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คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยธนาคารมีระบบ
และกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ภายใต้ ก รอบจริ ย ธรรมและ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ ให้ ธ นาคารและสั ง คมเติ บ โต
ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
และสั ง คม เป็ น ต้ น โดยเชื่ อ มั่ น ว่ า การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
จะช่วยสร้างเสถียรภาพในการเติบโตของตลาดทุนและเพิ่มมูลค่า
ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในระยะยาว ดั ง นั้ น คณะกรรมการธนาคารได้
ดํ า เนิ น การให้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารเป็ น ไปตาม
หลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้มีการยกระดับคุณภาพ
การดํ า เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล่ า วมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ผลให้
ธนาคารได้รับรางวัลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลายรางวัล ดังนี้

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาการนําหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ
CG Code ที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคาร และ
เห็นควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา CG Code มา
ปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติ
คณะกรรมการธนาคารแล้ว

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดทํานโยบายการกํากับดูแล
กิจการของธนาคาร และดําเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุง
นโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทาง
ของหน่วยงานทางการที่กํากับดูแลธนาคารในฐานะธนาคาร
พาณิ ช ย์ แ ละบริ ษั ท จดทะเบี ย น โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะมุ ่ ง ไปสู ่
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการในระดับสากล ซึ่งนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของธนาคารได้กําหนดหลักการต่าง ๆ ที่สําคัญ
ไว้ดังนี้
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณของทั้งธนาคาร
กรรมการธนาคาร และพนักงาน ซึ่งปลายปี 2559 คณะกรรมการ
ธนาคารได้ทบทวนวิสยั ทัศน์ของธนาคาร และเห็นชอบให้กาํ หนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องธนาคาร คื อ “ธนาคารที่ น ่ า ชื่ น ชมที่ สุ ด ” หรื อ
“The Most Admired Bank” โดยกําหนดเป้าหมายทีจ่ ะบรรลุวสิ ยั ทัศน์
ดังกล่าวภายในปี 2563 ทั้งนี้ ธนาคารได้กําหนดเป้าหมายให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ ลูกค้า (Customers) ธนาคารเป็น
ผู้ให้บริการทางการเงินที่ลูกค้าเลือก (Most PREFERRED Partner)
พนักงาน (Employees) ธนาคารเป็นองค์กรที่ห่วงใยพนักงาน (Most
CARING Employer) ผู้ถือหุ้น (Shareholders) ธนาคารเป็นองค์กรที่ให้

ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยัง่ ยืน (Most SUSTAINABLE RETURN
Company) สังคม (Society) ธนาคารเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อ
สังคมมากที่สุด (Most RESPONSIBLE Corporate Citizen) และองค์กร
ผู้กํากับดูแล (Regulators) ธนาคารเป็นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจอย่าง
รัดกุม (Most PRUDENT Bank)

2
โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร มีการกําหนดถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการธนาคารและกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
การแยกตํ า แหน่ ง และบทบาทหน้ า ที่ ร ะหว่ า งนายกกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอํานาจในการ
จัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอํานาจในการจัดการ การวางแผน
พัฒนาเพือ่ ทดแทนตําแหน่งงานทีม่ คี วามสําคัญ และบทบาทหน้าที่
ของเลขานุการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

3
สิทธิและการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ซึง่ รวมถึงการประชุม
ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4
การควบคุมภายใน ได้แก่ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
กรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ
ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ เ ปิ ด เผยนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ให้
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th
ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “การกํากับดูแลกิจการ” “นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ” รวมถึงธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดย
มุง่ หวังให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมัน่
และยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

“The Most Admired Bank”
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1
ในปี 2560 ธนาคารได้มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี สามารถสรุปได้ในแต่ละหัวข้อดังนี้
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ธนาคารได้ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร
ที่มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและสามารถใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การ
รับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างรวดเร็ว
ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ยั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ ร่ ว ม
ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งสํ า คั ญ ของธนาคาร เช่ น การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
การแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนกรรมการ การกํ า หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บั ญ ชี การแก้ ไขข้ อ บั ง คั บ ธนาคารและหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ
การอนุมัติรายการพิเศษ (เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การได้มา
หรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ าํ คัญ การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เป็นต้น) โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
เรื่องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ขณะเดียวกันธนาคารมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้
ทุกคนได้ใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อกฎหมายอย่างเต็มที่ โดยจะไม่
ดําเนินการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ
“เกี่ยวกับ SCB” “การกํากับดูแลกิจการ” “นโยบายการกํากับดูแล
กิจการ” “ส่วนที่ 3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 ธนาคารได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 194
ในวันที่ 11 เมษายน 2560 และในระหว่างปีธนาคารไม่มีการเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ดําเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รบั สิทธิเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

ธนาคารมี น โยบายให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาแต่ละเรือ่ งตาม
ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงสามารถเข้าถึงรายละเอียดของ
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบ
วาระการประชุมได้โดยง่าย โดยธนาคารได้เผยแพร่หนังสือบอก
กล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม
และหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
ระยะเวลา 30 วัน โดยธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของธนาคารเป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง
รายงานประจําปี 2559 (ในรูปแบบ CD ROM) ให้กับผู้ถือหุ้นทาง
ไปรษณียล์ ว่ งหน้าเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
ซึ่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
วั น เวลา สถานที่ ป ระชุ ม (พร้ อ มแผนที่ แ ละวิ ธี ก ารเดิ น ทาง)
รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์
และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ
เอกสารประกอบวาระการประชุม ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอน
การประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
รวมถึงได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เป็น
ระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และได้ดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมาย
กํ า หนด อี ก ทั้ ง ธนาคารยั ง เปิ ด โอกาสให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี ค วาม
ประสงค์จะรับรายงานประจําปี 2559 ทีเ่ ป็นรูปเล่มก่อนการประชุม
โดยติดต่อขอรับที่เลขานุการบริษัท
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ธนาคารให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง
ไม่ปิดกั้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามหรือ
ข้อสงสัยได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ทกี่ าํ หนดตามทีแ่ จ้งไว้บนเว็บไซต์
ของธนาคาร ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมล์ไปยัง
company_secretary@scb.co.th ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้กลั่นกรองเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป

3
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุน
สถาบัน) เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยธนาคารมีการส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใช้ใน
การมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ ธนาคารยัง
ได้ตดิ ต่อนักลงทุนสถาบัน เช่น บริษทั จัดการกองทุน Custodian เพือ่
เชิญให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้อํานวยความสะดวก
ในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า

4
ธนาคารอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้า
ร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกําหนดการประชุมใน
วันและเวลาทําการ และกําหนดสถานทีจ่ ดั ประชุมทีส่ าํ นักงานใหญ่
ของธนาคารเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ธนาคารเปิดให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อน
เวลาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง พร้อมกับจัดให้มเี จ้าหน้าทีต่ รวจ
สอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์
สําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีม่ า
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจัดจุดลงทะเบียนแยกตามประเภท
ของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเอง ผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดา ผูถ้ อื หุน้ นิตบิ คุ คล และผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็น
บริษทั จัดการกองทุนหรือ Custodian โดยมีการลงทะเบียนด้วยระบบ
บาร์โค้ด เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทัง้ จัดทําและส่งมอบบัตร
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่มีบาร์โค้ดเดียวกันกับ
บาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้แก่
ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ลงคะแนนเสียงในห้องประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อ
ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงในวาระทีย่ งั ไม่มกี ารลงมติได้

5
ระหว่างการประชุม นายกกรรมการ (ประธานกรรมการ) ทําหน้าที่
เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบ 16 คน ซึ่ง

รวมถึงประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คณะผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคาร และผูส้ อบบัญชี เพือ่ ร่วมกันให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
และตอบข้อซักถามแก่ผถู้ อื หุน้ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยก่อนเริม่
เข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุม
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ
ให้ทปี่ ระชุมทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการ
นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญและหุ้น
บุริมสิทธิ รวมถึงผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมต่างมีสิทธิออก
เสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ธนาคารจึงเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงเฉพาะบัตรของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียงเท่านั้น โดยการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้กระทําอย่างเปิดเผยโดยใช้ระบบบาร์โค้ด
เพื่อประมวลผลและรายงานคะแนนเสียง และธนาคารได้จัดให้มี
ตัวแทนของสํานักงานกฎหมายอิสระ ได้แก่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จํากัด เป็นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ
การนับองค์ประชุม รวมถึงการนับคะแนนและการรายงานคะแนน
เสียงในการประชุม ส่งผลให้ธนาคารสามารถรายงานผลคะแนน
เสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และโปร่งใส และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารมีการนําเสนอข้อมูลผ่านระบบสื่อ
หลายประเภทร่วมกันซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และเสียงประกอบ
รวมทั้งมีการนําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของธนาคารใน
รอบปี 2559 และยุทธศาสตร์การดําเนินงานปี 2560 ให้ที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ ทัง้ นี้ ประธานทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
สอบถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน และได้มีการตอบคําถาม รวมทั้ง
ให้ข้อ มู ลต่ าง ๆ ตามที่ ผู ้ถือ หุ้นสอบถามอย่ างครบถ้ ว น โดย
กรรมการและผูบ้ ริหารได้รว่ มกันชีแ้ จงและตอบคําถามของผูถ้ อื หุน้
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่จดบันทึก
รายงานการประชุมและผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
นอกจากนี้ การดําเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้
ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการสลับ เพิ่ม แก้ไขวาระการ

