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การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะท�ำให้ธนาคารและ
สังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า
พนักงาน คู่ค้า และสังคม เป็นต้น คณะกรรมการธนาคารเชื่อว่าการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสร้างเสถียรภาพในการเติบโตของ
ตลาดทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น จึงด�ำเนิน
การให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล โดยพยายามยกระดับคุณภาพการด�ำเนินการให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ธนาคารได้รับรางวัลด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการหลายรางวัล เช่น การได้รับการประเมินการรายงานการ
ก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2559 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้อยู่ในระดับสูงสุดคือ
“ดีเลิศ 5 ดาว” การได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ 99-100 คะแนน
เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน นับตัง้ แต่ปี 2548 ถึง 2559 ซึง่ ส่งผลให้ธนาคาร
เป็นหนึง่ ในบริษทั ในประเทศไทยไม่กบี่ ริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนนประเมิน
ด้านบรรษัทภิบาลอยู่ในกลุ่มระดับคะแนนสูงสุดเป็นปีที่ 4 ติดต่อ
กัน นับตั้งแต่การประเมินปี 2555 ถึง 2558 จากการประเมินบริษัท
จดทะเบียนในกลุม่ ประเทศอาเซียนในโครงการ ASEAN CG Scorecard
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร และด�ำเนินการติดตามเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าว
ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงาน
ทางการที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทจดทะเบียน โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการก�ำกับ
ดูแลกิจการในระดับสากล ซึ่งนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคารได้ก�ำหนดหลักการต่าง ๆ ที่ส�ำคัญไว้ ดังนี้
1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณของทัง้ ธนาคาร
กรรมการธนาคาร และพนักงาน ซึง่ ปลายปี 2559 คณะกรรมการ
ธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของธนาคาร และเห็นชอบให้
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของธนาคาร คือ “ธนาคารทีน่ า่ ชืน่ ชมทีส่ ดุ ” โดย
ก�ำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวภายในปี 2563
2) โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ โครงสร้าง และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุม
ของคณะกรรมการธนาคาร การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ
การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การแยกต�ำแหน่งและ
บทบาทหน้ า ที่ ร ะหว่ า งนายกกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการ การวางแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานที่มี
ความส�ำคัญ และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3) สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการ
ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส
4) การควบคุมภายใน ได้แก่ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
กรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกัน
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และการรายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ทั้งนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารได้มีการเปิดเผยให้
สาธารณชนรั บ ทราบผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ”
การก�ำกับดูแลกิจการปี 2559

ส�ำหรับการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารในปี
2559 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
ที่มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและสามารถใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับ
เงิ น ปั น ผล การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของธนาคารอย่ า งรวดเร็ ว
ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้
ผูถ้ อื หุน้ ยังได้รบั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ร่วมตัดสินใจ
ในเรื่องส�ำคัญของธนาคาร เช่น การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี การก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับ
ธนาคารและหนังสือบริคณห์สนธิ การอนุมัติรายการพิเศษ (เช่น

รายงานประจ� ำปี 2559

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2559
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

การเพิ่ ม ทุ น หรื อ ลดทุ น การได้ ม าหรื อ จ�ำหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์
ที่ส�ำคัญ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น) โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคาร
ใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบน
เว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับ
ดูแลกิจการ” “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” “ส่วนที่ 3 สิทธิและ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
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1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 ธนาคารได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ใน
วันที่ 5 เมษายน 2559 โดยธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รบั สิทธิเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) ธนาคารมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาแต่ละเรื่อง
ตามระเบียบวาระการประชุม รวมถึงสามารถเข้าถึงรายละเอียด
ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมได้โดยง่าย โดยธนาคารได้เผยแพร่
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบ
การประชุม และหนังสือมอบฉันทะทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านเว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปี 2558 (ในรูปแบบ CD ROM) ให้
กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
21 วันก่อนวันประชุม ซึ่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ประชุม (พร้อมแผนที่
และวิธีการเดินทาง) รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วย
ข้ อ เท็ จ จริ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล ความเห็ น ของคณะ
กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ เอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ตลอดจนรายละเอียดขัน้ ตอนการประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ธนาคาร
ยั ง ได้ ติ ด ประกาศหนั ง สื อ บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม สามั ญ
ผูถ้ อื หุน้ ทีส่ �ำนักงานใหญ่ และสาขาทุกแห่งของธนาคาร รวมถึง
ได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ตามกฎหมาย อีกทั้งธนาคาร
ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงาน
ประจ�ำปี 2558 ที่เป็นรูปเล่มก่อนการประชุม โดยติดต่อขอรับ
ที่เลขานุการบริษัท
2) ธนาคารให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อย่างไม่ปดิ กัน้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งค�ำถาม

หรือข้อสงสัยได้ลว่ งหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดตามทีแ่ จ้งไว้บน
เว็บไซต์ของธนาคาร ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรือ
อีเมล์ไปยัง company_secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้กลั่นกรอง
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป
3) ธนาคารมี น โยบายส่ ง เสริ ม และอ�ำนวยความสะดวกให้ แ ก่
ผู้ถอื หุน้ ทุกราย (ทัง้ ผู้ถอื หุน้ ที่เป็นบุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล และ
นักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย
ธนาคารมีการส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใช้ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ติดต่อนักลงทุนสถาบัน
เช่น บริษัทจัดการกองทุน Custodian เพื่อเชิญให้ส่งตัวแทน
เข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง ได้ อ�ำนวยความสะดวกในการช่ ว ย
ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
4) ธนาคารอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยก�ำหนดการ
ประชุมในวันและเวลาท�ำการ และก�ำหนดสถานที่จัดประชุม
ที่ส�ำนักงานใหญ่ของธนาคารซึ่งสะดวกในการเดินทางและมี
ความพร้ อ มที่ จ ะอ�ำนวยความสะดวกให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในวั น
ประชุ ม ธนาคารเปิ ด ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ลงทะเบี ย นเข้ า ประชุ ม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม พร้อมกับจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม และจัด
จุ ด ลงทะเบี ย นแยกตามประเภทของผู ้ ที่ ม าเข้ า ร่ ว มประชุ ม
โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นบุคคล
ธรรมดา ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล และผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจัดการ
กองทุนหรือ Custodian โดยมีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด
พร้อมทั้งจัดท�ำและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
การประชุมที่มีบาร์โค้ดเดียวกันกับบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นที่ใช้ใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ลงคะแนน
เสียงในห้องประชุม ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิ
ออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้
5) ระหว่างการประชุม นายกกรรมการ (ประธานกรรมการ) ท�ำ
หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการธนาคาร
เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 16 คน (จากทั้งหมด 17 คน) ซึ่งรวมถึง
ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถามใน
ที่ ป ระชุ ม โดยก่ อ นเริ่ ม เข้ า สู ่ ก ระบวนการประชุ ม ตาม

กรรมการธนาคารและผู้บริหาร รวมทั้งมติ ที่ประชุมพร้อม
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงในแต่ละวาระที่ต้องมีการลงมติ
1.2 การจ่ายเงินปันผล
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปีใด
ก็ตามที่ธนาคารมีก�ำไรหลังจากการกันส�ำรองตามกฎหมายและ
การกั น ส�ำรองอื่ น ที่ จ�ำเป็ น ได้ ค รบถ้ ว นแล้ ว โดยที่ ธ นาคารต้ อ ง
ไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้ตามเกณฑ์
ที่กฎหมายก�ำหนดและเพียงพอส�ำหรับความจ�ำเป็นทางธุรกิจใน
อนาคต ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผล
ประจ�ำปีภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการธนาคารหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยในการเสนอ
อนุ มั ติ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผล ธนาคารมี ก ารเปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ย
เงินปันผล อัตราและจ�ำนวนเงินทีเ่ สนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอย่างเหมาะสม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2558 ให้กับ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารในอัตราหุ้นละ
5.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.6 ของก�ำไรสุทธิปี 2558 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็น
ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยรายละเอียด
การจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้
1) ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ซึ่ง
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล ให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท
โดยธนาคารได้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 18 กันยายน
2558 (24 วันนับจากวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) และ
2) ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา
หุ้นละ 4.00 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญของธนาคาร
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (28 วันนับจากวันที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล)
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ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ ที่ประชุม
ทราบถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนและการนั บ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญและ
หุน้ บุรมิ สิทธิ รวมถึงผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมต่างมีสทิ ธิ
ออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ธนาคารจึงเก็บบัตรลง
คะแนนเสี ย งเฉพาะบั ต รของผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ล งคะแนนเสี ย งไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยการลงคะแนนเสียงและ
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระท�ำอย่างเปิดเผยโดย
ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อประมวลผลและรายงานคะแนนเสียง และ
ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับ
องค์ประชุม รวมถึงการนับและการรายงานคะแนนเสียง ส่งผล
ให้ธนาคารสามารถรายงานผลคะแนนเสียงให้ทปี่ ระชุมรับทราบ
เป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส
6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารมีการน�ำเสนอข้อมูลผ่านระบบ
สื่ อ หลายประเภทร่ ว มกั น ซึ่ ง มี ทั้ ง ข้ อ ความ ภาพ และเสี ย ง
ประกอบ รวมทั้งมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของ
ธนาคารในรอบปี 2558 และยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานปี 2559
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึง
เสนอแนะเรื่องต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้มีการตอบ
ค�ำถาม รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่าง
ครบถ้วน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันชี้แจงและตอบ
ค�ำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการ
บริ ษั ท ท�ำหน้ า ที่ จ ดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม และผลการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ในระหว่างการ
ประชุ ม ไม่ มี ก ารสลั บ เพิ่ ม แก้ ไขวาระการประชุ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุมจากที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
ล่วงหน้า
7) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เผยแพร่มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของธนาคาร
ภายในวันประชุม นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดส่งรายงานการ
ประชุ ม ให้ แ ก่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มทั้ ง
เผยแพร่รายงานการประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อ
ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล อย่ า งรวดเร็ ว และทั่ ว ถึ ง ทั้ ง นี้
รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน สาระ
ส�ำคั ญ ของข้ อ ซั ก ถามของผู ้ ถื อ หุ ้ น และค�ำชี้ แจงของคณะ
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1.3 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ธนาคารได้เปิดเผยประวัติย่อของ
กรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบไว้ในหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท�ำงาน การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและ
บริษทั ทัว่ ไป วัน เดือน ปีทไี่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการธนาคาร ข้อมูล
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี
ที่ผ่านมา ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่ จ ะเป็ น กรรมการของธนาคาร ทั้ ง นี้ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น
การเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ ธนาคารจะเปิดเผยนิยามกรรมการ
อิสระที่ธนาคารก�ำหนด พร้อมระบุข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น การ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย กั บ ธนาคาร บริ ษั ท ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูม้ อี �ำนาจควบคุมของธนาคาร หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อน
หน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของธนาคาร
ในการประชุ มสามัญ ผู ้ถือ หุ้น ประจ�ำปีทุ กปี จะมีกรรมการของ
ธนาคารที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2559 มีกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตาม
วาระจ�ำนวน 6 คน ซึ่งธนาคารได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล และในการประมวลผลการลง
คะแนนเสียง ธนาคารได้จัดเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยและงดออกเสี ย ง เพื่ อ ตรวจนั บ คะแนน
เช่นเดียวกันกับวาระอืน่ รวมทัง้ ได้เปิดเผยมติในรายงานการประชุม
โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
เลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน
1.4 การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อบังคับของธนาคารซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจก�ำหนดเป็น
จ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ ซึง่ จะก�ำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด้
นอกจากนี้กรรมการยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของธนาคารด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการและให้ ค�ำแนะน�ำต่ อ
คณะกรรมการธนาคารก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่ า ตอบแทนกรรมการในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ปี โดย
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียง
ได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
อื่น ๆ รวมทั้งยังได้ค�ำนึงถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจเป็นปัจจัยประกอบ
เพิ่มเติมด้วย
1.5 การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนาคารไม่มนี โยบายปิดกัน้ การสือ่ สารระหว่างกันของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระ
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอคัดส�ำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งเป็น
หนึ่งในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้ หลักการ
ที่ธนาคารใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น อย่าง
เท่าเทียมกันมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ” “ส่วนที่ 3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการและค�ำถามเป็นการล่วงหน้า
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่
พิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการธนาคารในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
และเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของธนาคาร ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระ
และรายชือ่ บุคคลเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมล์
ไปยัง company_secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองข้อเสนอ
ของผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป
และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง
ดังกล่าวเพือ่ รับทราบ โดยในกรณีทคี่ ณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ
กับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอจะมีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ธนาคารได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อเตรียมไว้ให้กับผู้ถือหุ้นเลือกใช้จ�ำนวน 3 แบบ ซึ่งเป็นแบบที่
ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ หนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยเงื่อนไขและเอกสาร
ที่ธนาคารก�ำหนดส�ำหรับการมอบฉันทะมีความชัดเจนและมิได้ก่อ
ให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทนแต่อย่างใด
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ธนาคารได้จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก�ำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบ
ฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนแน่นอนไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้มีการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน
โดยการเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน 2 คน ซึ่ง
เป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ซึ่งธนาคารได้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญ
ของกรรมการอิสระดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ที่จะพิจารณาเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคาร
คนใดคนหนึง่ ตามรายชือ่ ทีเ่ สนอหรือบุคคลอืน่ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะเห็น
สมควรก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ธนาคารได้ใช้บัตรลง
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยได้จัดเก็บ
บัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้
ธนาคารมีการใช้ระบบบาร์โค้ดและเครื่อง PDA เป็นเครื่องมือช่วย
ในการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อให้กระบวนการ
นั บ คะแนนเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และ
ตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียงและหลักเกณฑ์การนับคะแนนก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุม อีกทั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ธนาคารยังได้ขอให้ผู้ถือหุ้นน�ำส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด
คืนให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
2.4 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้มกี ารก�ำกับดูแลและประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยก�ำหนดกรอบการพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติด้านการ
ควบคุมภายในของ COSO : The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็น
ในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายใน
องค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities) (4) ระบบ
สารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication) และ
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยธนาคารมีกิจกรรม
ด�ำเนินงานภายใต้แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
(1) การควบคุมภายในองค์กร
ธนาคารมีความมุ่งมั่นให้หน่วยงานภายในธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารมีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผลโดยพนักงานทุกระดับต้อง
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและโปร่งใส ธนาคารตระหนักเป็น
อย่างดีวา่ ระบบการควบคุมภายในทีด่ เี ป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ธนาคาร
สามารถด�ำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน
ธนาคารก�ำหนดให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ มี บ ทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน โดยมีการจัด
ท�ำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
จัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี ประกอบด้วยการก�ำหนด
โครงสร้างองค์กรทีม่ สี ายการบังคับบัญชา ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าทีใ่ น
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ภายใต้
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight) การพัฒนาและการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล
ในปี 2559 ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นความ
ต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ (customer centricity) เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเพิม่ อ�ำนาจในการตัดสินใจ
โดยโครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 14 กลุ่มงาน ได้แก่ Segment,
Product, Channel, Support, Technology, Risk, Strategy, Market,
Transformation, Legal and Control, Finance, People, ตรวจสอบ, และ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center (EIC))

