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รา ย งา น กา ร ป ฏิ บั ติ ตา ม ห ลั ก กา ร ก�ำ กั บ ดู แล กิ จ กา ร
ป ระ จ�ำ ปี 2 5 6 1
คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งให้ธนาคาร
มีระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถสร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม
ตลอดจนหน่วยงานก�ำกับดูแล และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้แก่ธนาคารภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อให้ธนาคารและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการธนาคารเชือ่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะสามารถ
ยกระดับคุณภาพการด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคารเป็ น ไปตามหลั ก การการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ เ ป็ น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้รับรางวัลการปฏิบัติตาม

ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกความยั่งยืน
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
ประจําปี 2561
ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index)
และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets Index)
โดยคะแนนของธนาคาร

อยู่อันดับที่

6

หมวดธุรกิจธนาคาร

ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ

“ดีเลิศ”
ในโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทยประจําปี 2561 ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 ปี
ตั้งแต่ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับคะแนนประเมินในระดับ

100

คะแนน

จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
โดยได้รับคะแนน 99-100 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552

หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความยัง่ ยืนของกิจการทีส่ ำ� คัญ
ต่างๆ ดังนี้

•

ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกความยั่งยืน (Dow Jones
Sustainability Indices: DJSI) ประจ�ำปี 2561 ในกลุ่มดัชนีโลก
(World Index) และกลุม่ ดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets
Index) โดยคะแนนของธนาคารอยูอ่ นั ดับที่ 6 หมวดธุรกิจธนาคาร

•

ผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ใน
โครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�ำปี 2561 ต่อเนือ่ งเป็นเวลา 14 ปี ตัง้ แต่ปี 2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•

ได้รบั คะแนนประเมินในระดับ 100 คะแนน จากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
จากสมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทย โดยได้ รั บ คะแนน 99-100
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552
นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารได้น�ำประกาศ
ธรรมาภิบาลสถาบันการเงินที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
และหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ปี 2560 หรือ CG Code ทีอ่ อกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของธนาคาร และเห็นควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การน�ำ CG Code มาปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกไว้
เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการธนาคารแล้ว
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคารและด�ำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุง
นโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทาง
ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลธนาคารในฐานะธนาคาร
พาณิ ช ย์ แ ละบริ ษั ท จดทะเบี ย น โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะมุ ่ ง ไปสู ่
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล ซึ่งนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารได้ก�ำหนดหลักการต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ
ไว้ดังนี้

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณของทั้งธนาคาร
กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งปลายปี 2559
คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของธนาคาร และ
เห็นชอบให้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ
ธนาคารดังนี้

•

วิสัยทัศน์: เป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The
Most Admired Bank” โดยก� ำ หนดเป้ า หมายที่ จ ะบรรลุ
วิ สั ย ทั ศ น์ ดั ง กล่ า วภายในปี 2563 ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ ก� ำ หนด
เป้าหมายส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
		 o ลูกค้า (Customers) ธนาคารเป็นผู้ให้บริการทาง
การเงินที่ลูกค้าเลือก (Most PREFERRED Partner)
		 o พนักงาน (Employees) ธนาคารเป็นองค์กรที่ห่วงใย
พนักงาน (Most CARING Employer)
		 o ผู้ถือหุ้น (Shareholders) ธนาคารเป็นองค์กรที่ให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน (Most SUSTAINABLE
RETURN Company)
		 o สังคม (Society) ธนาคารเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมมากที่สุด (Most RESPONSIBLE Corporate Citizen)
		 o หน่วยงานดูแล (Regulators) ธนาคารเป็นองค์กรที่
ด�ำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม (Most PRUDENT Bank)

•

พันธกิจ: มุ่งพัฒนาสู่การเป็นธนาคารครบวงจรที่ดีที่สุด
ในประเทศไทย (the Best Universal Bank in Thailand) โดย
มุง่ เน้นการให้บริการในตลาดการเงินและกลุม่ ลูกค้าหลัก ด้วยการ
ใช้ประโยชน์อย่างสุดสุดจากเครือข่ายของกลุม่ ธนาคารและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเต็มที่

•

ค่านิยมหลัก: ค่านิยมหลักของธนาคาร (iSCB) ประกอบ
ด้วย นวัตกรรมน�ำหน้า (Innovation) สร้างคุณค่าสูส่ งั คม (Social
Responsibility) ลูกค้าต้องมาก่อน (Customer Focus) และ
สร้างองค์กร คือสร้างคน (Buiding our People)
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ
ของธนาคาร และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยได้มีการทบทวนล่าสุดในปี 2561

2

โครงสร้ า งการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคาร มี ก ารก� ำ หนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการธนาคารและกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
โครงสร้างของคณะกรรมการ การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ
การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง การแยกต�ำแหน่งและบทบาท
หน้าที่ระหว่างนายกกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ การวางแผนพัฒนาเพื่อทดแทน
ต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญ และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน
3

สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน และด้านสิทธิ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล และการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4

การควบคุมภายใน ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ควบคุมภายใน โดยให้ความส�ำคัญต่อมาตรการด้านการควบคุม
ภายใน อาทิ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและ
พนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ เ ปิ ด เผยนโยบายการก� ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ ให้
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ” รวมถึงธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดย
มุง่ หวังให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมัน่
และยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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การก�ำกับดูแลกิจการปี 2561

