรื่ องการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นของกรรมการธนาคารและผู้บริ หารระดับสูง ให้
สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดี ของหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ โดยจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ต่าง ๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท (รวมธนาคาร) โดยไม่นบั รวมบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ธนาคารได้ มาจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารสามารถเป็ น
ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างในบริ ษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ (ไม่รวม
การดารงตาแหน่งในธนาคาร) โดยหากเป็ นบริ ษัทที่มิใช่กลุม่ ธุรกิจ ให้ นบั แต่ละบริ ษัทเป็ นหนึง่ กลุม่ ธุรกิจ และหากเป็ นบริ ษัทที่
ธนาคารได้ มาจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ ธนาคารจะนับรวมเป็ นกลุ่มเดียวกันกับบริ ษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิ น ของ
ธนาคาร
ทังนี
้ ้ ธนาคารกาหนดให้ กรรมการธนาคารและผู้มีอานาจจัดการแจ้ งข้ อมูลการดารงตาแหน่งในบริ ษัทหรื อนิติ
บุคคลอื่นทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการธนาคาร
สาหรับ การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทและ/หรื อ นิติบ ุคคลอื่น ของผู้บริ หารระดับ สูงของธนาคารตั ้งแต่ร ะดับผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ขึ ้นไป (รวมถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร) จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
2.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) เพื่อทาหน้ าที่ พิจารณา
กลัน่ กรองงานต่าง ๆ เป็ นการเฉพาะ ปั จจุบนั ธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกากับความเสี่ยง คณะกรรมการเทคโนโลยี และ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
องค์ประกอบ บทบาท และหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีสาระสาคัญดังนี ้ (รายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าที่และ
ความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 6 คณะสามารถดูได้ จากเว็บไซต์ ของธนาคาร www.scb.co.th ภายใต้ หัวข้ อ
“เกี่ ย วกับ SCB” → “ก ากับ ดูแ ลกิ จ การ” → “กฎบัต รและนิ ย ามกรรมการอิ สระ” → “กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่ อย”
ตามลาดับ
1. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการธนาคารจานวนหนึง่ และอาจประกอบด้ วยบุคคลอื่น ซึง่ เป็ นผู้บริ หาร
ของธนาคารหรื อเป็ นบุคคลภายนอก โดยบุคคลที่จะดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารต้ องเป็ นกรรมการธนาคาร และ
ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่และบทบาทที่สาคัญในการขับเคลื่อนธนาคารให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และ
ระเบียบต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงควบคุมดูแลกิจการของธนาคาร ตลอดจนดาเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของธนาคาร
นโยบายการกากับดูแลกิจการได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2562
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการธนาคารไม่น้อยกว่า 3 คน โดย กรรมการตรวจสอบทุกคนต้ อง
เป็ นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้ ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้ องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องและติดตาม
ผลการแก้ ไขการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ (หากมี) สอบทานกระบวนการปฏิบตั ิงานและการกากับดูแลรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และสินบน นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้ าง รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีเป็ นประจาทุกปี
3. คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้ วยกรรมการทีไ่ ม่ได้ เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี ้
(1) งานด้ านสรรหา - กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอานาจในการ
จัดการ ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ง กรรมการธนาคาร กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) ผู้มีอานาจในการจัดการ และที่ปรึ กษาของธนาคาร รวมถึงกากับดูแลและ
กาหนดนโยบายและวิธีการสรรหากรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดย
ในการสรรหากรรมการ ธนาคารได้ กาหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิหรื อกีดกันบุคคลใดโดยเหตุแห่ง
ความแตกต่างทางเพศ สัญชาติ เชื ้อชาติ ศาสนา หรื อสถานภาพสมรสแต่อย่างใด รวมถึงได้ กาหนดทักษะ ความรู้ และความ
ชานาญ (Board Skill Matrix) ซึ่งครอบคลุมและเหมาะสมกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของกลุม่ ธนาคาร เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
ประเมิน และสรรหาด้ วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อให้ มัน่ ใจว่าธนาคารมี
แผนสืบทอดตาแหน่งและความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้จดั การใหญ่ และ
ผู้มีอานาจในการจัดการ
(2) งานด้ านค่ าตอบแทน - ก าหนดนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น รวมถึ งจ านวน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้ แก่กรรมการธนาคาร กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอานาจในการจัดการของ
ธนาคาร โดยคานึงถึงขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกาหนดแนว
ทางการประเมินผลงานประจาปี ของกรรมการธนาคารและผู้มีอานาจในการจัดการของธนาคาร นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลยังทาหน้ าที่กากับดูแลการกาหนดนโยบายและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด
แก่กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