99

ประชุม และเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุม รวมถึงไม่มีการเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ใน
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบ SET Portal
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ธนาคารภายในวันประชุม นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดส่งรายงาน
การประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผย
แพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ใน
เว็บไซต์ของธนาคารภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
ได้รบั ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง และได้จดั ส่งรายงานการ
ประชุมให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ทั้ ง นี้ รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วได้ บั น ทึ ก รายชื่ อ กรรมการ
และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลง
คะแนน สาระสําคัญของคําถามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุม
และคําชี้แจงของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร รวมทั้ง
มติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระที่ต้องมีการลงมติ
1.2 การจ่ายเงินปันผล
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของ
กําไรสุทธิประจําปีตามงบการเงินรวม โดยธนาคารจะพิจารณาถึง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาจ่าย
เงินปันผลในปีใดก็ตามทีธ่ นาคารมีกาํ ไรหลังจากการกันสํารองตาม
กฎหมายและการกันสํารองอื่นที่จําเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ธนาคารต้องไม่มผี ลขาดทุนสะสมและสามารถดํารงเงินกองทุนได้
เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนดและเพียงพอสําหรับความจําเป็น
ทางธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และเงินปันผลประจําปีภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ
ธนาคารหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล โดยใน
การเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล ธนาคารมีการเปิดเผยนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล อัตราและจํานวนเงินที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอย่างเหมาะสม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 ให้กับ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารในอัตราหุ้นละ
5.50 บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.3 ของกําไรสุทธิปี 2559 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยรายละเอียดการ
จ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

1
ธนาคารได้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดย
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและ
ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 (24 วัน
นับจากวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล) และ

2
ธนาคารได้จ่ายเงินปั นผลส่ ว นที่เ หลือ จากการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญในอัตราหุน้
ละ 4.00 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2560 (28 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผล)

1.3 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
สําหรับการเลือกตั้งกรรมการ ธนาคารได้เปิดเผยประวัติย่อของ
กรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบไว้ในหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เช่น อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ าร
ทํางาน การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
และบริษัททั่วไป วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
ข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อยในปีทผี่ า่ นมา ประเภทของกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ เพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกตัง้ บุคคลทีม่ ี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของธนาคาร ทั้งนี้ในกรณี
ที่เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ ธนาคารได้เปิดเผยนิยาม
กรรมการอิสระตามที่ธนาคารกําหนดไว้ พร้อมระบุข้อมูลอื่น
เพิ่มเติม เช่น การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ ในปัจจุบนั และในช่วงระยะ
เวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
ของธนาคาร
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกปี จะมีกรรมการของ
ธนาคารที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 มีกรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 คน ซึ่งธนาคารได้
เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นราย
บุคคล เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเลือกกรรมการทีต่ อ้ งการได้
โดยอิสระไม่จาํ เป็นต้องเลือกทัง้ คณะ และในการประมวลผลการลง
คะแนนเสียง ธนาคารได้จัดเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนนเช่น
เดียวกันกับวาระอื่น รวมทั้งได้เปิดเผยมติในรายงานการประชุม
โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
เลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน

1.4 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อบังคับของธนาคารซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
กรรมการธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล
เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจกําหนด
เป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งจะกําหนดไว้เป็น
คราว ๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้
นอกจากนี้กรรมการยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของธนาคารด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

และเงินรางวัลกรรมการ และให้ คํ าแนะนํ าต่อ คณะกรรมการ
ธนาคารก่อนเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกปี โดยคณะกรรมการธนาคารได้กาํ หนดนโยบาย
ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียง
ได้กบั บริษทั จดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
อืน่ ๆ รวมทัง้ ยังได้คาํ นึงถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจเป็นปัจจัยประกอบ
เพิ่มเติมด้วย

1.5 การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนาคารไม่มกี ารกระทําใดทีเ่ ป็นการปิดกัน้ การสือ่ สารระหว่างกัน
ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระหว่างกัน
ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถขอคัดสําเนาบัญชีรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารได้ทกี่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ธนาคารมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ สถาบัน รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ภายใต้
ข้อจํากัดของกฎหมาย ซึง่ เป็นหนึง่ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น มี ร ายละเอี ย ดตาม
ที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB”
“การกํากับดูแลกิจการ” “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” “ส่วนที่
3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”

2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการและคําถามเป็นการล่วงหน้า
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเสนอเรื่อง
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

101

เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์
ไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอวาระ รายชือ่ บุคคลเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
และคําถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายถึง
เลขานุการบริษัท หรืออีเมล์ไปยัง company_secretary@scb.co.th
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะ
เป็ น ผู ้ พิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ เสนอของผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ นํ า เสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาต่ อ ไป และจะมี ก ารแจ้ ง ผล
การพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบ
โดยในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอจะมีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

102

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ธนาคารเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ รายชือ่ บุคคลเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็น
กรรมการ และคําถามเป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนสิน้ งวดบัญชีของ
ธนาคาร คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อบุคคล หรือคําถามใดมายังธนาคาร
2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ธนาคารได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อเตรียมไว้ให้กับผู้ถือหุ้นเลือกใช้จํานวน 3 แบบ ซึ่งเป็นแบบ
ที่กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยเงื่อนไขและ
เอกสารทีธ่ นาคารกําหนดสําหรับการมอบฉันทะมีความชัดเจนและ
มิได้กอ่ ให้เกิดความยุง่ ยากแก่ผถู้ อื หุน้ ในการมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้า
ร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ธนาคารได้จัด
ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการกําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะ
มอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนแน่นอนไปพร้อมกับหนังสือบอก
กล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และได้มกี ารเสนอทางเลือกให้แก่
ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
แทน ธนาคารได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของธนาคาร จํานวน
2 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารได้ให้ข้อมูลที่สําคัญของกรรมการอิสระ
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะพิจารณาเลือก

มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตาม
รายชื่ อ ที่ เ สนอหรื อ บุ ค คลอื่ น ตามที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น จะเห็ น สมควร
นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ธนาคารได้ใช้บัตรลง
คะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงสําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยได้จัดเก็บ
บัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้
ธนาคารมีการใช้ระบบบาร์โค้ดและเครื่อง PDA เป็นเครื่องมือช่วย
ในการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อให้กระบวนการ
นับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจ
สอบได้ โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียงและหลักเกณฑ์การนับคะแนนก่อนเริม่ เข้าสูก่ ารพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุม อีกทั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
ธนาคารยังได้ขอให้ผู้ถือหุ้นนําส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด
คืนให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
2.4 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารจั ด ให้ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลระบบการควบคุ ม ภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบดังกล่าวเป็นประจําทุกปี ซึ่งรวมถึงการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดกรอบการพิจารณาตามแนวทาง
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO : The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่งกําหนด
องค์ประกอบหลักที่จําเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่
(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมิน
ความเสีย่ ง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control
Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information
& Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามหัวข้อ “การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง” ที่แสดงในรายงานประจําปีฉบับนี้

2.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้มีอํานาจ
ในการจัดการ
ธนาคารกําหนดให้กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ตาม
ที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
จัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัททุกสิ้นไตรมาส รวมทั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ
รายงานดังกล่าวและจัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้เสียดังกล่าว
ไปยังนายกกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ธนาคารได้นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมดูแล
การทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้มีอํานาจในการ
จัดการ และ/หรือ ผูเ้ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าวเพือ่ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
2.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ระบบ E-Learning เรือ่ งการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
และสินบน เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พนักงานทุกคนจะต้องเข้า
เรียนและผ่านบททดสอบ ทั้งนี้ ธนาคารยังได้กําหนดให้พนักงาน
ต้องทบทวนความรู้ในหัวข้อเหล่านี้อย่างสมํ่าเสมอโดยมีกําหนด
ระยะเวลาที่แน่นอน รวมไปถึงการสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วม
กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ จั ด โดย
หน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ดังนี้
1. Thailand’s 8th National Conference on Collective Action against
Corruption “Bright Spots: Lighting the way to a corruption free society”
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. โครงการขยายผลความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ในการดําเนินการเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง ธนาคารยังให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยเข้า
ร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อ
ต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance
of Corruption and Bribery) ซึง่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนีจ้ ะต้องได้ใบรับรอง
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีการต่ออายุใบรับรองทุก 3 ปี ซึ่งการ
ต่ออายุในแต่ละครั้งต้องมีการจัดทําแบบประเมินตนเองในเรื่อง
มาตรฐานการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ถือเป็นมาตรฐานทีเ่ ข้มงวดมาก
และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารได้รับการรับรอง
การต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต ออกไปอีก 3 ปี โดยธนาคารได้ประกาศใช้
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการ
เงินของธนาคารเพื่อเป็นแนวทางในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และ
สื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทราบและ
ตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบและนําแนวทางไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานทุกคนจะถูก
กําหนดให้ต้องรับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จัดโดยธนาคาร เช่น การอบรมผ่าน

3. งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต”
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก และ
ผู้มีส่วนได้เสียให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน
ของธนาคารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ใบแจ้งยอด
รายการบัตรเครดิต เป็นต้น รวมทั้งได้ส่งเสริมหลักการนี้ไปยัง
คู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ให้
ร่วมนําหลักการและแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อการขยายผล
ออกสู่สังคม โดยธนาคารได้จัดทํา “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ SCB (SCB
Supplier Code of Conduct)” ขึ้นเพื่อให้คู่ธุรกิจของธนาคารนําไปใช้
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและรายงานการ
กระทําที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นและสินบน
เช่น Whistleblower เป็นต้น พร้อมทั้งได้กําหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นด้วยการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
และสิ น บนโดยให้ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมาตรการที่ ต ้ อ งมี
การติ ด ตามดู แ ลเป็ น ระยะ ๆ และกํ า หนดให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลเพือ่ ให้มรี ะบบการควบคุมภายใน
ที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและสินบนอย่างเพียงพอ
และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคาร

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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ในฐานะองค์กรที่มีขนาดใหญ่เป็นลําดับต้น ๆ ของประเทศไทย
และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่มีประวัติอันยาวนาน ธนาคารจึง
ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดของการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ปรากฏอยู่ในรายงานความยั่งยืนประจําปี 2560 โดย
สาระสําคัญของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารสามารถ
สรุปได้ดังนี้

ต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุง่ สรรหา พัฒนา รวมทัง้ ดูแลและ
รักษาพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน เนือ่ งจาก
บุคลากรดังกล่าวมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของธนาคารทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ธนาคารมีการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะและความ
สามารถของพนักงาน สร้างเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าใน
การทํางานและมีความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ มี
ความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ธนาคารมุ่งให้บริการลูกค้าซึ่งครอบคลุมเกือบทุกส่วนของสังคม
ไทย ด้วยการนําเสนอสินค้าและบริการทีต่ อบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วนผ่านสาขาของธนาคาร ช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการให้บริการโดยตรงอื่น ๆ อาทิ
ศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอี ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง ศูนย์บริการลูกค้า
เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการทําหน้าที่เป็นคู่คิดด้านการ
เงินสําหรับลูกค้าผ่านบริการที่น่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ที่ลํ้าสมัยที่ดี
ที่สุด และมีคุณภาพเป็นเลิศภายใต้การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ที่ดี พร้อ มกั บการปกป้อ งรั กษาความปลอดภัย รวมทั้ ง รักษา
ความลับของข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากมีมาตรฐานที่
ดีแล้ว ธนาคารยังปลูกจิตสํานึกในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงาน
โดยการกําหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งมีการสื่อสาร
ให้พนักงานรับรู้และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลและนํามาปฏิบตั จิ ริงในการทํางาน ธนาคารได้
มีการสํารวจความคิดเห็นของลูกค้าอย่างสมํา่ เสมอ โดยธนาคารได้
รับผลคะแนนระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นลําดับต้น ๆ อย่าง
ต่อเนื่องเสมอมา

ธนาคารมี ก ารกํ า หนดนโยบายค่ า ตอบแทนของพนั ก งานที่
สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยเน้นการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ใน
อุตสาหกรรม ธนาคารได้ประยุกต์ใช้หลักการของ Balance Scorecard
เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพิจารณามุมมอง 3 ด้าน คือ ด้าน
กลยุ ทธ์ ด้านสุ ขภาพองค์ กร และด้านผลการดํ าเนิ นงานทาง
ธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมีหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบ
เป้าหมายของธนาคาร (Bank KPIs) รวมถึงต้องบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน (Business Unit KPIs) ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและ
เชื่อมโยงมาเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม
สําหรับพนักงาน (Individual KPIs) พร้อมกันนีผ้ บู้ ริหารและพนักงาน
ต้องร่วมกันจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
สําเร็จในงานที่มอบหมาย และธนาคารได้มีนโยบายการกําหนด
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามผลการปฏิบัติงานจริง โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความถู กต้ อ ง และเป็นธรรม ทั้ ง นี้ใ นปี 2560
ธนาคารได้ ท บทวนโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนโดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์
การพิ จ ารณาค่ า งานมาบริ ห ารจั ด การ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารสํ า รวจ
ค่าตอบแทนเทียบกับสถาบันการเงินชัน้ นําและอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ของพนักงาน อีกทัง้ ธนาคารได้จดั ให้มสี วัสดิการและผลประโยชน์
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละสร้ า งแรงจู ง ใจใน

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยบุคลากรคือทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าและสําคัญทีส่ ดุ

การทํางานโดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
ค่ารักษาพยาบาล การให้ทนุ การศึกษา การให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญ สินเชื่อต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์
เงินตอบแทนการเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
ธนาคารเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือภาวะทุพพลภาพ ตลอดจนให้สิทธิ
พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และส่งเสริมให้
พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กร ทัง้ ในส่วนของการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงนโยบาย การ
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร อีกทั้งธนาคาร
ยังตระหนักถึงการเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดย
ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณ
พนักงาน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าทีป่ กป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของธนาคารให้พน้ จากการนําไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่
ได้รับอนุญาต อีกทั้งต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นด้วย นอกเหนือจากนั้น ธนาคารได้จัดให้มี
การสํารวจความคิดเห็นของพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกว่า
ธนาคารมีความแข็งแรงในการดําเนินงานในปัจจุบันและพร้อมที่
จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคตในระดับใด ซึ่งผล
การสํารวจสุขภาพขององค์กร ประจําปี 2560 พบว่าธนาคารจัดอยู่
ในกลุม่ Top decile ขององค์กรทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ธนาคารเชื่อว่าการดูแลพนักงานให้มีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และสร้างสมดุลในชีวิตการทํางานจะเป็นรากฐานที่ช่วย
เกื้อหนุนให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กิจการของธนาคารตั้งอยู่บนรากฐานของเงินทุนที่แข็งแกร่งจาก
ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงตระหนักและให้ความสําคัญต่อ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักมาตรฐานที่ดีและเป็นที่

ยอมรับ ส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเพิ่มผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นให้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยอย่าง
สมํ่าเสมอ

ธนาคารมุง่ มัน่ ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมตามหลักบรรษัท
ภิบาลควบคู่ไปกับการยึดมั่นในการทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม
และการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
ธนาคารได้สนับสนุนและดําเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นรากฐานและ
กําลังสําคัญในการผลักดันให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
ประเทศ จึงมุ่งดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยอย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจติ อาสา
และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างสมํา่ เสมอ ขณะเดียวกันธนาคาร
ยังมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีความรับผิดชอบควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างความรูท้ างการเงินทีถ่ กู ต้อง อีกทัง้ ธนาคารดําเนินธุรกิจ
ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดล้อมในสถานปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นการให้ความรูแ้ ก่พนักงาน คูค่ า้ ทางธุรกิจ
ลูกค้าและภาคส่วนอื่น ๆ ในกิจกรรมอาสาสมัคร สนับสนุนการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพผ่านการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่าง ลดการใช้กระดาษในขั้นตอนการทํางาน
ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการปลูกจิตสํานึกภายในธนาคาร
โดยจั ด ให้ มี ก ารจั ด อบรมหลั ก สู ต ร “ใช้ ชี วิ ต ให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ
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สิ่งแวดล้อม” การรณรงค์ลดขยะจากขวดพลาสติก ผ่านสื่อภายใน
รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นองค์กรนําร่องและเป็นสถาบัน
การเงินแห่งแรกในกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ร่วมกับศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพือ่ วิเคราะห์และคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลือง
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ธนาคารดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล มีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส ดําเนินงานสอดคล้องกับแนวทางการ
กํากับดูแลสถาบันการเงิน ทั้งในด้านแนวปฏิบัติการให้บริการ
(Market Conduct) และนโยบายของภาครัฐทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้เกิดสังคม
ไร้เงินสด นอกจากนี้ธนาคารให้ความสําคัญกับดําเนินธุรกิจอย่าง
มั่นคงในระยะยาว มีการพัฒนาขีดความสามารถโดยรวมของ
องค์กรให้รเู้ ท่าทันความเสีย่ งและพร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
เพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ธนาคารมีการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใสและปราศจากการ
ทุจริต โดยได้ประกาศใช้ “จรรยาบรรณสําหรับคู่ค้าธุรกิจ (SCB
Supplier Code of Conduct)” เพื่อให้คู่ค้าของธนาคารนําไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติ โดยธนาคารสนับสนุนให้คู่ค้าดําเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ธนาคารได้
ดําเนินการสื่อสารแนวปฏิบัติดังกล่าวแก่คู่ค้าผ่านกิจกรรม Vendor
Communication Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี และกําหนดให้คู่ค้า
ทุกรายลงนามรับทราบและนําแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด

ธนาคารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม
และความโปร่งใส รวมถึงการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อ
คูแ่ ข่งทางการค้าด้วยความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบ ให้ความเคารพ
ต่อผลประโยชน์ตอ่ คูแ่ ข่ง และไม่ปฏิบตั ติ นในลักษณะขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม รวมถึงเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว
เพื่อที่ให้ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ

ธนาคารปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขคํ้าประกันและการบริหารเงิน
ทุน รวมถึงการบริหารสภาพคล่องเพื่อให้ธนาคารมีความมั่นคง
แข็งแกร่ง และมีความพร้อมที่จะชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ หากมีกรณี
ทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ได้ ธนาคารมีนโยบาย
ในการแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบโดยเร็วเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผลและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
โดยธนาคารมุ่งมั่นในการชําระคืนหนี้และจ่ายเงินต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหนี้

ที่ ตู้ ปณ. 177 ปณศ. จตุจักร 10900 หรือติดต่อทางโทรศัพท์
สายตรง (หมายเลข 0-2544-2000) ซึ่งจะมีการรายงาน
สรุปผลการดําเนินการในเรื่องนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบทุกไตรมาส

3.2 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มสามารถติดต่อ
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคารได้โดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ
ดังนี้
ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป
สามารถติดต่อผ่านพนักงานสาขาหรือเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการธุรกิจ
สั ม พั น ธ์ ที่ ดู แ ล รวมทั้ ง การติ ด ต่ อ ผ่ า นศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2777-7777 หรือสามารถทําเป็นหนังสือ
ถึงผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ธนาคารมีการบันทึกการติดตามงาน
และตอบกลับภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด นอกจากนีธ้ นาคารยังได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดมาตรการแก้ไขและกํากับดูแลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของลูกค้าให้แล้วเสร็จตามกรอบ
เวลาทีก่ าํ หนดอย่างเหมาะสม โดยธนาคารมีการสือ่ สารกรอบเวลา
ในการดําเนินงานบริการ (Service Level Agreement หรือ SLA) ให้
ลูกค้ารับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร

•

ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับของพนักงานผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบ
จากการร้องเรียน โดยธนาคารจะมีการแต่งตั้งคณะทํางานอิสระ
เพื่อทําหน้าที่สืบสวนเรื่องร้องเรียนหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย ซึ่ง
หากพบว่ามีมูลความผิดจริง จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
•

พนักงานเสนอความคิดเห็น รายงาน ร้องเรียน หรือชีช้ อ่ งทาง
การทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีธ่ นาคารกําหนด โดยพนักงาน
สามารถแสดงความประสงค์ไม่แสดงตนได้ และเรื่องที่เสนอ
จะถูกเก็บเป็นความลับ

•

คณะทํางานรับข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
เบื้องต้น จากนั้นจึงแจ้งความคืบหน้าให้กับพนักงานผู้แจ้ง
รับทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้

•

คณะทํางานรับข้อร้องเรียนส่งต่อเรื่องที่พบว่ามีมูลความ
ผิดจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบสวนตาม
ระเบี ย บธนาคาร หรื อ ส่ ง เรื่ อ งให้ ห น่ ว ยงานการป้ อ งกั น
อาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัยดําเนินการต่อไป

พนักงาน
ธนาคารได้เปิดช่องทางในการติดต่อรับเรื่องร้องเรียน และการ
รายงานการกระทําทีไ่ ม่ถกู ต้องจากพนักงานในหลายช่องทาง โดย
นอกจากพนักงานจะสามารถเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือร้อง
เรียนเรื่องที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม เหตุการณ์ทุจริต หรือต้องสงสัยว่า
ทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ผ่านผู้บังคับบัญชาของตนได้
โดยตรงแล้ว ยังสามารถดําเนินการผ่านช่องทางอื่น ๆ ดังต่อไป
นี้ได้อีกด้วย
•

Whistleblower Policy ซึ่งจัดเป็นนโยบายสําหรับการรับเรื่อง
ร้องเรียน รับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของ
ธนาคาร การกระทําที่อาจสร้างความเสียหายให้กับลูกค้า
และกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ รวมทั้งกรณีที่พนักงานผู้ร้อง
เรียนอาจไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความโปร่ ง ใสและการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมา
ภิบาลในการบริหารงานของธนาคาร โดยพนักงานสามารถ
รายงานเรื่องดังกล่าวได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.co.th) ทางจดหมายส่งไป

HR Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-4444 ซึ่งเป็น
ช่องทางสําหรับพนักงานในการสอบถามเกีย่ วกับการว่าจ้าง
หรือผลประโยชน์ รวมถึงเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
เป็นการทั่วไป

กรณีที่ธนาคารได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามา ธนาคารจะไม่เปิดเผย
แหล่งข้อมูลหากมีข้อสงสัยว่าจะส่งผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้
เพื่อรักษาความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ สําหรับเปิดรับแจ้ง
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น คํ า แนะนํ า ข้ อ เสนอแนะ และความคิ ด เห็ น จาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อถึง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่
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4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิด
เผยข้อมูลต่อนักลงทุนของธนาคารไว้ในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการของธนาคาร โดยกําหนดหลักการสําคัญในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ
ชัดเจน และทันเวลา
2. การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารจะต้องกระทําอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ และผูท้ มี่ คี วามสนใจอืน่ ๆ มีสทิ ธิทเี่ ท่าเทียมกันในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร
4. ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ธนาคาร หรือถือได้ว่ามีความสําคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสิน
ใจลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคาร
จะดํ า เนิ น การเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะโดยทั น ที ผ่ า นทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารได้กําหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
ต่อหน่วยงานทางการ ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน รวมถึงได้มีการ

ในการปฏิบตั ติ อ่ ข้อร้องเรียนของลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
ทีก่ ล่าวข้างต้น ธนาคารได้มกี ารจัดทํานโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ านไว้
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ ข้อมูลทีร่ อ้ งเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
โดยจะมีการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข ซึง่ จะได้นาํ ไปรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารต่อไป

กําหนดช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเปิดเผย
งบการเงินประจําปีที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
จะดําเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้ รอบปีบญ
ั ชีของธนาคาร
การเปิดเผยงบการเงินแต่ละไตรมาสที่ได้รับการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีแล้ว จะดําเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นรอบ
ไตรมาสโดยธนาคารได้มกี ารจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประกอบ
ด้วยเพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลทีช่ ดั เจนและสามารถเข้าใจ
ในผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อหน่วยงานทางการ
ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ธนาคารยังได้
จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญ
สือ่ มวลชนเพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เพือ่ นําเสนอเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่สําคัญของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย
นอกจากนี้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารกําหนด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดย
กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงในการถือ
ครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผูบ้ ริหารในปี 2560
นั้น ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายงานการถือครองหุ้นสามัญของ
กรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจําปีฉบับนี้

4.2 นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อนักลงทุนให้มีความ
ถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลา รวมทัง้ สอดคล้องกับหลักการ
การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกเหนื อ จากการจั ด กิ จ กรรมตามแผนงานที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้
เช่น การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเข้าร่วมประชุมกับ
นักลงทุน การจัดงาน Roadshow ต่าง ๆ เป็นต้น นักลงทุนสัมพันธ์

ยังทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
บริษัทจัดการกองทุน ผู้ถือหุ้นกู้ และสถาบันจัดอันดับความน่า
เชื่อถือ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Ofﬁcer และผู้บริหารระดับ
สูงของธนาคาร ได้ให้ความสําคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอ
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ทั้งนี้ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “นักลงทุนสัมพันธ์”
“จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” และผูท้ สี่ นใจสามารถติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

investor.relations@scb.co.th
www.scb.co.th
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4.3 ผู้สอบบัญชี
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ธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ
ผูส้ อบบัญชีโดยคํานึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียหรือมีการทํารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้
พิจารณากําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความ
เหมาะสมกั บ ขอบเขตของการสอบบั ญ ชี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะนําเสนอผูส้ อบบัญชีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม พร้อมทัง้
จํ า นวนเงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี ให้ ค ณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณา
ก่ อ นที่ จ ะนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ในปี 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารมีค่าใช้จ่ายจาก
การสอบบัญชีจํานวน 29.3 ล้านบาท โดยธนาคารและบริษัทย่อย
ของธนาคารมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นนอกเหนือจากการ
สอบบัญชี ดังนี้
•

การตรวจสอบตามข้ อ กํ า หนดของทางการ ได้ แ ก่
การตรวจสอบรายงานพิเศษและตรวจสอบรายงานทางการ
การตรวจสอบการใช้ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
การตรวจสอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง

•

การตรวจสอบศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

•

บริการด้านภาษี

•

การสอบทานมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีม่ ผี ลบังคับใช้
(บริษัทประกัน)

•

การสอบทานรายงานการเงินและโครงสร้างของผังบัญชี

•

การสอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้

•

บริการทดสอบการเจาะระบบเพื่อประเมินความปลอดภัย
สําหรับการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นมีจํานวน 26.7 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2560
มีการชําระไปในรอบปีบัญชี 2560 เป็นจํานวน 11.5 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือจํานวน 15.2 ล้านบาท จะดําเนินการชําระในปี 2561

4.4 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารมุ่งดําเนินการให้การกํากับดูแลกิจการของธนาคารเป็น
ไปตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อย่างไร
ก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG code) ซึ่งออกโดยสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย (IOD) แล้ว ยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่ธนาคาร
ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน โดยมี
รายละเอียดและคําชี้แจงดังนี้

1
คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม โดยต้องมีจํานวนไม่น้อย
กว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน - ณ สิน้ ปี 2560 ธนาคารมีกรรมการ
จํานวน 16 คน โดยธนาคารเห็นว่า เป็นจํานวนทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ
และขนาดของธนาคารที่ขยายตัว มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น
และด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทําให้มีความจําเป็นที่ธนาคารต้องมีกรรมการที่มีประสบการณ์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อที่จะสนับสนุนให้คณะ
กรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2
ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล ควรเป็นกรรมการอิสระ – ปัจจุบันประธานคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคาร ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ โดยในปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลของธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจํานวน
5 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ อีกทัง้ ประธานคณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมถึงการพิจารณาลงมติใด ๆ กระทํา
ในรูปแบบองค์คณะ โดยถือเสียงข้างมากเป็นสําคัญ

3
โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยควรแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของธนาคารได้อย่างชัดเจน – รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารที่ใช้คํา
ว่า Nominees นั้น เป็น Custodian ของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งโดย
ทั่วไปนักลงทุนต่างประเทศจะตั้งตัวแทนทําหน้าที่เป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุน้ ให้แก่ตน ซึง่ เป็นการดําเนินการทีเ่ ป็นปกติ จึงเป็นเรือ่ ง
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร

4
ควรกําหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะ
กรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของ
ธนาคารที่ตนถืออยู่อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื้อขาย
– ธนาคารยังไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดีธนาคาร
ได้มีการกําหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในทีช่ ดั เจนอยูแ่ ล้ว ซึง่ ประกอบด้วย จรรยาบรรณของกรรมการ
และพนักงาน ระเบียบการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ระเบียบเรื่องการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน และหลักเกณฑ์การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์
ธนาคารของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการกําหนด
ระยะเวลาห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์ธนาคาร (Non-trading Period)
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2560 ธนาคารมีกรรมการจํานวน 16 คน จากจํานวน
กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ 17 คน ทั้งนี้
ธนาคารได้จดั โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล ตลอดจนให้มอี งค์ประกอบที่
มีความหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้าน อายุ เพศ และคุณสมบัตทิ สี่ าํ คัญอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เป็นและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารทัง้ 16 คนดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นสุภาพสตรีจํานวน 3 คน และสุภาพบุรุษจํานวน 13 คน ซึ่งเป็น
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูท้ หี่ ลากหลายทัง้ ด้านการธนาคาร การบัญชี
และการเงิน การจัดการองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยง การพัฒนาสังคม การกํากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่ล้วน
เป็นประโยชน์และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร สามารถสรุปได้ดังนี้
•

กรรมการอิสระ* จํานวน 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

•

กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน จํ า นวน 2 คน
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5) ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย และ
นายอาทิตย์ นันทวิทยา

•

กรรมการทีม่ ใิ ช่ผบู้ ริหาร จํานวน 5 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
31.25) ได้แก่ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ร.ว.ดิศนัดดา
ดิ ศ กุ ล ดร. เอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ นายจั ก รกฤศฏิ์
พาราพันธกุล และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

รายนามกรรมการธนาคารและจํ า นวนปี ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง มี
รายละเอียดตามตารางที่ 1
*“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระของธนาคารที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งข้อ
ห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ ซึ่งกําหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ
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หมายเหตุ:
1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของธนาคารตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2552
2) ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ลาออกจากตําแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561

5.2 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร
กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะต้อง
ออกจากตําแหน่งในทุกครัง้ ของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
โดยกรรมการซึง่ อยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ จะเป็นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตําแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้
พอดีหนึ่งในสามให้ใช้จํานวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไร
ก็ตาม กรรมการซึง่ ออกจากตําแหน่งอาจได้รบั การเลือกตัง้ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งใหม่ได้อีก
นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
ธนาคารได้กําหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งไม่
ควรเกินกว่า 9 ปี สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม กําหนดให้มีวาระการดํารง
ตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร

ให้มีวาระการประชุมที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคาร โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่าย
บริหารมีการนําเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและทันการณ์ เปิดโอกาสให้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามได้
อย่างทั่วถึง ตลอดจนดูแลให้มติที่ประชุมมีความชัดเจน พร้อมให้
มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงทํา
หน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ นายกกรรมการ
ยังมีหน้าทีส่ าํ คัญในการดูแลให้การกํากับดูแลกิจการของธนาคาร
เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ เช่น เรื่ององค์ประกอบของ
คณะกรรมการธนาคาร การทําหน้าที่ของกรรมการ แผนสืบทอด
ตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารได้มีการแบ่งแยกตําแหน่งและอํานาจหน้าที่ของนายก
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ การกํากับดูแล และความโปร่งใสของการดําเนินงาน
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการธนาคารแต่ ง ตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธาน
กรรมการบริหาร เพือ่ กํากับดูแลงานของคณะกรรมการบริหาร ซึง่
มีหน้าทีแ่ ละบทบาททีส่ าํ คัญในดูแลให้การดําเนินการของธนาคาร
เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของธนาคาร ตลอด
จนดําเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย เพื่อ
ให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของธนาคาร และสอดคล้องกับพันธกิจของ
ธนาคาร รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไป
ตามค่านิยมหลักของธนาคาร โดยประธานกรรมการบริหารได้รับ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันธนาคาร

นายกกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคล
เดียวกับประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ประจําของธนาคาร ซึง่ เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่าง
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงาน โดย
นายกกรรมการมีบทบาทและหน้าที่สําคัญในการกํากับดูแลการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแล

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนายอาทิตย์ นันทวิทยา ให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดย
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักในการบริหารกิจการของธนาคาร ให้
เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักบรรษัทภิบาลโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ธนาคารให้เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร

5.3 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
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5.4 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ธนาคารมีการกําหนดนโยบายเรือ่ งการดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่
ของคณะกรรมการธนาคาร (รวมถึงผู้บริหารระดับสูง) ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยกําหนดให้กรรมการธนาคารดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (CG
Code) ปี 2560 และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และยังกําหนดให้กรรมการ
และ/หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารสามารถเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างในบริษทั อืน่ ได้อกี ไม่เกิน 3 กลุม่
ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ธนาคารยังได้กําหนด
แนวทางปฏิบัติภายในสําหรับการดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น โดย
ให้กรรมการธนาคารแจ้งการรับตําแหน่งอืน่ ใดในบริษทั และองค์กร
ต่าง ๆ มายังคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ ท างการ โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท จะทํ า หน้ า ที่ แจ้ ง การ
เปลีย่ นแปลงการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพือ่ ให้คณะ
กรรมการธนาคารทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลการดํารงตําแหน่งในบริษัท
อื่นของกรรมการธนาคารที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงาน
ประจําปีฉบับนีแ้ สดงให้เห็นว่าไม่มกี รรมการคนใดทีด่ าํ รงตําแหน่ง
ในบริษทั จดทะเบียนรวมกันเกิน 5 บริษทั และไม่มกี รรมการ รวมทัง้
ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร (ตัง้ แต่ระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้
ไป) ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน
บริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