ในปี 2561 ธนาคารได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี สามารถสรุปได้ในแต่ละหัวข้อดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
ที่มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและสามารถใช้
สิทธิดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การรับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่าง
รวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย
(เว็บไซต์ธนาคาร เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด)
นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ยังได้รบั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
ร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของธนาคาร เช่น การจ่ายเงินปันผล
การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละก� ำ หนดจ� ำ นวนเงินค่า
สอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับธนาคารและหนังสือบริคณห์สนธิ
การอนุมัติรายการพิเศษ (เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กัน เป็นต้น) โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละเรื่องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ขณะเดียวกันธนาคารมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อกฎหมายอย่างเต็มที่
โดยจะไม่ดำ� เนินการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ” “สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 ธนาคารได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195
ในวันที่ 5 เมษายน 2561 และในระหว่างปีธนาคารไม่มีการ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
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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 โดยธนาคารได้เผยแพร่หนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เอกสารประกอบการประชุม
และหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคารในวันที่ 5 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 30 วัน) โดยธนาคาร
ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคารเป็นผู้
จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปี 2560 (ในรูป
แบบ CD ROM) ให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในวันที่ 14 มีนาคม
2561 (ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งหนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย วัน เวลา
สถานที่ประชุม (พร้อมแผนที่และวิธีการเดินทาง) รายละเอียด
วาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ เอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการ
ประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
รวมถึง ได้ลงประกาศทางหนัง สือ พิม พ์ร ายวันฉบับภาษาไทย
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และได้ด�ำเนินการอื่นใดตามที่
กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งธนาคารยังเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มี
ความประสงค์จะรับรายงานประจ�ำปี 2560 ที่เป็นรูปเล่มก่อน
การประชุม โดยติดต่อขอรับที่เลขานุการบริษัท
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ธนาคารให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง
ไม่ปิดกั้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามหรือ
ข้อสงสัยได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดตามทีแ่ จ้งไว้บนเว็บไซต์
ของธนาคาร ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมล์ไปยัง
company_secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้กลั่นกรองเพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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ธนาคารมี น โยบายส่ ง เสริ ม และอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ
นักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ใช้สทิ ธิในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยธนาคารมีการ
ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วม
ประชุมใช้ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจาก
นี้ ธนาคารยังได้ตดิ ต่อนักลงทุนสถาบัน เช่น บริษทั จัดการกองทุน
และ Custodian เพื่อเชิญให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
ได้อ�ำนวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วม
ประชุมเป็นการล่วงหน้า
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ธนาคารอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก�ำหนดการประชุมใน
วันและเวลาท�ำการ และก�ำหนดสถานที่จัดประชุมที่ส�ำนักงาน
ใหญ่ของธนาคารเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ธนาคารเปิด
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า
ก่อนเวลาประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเตรียมอากร
แสตมป์ส�ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจัดจุดลงทะเบียนแยก
ตามประเภทของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดา ผูถ้ อื หุน้ นิตบิ คุ คล และ
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นบริษทั จัดการกองทุนหรือ Custodian โดยมีการลง
ทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้ง
จัดท�ำและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่
มีบาร์โค้ดเดียวกันกับบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นที่ใช้ในการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในห้องประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้
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ระหว่ า งการประชุ ม นายกกรรมการ (ประธานกรรมการ)
ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบ
15 คน (จากกรรมการทั้งหมด 15 คน) ซึ่งรวมถึงประธานของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม
แก่ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุม
ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
รวมถึ ง ผู ้ รั บ มอบฉั น ทะที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ต่ า งมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
1 หุ้นต่อ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ธนาคารจึงเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงเฉพาะบัตรของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียงเท่านั้น โดยการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้กระท�ำอย่างเปิดเผยโดยใช้ระบบบาร์โค้ด
เพื่อประมวลผลและรายงานคะแนนเสียง และธนาคารได้จัดให้มี
ตัวแทนของส�ำนักงานกฎหมายอิสระ ได้แก่ บริษทั เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด เป็นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ
การนับองค์ประชุม รวมถึงการนับคะแนนและการรายงานคะแนน
เสียงในการประชุม ส่งผลให้ธนาคารสามารถรายงานผลคะแนน
เสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และโปร่งใส และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
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ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ธนาคารมีการน�ำเสนอข้อมูลผ่านระบบสือ่
หลายประเภทร่วมกัน ซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และเสียงประกอบ
รวมทั้งมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของธนาคาร
ในรอบปี 2560 และยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานปี 2561 ให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะเรือ่ งต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน และได้มีการตอบค�ำถาม
รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างครบถ้วน
โดยกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันชี้แจงและตอบค�ำถามของ
ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่
จดบันทึกรายงานการประชุมและผลการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ นอกจากนี้ การด�ำเนินการประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการสลับ
เพิ่ม แก้ไขวาระการประชุม และเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุม
รวมถึงไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไป
จากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของธนาคารภายในวันประชุม นอกจากนี้ ธนาคารได้จัด
ส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ทั้ ง ฉบั บ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารในวันที่ 19 เมษายน
2561 (ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง และได้จัดส่งรายงานการ
ประชุมให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ขัน้ ตอนและวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
สาระส�ำคัญของค�ำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุม และค�ำ
ชีแ้ จงของคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ มติทปี่ ระชุม
พร้อมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงในแต่ละวาระที่ต้องมีการลงมติ
1.2 การจ่ายเงินปันผล
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามงบการเงินรวม โดยธนาคารจะพิจารณาถึง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาจ่าย
เงินปันผลในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีก�ำไรหลังจากการกันส�ำรอง
ตามกฎหมายและการกันส�ำรองอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นครบถ้วนแล้ว รวมทัง้
ธนาคารต้องไม่มผี ลขาดทุนสะสมและสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้
เพียงพอตามที่กฎหมายก�ำหนดและเพียงพอส�ำหรับความจ�ำเป็น
ทางธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลและเงินปันผลประจ�ำปีภายใน 30 วัน นับจากวันที่
คณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผล (แล้วแต่กรณี) โดยในการเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล
ธนาคารได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราและจ�ำนวน
เงินที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้พิจารณาอย่างเหมาะสม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2560 ให้กบั
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารในอัตราหุ้นละ
5.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 43.3 ของก�ำไรสุทธิปี 2560 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็น
ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยรายละเอียด
การจ่ายเงินปันผลสรุปได้ดังนี้
1

ธนาคารได้จ ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุม คณะ
กรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดย
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและ
ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 (23 วัน
นับจากวันทีค่ ณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล) และ
2

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา
หุ้นละ 4.00 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญของธนาคารเมือ่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 (28 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล)
1.3 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ธนาคารได้เปิดเผยประวัติย่อของ
กรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบไว้ในหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เช่น อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ าร
ท�ำงาน การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
และบริษัททั่วไป วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยในปีที่ผ่านมา ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของธนาคาร ทั้งนี้
ในกรณีทเี่ ป็นการเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ ธนาคารได้เปิดเผย
นิยามกรรมการอิสระตามที่ธนาคารก�ำหนดไว้ พร้อมระบุข้อมูล
อื่นเพิ่มเติม เช่น การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของธนาคาร หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน
และในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระของธนาคาร

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกปี จะมีกรรมการของ
ธนาคารทีค่ รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีกรรมการที่
ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 6 คน ซึง่ ธนาคาร
ได้เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็น
รายบุคคล เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเลือกกรรมการทีต่ อ้ งการ
ได้โดยอิสระไม่จ�ำเป็นต้องเลือกทั้งคณะ และในการประมวล
ผลการลงคะแนนเสียง ธนาคารได้จดั เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียง
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพือ่ ตรวจนับคะแนน
เช่นเดียวกันกับวาระอืน่ รวมทัง้ ได้เปิดเผยมติในรายงานการประชุม
โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการ
เลือกตัง้ กรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน
1.4 การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้ อ บั ง คั บ ของธนาคารซึ่ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น กรรมการธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
อาจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งจะ
ก�ำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการยังมีสิทธิได้รับเบี้ย
เลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของธนาคารด้วย ทั้งนี้
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลกรรมการ
และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารก่อนเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดย
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียน
ขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อนื่ ๆ รวมทัง้ ยังได้คำ� นึง
ถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจเป็นปัจจัยประกอบเพิ่มเติมด้วย
1.5 การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนาคารไม่มีการกระท�ำใดที่เป็นการปิดกั้นการสื่อสารระหว่าง
กันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระหว่าง
กันได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอคัดส�ำเนาบัญชีรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารได้ทกี่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือ หุ้นรายย่อ ย ผู้ถือ หุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ได้รบั สิทธิและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ภายใต้ข้อจ�ำกัดของกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช้ในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีรายละเอียด
ตามทีป่ รากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ
SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ”
“สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการและค�ำถามเป็นการล่วงหน้า
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่
พิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่าง
ชัดเจนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ
ค�ำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายถึง
เลขานุการบริษทั หรืออีเมล์ไปยัง company_secretary@scb.co.th
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะ
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำเสนอคณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป และจะมีการแจ้งผลการพิจารณา
กลับไปยังผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอเรือ่ งดังกล่าวเพือ่ รับทราบ โดยในกรณีที่
คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอจะมีการ
บรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ธนาคารเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ รายชือ่ บุคคลเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็น
กรรมการ และค�ำถามเป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนสิน้ งวดบัญชีของ
ธนาคาร คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อบุคคล หรือค�ำถามใดมายังธนาคาร
2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ธนาคารได้จดั ท�ำหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อเตรียมไว้ให้กับผู้ถือหุ้นเลือกใช้จ�ำนวน 3 แบบ ซึ่งเป็นแบบ
ที่ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยเงื่อนไขและ
เอกสารทีธ่ นาคารก�ำหนดส�ำหรับการมอบฉันทะมีความชัดเจนและ
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มิได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ธนาคารได้จัด
ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก�ำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะ
มอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนแน่นอนไปพร้อมกับหนังสือบอก
กล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และได้มกี ารเสนอทางเลือกให้แก่
ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
แทน ธนาคารได้เสนอรายชือ่ กรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน
2 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารได้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญของกรรมการอิสระ
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะพิจารณาเลือก
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตาม
รายชือ่ ทีเ่ สนอหรือบุคคลอืน่ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะเห็นสมควร นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จาก
เว็บไซต์ของธนาคาร
2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ธนาคารได้ใช้บตั รลง
คะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงส�ำหรับผู้ถอื หุ้นทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยได้จัดเก็บ
บัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้
ธนาคารมีการใช้ระบบบาร์โค้ดและเครือ่ ง PDA เป็นเครือ่ งมือช่วย
ในการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อให้กระบวนการ
นับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจ
สอบได้ โดยเลขานุการบริษทั ได้ชแี้ จงวิธกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียง
และหลักเกณฑ์การนับคะแนนก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุม อีกทัง้ ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมแล้ว
ธนาคารยังได้ขอให้ผู้ถือหุ้นน�ำส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด
คืนให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
2.4 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจใน
การจัดการ
ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ (ตามที่
ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัททุกสิ้นไตรมาส รวมทั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ

รายงานดังกล่าวและจัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสียดังกล่าว
ไปยังนายกกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 นอกจากนีธ้ นาคารได้นำ� ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุม
ดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้มีอ�ำนาจใน
การจัดการ และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในฐานะองค์กรที่มีขนาดใหญ่เป็นล�ำดับต้น ๆ ของประเทศไทย
และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่มีประวัติอันยาวนาน ธนาคาร
จึงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดของการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ปรากฏอยู่ในรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 โดย
สาระส�ำคัญของการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของธนาคารสามารถ
สรุปได้ดังนี้
		

ลูกค้า

ธนาคารมุ ่ ง ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ซึ่ ง ครอบคลุ ม เกื อ บทุ ก ส่ ว นของ
สังคมไทย ด้วยการน�ำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ ได้อย่างครบถ้วนผ่านสาขาของธนาคาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการให้บริการโดยตรงอื่น ๆ
อาทิ ศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอี ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง ศูนย์บริการ
ลูกค้า เป็นต้น โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักคือการท�ำหน้าทีเ่ ป็นคูค่ ดิ ด้าน
การเงินส�ำหรับลูกค้าผ่านบริการทีน่ า่ เชือ่ ถือ ผลิตภัณฑ์ทลี่ ำ�้ สมัยที่
ดีทสี่ ดุ และมีคณ
ุ ภาพเป็นเลิศภายใต้การด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
ที่ดี พร้อมกับการปกป้องรักษาความปลอดภัย รวมทั้งรักษา
ความลับข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด
นอกจากมีมาตรฐานที่ดีและการปกป้องรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งรักษาความลับข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด ธนาคารยัง
ปลูกจิตส�ำนึกในเรือ่ งดังกล่าวให้แก่พนักงานโดยการก�ำหนดไว้ใน
จรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งมีการสื่อสารให้พนักงานรับรู้และ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และน�ำมาปฏิบัติจริงในการท�ำงาน ธนาคารได้มีการส�ำรวจความ
คิดเห็นของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ โดยธนาคารได้รับผลคะแนน
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นล�ำดับต้น ๆ อย่างต่อเนือ่ งเสมอ
มา นอกจากนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้เน้นย�ำ้ ให้พนักงานให้บริการ
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ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยธนาคารได้สื่อสาร
และให้ความรู้พนักงานในเรื่อง Market Conduct อย่างทั่วถึง
รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วย
			