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(3) งานด้ านบรรษัทภิบาล - กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของธนาคาร ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ รวมถึง ทบทวนและปรั บปรุ งนโยบายให้ มีความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ กากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของธนาคารให้ สอดคล้ องกับหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานทางการที่กากับดูแล รวมทังจั
้ ดให้ มีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานประจาปี ของนายกกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
4. คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสีย่ งประกอบด้ วยกรรมการธนาคารและ/หรื อผู้บริ หารของธนาคารจานวนไม่น้อยกว่า
3 คน โดยจานวนกรรมการอย่างน้ อยกึ่งหนึง่ ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร หรื อที่ปรึกษาของธนาคารที่ทา
หน้ าที่เสมือนกรรมการ
คณะกรรมการกากับความเสีย่ งมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการให้ คาแนะนาคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับ
กรอบการกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งโดยรวม รวมถึงระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ อย่างน้ อยปี ละครัง้ หรื อ
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิ นครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ และมีการดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพ
การบริ หารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวั ฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปั จจัยและปั ญหาที่มี
นัยสาคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ตลอดจนให้ คาแนะนาคณะกรรมการธนาคารในการปลูกฝั ง Risk Culture ทัว่ ทังองค์
้ กร และกากับให้ มีการปฏิบตั ิตาม
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงรวมถึงหัวหน้ าหน่วยงานบริ หารความเสีย่ งปฏิบตั ิตามนโยบายและกลยุทธ์
การบริ หารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทังมี
้ ความเห็นหรื อมีสว่ นร่ วมในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของ Chief Risk Officer
5. คณะกรรมการเทคโนโลยี
คณะกรรมการเทคโนโลยีประกอบด้ วยกรรมการธนาคารและ/หรื อผู้บริ หารของธนาคารจานวนหนึง่ โดยผู้ที่ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการเทคโนโลยีจะต้ องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ รวมทังมี
้ ความเข้ าใจในหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ และจะต้ องไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามกฎหมายที่กาหนด
คณะกรรมการเทคโนโลยีมีหน้ าที่กากับดูแลกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีและสถาปั ตยกรรมด้ านระบบงานของธนาคาร
ศึกษาความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุ งคุณภาพธุรกรรมทางการเงินของธนาคารให้ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ รวมถึงเสริ มสร้ างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้ แก่คณะกรรมการธนาคาร
6. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการกิ จกรรมเพื่ อ สังคมประกอบด้ ว ยกรรมการธนาคารจานวนไม่น้ อ ยกว่า 3 คน โดยผู้ที่ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมจะต้ องมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
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คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้ าที่กาหนดนโยบายและวางกรอบการดาเนินงานด้ านกิจกรรมเพื่อสังคม
กาหนดนโยบายในการทางานและประสานไปยังมูลนิธิสยามกัมมาจล และพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณสาหรับ
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทังส
้ าหรับธนาคารและมูลนิธิสยามกัมมาจล
2.3

การแยกตาแหน่ งระหว่ างนายกกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและเพื่อความโปร่ งใสของการดาเนินงาน ธนาคารกาหนดให้ แบ่งแยกอานาจหน้ าที่
ของนายกกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่างชัดเจน ซึง่ เป็ นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้ าที่
ระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและการบริ หารงานประจา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
นายกกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเลือกกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารคน
หนึง่ ดารงตาแหน่งนายกกรรมการ มีหน้ าที่กากับดูแลให้ คณะกรรมการธนาคารทาหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นประธานใน
การประชุม คณะกรรมการธนาคาร โดยดูแ ลให้ มี วาระการประชุมที่ สาคัญ และจาเป็ นต่อ การดาเนิ น ธุร กิ จของธนาคาร
โดยเฉพาะเรื่ องยุทธศาสตร์ องค์กร จัดสรรเวลาให้ ฝ่ายบริ หารมีการนาเสนอข้ อมูลที่ สาคัญอย่างชัดเจน มีการอภิปรายอย่าง
รอบด้ าน และให้ เลขานุการบริ ษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้ อง รวมทัง้ ดูแลให้ การกากับดูแลกิจการของ
ธนาคารเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด นอกจากนี ้ นายกกรรมการยังทาหน้ าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ประธานกรรมการบริ หาร ได้ รั บ เลือกและแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคารจากบุคคลซึ่งเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริ หารมีหน้ าที่ควบคุมดูแลให้ คณะกรรมการบริ หารทาหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับ
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร อันได้ แก่ การกากับดูแลให้ การดาเนินงานของธนาคารเป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึง
ระเบียบของธนาคาร ตลอดจนดาเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการบริ หารไม่มี
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารได้ โดยลาพัง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการธนาคารจะแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ซึ่งจะ
เป็ นกรรมการบริ หารโดยตาแหน่งและมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารได้ โดยลาพัง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้บริ หาร