5.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมุ ่ ง ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยใช้ ม าตรฐาน
จริยธรรมที่สูงที่สุดและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดย
คณะกรรมการธนาคารมีภารกิจและความรับผิดชอบตามทีก่ าํ หนด

ไว้ในกฎหมาย รวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งอํานาจอนุมัติตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการธนาคาร เช่น การกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายทางการเงินสําหรับธนาคาร โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่าน
มาคณะกรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของธนาคารซึ่งได้กําหนดให้
มีการพิจารณาเป็นประจําทุกปี นอกเหนือจากนั้น คณะกรรมการ
ธนาคารยังมีความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัตินโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ กํากับควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ และ
เป้ า หมายทางการเงิ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการคํานึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอด
ตําแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โดยสมํ่าเสมอ การวางโครงสร้างและกําหนดกระบวนการเพื่อ
ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกํากับและตรวจสอบ และ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวน
โครงสร้ า งและกระบวนการดั ง กล่ า วอย่ า งสมํ่ า เสมอ สํ า หรั บ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง
อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารมุ่งที่จะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร ซึง่ กําหนดมาตรฐานด้านจริยธรรม
ภายใต้หลักการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ก) ความซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม และ
คุณธรรม ข) การดําเนินธุรกรรมส่วนตัว ค) การรักษาความลับ
ง) การเปิดเผยเรือ่ งผลประโยชน์ จ) การยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และ ฉ) การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง นอกจากนี้
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน มุ่งมั่นที่
จะดําเนินการและยึดถือในหลักการในด้านต่าง ๆ ตามที่กําหนด
ไว้ในจรรยาบรรณธนาคาร จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ธนาคาร จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร และจรรยาบรรณพนักงาน
ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณ

5.6 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย
กลั่นกรองและกํากับดูแลงานเฉพาะด้านต่าง ๆ ดังนี้

5.6.1 คณะกรรมการชุดย่อย
ธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 ชุด เพื่อช่วยพิจารณา
และกลั่นกรองงานต่าง ๆ เฉพาะด้านตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจะมีการ
ประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะและในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการกําหนด
วันประชุมของแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะปรากฏอยู่
ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ตามที่แสดงไว้ใน
เว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อกฎบัตร สรุปได้ดังนี้
•

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบ
ด้วยกรรมการธนาคารจํานวน 5 คน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการดํา รงตํา แหน่ง กรรมการธนาคาร ได้แ ก่
ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธานกรรมการบริหาร) นางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ นายเกริก วณิกกุล ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สําคัญในการดูแล
ให้การดําเนินการของธนาคารเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึง
ระเบียบของธนาคาร ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะ
กรรมการธนาคารมอบหมาย โดยมีความรับผิดชอบหลักในการ
พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภททีเ่ สนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา ยกเว้น งานทีอ่ ยูภ่ ายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และ/หรือ
เป็นอํานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของธนาคารที่จะเป็นผู้
พิจารณากลั่นกรองเพื่อนําเสนอคณะกรรมการธนาคารโดยตรง
รวมถึงพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ตามขอบเขตอํานาจที่กําหนด

ไว้โดยคณะกรรมการธนาคารและในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 38
ครั้ง สําหรับการดําเนินงานในปี 2560 ของคณะกรรมการบริหาร
ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการบริหารทีแ่ สดงไว้ในรายงาน
ประจําปีฉบับนี้
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ได้แก่
รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณ และการบริหารความเสี่ยง เช่น การสอบทานให้
ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ การ
สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและมีประสิทธิ ผ ล การ
สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามให้ธนาคารปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบ
ทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ตามที่
กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่สําคัญในการเสนอแต่งตั้งและเลิก
จ้างผู้สอบบัญชีภายนอก พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีแก่คณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูส้ อบบัญชีภายนอก ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน ซึ่งมีวาระ
การดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วย นายประสัณห์ เชือ้ พานิช (ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ) ดร. กุลภัทรา สิโรดม และนายเอกกมล คีรีวัฒน์ โดย
กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินและมีกรรมการตรวจสอบ 2 คนที่จบการศึกษา
ด้านบัญชี-การเงิน สําหรับการดําเนินงานในปี 2560 ของคณะ
กรรมการตรวจสอบปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับนี้
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• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) สรรหากรรมการและเสนอ
แนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการธนาคารและคณะ
กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2) สรรหา
ผูบ้ ริหารระดับสูงและดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงได้รบั ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และ 3) กําหนดนโยบาย
และกํากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของธนาคารเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตาม
กฎหมาย โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล มีจํานวน 5 คน ได้แก่ ดร. จิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา (ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ) นายวีระวงค์
จิตต์มิตรภาพ (กรรมการอิสระ) นายกานต์ ตระกูลฮุน (กรรมการ
อิสระ) และ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ทั้งนี้ กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละคนมีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร สําหรับการ
ดําเนินงานในปี 2560 ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทีแ่ สดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับนี้
• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการกําหนดทิศทาง กํากับดูแล และวางกรอบการดําเนินงาน
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นการวางรากฐาน สานต่อ
ก่อเครือข่าย และขยายผลใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนา
เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ 2) การสร้างเครือข่ายจิตอาสา และ
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน กรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคมทุกคนเป็นกรรมการธนาคารและมีวาระการ

ดํ า รงตํ า แหน่ ง เท่ า กั บ ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ
ธนาคาร ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่
สังคมมีจํานวน 5 คน ได้แก่ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (ประธาน
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ดร. กุลภัทรา
สิโรดม นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
และนายอาทิตย์ นันทวิทยา สําหรับการดําเนินงานในปี 2560 ของ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ปรากฏตามรายงานของคณะ
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่แสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับนี้

5.6.2 คณะกรรมการชุดย่อยที่สําคัญด้านการจัดการ
(Major Committees Relating to Management of the Bank)
คณะกรรมการชุดย่อยที่สําคัญด้านการจัดการของธนาคาร (คณะ
กรรมการฝ่ายจัดการ) มี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน ทั้งนี้
บทบาทและภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการ
แต่ละชุด มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
• คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนธุรกิจและแผนงานประจําปี รวมถึงเป้าหมายการดําเนินงาน
ตลอดจนทบทวนผลการดํ า เนิ น งานและกํ า หนดแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน นอกจากนี้
มีหน้าที่รวมถึงกําหนดแนวทาง ติดตามการดําเนินงานและตัดสิน
ใจในโครงการสําคัญของธนาคาร โดยในปี 2560 คณะกรรมการ
จัดการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 59 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีภารกิจและความรับผิดชอบ
หลักในการกํากับดูแลกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน วาง
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ติดตามและ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม อนุมัติแบบจําลองความเสี่ยงต่าง ๆ ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินดําเนินการตามนโยบายบริหารความ

เสี่ยงที่ธนาคารกําหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ
รายงานสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
กํากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และด้านอัตราแลกเปลี่ยน
(Exchange Rate Risk) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการ
กําหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง
ของธนาคารทัง้ ในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง ด้าน
อัตราดอกเบีย้ และด้านอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงดูแลความพอเพียง
ของการดํารงเงินกองทุนที่ต้องมีเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงการมีเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในระดับที่เหมาะสม
ตลอดจนดูแลการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้ธนาคารสามารถ
รองรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทีอ่ าจแย่ลงและสถานการณ์
ทีไ่ ม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน มีหน้าที่และความ
รับผิ ดชอบในการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติการลงทุนใน
หลักทรัพย์ตราสารทุน รวมถึงนโยบายการลงทุน สถานะความ
เสี่ยง กระบวนการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยใน
ปี 2560 คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุนมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