พนักงาน

ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยบุคลากรคือทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าและส�ำคัญทีส่ ดุ
ต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุ่งสรรหา พัฒนา รวมทั้งดูแล
และรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากต่อความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของธนาคารทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
ธนาคารได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดย
มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถของพนักงาน สร้างเสริมให้พนักงานมีโอกาส
ก้าวหน้าในการท�ำงานและมีความพร้อมที่จะรับมือกับความ
ท้าทายต่าง ๆ มีความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง และมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น หลักสูตร Design Thinking
for Innovation, Digital Transformation, Mindset Change
Management เป็นต้น
ธนาคารมี ก ารก� ำ หนดนโยบายค่ า ตอบแทนของพนั ก งานที่
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยเน้นการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ใน
อุตสาหกรรม
ธนาคารได้ประยุกต์ใช้หลักการของ Balance Scorecard เพื่อ
เป็นกรอบในการก�ำหนดเป้าหมายและการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของพนักงาน โดยพิจารณามุมมอง 3 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์
ด้านสุขภาพองค์กร และด้านผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่ง
ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารมีหน้าทีร่ ว่ มกันรับผิดชอบเป้าหมาย
ของธนาคาร (Bank KPIs) รวมถึงต้องบรรลุเป้าหมายของหน่วย
งาน (Business Unit KPIs) ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบและเชือ่ ม
โยงมาเป็นตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและเหมาะสมส�ำหรับ
พนักงาน (Individual KPIs) พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน
ต้องร่วมกันจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ส�ำเร็จในงานที่มอบหมาย และธนาคารได้มีนโยบายการก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามผลการปฏิบัติงานจริง โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนโดย
ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่างานมาบริหารจัดการ อีกทั้งยัง
มีการส�ำรวจค่าตอบแทนเทียบกับสถาบันการเงินชั้น น�ำและ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทนของพนั ก งาน อี ก ทั้ ง ธนาคารได้ จั ด ให้ มี
สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดแี ละสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานโดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การให้ทุนการศึกษา
การให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ สินเชื่อ
ต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
ธนาคารเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เพศ อายุ ศาสนา หรือภาวะทุพพลภาพ ตลอดจนให้สทิ ธิพนักงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ดังที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ทั้งในส่วนของการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย การปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน การเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ต่าง ๆ ของธนาคาร อีกทั้งธนาคารยังตระหนักถึงการเคารพและ
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ก�ำหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคน
มีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารให้
พ้นจากการน�ำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการ
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นด้วย
นอกเหนือจากนัน้ ธนาคารได้จดั ให้มกี ารส�ำรวจความคิดเห็นของ
พนักงานโดยผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกว่าธนาคารมีความแข็งแรงในการ
ด�ำเนินงานในปัจจุบันและพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในอนาคตในระดับใด ซึ่งผลการส�ำรวจสุขภาพขององค์กร
ประจ�ำปี 2561 พบว่าธนาคารจัดอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของ
องค์กรที่ได้คะแนนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารเชื่อ
ว่าการดูแลพนักงานให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้าง
สมดุลในชีวิตการท�ำงานจะเป็นรากฐานที่ช่วยเกื้อหนุนให้องค์กร
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ผู้ถือหุ้น

กิจการของธนาคารตั้งอยู่บนรากฐานของเงินทุนที่แข็งแกร่งจาก
ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักมาตรฐานที่ดีและเป็น
ที่ยอมรับ ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และ
สร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในระยะยาว
			 สังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรมตามหลั ก
บรรษัทภิบาลควบคูไ่ ปกับการยึดมัน่ ในการท�ำหน้าทีเ่ ป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม
และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
ธนาคารได้สนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นรากฐานและ
ก�ำลังส�ำคัญในการผลักดันให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
ประเทศ จึงมุ่งด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยอย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรม และส่ง
เสริมให้พนักงานมีจิตอาสา โดยสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อ
สร้างโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ ขณะ
เดียวกันธนาคารยังมุง่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการและประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้น
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีความรับผิดชอบควบคู่
ไปกับการเสริมสร้างความรูท้ างการเงินทีถ่ กู ต้อง ทัง้ นี้ ธนาคารได้
ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ห่างไกลและขาด
ความรูใ้ นการบริหารจัดการเงินอย่างถูกต้อง อีกทัง้ ธนาคารยังยึด
มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อมทีด่ ี โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดูแลด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นการให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้าและภาคส่วนอื่น ๆ ในกิจกรรมอาสาสมัคร
ธนาคารได้สร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตส�ำนึกของพนักงานใน
การดูแลเอาใจใส่และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดการใช้ขวด
พลาสติกอันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งธนาคารจะ
ขยายผลไปยังเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างผลกระทบที่ดีในวงกว้าง

			 หน่วยงานก�ำกับดูแล

ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละโปร่งใส ด�ำเนินงานสอดคล้องกับแนวทางการ
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน ทั้งในด้านแนวปฏิบัติการให้บริการ
(Market Conduct) และนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้เกิด
สังคมไร้เงินสด นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมั่นคงในระยะยาว มีการพัฒนาขีดความสามารถโดย
รวมขององค์กรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจความเสีย่ ง และพร้อมรับมือ
กับความไม่แน่นอนและการเปลีย่ นแปลง เพือ่ สร้างการเติบโตและ
ผลตอบแทนที่ยั่งยืน
			 คู่ค้า