สูงสุดขององค์กร มีบทบาทหน้ าที่หลักในการกากับดูแลการขับเคลื่อนการดาเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไปตามนโยบาย
กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้ องกับสภาพการประกอบ
ธุรกิจที่มีการเปลี่ย นแปลงเพื่อให้ องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมถึง พิจารณากลัน่ กรอง และมีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบที่ธนาคารกาหนดไว้ และตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และ/หรื อคณะกรรมการชุดย่อย ทังนี
้ ้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารจะแต่งตัง้ ผู้บริ หารจานวนหนึ่งเป็ นผู้ จั ด การใหญ่ รายงานตรงต่อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยผู้จดั การใหญ่ทกุ คนจะมีความรับผิดชอบร่วมกันเป็ นคณะผู้จดั การใหญ่ในการบริ หารงานและขับเคลื่อน
องค์กรให้ มีการดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่กาหนด และมีบทบาทหน้ าที่ในการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของธนาคารที่มีความเชื่อมโยงและที่ต้องใช้ ความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานในองค์กร
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2.4 ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็ นผู้ทาหน้ าที่เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมสาหรับ
กรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) ให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื่อเสนอ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม
และสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ และ
ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ข) ค่ าตอบแทนของผู้มีอานาจในการจัดการ
คณะกรรมการสรรหา ค่า ตอบแทน และบรรษั ท ภิบ าล รั บ ผิด ชอบในการนาเสนอค่า ตอบแทนของ ผู้มี
อานาจในการจัดการเพื่อให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบตั ิงาน
รายบุคคลและความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถาบันการเงินและบริ ษัทชันน
้ าในประเทศไทย
ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่โปร่ งใสและตามขอบเขตความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน
ค) ผลประโยชน์ อ่ นื ๆ ของกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ
กรรมการได้ รับสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของธนาคาร อาทิ ค่าตรวจสุขภาพและค่า รั กษาพยาบาล ค่า
เดินทางและค่าที่พกั สาหรับกรรมการธนาคารชาวต่างชาติที่มาประชุมในประเทศไทย ประกันชีวิตและประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
ผู้มี อ านาจในการจัดการของธนาคารได้ รั บผลประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ เช่ น เดี ยวกับ พนักงาน เช่ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ ค่าเดินทาง สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่าง ๆ เงินสมทบกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
2.5

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ
ก) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้ วย (1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการธนาคารทังคณะ
้
(2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนายกกรรมการ (3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการรายบุคคล และ (4) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ธนาคารจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจาทุกปี ด้ วยวิธีการประเมิน
ตนเอง (Self Evaluation) และ/หรื อ ประเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) โดยธนาคารจะนาข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้ รับจาก
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารมาปรับปรุ งประสิทธิผลการทางานของคณะกรรมการ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดในการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ จดั ให้ ที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้ านการกากับดูแลกิจการ
เข้ ามาช่วยกาหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล รวมทังก
้ าหนดให้ ที่ปรึ กษาภายนอกทาหน้ าที่ประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอย่างน้ อยทุก ๆ 3 ปี
ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ มีอานาจในการจัดการ ธนาคารจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอานาจในการจัดการเป็ นประจาทุกปี โดยหน้ าที่ดงั กล่าวอยู่ภายใต้ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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ในการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและผู้จัด การใหญ่ นัน้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้ าที่กลัน่ กรองเป้าหมาย และหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมตั ิ รวมทังติ
้ ดตามผลการปฏิบตั ิงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน และนาเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณา
สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้มีอานาจในการจัดการ ฝ่ ายบริ หารจะกาหนดดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จ (Key
Performance Indicator) ตามกลยุทธ์ และเป้าหมายในแต่ละปี ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีคณะกรรมการ
สรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าลพิ จ ารณากลั่น กรองผลการประเมิ น ที่ น าเสนอโดยฝ่ ายบริ ห าร เพื่ อ น าเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
2.6 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตาแหน่ งงาน (Succession Planning)
ธนาคารได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็ นผู้พิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทน
ตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป เพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารมี
การวางแผนสรรหา คัดเลือก และการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตาแหน่งงานหลักที่มีความสาคัญต่อการ
ดาเนินธุรกิจธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารได้ จัดทาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตาแหน่งงานโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมด้ านกาลังคนทังในเชิ
้ งคุณภาพและปริ มาณ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานที่ต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงเพื่อคัดเลือก
และเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรให้ เหมาะสมกับงานที่เป็ นตาแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของธนาคาร หรื อตาแหน่ง อื่นใดที่มี
ความสาคัญ ตามโครงสร้ า งบริ หารจัดการหรื อต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร หรื อเป็ นตาแหน่งงานที่ต้องการทักษะความ
ชานาญเฉพาะ
2.7

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้ แ ต่ง ตั ง้ เจ้ า หน้ า ที่ธ นาคารที่ม ีค ุณ สมบัติเ หมาะสม 1 คน ให้ ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการบริ ษัท เพื่อทาหน้ าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคารและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังสนั
้ บสนุนให้ การ
กากับดูแลกิจการเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัทสามารถดูได้ จากเว็บไซต์ของธนาคาร
www.scb.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ “เกี่ยวกับ SCB” → “กากับดูแลกิจการ” → “บทบาทหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท” ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 – สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน พันธมิตร คู่แข่งทาง การ
ค้ า เจ้ าหนี ้ คูค่ ้ า สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม ซึง่ สะท้ อนผ่านวิสยั ทัศน์และจรรยาบรรณของธนาคาร โดยธนาคารมีนโยบายที่
จะให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย แต่ละกลุ่ม ได้ รับความพึงพอใจและได้ รับสิทธิ นนั ้ อย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็ นธรรมเพื่อ การ
เติบโตร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของธนาคารได้ โดยตรง อาทิ ลูกค้ าสามารถติดต่อ ผ่านสาขา
หรื อ เจ้ า หน้ า ที ่/ ผู้ จ ดั การธุร กิจ สัม พัน ธ์ ที ่ด ูแ ล นอกจากนี ้ ธนาคารยัง มีช ่อ งทางสื ่อ สารอื ่น ๆ เพื ่อ รับ แจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
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คาแนะนา ข้ อเสนอแนะ และความคิดเห็นซึ่งเป็ นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อถึงคณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายบริ หาร โดยมี
รายละเอียดช่องทางสือ่ สารกับธนาคารกาหนดไว้ ในรายงานการกากับดูแลกิจการของธนาคาร
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเกี่ ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย สามารถดู ได้ จากเว็บไซต์ ของธนาคาร www.scb.co.th
ภายใต้ หวั ข้ อ “เกี่ยวกับ SCB” → “กากับดูแลกิจการ” → “จรรยาบรรณ”
3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
ก) การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นโดยทั่วไป
ธนาคารมีนโยบายที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐาน อันได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่งในกาไร
ของธนาคาร การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็ นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ
ของธนาคาร และการได้ รับข้ อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างรวดเร็ ว ครบถ้ วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่าย
ข) การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ธนาคารมุง่ ที่จะดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
มาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ รวมถึงการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระ กรรมการ และคาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุม
การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมล่วงหน้ าที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และมีระยะเวลาเผยแพร่ในเว็บไซต์ 30 วันก่อนวัน
ประชุม การดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของตนได้ และการจัดทา
มติและรายงานการประชุมเปิ ดเผยในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของธนาคารภายในระยะ 14 วันนับจาก
วันประชุม
ค) การจ่ ายเงินปั นผล
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร และบริ ษัทย่อยดังนี ้
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 30-50 ของกาไร
สุทธิ ตามงบการเงินรวม โดยธนาคารจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว ทังนี
้ ้ ธนาคารจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อ
ธนาคารมีกาไรหลังจากกันสารองตามกฎหมายและการกันสารองอื่นที่จาเป็ นได้ ครบถ้ วนแล้ ว รวมทังไม่
้ มีผลขาดทุนสะสมและ
สามารถดารงเงินกองทุนได้ เพียงพอตามกฎหมาย
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่ อย กรณีบริ ษัทย่อยที่ธนาคารมีอานาจควบคุมอย่างเต็ม ที่และ
มิได้ เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ มากที่สดุ จากกาไร
สุทธิหลังจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายหรื อตามความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจ
ทังนี
้ ้ สาหรับบริ ษัทย่อยที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อบริ ษัทที่ธนาคารมิได้ มี
อานาจควบคุมอย่างเต็มที่ การกาหนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กับนโยบายของบริ ษัทย่อยที่ประกาศไว้ และต้ อง
สอดคล้ องกับกฎหมาย ตลอดจนกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
3.3 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ให้ มีความครบถ้ วน เหมาะสม เท่า