5.7 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารตามหลัก
เกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่กําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการกําหนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี สําหรับวาระการประชุมคณะ
กรรมการธนาคารจะกําหนดโดยนายกกรรมการ โดยที่กรรมการ
ธนาคารหรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สามารถร่วมกําหนดวาระการประชุมผ่านการประสานงานกับ
เลขานุการบริษัทได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังกําหนด
เป็นนโยบายให้มีการประชุมกรรมการธนาคารที่ไม่ใช่กรรมการที่
เป็นผู้บริหารอย่างสมํ่าเสมอทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะ
กรรมการธนาคารแต่ละครัง้ ธนาคารจะส่งหนังสือนัดประชุมคณะ
กรรมการธนาคารให้แก่กรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีมเี หตุผลความจําเป็นรีบด่วนเพือ่
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร และกรรมการธนาคารจะ
ได้รบั เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการก่อน
วันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
เว้นแต่ในกรณีมเี หตุผลความจําเป็นรีบด่วน หากกรรมการต้องการ
รับทราบข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลได้โดยการติดต่อ
ผ่านเลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง ผู้บริหารจะได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้ข้อมูล
แก่กรรมการโดยละเอียด นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารยัง
ได้กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารว่า ในขณะที่คณะ
กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ควรจะมีกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดอยู่ในที่ประชุม
สําหรับปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้งสิ้น
จํานวน 17 ครั้ง เป็นการประชุมที่กําหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 12
ครั้ง และเรียกประชุมพิเศษ 5 ครั้ง โดยกรรมการธนาคารทั้ง
คณะเข้าประชุมร้อยละ 89.71 และกรรมการบริษัทแต่ละคน
เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีการ
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 2 ครั้ง (โดยมี
กรรมการอิสระหนึ่งท่านทําหน้าที่เป็นผู้นําการประชุม) เพื่อเปิด
โอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็นหรือ
อภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ ทั้งนี้ รายละเอียดการ
เข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการแต่ละคณะในปี
2560 แสดงไว้ในตารางที่ 2
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5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง

5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคารจะจัดให้
มีขนึ้ ทุกปี โดยเลขานุการบริษทั จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ
ทุกท่านประเมินในทุกสิน้ ปี และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ก่อนรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
การประเมินผลให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบและหารือเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการทํางานของคณะกรรมการธนาคาร
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อย 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการรายบุคคล และ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นายกกรรมการ โดยในแต่ละส่วนประกอบด้วยหลักเกณฑ์การ
ประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1
การประเมิ น คณะกรรมการธนาคาร หั ว ข้ อ ของการประเมิ น
ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการ
การบริหารจัดการข้อมูล กระบวนการทํางานของคณะกรรมการ
ธนาคาร การปฏิบัติในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การบริหารองค์กร ผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการและ
แผนสืบทอดงาน การบริหารและพัฒนากรรมการธนาคาร และการ
บริหารความเสี่ยง

2
การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อหลักของการประเมิน
ประกอบด้วย ความเหมาะสมของจํานวนกรรมการชุดย่อย องค์
ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย ความรูแ้ ละประสบการณ์ของ
กรรมการเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยเข้าใจบทบาทและหน้าทีข่ องตนเอง เป็นต้น

โดยในปี 2560 ได้มีการปรับปรุงแบบประเมินในส่วนของการ
ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้กรรมการทุกท่านประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อสะท้อนภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้อย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น

3
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการรายบุคคล หัวข้อหลัก
ของการประเมินประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ความรู้และความ
สามารถ การทํางานเป็นทีม ความสุจริต และการสนับสนุนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทําหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

4
การประเมินนายกกรรมการ เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของนายกกรรมการในมิติต่าง ๆ เช่น การดูแลให้การประชุมคณะ
กรรมการธนาคารให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริม
ให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น การสรุป
ผลการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถเหมาะ
สมกับการเป็นผู้นํา เป็นต้น
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
ประจําปี 2560 ทั้ง 4 ส่วน พบว่า มีผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ที่ดีถึงดีมาก กล่าวคือ ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยส่วนใหญ่ของคณะ
กรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล และ
นายกกรรมการ เป็นไปตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวัง
นอกจากนี้ กรรมการยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้รับทราบผลการประเมิน
ดังกล่าวและเห็นชอบให้มีการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลที่
ได้รับจากการการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี
2555 ธนาคารได้จดั ให้มที ปี่ รึกษาภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและ
มีประสบการณ์ในงานด้านการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าทีป่ ระเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทีค่ รอบคลุมการประเมินทัง้ 4
ส่วน เป็นประจําทุก ๆ 3 ปี
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5.8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ในตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่จะนําเสนอต่อคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการประเมินผลดังกล่าว
จัดให้มีขึ้นเป็นประจําทุกปี

5.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทํางานใน
อดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตําแหน่งที่ว่างลง
ได้โดยมีการใช้ Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือในการประเมิน
คุณสมบัตขิ องกรรมการทัง้ หมดเพือ่ ประกอบการพิจารณา รวมถึง
ความเป็นอิสระของกรรมการในกรณีทมี่ กี ารสรรหากรรมการอิสระ
โดยธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
ดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของธนาคารในการจํากัดการดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่น โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาลจะพิจารณารายชือ่ บุคคลผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมจากฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย และจากการเสนอชื่อโดยกรรมการแต่ละคน และจาก
การเสนอชือ่ โดยผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ผา่ นการกลัน่ กรองว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น
ไปตามที่กําหนดโดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ ภายหลังทีค่ ณะกรรมการ
ธนาคารได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าวแล้ว
ธนาคารจะดําเนินการหารือและขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สําหรับแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้ตรงกับ
กลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจของธนาคารนัน้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้มกี ารกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลที่ต้องการในกรรมการแต่ละคนและความรู้ความชํานาญที่
ต้องการให้มีในคณะกรรมการธนาคารโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) ความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
เชิงมหภาค (2) ความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์เฉพาะ
ด้านในการบริหารจัดการสถาบันการเงิน และ (3) ความรู้ ความ
ชํานาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทําหน้าที่ของคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้มกี ารทบทวน Board Skil Matrix
ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การ
พิจารณาสรรหาบุคคลที่ควรจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ยังมีหน้าทีใ่ นการทบทวนและกลัน่ กรองการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับ
สูงของธนาคาร อันได้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึน้ ไป เพือ่ นําเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ ก่อน
นําเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ชอบในการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่อไป
ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล และผู ้ บ ริ ห ารของธนาคาร
ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่อง
ความแตกต่างด้าน เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือ
ความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย

5.10 แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการการสรรหา
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าลเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งความ
ต่อเนือ่ งในการบริหารทีเ่ หมาะสม รวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนา
เพื่อทดแทนตําแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตําแหน่งงานหลักที่มี

ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคารเมื่อผู้ดํารงตําแหน่ง
นั้ น ๆ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เกษี ย ณอายุ ลาออก หรื อ
เหตุประการอื่น จนส่งผลให้ตําแหน่งนั้น ๆ ว่างลง
นอกเหนือจากนั้น ธนาคารยังได้มีการปรับปรุง Competency Set
สําหรับแต่ละระดับและแต่ละตําแหน่งงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้
ในการกําหนดเส้นทางอาชีพ (Career Roadmap) และนํามาใช้ในการ
จัดทําแผนพัฒนาเพือ่ ทดแทนตําแหน่งงานต่าง ๆ ของธนาคารด้วย
5.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
5.11.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้คา่ ตอบแทนของกรรมการอยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ องกรรมการที่
ต้องปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทําให้
ธนาคารต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติ
เหมาะสม รวมทั้งกําหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยคณะกรรมการ

สรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล ทํ า หน้ า ที่ เ สนอแนะ
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเป็นประจําทุกปี
สําหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบให้นายก
กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจํานวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และ
กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจํานวน 1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี ซึ่ง
เป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยในปี 2560 ค่าตอบแทนรายปี
ในตําแหน่งกรรมการธนาคาร รวมทั้งสิ้น 16 คน มีจํานวนทั้งสิ้น
19.8 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ดังกล่าวยังได้อนุมตั กิ ารจัดสรรเงิน
รางวัลกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณากําหนดจํานวนเงินรางวัลกรรมการ
ที่เหมาะสมภายใต้อัตราที่กําหนด และให้กรรมการพิจารณา
จัดสรรตามที่เห็นควร ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ในอัตรา 5.50 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 18,696 ล้านบาท โดยเงินรางวัล
กรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น
54 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.29 ของเงินปันผล













หมายเหตุ: ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กับกรรมการแต่ละคน ปรากฏตามที่แสดงในตารางที่ 3
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หมายเหตุ:
1) คณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้รับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทย่อยของธนาคารในปี 2560 เป็นเงินจํานวน 1.03 ล้านบาท
และ 0.76 ล้านบาท ตามลําดับ
2) ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร แทนตําแหน่งของศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ซึ่งครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
3) นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 193 ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร แทนตําแหน่งของนายชุมพล ณ ลําเลียง ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 และนายกานต์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559
4) นายญนน์ โภคทรัพย์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559