ธนาคารมีการด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใสและปราศจากการ
ทุจริต เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ซึ่งมี
กระบวนการการประเมินและการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือให้
บริการต้องมีความโปร่งใสบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
เปิดเผย โดยคู่ค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้
การประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ นอกจาก
ปัจจัยในเรื่องคุณภาพ ราคา การบริการ ความน่าเชื่อถือ ธนาคาร
ยังให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
มาตรฐานจริยธรรมของคู่ค้าด้วย ธนาคารจะไม่เลือกหรือยอมรับ
และเข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่ค้ารายใดที่พบว่ามีประวัติหรือเกี่ยวข้อง
กับการคอร์รปั ชัน ธนาคารจึงได้ประกาศใช้ “จรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจ
(SCB Supplier Code of Conduct)” เพื่อให้คู่ค้าของธนาคาร
น�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ โดยธนาคารสนับสนุนให้คคู่ า้ ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้านแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีก
ทัง้ ธนาคารยังได้พฒ
ั นากระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว ผ่านการ
สนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ธนาคารได้ด�ำเนิน
การสื่อสารแนวปฏิบัติดังกล่าวแก่คู่ค้าผ่านกิจกรรม Vendor
Communication Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี และก�ำหนด
ให้คู่ค้าทุกรายลงนามรับทราบและน�ำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

			 คู่แข่งทางการค้า

ธนาคารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม
และความโปร่งใส รวมถึงการด�ำเนินการตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ให้ไว้ตอ่ คู่
แข่งทางการค้าด้วยความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบ ให้ความเคารพ
ต่อผลประโยชน์ตอ่ คูแ่ ข่ง และไม่ปฏิบตั ติ นในลักษณะขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม รวมถึงเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว
เพื่อที่ให้ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
			 เจ้าหนี้

ธนาคารปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขค�้ำประกันและการบริหารเงิน
ทุน รวมถึงการบริหารสภาพคล่องเพื่อให้ธนาคารมีความมั่นคง
แข็งแกร่ง และมีความพร้อมที่จะช�ำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ หากมี
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ธนาคารมี
นโยบายในการแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบโดยเร็วเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผลและความรับผิดชอบ
ต่อเจ้าหนี้ โดยธนาคารมุ่งมั่นในการช�ำระคืนหนี้และช�ำระเงิน
ใด ๆ ให้แก่เจ้าหนี้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด รวมถึงการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ธนาคารได้ระบุประเด็น
ความยั่งยืนที่ครอบคลุมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนตามแนวทางระดับสากล GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) แบบ
ทางเลือกหลัก (Core) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ของกลุม่ ธุรกิจการเงิน (Financial Services Sector Supplement)
มาเป็นกรอบในการจัดท�ำรายงาน รวมถึงน�ำเสนอต้นทุนเพื่อ
แสดงคุณค่าทั้ง 6 ด้านตามแนวทาง Integrated Reporting
(IR) โดยมีผลการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญทั้งสิ้น
20 ประเด็น ดังนี้ 1) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2) การปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน 3) การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศักยภาพของชุมชน 4) สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงาน 5) ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศ 6) การก�ำกับดูแลกิจการ 7) การให้สนิ เชือ่ อย่างมีความ
รับผิดชอบ 8) การก�ำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
9) การต่อต้านคอร์รัปชันและติดสินบน 10) การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 11) การเข้าถึงบริการทางการเงินและส่งเสริมความ
รู้ทางการเงิน 12) การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
13) การบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร 14) เทคโนโลยีดิจิทัล
15) การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ 16) ผลิตภัณฑ์

และการให้บริการ/การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า 17) การ
ขยายฐานลูกค้า 18) ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบปฏิบัติ
การดิจิทัล 19) วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร และ 20) การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร/การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้
รายละเอียดของแต่ละประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญ สามารถดูราย
ละเอียดได้ในรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561
3.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยธนาคาร
เข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน
การไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance
of Corruption and Bribery) ซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนี้จะต้อง
ได้ใบรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีการต่ออายุใบรับรอง
ทุก 3 ปี โดยการต่ออายุในแต่ละครัง้ ต้องมีการจัดท�ำแบบประเมิน
ตนเองในเรือ่ งมาตรฐานการต่อต้านคอร์รปั ชันซึง่ ถือเป็นมาตรฐาน
ที่เข้มงวด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารได้รับการ
รับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตออกไปอีก 3 ปี
ธนาคารมีการด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี้
1. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนส�ำหรับกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่อเป็นแนวทางในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดั บ ทราบและตระหนั ก รู ้ ใ นหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและน� ำ
แนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอบรมผ่านระบบ E-Learning เรื่องการ
ป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และการต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน เป็นต้น
ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ พ นั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งเข้ า เรี ย นและผ่ า น
บททดสอบ ทั้งนี้ ธนาคารก�ำหนดให้พนักงานต้องทบทวนความรู้
ในหัวข้อเหล่านี้อย่างสม�่ำเสมอโดยมีก�ำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
3. ในปี 2561 ธนาคารได้ประกาศนโยบายงดการรับหรือการให้
ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
โปร่งใสและมีจรรยาบรรณ และป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน โดย
ได้ขอความร่วมมืองดการรับหรือการให้ของขวัญในทุกเทศกาล
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4. ธนาคารได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนของธนาคาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ใบแจ้งยอดรายการบัตร
เครดิต เป็นต้น รวมทั้งได้ส่งเสริมหลักการนี้ไปยังคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็น
ผูม้ สี ว่ นส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ให้รว่ มน�ำหลักการ
และแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อการขยายผลออกสู่สังคม โดย
ธนาคารได้จัดท�ำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ SCB (SCB Supplier
Code of Conduct)” ขึ้นเพื่อให้คู่ค้าของธนาคารน�ำไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติต่อไป
5. ธนาคารได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและรายงานการ
กระท�ำที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบน
เช่น Whistleblower เป็นต้น พร้อมทั้งได้ก�ำหนดแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันด้วยการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชันและสินบนโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ต้อง
มีการติดตามดูแลเป็นระยะ ๆ และก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลเพือ่ ให้มรี ะบบการควบคุมภายใน
ที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและสินบนอย่างเพียงพอ
และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคาร
3.3 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ สามารถติดต่อกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคารได้โดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป
สามารถติดต่อผ่านพนักงานสาขาหรือเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการธุรกิจ
สัมพันธ์ที่ดูแล รวมทั้งการติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้า ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2777-7777 หรือสามารถท�ำเป็นหนังสือถึง
ผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ นี้ ธนาคารมีการบันทึก การติดตามงาน และ
การตอบกลับภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด นอกจากนีธ้ นาคารยังได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญใน
การก�ำหนดมาตรการแก้ไขและก�ำกับดูแลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด�ำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของลูกค้าให้แล้วเสร็จตามกรอบ
เวลาทีก่ ำ� หนดอย่างเหมาะสม โดยธนาคารมีการสือ่ สารกรอบเวลา
ในการด�ำเนินงานบริการ (Service Level Agreement หรือ SLA)
ให้ลูกค้ารับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร

พนักงาน
ธนาคารได้เปิดช่องทางในการติดต่อรับเรื่องร้องเรียน และการ
รายงานการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องจากพนักงานในหลายช่องทาง โดย
พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือร้องเรียนเรื่อง
ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม เหตุการณ์ทุจริต หรือต้องสงสัยว่าทุจริต
หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ผ่านผู้บังคับบัญชาของตนได้โดยตรง
นอกจากนี้ยังสามารถด�ำเนินการผ่านช่องทางอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

•

Whistleblower Policy จัดเป็นนโยบายส�ำหรับการรับเรือ่ ง
ร้องเรียน รับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต หรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของ
ธนาคาร การกระท�ำทีอ่ าจสร้างความเสียหายให้กบั ลูกค้าและ
กลุ ่ 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
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของธนาคาร โดยพนักงาน
สามารถรายงานเรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ ห ลายช่ อ งทาง ได้ แ ก่
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.co.th)
ทางจดหมายส่งไปที่ ตู้ ปณ. 177 ปณศ. จตุจักร 10900
หรือติดต่อทางโทรศัพท์สายตรง (หมายเลข 0-2544-2000)
ซึ่งจะมีการรายงานสรุปผลการด�ำเนินการในเรื่องนี้ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส

•

HR Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-4444
		 ซึ่งเป็นช่องทางส�ำหรับพนักงานในการสอบถามเกี่ยวกับ
		 การว่าจ้างหรือผลประโยชน์ รวมถึงเสนอความคิดเห็นใน
		 เรื่องต่าง ๆ เป็นการทั่วไป
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับของพนักงานผูแ้ จ้งหรือผู้
ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบจากการ
ร้องเรียนโดยธนาคารจะมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานอิสระเพื่อท�ำ
หน้าที่สืบสวนเรื่องร้องเรียนหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งหากพบ
ว่ามีมูลความผิดจริง จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีขั้นตอนในการด�ำเนินการดังนี้

•

พนักงานเสนอความคิดเห็น รายงาน ร้องเรียน หรือชีช้ อ่ ง
		 ทางการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ธนาคารก�ำหนด
		 โดยพนักงานสามารถแสดงความประสงค์ไม่แสดงตนได้
		 และเรื่องที่เสนอจะถูกเก็บเป็นความลับ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

•

คณะท�ำงานรับข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
		 ในเบื้องต้น จากนั้นจึงแจ้งความคืบหน้าให้กับพนักงาน
		 ผู้แจ้งรับทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้

•

		
		
		
		

คณะท� ำ งานรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นส่ ง ต่ อ เรื่ อ งที่ พ บว่ า มี มู ล
ความผิดจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนตามระเบี ย บธนาคาร หรื อ ส่ ง เรื่ อ งให้
หน่ ว ยงานการป้ อ งกั น อาชญากรรมทางการเงิ น และ
ความปลอดภัยด�ำเนินการต่อไป

ทัง้ นี้ เมือ่ ธนาคารได้รบั เรือ่ งร้องเรียน ธนาคารจะไม่เปิดเผยแหล่ง
ข้อมูลหากมีขอ้ สงสัยว่าจะส่งผลกระทบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยจะรักษา
ความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ส�ำหรับเปิดรับ
แจ้งข้อร้องเรียน ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อ
ถึงคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่

เลขานุการบริษัท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งานผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาล ชั้น 21 โซนเอ
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4210
โทรสาร : 0-2937-7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :
company_secretary@scb.co.th

ในการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
อืน่ ๆ ทีก่ ล่าวข้างต้น ธนาคารได้มกี ารจัดท�ำนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ
งานไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับ โดยจะมีการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะได้
น�ำไปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิด
เผยข้อมูลต่อนักลงทุนของธนาคารไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคาร โดยก�ำหนดหลักการส�ำคัญในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ
ชัดเจน และทันเวลา
2) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารจะต้องกระท�ำอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3)  	ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน
ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร
4)  	ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ธนาคาร หรือถือได้วา่ มีความส�ำคัญต่อผูล้ งทุนในการตัดสินใจ
ลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคาร
จะด� ำ เนิ น การเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะโดยทั น ที ผ ่ า นทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารได้ก�ำหนดบุคคลที่จะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
ต่อหน่วยงานทางการ ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน รวมถึงได้มีการ
ก�ำหนดช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเปิดเผย
งบการเงินประจ�ำปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จะด�ำเนินการ
ภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้ รอบปีบญ
ั ชีของธนาคาร การเปิดเผย
งบการเงินแต่ละไตรมาสที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
แล้ว จะด�ำเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นรอบไตรมาส โดย
ธนาคารได้มกี ารจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A) ประกอบ
ด้วยเพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลทีช่ ดั เจนและสามารถเข้าใจ
ผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
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นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อหน่วยงานทางการ
ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ธนาคารยังได้จัด
กิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญ
สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารเพื่อน�ำเสนอเหตุการณ์
ต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ขา่ ว
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย
นอกจากนีน้ โยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารก�ำหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ
และผู้บริหาร ซึ่งข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงในการถือครอง
หลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2561
นั้น ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายงานการถือครองหุ้นสามัญของ
กรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

ส�ำหรับปี 2561 หน่วยงานนักลงทุนสัมพั นธ์ มีการ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่ อเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้
แก่นักลงทุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รูปแบบของกิจกรรม
การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์
หรือการประชุมผ่านโทรศัพท์
(Conference Call)