รายงานประจ� ำปี 2559

ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ธนาคารเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ และค�ำถาม เป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนสิ้นงวดบัญชีของ
ธนาคาร คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อบุคคล หรือค�ำถามใดมายังธนาคาร

69

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

อีกทั้ง ธนาคารได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานก�ำกับและควบคุม โดยนอกจากการรายงานแผนงาน
ผลการปฎิบัติงาน และข้อตรวจพบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับ
ทราบแล้ว การประเมินผลการปฎิบัติงานต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจของ
ฝ่ายจัดการและส่งเสริมหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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ธนาคารได้ พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถและทั ก ษะใหม่ ๆ แก่
พนักงาน เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และในปี 2559 ธนาคารมีการปรับปรุงจรรยาบรรณ
พนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีคณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบทุกการกระท�ำตามนโยบาย
ธนาคาร โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและพร้อม
จะน�ำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการท�ำงานอย่างเคร่งครัดผ่านทาง
E-Learning อีกทัง้ มีชอ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียนหรือข้อมูลเกีย่ วกับ
การทุจริตต่าง ๆ ที่เป็นอิสระ (Whistle Blower) หลากหลายช่องทาง
คือ การรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ (Whistleblower hotline)
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.co.th) และทาง
หนั ง สื อ ส่ ง ถึ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
ตรวจสอบ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของทรัพยากรบุคคล ซึง่ เรือ่ งร้องเรียน
เหล่ า นั้ น จะถู ก พิ จ ารณาโดยหน่ ว ยงานทรั พ ยากรบุ ค คลและ
หน่วยงานตรวจสอบเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยึดมั่น
ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งและชอบธรรม ยุ ติ ธ รรม รั บ ผิ ด ชอบ สามารถ
ตรวจสอบได้และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�ำคัญเรือ่ งการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูล
ภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ นอกจากนี้ ยังก�ำหนด
แนวทางในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อป้องกันความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงก�ำหนดให้มีการรายงานการมีส่วน
ได้เสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของธนาคารเรื่องการควบคุมภายใน ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB”
“การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” “ส่วนที่ 4การควบคุมภายใน” โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อ
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและป้องกันการท�ำรายการที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายใน

•

•

•

•

•

โดยมิชอบหรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
จัดท�ำจรรยาบรรณของกรรมการธนาคารและจรรยาบรรณ
ของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การเก็บ
รักษาความลับของธนาคารและของลูกค้า โดยมีการสื่อสาร
เผยแพร่แก่กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้มี
การถือปฏิบัติโดยทั่วไป
จัดท�ำหลักเกณฑ์เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงพนักงานที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่มีโอกาสล่วงรู้
ข้อมูลภายในใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผล
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ต นเองหรื อ ผู ้ อื่ น โดยหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว
ครอบคลุ ม บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และ
พนักงานด้วย
ก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
อ้ า งอิ ง หุ ้ น สามั ญ ของธนาคาร (Non-trading Period) ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบ
การเงิ น โดยก�ำหนดระยะเวลาห้ า มการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ของธนาคารในระยะเวลา 14 วันก่อนการประกาศงบการเงิน
รายไตรมาส งบการเงินงวดครึ่งปี และงบการเงินประจ�ำปี
รวมถึงก�ำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร
เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) โดยกรรมการและผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการมีหน้าที่จัดท�ำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
และหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคารภายใน 3 วัน
ท�ำการหลั ง จากที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมายั ง ธนาคารและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท จะท�ำหน้ า ที่ ร วบรวมรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระ
เพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ
ทุกครั้ง
จั ด ให้ มี ร ะเบี ย บเรื่ อ งการป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน เพื่ อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและลูกค้า
ที่ ไ ม่ พึ ง เปิ ด เผย และข้ อ มู ล ภายในที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยแก่
สาธารณชน รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่สามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วน�ำไปแสวงหาประโยชน์ ใ ห้ กั บ ตนเองและ
ผูอ้ นื่ ได้ ทัง้ นี้ ธนาคารได้ก�ำหนดให้หน่วยงานก�ำกับและควบคุม
มีหน้าที่ในการติดตามดูแลการท�ำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
ของผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

					
					
					
					

เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินการของบริษัทในกลุ่มให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดในการท�ำธุรกรรม
ระหว่างกันภายในกลุ่มธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
(หากเป็นรายการที่เป็นอ�ำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อท�ำ
หน้าที่ให้ความเห็นต่อการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในกรณีของรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่
ส�ำคัญของธนาคารและบริษัทย่อย รายการควบรวมกิจการ หรือ
รายการใด ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยคณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานขั้นตอน
การปฏิบัติงานและการก�ำกับดูแลรายการส�ำคัญทั้งหมดเพื่อให้การ
เข้าท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
1.2.2		 ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่ม
				 ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
				 ธนาคาร และทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เกิดความ
				โปร่งใสในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทภายใน
				 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และไม่ก่อให้เกิด
				ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ธนาคาร
				 ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยนโยบายดังกล่าว
				ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับการท�ำธุรกรรม
				 ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ซึ่งมีการควบคุมการท�ำธุรกรรม
				 ประเภทต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ แบ่งเป็นธุรกรรม 2 ประเภท คือ
				 ธุรกรรมประเภทสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน รวมถึง
				ธุ ร กรรมที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยการให้ สิ น เชื่ อ (Credit
				 Transactions) และธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ใช่สินเชื่อ ลงทุน
				 ก่อภาระผูกพัน (Non - Credit Transactions) โดยธนาคาร
				ก�ำหนดแนวทางการท�ำธุรกรรมดังกล่าวให้สอดคล้อง
				 ตามหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนดของหน่วยงานผู้ก�ำกับดูแล
				 ทั้ ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
				ประเทศไทย และส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ
				 หลักทรัพย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง เป็ น ไปตาม
				 กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประเทศที่ธนาคาร
				มีสาขาหรือส�ำนักงานผู้แทนอยู่
				 ทั้ ง นี้ สาระส�ำคั ญ ของนโยบายได้ ก�ำหนดให้ ก ารท�ำ
				 ธุรกรรมใดๆ ระหว่างกันภายในกลุ่ม ต้องไม่มีเงื่อนไข
				 หรือข้อก�ำหนดใด ๆ ที่เป็นนัยส�ำคัญที่ต่างจากการค้า
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1.2 รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และการป้ อ งกั น ความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์
1.2.1		 ธนาคารก�ำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติ
				ในการด�ำเนิ น การของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และ
				 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
• ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
					 แห่ ง ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ำกั บ
					 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะ
					 กรรมการก�ำกั บ ตลาดทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายการ
					 ที่ เ กี่ ย วโยงกั น และรายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
					 ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยใน
					 การประชุมเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว กรรมการ
					 หรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจ
					 ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องไม่มี
					 ส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในการเข้าท�ำ
					 รายการดังกล่าว พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัทจะเป็น
					 ผู้บันทึกรายงานการประชุมและระบุความเกี่ยวข้อง
					 ของกรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ก ารเปิ ด เผยต่ อ ที่
					 ประชุมไว้อย่างชัดเจน
• ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ
					 ของการท�ำรายการระหว่ า งธนาคารกั บ บุ ค คลที่
					 เกี่ยวโยงกัน โดยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ จะต้องเป็น
					 ไปในลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น กั บ ที่ ธ นาคารมี ก ารท�ำ
รายการกับบุคคลทั่วไป (At arm’s length) โดยต้องมี
					 การพิจารณาภายใต้หลักการที่สมเหตุสมผล มีความ
					 เป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
• ก�ำหนดให้ผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติรายการต้องไม่
					 เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการเข้าท�ำรายการ โดยการ
					 อนุมัติต้องเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคาร
					 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุม
					 และออกเสียง
• ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่รวมกรรมการ
					 ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง) เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
					 สินเชื่อ เงินลงทุน การก่อภาระผูกพันหรือการท�ำ
					 ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้น
					 รายใหญ่ หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ
					 ธนาคาร กรรมการ และผู ้ มี อ�ำนาจในการจั ด การ
					 หรือผู้เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติ
					 ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
• ก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจ
					 ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