เทียมกัน ทันเวลา รวมถึงดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับและข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร
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ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ กาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสูงสุดกลุม่ การเงิน (Chief Financial Officer) ผู้จดั การ
สายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริ ษัท และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณามอบหมายต่อไปเป็ นผู้เปิ ดเผยข้ อมูล
ของธนาคาร
การเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคารต่อผู้เกี่ยวข้ องจะทาผ่านหลายช่องทาง อาทิ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) การพบปะนัก
ลงทุน การเผยแพร่ขา่ วผ่านสือ่ มวลชน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับ การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ธนาคาร สามารถดูได้ จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ”
ส่ วนที่ 4 – การควบคุมภายใน
4.1

การควบคุ ม ภายในเพื่อ ป้องกัน ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ และการใช้ ข้ อ มูล ภายในของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารกาหนดให้ มีการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อเปิ ดเผยและป้องกันการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยได้ กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบเรื่ องการรักษา
ความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูลลูกค้ า และระเบียบเรื่ องการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน และหลักเกณฑ์ เรื่ องการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของกรรมการและระเบียบการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมถึงกาหนดระยะเวลาห้ ามการซื ้อขายหลักทรัพย์
และหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร (Non-trading Period) ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดทางบการเงิน โดยกาหนดระยะเวลาห้ ามการซื ้อขายหลักทรั พย์ของธนาคาร 1 เดือน ก่อนการประกาศงบการเงินราย
ไตรมาส งบการเงินงวดครึ่ งปี และงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี ้
ธนาคารยังกาหนดให้ กรรมการและ ผู้บริ หาร (ตามที่ได้ นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) เปิ ดเผยรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ เพื่อประโยชน์ในการการควบคุมภายในในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการใช้ ข้อมูล
ภายในของกรรมการและผู้บริ หาร ธนาคารกาหนดให้ กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ (ตามที่ได้ นิยามไว้ ใน พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) จัดทารายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องส่งให้ เลขานุการบริ ษัททุกสิ ้น
ไตรมาสหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
สาหรับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ธนาคารมีนโยบาย
ในการกาหนดราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการทารายการระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องโดยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ
จะต้ องเป็ นเช่นเดียวกันกับการทารายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี ้ ยังกาหนดให้ คณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่รวม
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย) เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อและการลงทุนในกิจการที่มี ผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับธนาคาร กรรมการ
ผู้มีอานาจในการจัดการ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว (ตามที่ได้ นิยามไว้ ใน พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
สาหรับ รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมลู ค่าเกินเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
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ธนาคารได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่สอบทานขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและการกากับดูแลรายการสาคัญ
ทังหมดเพื
้
่อให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการใช้ ข้อมูลภายในของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน สามารถดูได้ จากเว็บไซต์ธนาคาร www.scb.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ “เกี่ยวกับ SCB” → “กากับ
ดูแลกิจการ” → “จรรยาบรรณ” ตามลาดับ
4.2

นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่นและสินบน
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นและการให้ สินบนทุกรู ปแบบโดยได้ ก าหนด
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และสินบน โดยให้ กรรมการและพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อ
ห้ ามใน (1) การเรี ยกร้ อง จัดหา หรื อรับสินบนเพื่อประโยชน์ของกรรมการหรื อพนักงานของธนาคารและบริ ษัทในเครื อเอง หรื อ
เพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับตน ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรื อบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในลักษณะอื่น
ใด (2) การเสนอ ให้ คามัน่ สัญญา หรื อให้ สนิ บนแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ภาคเอกชนอื่น ๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดย
ทางอ้ อมในนามหรื อเพื่อประโยชน์ของธนาคาร และ (3) การใช้ อานาจหน้ าที่โดยทุจริ ต ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และสินบน สามารถดูได้ จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
และสินบน”
_____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ: ผู้มีอานาจในการจัดการของธนาคารเป็ นไปตามบทนิยามของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
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