5.11.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบใน
การนํ า เสนอค่ า ตอบแทนของผู ้ บ ริ ห าร ซึ่ ง รวมถึ ง กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบและกําหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของธนาคารทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และสอดคล้อง
กับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบ
กับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัด
ด้านลูกค้า ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ทํางาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อความสําเร็จ
อย่างยั่งยืนของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถ
ในการแข่งขันของธนาคารเมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและ
บริษัทชั้นนําอื่น ๆ ในประเทศไทย
ทัง้ นี้ “ผูบ้ ริหาร” ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ งึ่ ดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า โดยในปี
2560 ธนาคารมีผู้บริหารตามนิยามดังกล่าวจํานวน 16 คน ซึ่งได้
รับค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน โบนัส และเงินช่วยเหลือ รวม
เป็นเงินทัง้ สิน้ 304.65 ล้านบาท (รวมจํานวนผูบ้ ริหารทีล่ าออกและ
เปลี่ยนตําแหน่งระหว่างปี จํานวน 8 คน) และ “ผู้บริหาร” ตาม
นิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยในปี 2559 มีผู้บริหารตามนิยามดังกล่าว
จํานวน 95 คน ซึง่ ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
เงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,358.47 ล้านบาท (รวมจํานวน
ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี จํานวน 8 คน)

5.11.3 ผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของธนาคารได้ รั บ ผลประโยชน์ แ ละ
สวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของธนาคาร โดยกรรมการมีสิทธิ
ได้ รั บ การรั ก ษาพยาบาลและการตรวจสุ ข ภาพเช่ น เดี ย วกั บ ที่
ผู้บริหารของธนาคารในระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปมีสิทธิ
ได้รับ และธนาคารยังได้จัดให้มีรถประจําตําแหน่งสําหรับนายก
กรรมการ ทั้งนี้ในปี 2560 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 4 คน
ได้รบั ผลประโยชน์ในรูปสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) เป็นจํานวน
เงิน 35,880 บาท ส่วนผูบ้ ริหารของธนาคารได้รบั ผลประโยชน์และ
สวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
สวัสดิการเงินกู้ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
ในปี 2560 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของธนาคารสําหรับ
ผูบ้ ริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
จํานวน 16 คน คิดเป็นจํานวนเงินรวม 9.81 ล้านบาท และสําหรับ
ผู้บริหารตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จํานวน 95 คน คิดเป็นจํานวนเงิน
รวม 44.67 ล้านบาท

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่
ในรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับธุรกิจของ
ธนาคาร รวมถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
การดําเนินการที่สําคัญ และกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งจัดให้มีเอกสารสําหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการทําหน้าที่กรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการ
ธนาคารไทยพาณิช ย์ หนัง สือ บริคณห์ส นธิแ ละข้อ บังคั บของ
ธนาคาร รายงานประจําปีของธนาคาร และจรรยาบรรณกรรมการ
ธนาคาร ซึง่ เอกสารเหล่านีป้ ระกอบด้วยข้อมูลทีส่ าํ คัญและจําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น บทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
ธนาคาร อํานาจอนุมัติ ข้อห้ามการกระทําของกรรมการธนาคาร
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน
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5.13 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5.13.1 การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งการพั ฒ นากรรมการอย่ า ง
สมํ่าเสมอ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคาร
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม
หรื อ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมสัมมนาเพื่ อ เป็ นการเพิ่ มพู นความรู ้ด้าน
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจํา ทั้งที่จัด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย รวมทัง้ หน่วยงานและองค์กรอืน่ ๆ นอกจากนี้
ธนาคารยังเปิดโอกาสให้กรรมการเข้ารับการอบรมและสัมมนา
ในต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการ
ตระหนักในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารมีการแจ้ง
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•
•

The Amartya Sen Lecture Series on Sustainable Development

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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หลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ให้กรรมการทราบ
อย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยั ง กํ า หนดให้ ธ นาคารจั ด
หลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับกรรมการอย่าง
สมํ่ า เสมอเพื่ อ ให้ มั่นใจว่ากรรมการมีทักษะและความรู้ที่เ ป็น
ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการจัดให้มกี ารบรรยาย

หรือเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการ
ธนาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้ ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2560 ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4

•

•

•
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5.13.2 การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

ในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารเชื่อมั่นว่า การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ระดับ
ถือเป็นหัวใจสําคัญอีกด้านหนึง่ ทีจ่ ะมีสว่ นในการรองรับการเจริญ
เติบโตทางธุรกิจของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
พนักงานอย่างเป็นระบบและได้มีการกําหนด Competency Set
สําหรับแต่ละระดับและแต่ละตําแหน่งงาน รวมถึงได้กําหนดเส้น
ทางอาชีพ (Career Roadmap) ของตําแหน่งงานสําคัญ ๆ ในธนาคาร
ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถทีต่ อบสนองความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบนั และ
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรในอนาคต รวมทั้ง
เพื่อรองรับการเติบโตในหน้าที่การงานตามความสนใจและความ
ถนัดของผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร ทั้งนี้ สําหรับรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากร ธนาคารยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning &
Development) ที่เน้นความสําคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีการ
เรียนรู้นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน โดยมีการดําเนิน
การโครงการต่ า ง ๆ ในรู ป แบบบู ร ณาการภายในหน่ ว ยงาน
อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งโครงการเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่ Coaching
Program การส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ผ่าน
หลักสูตร Management Associate Program การพัฒนาผู้นําระดับสูง
ผ่านหลักสูตร Leadership Development Program และการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอด
จนการเผยแพร่สอื่ การเรียนรูร้ ปู แบบใหม่ทที่ งั้ ให้ความรูแ้ ละความ
เพลิดเพลินอย่างหลากหลายภายใต้โครงการ I-Plearn
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในปี
2560 ได้แสดงไว้ในรายงานความยั่งยืนประจําปี 2560
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5.14 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริหารจัดการบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ให้ดําเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดประสานกับนโยบายและการ
ดําเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจและการ
ดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการธนาคารจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ของธนาคารเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้บริหาร
ของธนาคารที่ มี ค วามสามารถและมี ค วามเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ
แต่ละด้านเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตัวแทนธนาคารในบริษทั ใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารตามความเหมาะสม เพื่อร่วม
กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร และมีการ
จัดทําคูม่ อื กรรมการตัวแทนเพือ่ กําหนดบทบาทและกรอบแนวทาง
ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กบั กรรมการตัวแทนของธนาคาร ซึง่ เป็นผูม้ ี
บทบาทสําคัญในการทําหน้าทีป่ กป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์
ของธนาคาร รวมถึงผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วย
นอกจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพือ่ สร้างกระบวนการ
ทํางานที่โปร่งใส อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ได้จัดทํานโยบาย
และระเบียบการทําธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งมี
การกําหนดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้กาํ หนดให้มคี ณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อทําหน้าที่ควบคุม ติดตาม ดูแลให้บริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัทดําเนินงานตามนโยบายและ
หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ธ นาคารและธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกําหนด โดยมีการจัดทํานโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
มาตรฐานในการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงาน
ความเสี่ยงที่สําคัญของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความเสีย่ งในการดําเนินกิจการของ
แต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

5.15 หน่วยงานสนับสนุนการทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคาร
ธนาคารให้การสนับสนุนและให้ความสําคัญแก่หน่วยงานและ
บุคลากรทีท่ าํ หน้าทีด่ แู ลให้ธนาคารสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีหน่วยงานและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
5.15.1 ตรวจสอบ
เป็นหน่วยงานทีม่ คี วามเป็นอิสระและเป็นกลาง ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้
เพือ่ พัฒนาและยกระดับการควบคุมภายใน ซึง่ รวมถึงนโยบาย และ
การปฏิบัติงานของกลุ่มธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิจ
และการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มเป็นไปตามกฎ
ระเบียบ อีกทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ตามปกติ ช่วยระบุถงึ เรือ่ งทีจ่ ะต้องได้รบั การพิจารณา ให้คาํ แนะนํา
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและระบบ
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางดําเนินการตามการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยมีนายเกรียง วงศ์หนองเตย รองผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดดังกล่าวจะรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ โดยที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี
ความชอบของผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ
5.15.2 กํากับและควบคุม
เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้คําแนะนําและ
ให้ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์และข้อกําหนดของทางการ รวมถึง
นโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการควบคุม
ภายในของธนาคาร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของธนาคารในการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจกํากับดูแล นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่ในการกําหนดแนวนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน
ภายในเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานนําไปปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ เสนอชื่ อ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการหรือผูบ้ ริหารของธนาคารและบริษทั ในเครือเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล โดยมีนายนพดล มังกรชัย ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดกํากับและควบคุม
5.15.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหน้าที่
ตามบทบัญญัติของกฎหมายและตามที่คณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย โดยในปัจจุบัน นายอารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส Chief Strategy Ofﬁcer ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท
มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคาร
ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ โดยบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทได้
แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ บทบาทหน้าที่
เลขานุการบริษัท
สํ า หรั บ ข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ ทํ า งาน และ
ประวัตกิ ารเข้ารับการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้องของผูท้ าํ หน้าทีส่ นับสนุน
การทําหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้
แสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับนีภ้ ายใต้หวั ข้อ “รายละเอียดและ
ประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร”
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