				 ปกติทั่วไปที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน หรือในกรณี
				ที่ไม่มีธุรกรรมที่คล้ายคลึงให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ตลาด
				 ปฏิบัติ (Market practice) และต้องมีการจัดท�ำสัญญา
				 ที่มีผลบังคับตามกฎหมาย หรือมีการจัดเก็บเอกสาร
				 หลักฐานตามธรรมเนียมปฏิบัติ และการก�ำหนดอ�ำนาจ
				อนุ มั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งและมี ส าระ
				ส�ำคัญในแต่ละธุรกรรม
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1.2.3		 ส�ำหรั บ นโยบายหรื อ แนวโน้ ม การท�ำรายการ
				 ระหว่างกันในอนาคต ธนาคารให้ความส�ำคัญภายใต้
				 กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายในการ
				ท�ำรายการระหว่ า งกั น ให้ เ ป็ น ไปและสอดคล้ อ งกั บ
				ข้ อ ก�ำหนดของกฎหมายและประกาศของตลาด
				 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
				 หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในเรื่ อ งรายการที่
				 เกีย่ วโยงกัน รวมทัง้ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
				 ของบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
				 ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยด้ ว ย ทั้ ง นี้ การท�ำรายการ
				ระหว่างกันของธนาคารอาจเกิดขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
				 ของการด�ำเนินธุรกิจทั่ว ๆ ไปซึ่งธนาคารมีการก�ำหนด
				 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติภายในที่ชัดเจน และ
				เหมาะสม
1.2.4		 ธนาคารได้ด�ำเนินนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
				 ครอบคลุมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่อตลาด โดย
				มุ่งเน้นให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญเป็นไปอย่าง
				 ทันการณ์ โปร่งใส และเพียงพอ รวมทั้งห้ามน�ำข้อมูล
				ภายในไปใช้ ใ นทางมิ ช อบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
				โดยธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกัน
				รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาด
				 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้ในรายงานประจ�ำปีของ
				 ธนาคารในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตาม
				 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการ
				 เปิดเผยข้อมูล รวมทัง้ มีการรายงานข้อมูลการท�ำรายการ
				ที่ เ กี่ ย วโยงกั น เป็ น รายไตรมาสต่ อ คณะกรรมการ
				ตรวจสอบเพื่อทราบ
				 ในปี 2559 ธนาคารไม่มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
				ที่มีขนาดรายการอันมีนัยส�ำคัญที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
				 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับ
				 ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ได้
				เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.3 รายงานการมีส่วนได้เสีย
ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ (ตาม
ที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
จั ด ท�ำรายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของตนเองและบุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัททุกสิ้นไตรมาส รวมทั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ
รายงานดังกล่าวและจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว
ไปยังนายกกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนีธ้ นาคารได้น�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมดูแลการ
ท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
และ/หรือ ผูเ้ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าวเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
(2) การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารเป็ น ผู ้ มี อ�ำนาจในการตรวจสอบและ
อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนาคาร โดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะมีบทบาทหน้าที่หลัก
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อท�ำ
หน้าที่บริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะด้าน โดย
ยึดหลักการในการกระจายอ�ำนาจ ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตาม
ระดับความเสี่ยง และภายใต้กรอบอ�ำนาจอนุมัติทีได้ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Function) ซึง่ รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง เสนอแนะแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
ติดตามและรายงานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และผลักดันให้การ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
มีกรอบการปฏิบัติสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการจะพิจารณาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
โอกาสที่จะเกิดทุจริต หรือความผิดพลาดจากการด�ำเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
ธนาคารมี ก ารจั ด ท�ำนโยบายด้ า นการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
ระเบียบวิธีปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการ
ควบคุมทั่วไปส�ำหรับระบบข้อมูล ครอบคลุมการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูล รวมถึงเครือข่ายข้อมูล การพัฒนาและการทดสอบ
ระบบ การบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี การจัดซื้อและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย
นอกจากนี้ ธนาคารมุ่งเน้นให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นการควบคุมที่ส�ำคัญ เพื่อให้
มีการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการปฏิบัติงานใน
ทุกระดับขององค์กร และสามารถถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน
ได้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
จากการที่ธนาคารได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาทบทวนระบบการ
ควบคุมทั้งหมดของกลุ่มธนาคารนั้น ธนาคารได้น�ำข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาปรับปรุงเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติสากล
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ธนาคารมี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ของธนาคารและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของ
ธนาคารทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั น กั บ ทิ ศ ทางธุ ร กิ จ และพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงไป

อีกทั้ง ธนาคารยังได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหารธนาคาร
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลธนาคาร ได้รับทราบข้อมูล
ส�ำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
อีกทั้งธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ และเก็บรักษาข้อมูลความลับ
ของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่ดีและเหมาะสม
ธนาคารจัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารภายในธนาคารและบริษทั ใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่
นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูล
ส�ำคัญต่าง ๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถรับทราบและน�ำไป
ใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ นอกจากนั้น ธนาคาร
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคารสามารถแจ้งข้อมูลใด ๆ ได้อย่างปลอดภัย
(5) ระบบติดตาม
ธนาคารจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างครบถ้วนและ
เหมาะสมตามที่ได้ออกแบบไว้และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้
ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานก�ำกั บ และควบคุ ม เพื่ อ ท�ำหน้ า ที่
สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในธนาคาร
และกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางการที่ส�ำคัญ และ
หน่วยงานตรวจสอบท�ำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความเชื่อ
มั่น (Assurance) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้กระบวนการ
ท�ำงานภายในองค์กรมีการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อสังเกตและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่พบจากการ
ตรวจสอบ ซึ่งจะมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมถึงมีการติดตามผลเพือ่ ให้แน่ใจว่า
ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาผล
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การหารือกับฝ่ายบริหารของธนาคารเกี่ยวกับการด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่า

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ทั้ ง จากปั จ จั ย ภายใน
และภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและ
ต้องมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ธนาคารจึงได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการควบคุมและติดตาม
ระดับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร ตลอดจน
มีการประเมินถึงความเพียงพอของการตั้งส�ำรองและการด�ำรงเงิน
กองทุนเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติของธนาคารสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้
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ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
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3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในฐานะองค์กรที่มีขนาดใหญ่เป็นล�ำดับต้น ๆ ของประเทศไทย
และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่มีประวัติอันยาวนาน ธนาคารจึง
ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดของการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียส�ำหรับปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนประจ�ำปี 2559 โดยสาระส�ำคัญของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียของธนาคารสามารถสรุปได้ดังนี้
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ลูกค้า ธนาคารมุ่งให้บริการลูกค้าซึ่งครอบคลุมเกือบทุกส่วนของ
สังคมไทย ด้วยการน�ำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วนผ่านสาขาของธนาคาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการให้บริการโดยตรงอื่น ๆ
โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักคือการท�ำหน้าทีเ่ ป็นคูค่ ดิ ด้านการเงินส�ำหรับ
ลูกค้าผ่านบริการที่น่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ที่ล�้ำสมัยที่ดีที่สุด และมี
คุณภาพเป็นเลิศภายใต้การด�ำเนินงานตามมาตรฐานที่ดี พร้อมกับ
การปกป้องข้อมูลและรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด จาก
ปณิธานว่าลูกค้าคือหัวใจของการให้บริการ และ “ลูกค้ามาก่อน
เสมอที่ธนาคารไทยพาณิชย์” ธนาคารจึงมีการส�ำรวจความคิดเห็น
ของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งธนาคารได้รับผลคะแนนระดับความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นล�ำดับต้น ๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา
ผู ้ ถื อ หุ ้ น กิ จ การของธนาคารตั้ ง อยู ่ บ นรากฐานของเงิ น ทุ น ที่
แข็งแกร่งจากผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักมาตรฐานที่ดี
และเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเพิ่มผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้นให้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งความพยายามดังกล่าวของธนาคารประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่ า งดี ดั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ได้ จ ากขนาดมู ล ค่ า กิ จ การในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Market Capitalization) ของธนาคารซึ่ง
สูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินของไทย
พนักงาน ธนาคารตระหนักดีว่า บุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่า
และส�ำคัญที่สุดต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุ่งสรรหา พัฒนา
รวมทั้งดูแลและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวมีบทบาทส�ำคัญอย่างมาก

ต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของธนาคารทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่
ก�ำหนดไว้ โดยธนาคารเน้นการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้
รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ใน
อุตสาหกรรม มีการจัดหลักสูตรเพือ่ พัฒนาทักษะและความสามารถ
ของพนักงาน สร้างเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน
จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานโดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอ
ย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การให้ทุนการศึกษา การให้
เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ สินเชื่อต่าง ๆ เช่น
ที่อยู่อาศัย รถยนต์ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ สหกรณ์ออม
ทรัพย์นอกจากนี้ ธนาคารยังเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือภาวะทุพพลภาพ ตลอดจน
ให้สิทธิพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และส่งเสริม
ให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กร ทั้งในส่วนของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย การ
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร นอกเหนือจาก
นั้น ธนาคารได้จัดให้มีการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกว่าธนาคารมีความแข็งแรงในการด�ำเนินงานใน
ปัจจุบันและพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต
ในระดับใด ซึ่งผลการส�ำรวจสุขภาพขององค์กร ประจ�ำปี 2559
พบว่าธนาคารจัดอยู่ในกลุ่ม Top quartile ขององค์กรที่ได้คะแนน
สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังคม (รวมถึงพันธมิตร คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ คู่ค้าและเจ้าหนี้)
ธนาคารมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัท
ภิบาลควบคูไ่ ปกับการดูแลสิง่ แวดล้อม ส่งเสริม และสนับสนุนสังคม
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในการท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม โดยปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าและพันธมิตรบนพื้นฐานของ
หลักจริยธรรมและความโปร่งใส รวมถึงด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่
ได้ให้ไว้ต่อ คู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ มีขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใส
และปราศจากการทุจริต และงดเว้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดที่
ส่งผลร้ายต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรไทย นอกจากนี้
ธนาคารยังให้ความส�ำคัญและส่งเสริมปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และดูแลการด�ำเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน นอกจากนี้ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมหลักการดังกล่าว
ไปยังคู่ธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารได้
จัดท�ำ “จรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ” ขึ้นเพื่อให้ คู่ค้าธุรกิจของ

ธนาคารมีการสนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมส่ ว นรวมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง รวมถึ ง
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่าง
สม�ำ่ เสมอ นอกจากนัน้ ธนาคารยังตระหนักถึงการเคารพและไม่ลว่ ง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่
ปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารให้พ้นจาก
การน�ำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องเคารพสิทธิ
ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ
สิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี
การดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบใด ๆ กั บ ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง
รวมไปถึ ง การที่ ธ นาคารสนั บ สนุ น โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นกิ จ กรรมและ
โครงการต่าง ๆ ที่เป็นการให้ความรู้แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ
ลู ก ค้ า และภาคส่ ว นอื่ น ๆ ในกิ จ กรรมอาสาสมั ค ร นอกจากนี้
ธนาคารสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ผ่านการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ลดการใช้กระดาษ
ในขั้นตอนการท�ำงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเข้าร่วม
เป็นองค์กรน�ำร่องและเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายใน
ประเทศ ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์และ
ค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานและวัสดุ
สิ้ น เปลื อ ง นอกจากนี้ ในปี 2559 ธนาคารได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร

“ปลูกจิตส�ำนึกรักษ์พลังงาน” และก�ำหนดให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม
ประจ�ำปีข องธนาคาร โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ปลูกฝัง จิตส�ำนึก
ส่งเสริมความรู้ กระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกซื้อและเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง
แวดล้อมและน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันด้วย
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 ส�ำหรับ
พนักงานจ�ำนวนประมาณ 100 คน นอกเหนือจากนั้น ธนาคารได้มี
การจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น หลักสูตรจิตวิญญาณใหม่ CSR ขับเคลื่อน
สังคมสู่ความยั่งยืน
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ธนาคารได้ มี ก ารประกาศใช้
นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นและสินบน กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร โดยนโยบายดังกล่าวมีการนิยามและระบุถึงรูปแบบของ
การ “คอร์รปั ชัน่ และสินบน” ไว้อย่างชัดเจน และได้ก�ำหนดมาตรการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และสินบน เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
น�ำไปใช้ปฏิบัติตาม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบและ
น�ำไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานของธนาคาร โดยนโยบายดังกล่าว
จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตามแนวทาง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ธนาคารได้ลงนามในปฏิญญา
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รบั
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตเมือ่ ต้นปี 2558 ทัง้ นี้ ธนาคารได้จดั ให้มกี ารเผยแพร่
เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนให้แก่พนักงานทุกระดับของ
ธนาคารผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร รวมถึงสื่อสารไป
ยังหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร พร้อมกันนี้ ธนาคาร
ได้เตรียมพร้อมส�ำหรับการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ในสังคมเพื่อเสริมสร้างแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความโปร่งใสและ
การด�ำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โดยธนาคารได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีจ่ ดั โดยธนาคาร เช่น การอบรม
ผ่านระบบ E-Learning เรื่องความรู้เรื่องการป้องกันการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเรื่อง
การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และสินบน ซึง่ เป็นหลักสูตรทีพ่ นักงานทุกคน
จะต้องเข้าเรียนและผ่านบททดสอบ ทั้งนี้ ธนาคารยังได้ก�ำหนด
ให้พนักงานต้องทบทวนความรู้ในหัวข้อเหล่านี้อย่างสม�่ำเสมอ
โดยมี ก�ำหนดระยะเวลาที่ แ น่ น อน รวมไปถึ ง การสนั บ สนุ น ให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่จัดโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ดังนี้

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยธนาคารสนับสนุนให้คู่ค้า
ธุรกิจด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้าน
แรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของเจ้าหนี้ ธนาคารปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไข
คำ�้ ประกันและการบริหารเงินทุน รวมถึงการบริหารสภาพคล่องเพือ่
ให้ธนาคารมีความมั่นคง แข็งแกร่ง และมีความพร้อมที่จะช�ำระหนี้
ให้ แ ก่ เจ้ า หนี้ หากมี ก รณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขข้อ ใด
ข้อหนึ่งได้ ธนาคารมีนโยบายในการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
และความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยธนาคารมุ่งมั่นในการช�ำระคืน
หนี้และจ่ายเงินต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด รวมถึงการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหนี้
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ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำปี 2559

1. Thailand’s 7th National Conference on Collective Action against
		 Corruption จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
		(IOD)
2. CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและ
		 ควบคุมได้” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การเสวนาพิเศษ Anti-Corruption Collaboration “กรรมโกง
		 แบบไหน…ใครสนอง” และงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ แห่งชาติ
		 2559 จัดโดย Anti-Corruption Organization of Thailand
4. งานเสวนา “มาตรการภาคธุรกิจ ด้านทุจริตการติดสินบน”
		จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
		 ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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ทั้งนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้วยการจัดให้มกี าร
ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นและสินบนโดยให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของมาตรการที่ต้องมีการติดตามดูแลเป็นระยะ ๆ และก�ำหนด
ให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและ
สินบนอย่างเพียงพอและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำ
หน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ดังกล่าวและเพื่อจะได้น�ำไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด
3.2 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ สามารถติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ
ดังนี้
- ลู ก ค้ า หรื อ บุ ค คลทั่ ว ไป สามารถติ ด ต่ อ ผ่ า นพนั ก งานสาขา
หรือเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแล รวมทั้งการติดต่อ
ผ่านศูนย์บริการลูกค้า ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2777-7777
หรือสามารถท�ำเป็นหนังสือถึงผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ นี้ ธนาคารมี
การบันทึกการติดตามงานและตอบกลับภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด
- พนักงาน ธนาคารได้เปิดช่องทางในการติดต่อ รับเรือ่ งร้องเรียน
และการรายงานการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานในหลาย
ช่องทาง โดยนอกจากพนักงานจะสามารถเสนอความคิดเห็น
รายงาน หรือร้องเรียนเรื่องที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม เหตุการณ์
ทุจริต หรือต้องสงสัยว่าทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ผ่านผูบ้ งั คับบัญชาของตนได้โดยตรงแล้ว ยังสามารถด�ำเนินการ

ผ่านช่องทางอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ได้อีกด้วย
• Whistleblower Policy ซึ่งจัดเป็นนโยบายส�ำหรับการรับเรื่อง
		 ร้องเรียน รับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือ
		 ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของ
		 ธนาคาร การกระท�ำที่อาจสร้างความเสียหายให้กับลูกค้า
		 และกลุ ่ ม ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ รวมทั้ ง กรณี ที่ พ นั ก งานผู ้
		ร้ อ งเรี ย นอาจไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน
		เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความโปร่ ง ใสและการปฏิ บั ติ ต าม
		 หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานของธนาคาร โดย
		พนักงานสามารถรายงานเรื่องดังกล่าวได้หลายช่องทาง
		 ได้แ ก่ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.
		 co.th) ทางจดหมายส่งไปที่ ตู้ ปณ. 177 ปณศ. จตุจักร 10900
		 หรือติดต่อทางโทรศัพท์สายตรง (หมายเลข 0-2544-2000)
		ซึ่ ง จะมี ก ารรายงานสรุ ป ผลการด�ำเนิ น การในเรื่ อ งนี้ ใ ห้
		คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส
• HR Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-4444 ซึ่งเป็น
		ช่องทางส�ำหรับพนักงานในการสอบถามเกีย่ วกับการว่าจ้าง
		 หรือ ผลประโยชน์ รวมถึงเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
		เป็นการทั่วไป
• Purple People Talk เป็นช่องทางที่เปิดกว้างในการเสนอ
		 ความคิดเห็น รายงานปัญหาต่าง ๆ หรือใช้พดู คุยกับผูบ้ ริหาร
		 สูงสุดทรัพยากรบุคคล ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
		 (purple_talk@scb.co.th) เพื่อร่วมกันช่วยพัฒนาและปรับปรุง
		ให้ธนาคารเป็นองค์กรที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับของพนักงานผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยว่าผู้ร้องเรียนเป็นใคร เพื่อรักษา
ความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเพื่อป้องกัน
การได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน ซึ่งธนาคารมีการแต่งตั้งคณะ
ท�ำงานอิสระอย่างทันท่วงที เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ บื สวนเรือ่ งร้องเรียนหรือ
พฤติกรรมที่น่าสงสัย เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงาน ซึ่งหากพบว่ามีมูล
ความผิดจริง จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทางวินัยต่อไป
ซึ่งขั้นตอนในการด�ำเนินการมีดังต่อไปนี้
• พนักงานเสนอความคิดเห็น รายงาน ร้องเรียน หรือชีช้ อ่ งทาง
		 การทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีธ่ นาคารก�ำหนด โดยพนักงาน
		 สามารถแสดงความประสงค์ไม่แสดงตนได้ และเรื่องที่เสนอ
		จะถูกเก็บเป็นความลับ
• คณะท�ำงานรับข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
		 เบื้องต้น จากนั้นจึงแจ้งความคืบหน้าให้กับพนักงานผู้แจ้ง
		 รับทราบ ในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
• คณะท� ำ งานรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นส่ ง ต่ อ เรื่ อ งที่ พ บว่ า มี มู ล

กรณีที่ธนาคารได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามา ธนาคารจะไม่เปิดเผย
แหล่งข้อมูลหากมีข้อสงสัยว่าจะส่งผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้
เพื่อรักษาความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ส�ำหรับเปิดรับแจ้ง
ข้อร้องเรียน ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางกลางที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ถึ ง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่
เลขานุการบริษัท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งานผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาล ชั้น 21 โซนเอ
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-7156 โทรสาร : 0-2937-7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : company_secretary@scb.co.th
ในการปฏิบตั ติ อ่ ข้อร้องเรียนของลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
ที่กล่าวข้างต้น ธนาคารได้มีการจัดท�ำนโยบายและวิธีปฏิบัติงานไว้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
โดยจะมีการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะได้น�ำไปรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารต่อไป
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิด
เผยข้อมูลต่อนักลงทุนของธนาคารไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคาร โดยก�ำหนดหลักการส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน
และทันเวลา
2) การปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
จะต้องกระท�ำอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3) ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง รวมถึ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันใน
การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร
4) ข้ อ มู ล ข่ า วสารใดที่ จ ะมี ผ ลต่ อ ราคาซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข อง

ธนาคาร หรือถือได้ว่ามีความส�ำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจ
ลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ธนาคารจะด�ำเนิน
การเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันที ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ธนาคารได้ก�ำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
และก�ำหนดให้ ห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ ป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ รั บ
ผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดเผยต่อหน่วยงานทางการ
ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน ซึ่งธนาคารได้มีการก�ำหนดช่วงเวลาของ
การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเปิดเผยงบการเงินประจ�ำปีที่ได้
รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จะด�ำเนินการภายใน 60 วัน
นับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของธนาคาร การเปิดเผยงบการเงินแต่ละ
ไตรมาสที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จะด�ำเนินการ
ภายใน 45 วัน นับจากวันสิน้ รอบไตรมาสโดยธนาคารได้มกี ารจัดท�ำ
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis: MD&A) ประกอบด้วยเพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล
ที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจในผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารก�ำหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการ
และผู ้ บ ริ ห าร ซึ่ ง ข้ อ มู ล สรุ ป การเปลี่ ย นแปลงในการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 นั้น
ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายงานการถือครองหุน้ สามัญของกรรมการ
และผู้บริหาร” ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ส�ำหรับปี 2559 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้แก่นักลงทุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
รูปแบบของกิจกรรม

จ�ำนวนครั้ง

การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์
หรือการประชุมผ่านโทรศัพท์ (Conference Call)
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Roadshow)
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นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมของธนาคาร เพื่อน�ำเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ
ของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อมวลชนด้วย

รายงานประจ� ำปี 2559

ความผิดจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบสวนตาม
ระเบียบธนาคาร หรือส่งเรือ่ งให้หน่วยงานการป้องกันอาชญากรรม
ทางการเงินและความปลอดภัยด�ำเนินการต่อไป
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รายงานประจ� ำปี 2559

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
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4.2 นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อนักลงทุนให้มีความ
ถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ ชั ด เจน และทั น เวลา รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ
หลักการการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ก�ำหนด
ไว้ เช่น การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเข้าร่วมประชุมกับ
นักลงทุน การจัดงาน Roadshow ต่าง ๆ เป็นต้น นักลงทุนสัมพันธ์
ยังท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้ และสถาบั น จั ด อั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถือ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer และผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร ได้ให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอ
ทั้ ง นี้ จรรยาบรรณของนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ไ ด้ แ สดงไว้ ใ นเว็ บ ไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “นักลงทุนสัมพันธ์”
“จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์”
ผู้สนใจสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4358
โทรสาร : 0-2937-7721
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : investor.relations@scb.co.th
เว็บไซต์ : www.scb.co.th
4.3 ผู้สอบบัญชี
ธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียหรือมีการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พจิ ารณา
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีใน

แต่ละปีให้มคี วามเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
พร้ อ มทั้ ง จ�ำนวนเงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี ให้ ค ณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
ผู้ส อบบัญชีแ ละก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่า สอบบัญชีในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ในปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารมีค่าใช้จ่ายจาก
การสอบบัญชีจ�ำนวน 27.9 ล้านบาท โดยธนาคารและบริษัทย่อย
ของธนาคารมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นนอกเหนือจากการ
สอบบัญชี ดังนี้
- การตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของทางการ ได้แก่ การตรวจสอบ
รายงานพิเศษและตรวจสอบรายงานทางการ การตรวจสอบการ
ใช้ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบการ
ด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
- การตรวจสอบศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- บริการด้านภาษี
- การสอบทานมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับใช้
(บริษัทประกัน)
- การสอบทานรายงานการเงิน
ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นจ�ำนวน 9.2 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2559 มีการ
ช�ำระไปในรอบปีบัญชี 2559 เป็นจ�ำนวน 1.2 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ
จ�ำนวน 8.0 ล้านบาทจะด�ำเนินการช�ำระในปี 2560
4.4 การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารมุ่งด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไป
ตามมาตรฐานทีด่ ที งั้ ในระดับประเทศและระดับสากล อย่างไรก็ตาม
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ยังมีหลักเกณฑ์
บางประการที่ธนาคารยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือยังปฏิบัติได้
ไม่ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดและค�ำชี้แจงดังนี้
• ค่ า ตอบแทนกรรมการทุ ก รู ป แบบควรได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ประจ�ำทุ ก ปี – ธนาคารน�ำเสนอค่ า ตอบแทน
กรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล
ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับค่าตอบแทนที่เป็น
สิทธิประโยชน์อื่น ธนาคารเห็นว่าเนื่องจากยังประเด็นความ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 16 คน จากจ�ำนวน
กรรมการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น คื อ 17 คน ทั้ ง นี้
ธนาคารได้จัดโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ตลอดจนให้มีองค์ประกอบที่
มีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน อายุ เพศ และคุณสมบัติที่ส�ำคัญอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารทั้ง 16 คนดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการ
ที่ เ ป็ น สุ ภ าพสตรี จ�ำนวน 3 คน และสุ ภ าพบุ รุ ษ จ�ำนวน 13 คน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการธนาคาร
การบั ญ ชี แ ละการเงิ น การจั ด การองค์ ก ร การวางแผนกลยุ ท ธ์
การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาสังคมและการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายและกฎระเบียบของสถาบันการเงิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่ล้วน
เป็นประโยชน์และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร สามารถสรุปได้ดังนี้
• กรรมการอิสระ* จ�ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.25)
ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายประสัณห์ เชื้อพานิช ดร. กุลภัทรา สิโรดม นายเอกกมล
คี รี วั ฒ น์ นายเกริ ก วณิ ก กุ ล ดร. ทวี ศั ก ดิ์ กออนั น ตกู ล
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และนายกานต์ ตระกูลฮุน
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จ�ำนวน 3 คน (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18.73) ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย นางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ และนายอาทิตย์ นันทวิทยา
• กรรมการที่ มิ ใช่ ผู ้ บ ริ ห าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ เ ป็ น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.จิรายุ
อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา ม.ร.ว.ดิ ศ นั ด ดา ดิ ศ กุ ล ดร. เอกนิ ติ
นิติทัณฑ์ประภาศ และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
รายนามกรรมการธนาคารและจ�ำนวนปี ที่ ด�ำรงต�ำแหน่ ง
มีรายละเอียดตามตารางที่ 1

* “กรรมการอิสระ” หมายถึ ง กรรมการอิ สระของธนาคารที่ มีคุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่ สนส.13/2552 เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
และ/หรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนฯ ซึ่ง
ก�ำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ

รายงานประจ� ำปี 2559

ไม่ชดั เจนในเรือ่ งสิทธิประโยชน์อนื่ อยูห่ ลายประการ จึงมีความ
เป็นไปได้ที่แต่ละองค์กรจะนิยามความหมายไว้แตกต่างกัน
ดั ง นั้ น ธนาคารจึ ง มิ ไ ด้ ร ะบุ เรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ไว้ ใ น
ค่าตอบแทนกรรมการที่น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• โครงสร้ า งผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ เ ปิ ด เผยควรแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่
แท้จริงของธนาคารได้อย่างชัดเจน – ข้อมูลโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ที่
ยั ง คงปรากฏรายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี ค�ำว่ า “Nominees” อยู ่ นั้ น
เนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตาม
ความสนใจของนักลงทุนสถาบันทีม่ ตี อ่ หุน้ ของธนาคาร จึงเป็น
เรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร
• คณะกรรมการควรมี ข นาดที่ เ หมาะสม โดยต้ อ งมี จ� ำ นวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน - ณ สิน้ ปี 2559 ธนาคารมี
กรรมการจ�ำนวน 16 คน โดยธนาคารเห็นว่า เป็นจ�ำนวนที่
เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคารที่ขยายตัว มีความ
ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่ธนาคารต้องมี
กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย
เพื่อที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ธนาคารควรก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
แจ้งต่อคณะกรรมการหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายเกีย่ วกับการ
ซือ้ ขายหุน้ ของธนาคารทีต่ นถืออยูอ่ ย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
ท�ำการซื้ อ ขาย – ธนาคารยั ง ไม่ มี น โยบายในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
เนื่องจากธนาคารได้มีการก�ำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่ชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย
จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ระเบียบการควบคุม
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ระเบียบเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และหลักเกณฑ์
การเปิ ด เผยการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ธ นาคารของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการก�ำหนดระยะเวลาห้ามการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ธนาคาร (Non-trading Period) ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
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ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
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ชื่อ
ต�ำแหน่ง		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง		 จ�ำนวนปีที่ด�ำรง		
							 เป็นกรรมการ		 ต�ำแหน่งกรรมการ1)
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1. นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ
6 มีนาคม 2527
				
		
2 ตุลาคม 2535
								
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 10 ธันวาคม 2542
3. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
18 กันยายน 2530
2)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2 กุมภาพันธ์ 2542
4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
				
กิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหา 			
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
5. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ และ		
4 เมษายน 2556
				
ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการ 		
22 พฤศจิกายน 2539
						
5 เมษายน 2542
								
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
19 มิถุนายน 2552
				
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5 เมษายน 2554
9. นายเกริก วณิกกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1 พฤศจิกายน 2558
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5 เมษายน 2559
10. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล3)
11. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
22 กันยายน 2557
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
12. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ และกรรมการสรรหา
25 พฤศจิกายน 2558
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
5 เมษายน 2559
13. นายกานต์ ตระกูลฮุน4)
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ และ		
25 พฤศจิกายน 2558
				
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
21 มกราคม 2545
				
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
2 เมษายน 2558
				
เจ้าหน้าที่บริหารกรรมการบริหาร และ
				
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ครั้งที่ 1: 7 ปี (ปี 2527-2534)
ครั้งที่ 2: 24 ปี 3 เดือน
(ปี 2535 – ปัจจุบัน)
17 ปี 1 เดือน
29 ปี 3 เดือน
17 ปี 11 เดือน
(กรรมการอิสระ 7 ปี 2 เดือน)
3 ปี 9 เดือน
ครัง้ ที่ 1: 2 ปี 2 เดือน (ปี 2539-2542)
ครั้งที่ 2: 17 ปี 9 เดือน
(ปี 2542– ปัจจุบัน)
7 ปี 6 เดือน
5 ปี 9 เดือน
1 ปี 2 เดือน
9 เดือน
2 ปี 3 เดือน
1 ปี 1 เดือน
9 เดือน
1 ปี 1 เดือน
14 ปี 11 เดือน
1 ปี 9 เดือน

หมายเหตุ:
1)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2)
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของธนาคารตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2552
3)
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ		
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
4)
นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
ธนาคารได้ก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่ เ กิ น กว่ า 9 ปี โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ ป ี 2558 เป็ น ต้ น ไป
ส�ำหรับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก�ำหนด
ให้กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
5.3 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ธนาคารได้มีการแบ่งแยกต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าที่ของนายก
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การก�ำกับดูแล และความโปร่งใสของการด�ำเนินงาน
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นายกกรรมการ – นายกกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระ
และไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้งไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานประจ�ำของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่ง
แยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
การบริหารงาน โดยนายกกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ส�ำคัญใน
การก�ำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดูแลให้มีวาระการประชุมที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะเรือ่ งยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรร
เวลาให้ฝ่ายบริหารมีการน�ำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและทันการณ์
เปิดโอกาสให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและ
สอบถามได้อย่างทัว่ ถึง ตลอดจนดูแลให้มติทปี่ ระชุมมีความชัดเจน
พร้อมให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
รวมถึงท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นายก
กรรมการยังมีหน้าที่ส�ำคัญในการดูแลให้การก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคารเป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำหนดไว้ เช่น เรือ่ งองค์ประกอบของ

คณะกรรมการธนาคาร การท�ำหน้าที่ของกรรมการ แผนสืบทอด
ต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
ประธานกรรมการบริ ห าร – คณะกรรมการธนาคารแต่ ง ตั้ ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ�ำนาจ
หน้าทีค่ วบคุมดูแลธนาคารตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและด�ำเนินกลยุทธ์
รวมถึ ง นโยบายที่ ส�ำคั ญ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของธนาคาร
นอกเหนือจากการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยอืน่ ๆ ตลอดจนดูแลการท�ำงานของคณะกรรมการบริหารให้
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการ
บริหารมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารได้ ทั้งนี้ กฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหารได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้
หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “กฎบัตร”
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ในปี
2559 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนายอาทิตย์ นันทวิทยา
ซึ่งเป็นกรรมการของธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิมนายอาทิตย์ นันทวิทยา
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ
บริ ห าร) โดยมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในด้ า นการก�ำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมถึงการบริหารงานของ
กลุม่ งานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานทีก่ �ำหนดภายใต้หลักบรรษัท
ภิบาลเพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และเป็นองค์กรที่
เติบโตอย่างยั่งยืน
5.4 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายเรื่องการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ของคณะกรรมการธนาคาร (รวมถึงผู้บริหารระดับสูง) ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยก�ำหนดให้กรรมการธนาคารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่ดีข องสมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และยังก�ำหนดให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
สามารถเป็ น ประธานกรรมการ กรรมการที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห าร หรื อ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน
บริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
นอกเหนื อ จากนโยบายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ธนาคารยั ง ได้ ก�ำหนด
แนวทางปฏิ บั ติ ภ ายในส�ำหรั บ การด�ำรงต�ำแหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น

รายงานประจ� ำปี 2559

5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะต้อง
ออกจากต�ำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
โดยกรรมการซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้
พอดีหนึ่งในสามให้ใช้จ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไร
ก็ตาม กรรมการซึ่งออกจากต�ำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้อีก
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โดยให้กรรมการธนาคารแจ้งการรับต�ำแหน่งอื่นใดในบริษัทและ
องค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ซึง่ จะเป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ทางการ โดยเลขานุการบริษัทจะท�ำหน้าที่แจ้งการเปลีย่ นแปลงการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคาร
ทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
ธนาคารทีไ่ ด้แสดงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในรายงานประจ�ำปีฉบับนีแ้ สดง
ให้เห็นว่าไม่มีกรรมการคนใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
รวมกันเกิน 5 บริษัท และไม่มีกรรมการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร (ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการ ผูม้ อี �ำนาจลงนาม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
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5.5 บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมุ ่ ง ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยใช้ ม าตรฐาน
จริยธรรมที่สูงที่สุดและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดย
คณะกรรมการธนาคารมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมาย รวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งอ�ำนาจอนุมัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการธนาคาร เช่น การก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายทางการเงินส�ำหรับธนาคาร โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
คณะกรรมการธนาคารได้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนและอนุ มั ติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของธนาคารซึ่งได้ก�ำหนดให้
มีการพิจารณาเป็นการประจ�ำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารที่จัดขึ้นในช่วงกลางปีและช่วงปลายปี นอกเหนือจากนั้น
คณะกรรมการธนาคารยังมีความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ
นโยบายและทิ ศ ทางการด�ำเนิ น งานที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารเสนอ ก�ำกั บ
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการค�ำนึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอด
ต�ำแหน่งของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสม�่ำเสมอ การวางโครงสร้างและ
ก�ำหนดกระบวนการเพือ่ ให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับ
และตรวจสอบ และการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม ซึ่ ง รวมถึ ง
การพิจารณาทบทวนโครงสร้างและกระบวนการดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอ ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมทั้ ง อ�ำนาจอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการธนาคารได้ แ สดงไว้ ใ น
เว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับ

ดูแลกิจการ” “กฎบัตร” “กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร” (หัวข้อ
“อ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคาร”)
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารมุ่งที่จะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร ซึ่งก�ำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรม
ภายใต้หลักการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ก) ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และ
คุณธรรม ข) การด�ำเนินธุรกรรมส่วนตัว ค) การรักษาความลับ ง) การ
เปิดเผยเรื่องผลประโยชน์ จ) การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ฉ) การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง นอกจากนี้
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นที่จะ
ด�ำเนินการและยึดถือในหลักการในด้านต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
จรรยาบรรณธนาคาร จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ธนาคาร จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร และจรรยาบรรณพนักงาน
ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB”
“การก�ำกับดูแลกิจการ” “จรรยาบรรณ”
5.6 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย
กลั่นกรองและก�ำกับดูแลงานเฉพาะด้านต่าง ๆ ดังนี้
5.6.1คณะกรรมการชุดย่อย
			 ธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 4 ชุด เพื่อช่วย
			 พิ จ ารณาและกลั่ น กรองงานต่ า ง ๆ เฉพาะด้ า นตามที่
			 ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
			 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
			 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะ
			 กรรมการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ซึ่ ง จะมี ก ารประชุ ม ตาม
			หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
			 แต่ละคณะและในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการ
			ก�ำหนดวันประชุมของแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
			 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
			แต่ละคณะปรากฏอยูใ่ นกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
			 แต่ ล ะคณะ ตามที่ แ สดงไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ www.scb.co.th
			 ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ”
			 “กฎบัตร” ส�ำหรับปี 2559 คณะกรรมการชุดย่อยมีการ
			ด�ำเนินงานสรุปได้ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ

การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังมีหน้าที่ส�ำคัญในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
ภายนอก พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะ
กรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีภายนอก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน ซึ่งมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วย นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ประธาน
ั น์
กรรมการตรวจสอบ) ดร. กุลภัทรา สิโรดม นายเอกกมล คีรวี ฒ
นายเกริก วณิกกุล และ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกคนมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงินและมีกรรมการตรวจสอบ 2 คนที่จบการศึกษาด้าน
บั ญ ชี - การเงิ น ส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งานในปี 2559 ของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

คณะกรรมการบริ ห ารมี ห น้ า ที่ แ ละบทบาทที่ ส�ำคั ญ ในการ
บริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารกิจการของธนาคาร ตามที่คณะ
กรรมการธนาคารมอบหมาย โดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ในการกลัน่ กรองเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการธนาคาร
พิ จ ารณา รวมถึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ เรื่ อ งอื่ น ๆ ตามขอบเขต
อ�ำนาจที่ก�ำหนดไว้โดยคณะกรรมการธนาคารและใน กฎบัตร
คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมี
การประชุมรวมทั้งสิ้น 48 ครั้ง

ทั้ ง นี้ การประชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั้ ง ที่ 15/2559
เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ตรวจสอบ 2 คน ได้แก่ นายเกริก วณิกกุล และ ดร. ทวีศักดิ์
กออนันตกูล เป็นกรรมการบริหาร และบุคคลทั้งสองได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2560 ดังนั้น ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีจ�ำนวน
3 คน ได้แก่ นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ) ดร. กุลภัทรา สิโรดม และนายเอกกมล คีรีวัฒน์

• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 เพื่อท�ำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ได้แก่
รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การก�ำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ การปฏิ บั ติ ต าม
หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และการบริหารความเสี่ยง เช่น
การสอบทานให้ ธ นาคารมี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า ง
ถูกต้องและเพียงพอ การสอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดให้มี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล การสอบทานประสิทธิผลของระบบในการ
ติ ด ตามให้ ธ นาคารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก�ำหนดของทางการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบทานประสิทธิภาพของระบบ

• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) สรรหากรรมการและ
เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 2) สรรหาผู้บริหารระดับสูงและดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
และ 3) ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล
ของธนาคารเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลของ
หน่วยงานทีม่ อี �ำนาจก�ำกับดูแลตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียด
เป็ น ไปตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นกฎบั ต รคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานประจ� ำปี 2559

ธนาคารซึ่งจะประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวนหนึ่ง
และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของธนาคารหรือเป็นบุคคลภายนอก
อื่นอีกจ�ำนวนหนึ่งก็ได้ โดยกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการ
ธนาคารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการ
ธนาคารจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธาน
กรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ และนายอาทิตย์
นันทวิทยา ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 6 คน และ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอีก
1 คน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 15/2559
เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซงึ่ ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร
ทั้งหมดจ�ำนวน 5 คน ได้แก่ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธาน
กรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ นายเกริก วณิกกุล
(กรรมการอิสระ) ดร. ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล (กรรมการอิสระ) และ
นายอาทิตย์ นันทวิทยา โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
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รายงานประจ� ำปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล มีจ�ำนวน 5 คน ได้แก่ ดร. จิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุ ธ ยา (ประธานกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ)
นาย วี ร ะวงค์ จิ ต ต์ มิ ต รภาพ (กรรมการอิ ส ระ) นายกานต์
ตระกูลฮุน (กรรมการอิสระ) และ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละคน
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคาร ส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งานในปี 2559 ของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ปรากฏ
ตามรายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
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• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�ำหนดทิศทาง ก�ำกับดูแล และวางกรอบการด�ำเนินงาน
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการวางรากฐาน
สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1) การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ 2) การสร้าง
เครื อ ข่ า ยจิ ต อาสา และ 3) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม
กรรมการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมทุ ก คนเป็ น กรรมการธนาคาร
และมี ว าระการด�ำรงต�ำแหน่ ง เท่ า กั บ ระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมมี จ�ำนวน 5 คน ได้ แ ก่
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อ
สังคม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ดร. กุลภัทรา สิโรดม (กรรมการ
อิสระ) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
และนายอาทิตย์ นันทวิทยา ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2559
ของคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ปรากฏตามรายงานของ
คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม ทีแ่ สดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้

5.6.2 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ส� ำ คั ญ ด้ า นการจั ด การ
				คณะกรรมการชุดย่อยทีส่ �ำคัญด้านการจัดการของธนาคาร
				 (คณะกรรมการฝ่ า ยจั ด การ) มี 4 ชุ ด ประกอบด้ ว ย
				 คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
				คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น และ
				 คณะกรรมการบริ ห ารการลงทุ น ตราสารทุ น ทั้ ง นี้
				บทบาทและภาระหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
				 ด้านการจัดการแต่ละชุด มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
• คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจั ด การมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการ
จัดท�ำแผนธุรกิจและแผนงานประจ�ำปี ทบทวนผลการด�ำเนินงาน
และก�ำหนดแนวทางการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวะการแข่งขัน รวมถึงติดตามการด�ำเนินงานและตัดสินใจ
ในโครงการส�ำคัญของธนาคาร โดยในปี 2559 คณะกรรมการ
จัดการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 33 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีภารกิจและความรับผิดชอบ
หลักในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทใน
เครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
		 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร /
		 คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหาร
		 ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท
		 ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจาก
		 ตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
		และความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
		ทางการเงิน
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดย
		 สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ
		กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. อนุมัติแบบจ�ำลองความเสี่ยงต่าง ๆ
4. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง
		และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินด�ำเนินการตาม
		นโยบายบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารก�ำหนดและปฏิบัติตาม
		หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
		 ความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และ
		การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย
ผู้บริหารในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้
1. กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. Chief Risk Officer
3. Chief Financial Officer
4. Chief Legal and Control Officer
5. Chief Technology Officer
6. Chief Strategy Officer
7. ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center
8. ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 11 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบก�ำกั บ ดู แ ลความเสี่ ย งของธนาคารด้ า นสภาพคล่ อ ง
(Liquidity Risk) ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และด้าน
อั ต ราแลกเปลี่ ย น (Exchange Rate Risk) โดยมี ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ ในการก�ำหนด สอบทาน และให้ความเห็นชอบ
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงของธนาคาร ทั้งในด้านการจัดหา
แหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง ด้านอัตราดอกเบีย้ และด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน รวมถึงดูแลความพอเพียงของการด�ำรงเงินกองทุน
ที่ต้องมีเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงการ
มี เ งิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 2 ในระดั บ ที่ เ หมาะสม ตลอดจนดู แ ล
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่อาจแย่ลงและสถานการณ์ที่
ไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม โดยในปี 2559 คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
คณะกรรมการบริ ห ารการลงทุ น ตราสารทุ น มี ห น้ า ที่ แ ละ

ความรับผิดชอบในการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติการลงทุน
ในหลักทรัพย์ตราสารทุน หรือการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนของธนาคาร รวมถึงก�ำหนดกระบวนการลงทุน การ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุนมี
การประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
5.7 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคารตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการก�ำหนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ส�ำหรับวาระการประชุมคณะ
กรรมการธนาคารจะก�ำหนดโดยนายกกรรมการ โดยที่ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือกรรมการอื่น สามารถร่วมก�ำหนดวาระการประชุมผ่าน
การประสานงานกับเลขานุการบริษัทได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารยังก�ำหนดเป็นนโยบายให้มีการประชุมกรรมการธนาคาร
ที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอทุก 6 เดือน ทั้งนี้
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแต่ละครั้ง กรรมการจะได้รับ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
กรรมการได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากกรรมการ
ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลได้โดยการติดต่อ
ผ่านเลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง ผู้บริหารจะได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้ข้อมูลแก่
กรรมการโดยละเอียด อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้กรรมการได้ท�ำความ
รู้จักกับผู้บริหารซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งด้านบริหารต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารยังได้
ก�ำหนดไว้เป็นนโยบายอย่างชัดเจนว่า หากการประชุมมีวาระที่จะ
ต้องมีการลงมติ จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดอยู่ในที่ประชุม
ส�ำหรับปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 16 ครั้ง (รวมการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ หรือ Board
Retreat จ�ำนวน 1 ครั้ง) และการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ครั้ง (โดยมีกรรมการอิสระหนึ่ง
ท่านท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำการประชุม) ทั้งนี้
รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการ
แต่ละคณะในปี 2559 แสดงไว้ในตารางที่ 2

รายงานประจ� ำปี 2559

6. รายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งสม�่ ำ เสมอใน
		 สิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ
		นโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
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ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2559
เงินรางวัล
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา กรรมการ ส�ำหรับ
บริหาร
ตรวจสอบ
กิจกรรม
เพือ่ สังคม ค่าตอบแทน ผลการด�ำเนินงาน
และบรรษัทภิบาล
ปี 2558
นายอานันท์ ปันยารชุน
16/16
1/1
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
15/16
44/48
1/1
16/16
3/3
8/8
1/1
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1)
2)
15/16
9/9
11/11
1/1
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
14/16
12/12
1/1
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
11/16
1/1
14/16
12/12
5/6
1/1
ดร. กุลภัทรา สิโรดม 3)
นายเอกกมล คีรีวัฒน์
16/16
11/12
1/1
16/16
9/9
3/3
1/1
นายเกริก วณิกกุล 4)
5)
8/12
6/9
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
15/16
2/3
7/8
1/1
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 6)
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
13/16
8/11
1/1
10/12
8/8
นายกานต์ ตระกูลฮุน 7)
8)
14/16
3/6
3/3
1/1
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15/16
40/48
9/9
1/1
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
15/16
44/48
8/9
1/1
3/3
0/1
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 5) 4/4
7)
4/4
3/3
1/1
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
12/12
35/39
6/7
1/1
นายญนน์ โภคทรัพย์ 9)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