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อนักลงทุนให้มีความ
ถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลา รวมทั้งสอดคล้องกับ
หลักการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและเป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมตามแผนงานทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้ เช่น การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเข้าร่วมประชุมกับ
นักลงทุน การจัดงาน Roadshow ต่าง ๆ เป็นต้น นักลงทุนสัมพันธ์
ยังท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
บริษัทจัดการกองทุน ผู้ถือหุ้นกู้ และสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ได้ให้ความส�ำคัญในการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่าง
สม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “นักลงทุน
สัมพันธ์” “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” และผู้ที่สนใจ
สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

จํานวนครั้ง
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การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

4

การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน
(Investor Conference)

4

การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Roadshow)

4.2 นักลงทุนสัมพันธ์

2

นักลงทุนสัมพั นธ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4358
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :
investor.relations@scb.co.th
เว็บไซต์ : www.scb.co.th

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

4.3 ผู้สอบบัญชี

4.4 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ
ของผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง การไม่ มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือมีการท�ำรายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยั ง ได้ พิ จ ารณาก� ำ หนดจ� ำ นวนเงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี ใ น
แต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะน� ำ เสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจ�ำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชี ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละก� ำ หนดค่ า สอบบั ญ ชี ใ นการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

ธนาคารมุ ่ ง ด� ำ เนิ น การให้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคาร
เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG code) ซึ่งออกโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่
ธนาคารยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน
โดยมีรายละเอียดและค�ำชี้แจงดังนี้

ในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารมีค่าใช้จ่ายจาก
การสอบบัญชีจ�ำนวน 30.8 ล้านบาท นอกจากนี้ธนาคารและ
บริษทั ย่อยของธนาคารมีคา่ ตอบแทนของงานบริการอืน่ นอกเหนือ
จากการสอบบัญชี ดังนี้

•
•
•
•

การตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของทางการ ได้แก่ การตรวจสอบ
รายงานทางการ และการตรวจสอบการด�ำรงเงินกองทุน
อตามระดับความเสี่ยง
การตรวจสอบศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริการด้านภาษี
การสอบทานมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีม่ ผี ลบังคับใช้
(บริษัทประกัน)

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นมีจ�ำนวน 29.3 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2561
มีการช�ำระไปในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจ�ำนวน 6.6 ล้านบาท
ส่วนทีเ่ หลือจ�ำนวน 22.7 ล้านบาท จะด�ำเนินการช�ำระในปี 2562

1

คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม โดยต้องมีจ�ำนวนไม่น้อย
กว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 17 คน โดยธนาคารเห็นว่า เป็นจ�ำนวน
ที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคารที่ขยายตัว มีความ
ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วท�ำให้ธนาคารมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีกรรมการ
ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อที่จะ
สนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2

โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยควรแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของธนาคารได้อย่างชัดเจน - รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารที่ใช้
ค�ำว่า Nominees นัน้ เป็น Custodian ของนักลงทุนต่างประเทศ
ซึ่งโดยทั่วไปนักลงทุนต่างประเทศจะตั้งตัวแทนท�ำหน้าที่เป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้แก่ตน ซึ่งเป็นการด�ำเนินการที่เป็นปกติ
จึงเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร
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3

ควรก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ
คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อหุ้น
ของธนาคารที่ตนถืออยู่อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อ
ขาย – ธนาคารยังไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ธนาคารได้มีการก�ำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายในที่ชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณ
ของกรรมการและพนักงาน ระเบียบการควบคุมการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ระเบียบเรื่องการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และหลักเกณฑ์การเปิดเผยการถือ
ครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงการก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ธนาคาร
(Non-trading Period) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการธนาคารทัง้ 17 คนดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 1 คน และเพศชายจ�ำนวน 16 คน ซึ่งเป็น
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูห้ ลากหลายทัง้ ด้านการธนาคาร การบัญชี
และการเงิน การจัดการองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยง การพัฒนาสังคม การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่
ล้วนเป็นประโยชน์และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร สามารถสรุปได้ดงั นี้

•

กรรมการอิสระ* จ�ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.94)
ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน นายประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกานต์ ตระกูลฮุน นายเกริก วณิกกุล ดร. ทวีศักดิ์
กออนั น ตกู ล นายเอกกมล คี รี วั ฒ น์ นายวี ร ะวงค์
จิ ต ต์ มิ ต รภาพ นายบุ ญ ทั ก ษ์ หวั ง เจริ ญ และ ดร.พสุ
เดชะรินทร์

•

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จ�ำนวน 3 คน
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.64) ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
นายอาทิตย์ นันทวิทยา และนายอรพงศ์ เทียนเงิน

•

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร จ�ำนวน 5 คน (คิดเป็นสัดส่วน
ร้ อ ยละ 29.41) ได้ แ ก่ พล.อ.อ. สถิ ต ย์ พ งษ์ สุ ข วิ ม ล
พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายประภาศ คงเอียด และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 17 คน จากจ�ำนวน
กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ 17 คน ทั้งนี้
ธนาคารได้จัดโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ตลอดจนมีองค์ประกอบที่
หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อายุ เพศ และคุณสมบัติส�ำคัญอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นและสอดคล้อง
กับนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความสมดุลขององค์ประกอบที่มี
ความหลากหลายดังกล่าว

รายนามกรรมการธนาคารและจ� ำ นวนปี ที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง มี
รายละเอียดตามตารางที่ 1

* “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระของธนาคารที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.10/2561 เรื่อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ และ/หรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนฯ ซึ่งก�ำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
			
ชื่อ
ต�ำแหน่ง		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง		 จ�ำนวนปีที่ด�ำรง
						
เป็นกรรมการ		 ต�ำแหน่งกรรมการ
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ
6 มีนาคม 2527
						
2 ตุลาคม 2535
								
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
10 ธันวาคม 2542
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ และ
4 เมษายน 2556
				
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 5 เมษายน 2559
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
				
และกรรมการบริหาร
5. นายเกริก วณิกกุล
กรรมการอิสระ และประธาน
1 พฤศจิกายน 2558
				
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
6. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
5 เมษายน 2559
				
เทคโนโลยี
7. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการ ประธานกรรมการกิจกรรม
21 มกราคม 2545
				
เพื่อสังคม และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ และกรรมการสรรหา
13 มิถุนายน 2561
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
9. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม		13 มิถุนายน 2561
10. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5 เมษายน 2554
11. ดร. พสุ เดชะรินทร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 19 ตุลาคม 2561
12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
5 มิถุนายน 2561
				