หมายเหตุ:
1)
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ลาออกจากคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล แทนนายชุมพล ณ ล�ำเลียง มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
2)
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม แทน ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา มีผลตั้งแต่วันที่
5 เมษายน 2559
3)
ดร. กุลภัทรา สิโรดม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
4)
นายเกริก วณิกกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่
วันที่ 5 เมษายน 2559
5)
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนต�ำแหน่งของศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิจารณ์ พานิช ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 และ ดร. ทวีศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
6)
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
7)
นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนต�ำแหน่งของนายชุมพล ณ ล�ำเลียง ซึ่งครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 และนายกานต์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
8)
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
9)
นายญนน์ โภคทรัพย์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559

5.8.1 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
			ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
			การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร
			 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
			 ของกรรมการรายบุคคล 2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
			 ของนายกกรรมการ 3) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
			 คณะกรรมการธนาคารทัง้ คณะ และ 4) การประเมินผลการ
			 ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ ในการ
			ประเมินยังได้รวมถึงการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
			การปฏิบัติหน้าที่ของทีมเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุน
			การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารด้วย
			การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร
			 จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบ
			 ประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และ
			รวบรวมสรุ ป ผลการประเมิ น เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะ
			 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลก่อน
			 รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับ
			จากการประเมินผลให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
			และหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการท�ำงานของ
			 คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการท�ำงานของทีมงาน
			สนับสนุน
			 นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการ
			ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามหลักการก�ำกับดูแล
			กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
			 แห่งประเทศไทย ธนาคารได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก
			ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้านการ
			 ก�ำกับดูแลกิจการ ท�ำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
			 ของคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุก ๆ 3 ปี โดยเริ่มด�ำเนิน
			 การมาตัง้ แต่ปี 2555 ซึง่ การประเมินของทีป่ รึกษาภายนอก
			จะประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ การประเมิ น ที่ ค รอบคลุ ม การ
			 ประเมินทั้ง 4 ส่วนดังกล่าวเช่นกัน จากการประเมินผล
			 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ประจ�ำปี 2559
			 พบว่า มีผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดี กล่าวคือ
			การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยส่วนใหญ่ของคณะกรรมการธนาคาร
			และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ น ไปตามเป้ า หมายหรื อ
			 สูงกว่าเป้าหมายทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ กรรมการยังได้

			 ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะ
			กรรมการธนาคารได้รบั ทราบผลการประเมินดังกล่าวและ
			เห็นชอบให้มีการปรับปรุงการด�ำเนินงานตามผลที่ได้รับ
			 จากการการประเมิ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการธนาคาร
			สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
			ของธนาคาร
			การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของ
			 ธนาคารในต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
			 ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหาร
			ระดับสูงในระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปอยูภ่ ายใต้ความ
			 รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
			 บรรษัทภิบาล ทีจ่ ะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่
			 พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ การประเมินผลดังกล่าวจัดให้มขี นึ้ เป็น
			ประจ�ำทุกปี
5.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์การท�ำงานในอดีตทีส่ ามารถตอบ
สนองความต้องการของต�ำแหน่งที่ว่างลงได้โดยมีการใช้ Board Skill
Matrix เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณสมบัติของกรรมการทั้งหมด
เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการใน
กรณีที่มีการสรรหากรรมการอิสระ ส�ำหรับกรรมการที่เป็นตัวแทน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น โดยหลักแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดย
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้
รับการเสนอชื่อดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้อง
สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการจ�ำกัดการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่น โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมจาก
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท ไทย และจากการเสนอชื่อ โดยกรรมการแต่ละ
คน และจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการกลั่นกรองว่ามี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งภายหลังที่
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอ
ดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะด�ำเนินการหารือและขอความเห็นชอบจาก

รายงานประจ� ำปี 2559
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
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ส�ำหรับแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้ตรงกับ
กลยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารนั้น คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้มีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลที่ต้องการในกรรมการแต่ละคนและความรู้ความช�ำนาญที่
ต้องการให้มีในคณะกรรมการธนาคารโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) ความรู้ ความช�ำนาญหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
เชิงมหภาค (2) ความรู้ ความช�ำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน
ในการบริหารจัดการสถาบันการเงิน และ (3) ความรู้ ความช�ำนาญ
หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่
ของคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ยังได้มีการทบทวน Board Skill Matrix ให้มีความ
เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การพิจารณา
สรรหาบุคคลที่ควรจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการใหม่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ
สูงของธนาคาร อันได้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ ก่อน
น�ำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่อไป
ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล และผู ้ บ ริ ห ารของธนาคารที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ ด�ำเนิ น การโดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง
ความแตกต่างด้าน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือ
ความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย
5.10 แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่อง
ในการบริ ห ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การพิ จ ารณาแผนพั ฒ นาเพื่ อ
ทดแทนต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขนึ้ ไป
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ธนาคารมี ก ารวางแผน สรรหา คั ด เลื อ ก และ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในต�ำแหน่งงานหลักที่

มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเมื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นั้ น ๆ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เกษี ย ณอายุ ลาออก หรื อ
เหตุประการอื่น จนส่งผลให้ต�ำแหน่งนั้น ๆ ว่างลง
นอกเหนือจากนั้น ธนาคารยังได้มีการปรับปรุง Competency Set
ส�ำหรับแต่ละระดับและแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อใช้
ในการก�ำหนดเส้นทางอาชีพ (Career Roadmap) และน�ำมาใช้ในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานต่าง ๆ ของธนาคารด้วย
5.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
5.11.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
					คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของ
					กรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
					ภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
					 ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และ
					เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้
					ธนาคารต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และ
					มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนที่
					สะท้ อ นถึ ง ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
					กรรมการแต่ ล ะคน โดยคณะกรรมการสรรหา
					 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท�ำหน้าที่เสนอแนะ
					ค่ า ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่
					เหมาะสมต่ อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ เสนอให้ ที่
					ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
					 ส�ำหรับปี 2559 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติเห็นชอบ
					 ให้ น ายกกรรมการ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนจ�ำนวน 1.8
					 ล้านบาทต่อปี และกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจ�ำนวน
					 1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่
					 ปี 2543 โดยในปี 2559 ค่าตอบแทนรายปีในต�ำแหน่ง
					 กรรมการธนาคาร รวมทั้งสิ้น 19 คน (โดยนับรวม
					กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่และที่พ้นจากต�ำแหน่ง
					 ระหว่างปี) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 20.65 ล้านบาท
					นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวยังได้อนุมัติ
					การจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ
					 0.5 ของเงิ น ปั น ผล โดยให้ ค ณะกรรมการธนาคาร
					พิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงินรางวัลกรรมการทีเ่ หมาะสม
					ภายใต้อตั ราทีก่ �ำหนด และให้กรรมการพิจารณาจัดสรร
					ตามที่เห็นควร ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
					 ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2558 ในอัตรา 5.50 บาท

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

ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
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30,000
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45,000
30,000

15,000
10,000

รายงานประจ� ำปี 2559

					 ต่อหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินปันผลรวม 18,696 ล้านบาท
					โดยเงิ น รางวั ล กรรมการส�ำหรั บ ผลการด�ำเนิ น งาน
					 ปี 2558 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 54 ล้านบาท หรือร้อยละ
					0.29 ของเงินปันผล
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หมายเหตุ:
• ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ธน าคารไท ยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)

โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กับกรรมการแต่ละคน ปรากฏตามที่แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลส�ำหรับปี 2559 (หน่วย:ล้านบาท)
เงินรางวัล
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา กรรมการ ส�ำหรับ
บริหาร
ตรวจสอบ
กิจกรรม
เพือ่ สังคม ค่าตอบแทน ผลการด�ำเนินงาน
และบรรษัทภิบาล
ปี 2558
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
1.80
5.06
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
1.20
3.38
1)
3. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
1.20
0.12
0.52
3.38
2)
4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
1.20
0.61
0.47
3.38
5. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
1.20
1.10
3.38
6. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
1.20
3.38
3)
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
1.20
0.73
0.32
3.38
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
1.20
0.72
3.38
4)
9. นายเกริก วณิกกุล
1.20
0.53
0.12
0.56
10. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 5)
0.89
0.50
6)
11. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
1.20
0.19
0.34
3.38
12. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
1.20
0.44
0.34
7)
13. นายกานต์ ตระกูลฮุน
0.89
0.35
14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 8)
1.20
0.30
0.12
0.34
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
1.20
3.60
0.45
3.38
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
1.20
2.53
5)
17. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 0.31
0.19
3.38
18. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง 7)
0.31
0.19
3.38
9)
19. นายญนน์ โภคทรัพย์
0.85
0.75
0.09
2.53
10)
20. นายมาริษ สมารัมภ์
0.85
11)
21. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
2.11
22. นายกุลิศ สมบัติศิริ 12)
2.53
รวม		
20.65
4.35
3.77
2.08
2.55
54.00

รายงานประจ� ำปี 2559

รายชือ่
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หมายเหตุ:
1)
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ลาออกจากคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
		 และบรรษัทภิบาล แทนนายชุมพล ณ ล�ำเลียง มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
2)
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม แทน ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา มีผลตั้งแต่วันที่
		 5 เมษายน 2559
3)
ดร. กุลภัทรา สิโรดม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
4)
นายเกริก วณิกกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
		 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
5)
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนต�ำแหน่งของศาสตราจารย์ นายแพทย์
		 วิจารณ์พานิช ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 และ ดร. ทวีศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
		 กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
6)
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
		 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
7)
นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนต�ำแหน่งของนายชุมพล ณ ล�ำเลียง ซึ่งครบ
		 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 เมษายน 2559 และนายกานต์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
		 และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจกรรม
		 เพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
9)
นายญนน์ โภคทรัพย์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559
10)
นายมาริษ สมารัมภ์ ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
11)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558
12)
นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558
8)

					 ทั้ ง นี้ “ผู ้ บ ริ ห าร” ตามนิ ย ามของส�ำนั ก งานคณะ
					กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
					 ผู้จัดการ หรือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
					นั บ ต่ อ จากผู ้ จั ด การลงมา ผู ้ ซึ่ ง ด�ำรงต�ำแหน่ ง เที ย บ
					เท่ากับผูด้ �ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย และ
					ให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารใน
					สายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย
					 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยในปี 2559 ธนาคารมีผู้บริหาร
					 ตามนิยามดังกล่าวจ�ำนวน 9 คน ซึ่งได้รับค่าตอบแทน
					 ในรูปของ เงินเดือน โบนัส และเงินช่วยเหลือ รวมเป็น
					 เงินทั้งสิ้น 334.53 ล้านบาท (รวมจ�ำนวนผู้บริหารที่
					 ลาออกและเปลี่ยนต�ำแหน่งระหว่างปี จ�ำนวน 2 คน)
					และ “ผู ้ บ ริ ห าร” ตามนิ ย ามของธนาคารแห่ ง
					 ประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
					 ขึ้นไป โดยในปี 2559 มีผู้บริหารตามนิยามดังกล่าว
					 จ�ำนวน 94 คน ซึง่ ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน

					 โบนัส และเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,334.78
					ล้านบาท (รวมจ�ำนวนผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี
					 จ�ำนวน 11 คน)
5.11.3		 ผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการของกรรมการ
					และผู้บริหาร
					กรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้รับผลประโยชน์
					 และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของธนาคาร โดย
					กรรมการมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลและการตรวจ
					สุขภาพเช่นเดียวกับที่ผู้บริหารของธนาคารในระดับ
					ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปมีสทิ ธิได้รบั และธนาคารยังได้
					 จัดให้มรี ถประจ�ำต�ำแหน่งส�ำหรับนายกกรรมการ ทัง้ นี้
					 ในปี 2559 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3 คน ได้รับ
					 ผลประโยชน์ในรูปสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) เป็น
					 จ�ำนวนเงิน 15,084.50 บาท ส่วนผู้บริหารของธนาคาร
					 ได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
					 พนั ก งาน เช่ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษา
					 พยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
					สวั ส ดิ ก ารเงิ น กู ้ เงิ น สมทบกองทุ น ส�ำรองเลี้ ย งชี พ
					 เป็นต้น ทัง้ นี้ ในปี 2559 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
					ของธนาคารส�ำหรับผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงาน
					คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					 ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส จ�ำนวน
					 7 คน คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 6.05 ล้านบาท และส�ำหรับ
					ผูบ้ ริหารตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่
					 ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จ�ำนวน 86 คน
					 คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 40.75 ล้านบาท
5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
การด�ำเนินการที่ส�ำคัญ และกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
จัดให้มีเอกสารส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อเป็น
ข้ อ มู ล ประกอบการท�ำหน้ า ที่ ก รรมการ ได้ แ ก่ คู ่ มื อ กรรมการ
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5.11.2		 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
					 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
					รับผิดชอบในการน�ำเสนอค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร ซึง่
					รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
					บริ ห าร เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาให้
					ความเห็นชอบและก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
					ตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการ
					ด�ำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
					และสอดคล้ อ งกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห าร
					แต่ ล ะคน โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ ตั ว ชี้ วั ด ผลการ
					 ปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้าน
					ลู ก ค้ า ตั ว ชี้ วั ด เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
					กระบวนการท�ำงาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการพัฒนา
					 บุคลากร เพือ่ ความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนของธนาคาร ภายใต้
					หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิด
					ชอบของต�ำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการ
					แข่งขันของธนาคารเมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงิน
					 และบริษัทชั้นน�ำอื่น ๆ ในประเทศไทย
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ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แ ละข้ อ บั ง คั บ ของ
ธนาคาร รายงานประจ�ำปีของธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการ
ธนาคาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น บทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร อ�ำนาจอนุมัติ ข้อห้ามการกระท�ำของกรรมการธนาคาร
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน

					คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้ง
					 หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ นอกจากนี้ ธนาคารยัง
					เปิดโอกาสให้กรรมการเข้ารับการอบรมและสัมมนา
					 ในต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วย
					ส่งเสริมการตระหนักในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
					โดยธนาคารมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรม
					 สัมมนาต่าง ๆ ให้กรรมการทราบอย่างสม�่ำเสมอ

5.13 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5.13.1		 การพัฒนากรรมการ
					ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ในเรื่ อ งการพั ฒ นากรรม
					การอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้
					 กรรมการธนาคาร พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
					เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
					 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
					กั บ บทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายทั้ ง ในฐานะ
					 กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจ�ำ ทั้งที่
					จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน

					นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยั ง ก�ำหนดให้
					ธนาคารจัดหลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมให้
					กับกรรมการอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ
					มีทกั ษะและความรูท้ เี่ ป็นปัจจุบนั และเป็นประโยชน์ตอ่
					การปฏิ บั ติ ง านในคณะกรรมการธนาคารและคณะ
					กรรมการชุดย่อย รวมถึงการจัดให้มีการบรรยายหรือ
					เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกรรม
					การในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยปีละ
					 1 ครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
					 ของกรรมการแต่ละคนในหลักสูตรต่าง ๆ ในปี 2559
					ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

หัวข้อ/เรื่อง
• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”
• Executive Talk “China Economic Direction in an
Ever-changing World”

จัดโดย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services a nd bricks and mortar businesses”
• EIC Conference 2016 หั ว ข้ อ “จั บ ตาการลงทุ น
ภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่”
• Executive Talk “China Economic Direction in an
Ever-changing World”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”
• EIC Conference 2016 หั ว ข้ อ “จั บ ตาการลงทุ น
ภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

4. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

• Executive Talk “China Economic Direction in an
Ever-changing World”

สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

• EIC Conference 2016 หั ว ข้ อ “จั บ ตาการลงทุ น
ภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

6. นายเกริก วณิกกุล

• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”
• EIC Conference 2016 หั ว ข้ อ “จั บ ตาการลงทุ น
ภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

7. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ • Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”
• Role of Nomination and Governance Committee
(RNG 8/2016)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

8. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล • Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Talk session on “Disruptive Technologies and the
Millennials - What they mean for traditional financial
services and bricks and mortar businesses”
• EIC Conference 2016 หั ว ข้ อ “จั บ ตาการลงทุ น
ภาครัฐ-เอกชน แรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่”
• Executive Talk “China Economic Direction in an
Ever-changing World”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

9. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
10. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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5.13.2		 การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
					ในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคาร
					เชื่อมั่นว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
					 อย่างต่อเนือ่ งในทุก ๆ ระดับ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญอีกด้าน
					หนึง่ ทีจ่ ะมีสว่ นในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
					ของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยธนาคาร
					 มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ
					ของพนั ก งานอย่ า งเป็ น ระบบและได้ มี ก ารก�ำหนด
					Competency Set ส�ำหรั บ แต่ ล ะระดั บ และแต่ ล ะ
					 ต�ำแหน่งงาน รวมถึงได้ก�ำหนดเส้นทางอาชีพ (Career
					 Roadmap) ของต�ำแหน่งงานส�ำคัญ ๆ ในธนาคารตั้งแต่
					 ปี 2557 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
					และความสามารถทีต่ อบสนองความต้องการทางธุรกิจ
					ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์
					ขององค์กรในอนาคต รวมทั้งเพื่อรองรับการเติบโต
					ในหน้าที่การงานตามความสนใจและความถนัดของ
					 ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของธนาคาร ทั้ ง นี้ ส�ำหรั บ
					รู ป แบบการพั ฒ นาบุ ค ลากร ธนาคารยั ง คงสานต่ อ
					เจตนารมณ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบ
					 ผสมผสาน (Blended Learning & Development) ที่เน้น
					ความส�ำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรูน้ อก
					เหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน โดยมีการด�ำเนิน
					 การโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบบูรณาการภายในหน่วยงาน
					 อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งโครงการเรียนรู้ที่ส�ำคัญ ได้แก่
					 Coaching Program การส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ
					การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
					การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ผ่านหลักสูตร Management
					 Associate Program การพัฒนาผูน้ �ำระดับสูงผ่านหลักสูตร
					 Leadership Development Program และการสนับสนุน
					ทุ น การศึ ก ษาแก่ พ นั ก งานทั้ ง ในประเทศและต่ า ง
					ประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้รูปแบบ
					ใหม่ ที่ ทั้ ง ให้ ค วามรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น อย่ า ง
					หลากหลายภายใต้โครงการ i-Plearn
					ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารและ
					 พนักงานในปี 2559 ได้แสดงไว้ในรายงานการพัฒนา
					อย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2559

5.14 การก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ
		บริษัทร่วม
ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ให้ด�ำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดประสานกับนโยบายและการ
ด�ำเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจและการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคารจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ของธนาคารเป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้บริหาร
ของธนาคารที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจแต่ละ
ด้านเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตัวแทนธนาคารในบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารตามความเหมาะสม เพื่อร่วมก�ำหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการ
เงินให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร และมีการจัดท�ำ
คู่มือกรรมการตัวแทนเพื่อก�ำหนดบทบาทและกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการตัวแทนของธนาคาร ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์
ของธนาคาร รวมถึงผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วย
นอกจากการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อสร้างกระบวนการ
ท�ำงานที่โปร่งใส อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ธนาคารในฐานะบริษัท แม่ได้จัด ท�ำนโยบาย
และระเบี ย บการท�ำธุ ร กรรมภายในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ซึ่ ง มี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อท�ำหน้าที่ควบคุม ติดตาม ดูแลให้บริษัทใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินทุกบริษทั ด�ำเนินงานตามนโยบายและหลักเกณฑ์
การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ธ นาคารและธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ก�ำหนด โดยมีการจัดท�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่อเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานในการ
ระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับความเสี่ยงในการด�ำเนินกิจการของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

5.15.1		 ตรวจสอบ
					เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ได้รับ
					การจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ การควบคุ ม
					 ภายใน ซึง่ รวมถึงนโยบาย และการปฏิบตั งิ านของกลุม่
					ธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิ
					งานของธนาคารและบริ ษั ท ในกลุ ่ ม เป็ น ไปตามกฎ
					ระเบียบ อีกทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
					ตรวจสอบตามปกติ ช่วยระบุถงึ เรือ่ งทีจ่ ะต้องได้รบั การ
					พิจารณา ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
					ระบบการควบคุ ม ภายในและระบบการบริ ห าร
					ความเสี่ยง รวมถึงแนวทางด�ำเนินการตามการก�ำกับ
					 ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี น ายเกรี ย ง วงศ์ ห นองเตย
					 รองผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบ มีหน้าที่
					รั บ ผิ ด ชอบในการก�ำกั บ ดู แ ลการด�ำเนิ น งานของ
					ตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
					ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดดังกล่าวจะรายงานตรงต่อคณะ
					กรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็น
					อิสระ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา
					 และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
					หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ ริหาร
					สูงสุดตรวจสอบ
5.15.2		 ก�ำกับและควบคุม
					เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้
					ค�ำแนะน�ำและให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งกฎเกณฑ์ แ ละ
					 ข้อก�ำหนดของทางการ รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ
					ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของ
					 ธนาคาร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของธนาคารในการ

					ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล
					นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการก�ำหนดแนวนโยบายและ
					ระเบียบปฏิบตั งิ านภายในเพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
					น�ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบ
					ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนมี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ
					คุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ เสนอชื่ อ เข้ า ด�ำรงต�ำแหน่ ง
					กรรมการหรือผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในเครือ
					เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า เป็ น ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตาม
					กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับ
					 ดูแล โดยมีนายนพดล มังกรชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
					เป็นผู้บริหารสูงสุดก�ำกับและควบคุม
5.15.3		 เลขานุการบริษัท
					คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อ
					ท�ำหน้ า ที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายและตามที่
					 กรรมการธนาคารมอบหมาย โดยในปัจจุบนั นางวัลลยา
					 แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Legal and
					 Control Officer ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่
					หลักในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคาร
					 ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
					 และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมี
					บทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
					 กิจการ โดยบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทได้
					 แสดงไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ www.scb.co.th ภายใต้ หั ว ข้ อ
					 “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “บทบาทหน้าที่
					เลขานุการบริษัท”
					ส�ำหรับข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน
					และประวัตกิ ารเข้ารับการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้องของผูท้ �ำ
					หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การท�ำหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
					ธนาคารดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้แสดงไว้ในรายงาน
					ประจ�ำปีฉบับนี้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดและประวัติ
					โดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร”

รายงานประจ� ำปี 2559

5.15 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การท� ำ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
		ธนาคาร
ธนาคารให้การสนับสนุนและให้ความส�ำคัญแก่หน่วยงานและ
บุคลากรที่ท�ำหน้าที่ดูแลให้ธนาคารสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดังนี้
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