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
				
และกรรมการเทคโนโลยี
13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
22 กันยายน 2557
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ กรรมการสรรหา
25 พฤศจิกายน 2558
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
				
และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
15. นายประภาศ คงเอียด
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม 4 กรกฎาคม 2561
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
2 เมษายน 2558
				
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร
				
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
				
กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการ
				
ก�ำกับความเสี่ยง
17. นายอรพงศ์ เทียนเงิน
กรรมการ และกรรมการเทคโนโลยี		5 เมษายน 2561

ครัง้ ที่ 1: 7 ปี (ปี 2527-2534)
ครั้งที่ 2: 26 ปี 3 เดือน
(ปี 2535 – ปัจจุบัน)
19 ปี 1 เดือน
5 ปี 9 เดือน
2 ปี 9 เดือน
3 ปี 2 เดือน
2 ปี 9 เดือน
16 ปี 11 เดือน
7 เดือน
7 เดือน
7 ปี 9 เดือน
2 เดือน
7 เดือน
4 ปี 3 เดือน
3 ปี 1 เดือน
6 เดือน			
3 ปี 9 เดือน

9 เดือน
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5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะต้อง
ออกจากต�ำแหน่งในทุกครัง้ ของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
โดยกรรมการซึง่ อยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ จะเป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้
พอดีหนึ่งในสาม ให้ใช้จ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไร
ก็ตาม กรรมการซึ่งออกจากต�ำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก
นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
ธนาคารได้ก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่ควรเกินกว่า 9 ปี ซึ่งในรอบปี 2561 มีกรรมการอิสระที่มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งครบ 9 ปีได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ
ธนาคาร 2 คนได้แก่ ดร.กุลภัทรา สิโรดม (ออกจากต�ำแหน่ง
กรรมการเมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2561) และคุ ณ หญิ ง ชฎา
วัฒนศิริธรรม (ออกจากต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2561)
ส�ำหรับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี 6 คณะได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการ
เทคโนโลยี และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ก�ำหนดให้
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคาร
5.3 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ธนาคารได้มีการแบ่งแยกต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าที่ของนายก
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ การก�ำกับดูแล และความโปร่งใสของการด�ำเนินงาน
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นายกกรรมการ

นายกกรรมการของธนาคารเป็ น กรรมการอิ ส ระและไม่ เ ป็ น
บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานประจ�ำของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยก

หน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบาย การก�ำกับดูแลกิจการ และ
การบริหารงาน โดยนายกกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มวี าระการประชุมทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์
องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารมีการน�ำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน
และทันการณ์ เปิดโอกาสให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แสดง
ความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนดูแลให้มติ
ทีป่ ระชุมมีความชัดเจน พร้อมให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้นายกกรรมการยังมีหน้าที่ส�ำคัญในการดูแล
ให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนด
ไว้ เช่น เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร การท�ำ
หน้าที่ของกรรมการ และแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ระดับสูง
ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร เพื่อก�ำกับดูแลงานของคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งมีหน้าที่และบทบาทที่ส�ำคัญในการดูแลให้การด�ำเนินการ
ของธนาคารเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของ
ธนาคาร ตลอดจนด�ำเนินการต่าง ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของธนาคารและสอดคล้อง
กับพันธกิจของธนาคาร รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหาร
กิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของธนาคาร โดยประธาน
กรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็น
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนายอาทิตย์ นันทวิทยา ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการบริ ห ารกิ จ การของ
ธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด�ำเนิน
งานทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รบั แต่งตัง้
จากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันธนาคาร

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

5.4 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายเรื่องการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท
อืน่ ของกรรมการธนาคาร รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน
โดยก�ำหนดให้กรรมการธนาคารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท (ธนาคารไทยพาณิชย์
และบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 4 บริษัท) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามประกาศเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่
ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย และยังก�ำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการ
จัดการ และทีป่ รึกษาของธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน
บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามประกาศเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่ก�ำหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ธนาคารยังได้ก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติภายในส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
โดยให้กรรมการธนาคารแจ้งการรับต�ำแหน่งอื่นใดในบริษัทและ
องค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ โดยเลขานุการบริษทั จะท�ำหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคน
เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคารทราบ ทัง้ นี้ ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษัทอื่นของกรรมการธนาคารที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีกรรมการคนใดที่
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนรวมกันเกิน 5 บริษทั (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 4 บริษัท) และ
ไม่มีกรรมการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร (ตั้งแต่
ระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

5.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐาน
จริยธรรมที่สูงที่สุดและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดย
คณะกรรมการธนาคารมี ภ ารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย รวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคาร
ยั ง มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง อ� ำ นาจอนุ มั ติ ต ามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร เช่น การก�ำหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินส�ำหรับธนาคาร
โดยในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ ่ า นมาคณะกรรมการธนาคารได้ มี ก าร
พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ของธนาคารซึ่ ง ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารพิ จ ารณาเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
นอกเหนือจากนั้น คณะกรรมการธนาคารยังมีความรับผิดชอบ
ในการพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการ
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาทบทวน
แผนการสืบทอดต�ำแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร การวางโครงสร้างและก�ำหนดกระบวนการเพือ่
ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การก�ำกับและตรวจสอบ และ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวน
โครงสร้างและกระบวนการดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง
อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงผู้บริหาร
และพนักงานยังมุ่งที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ ก�ำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมภายใต้
หลักการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี 2) การรักษาผลประโยชน์ รวมถึงภาพลักษณ์ เกียรติภมู ิ
ชื่อเสียงและคุณธรรมอันดีงาม 3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4) ความเชื่อถือได้ของข้อมูล 5) การรักษาความลับของข้อมูล
6) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 7) การป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายของอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง 8) การต่อต้านการคอร์รปั ชัน 9) การพนัน
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การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด 10) การให้และการรับของ
ขวัญ ของก�ำนัล และการเลี้ยงรับรอง 11) ทรัพย์สินขององค์กร
12) การท�ำงานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก 13) การคุกคาม และ
14) Whistleblower โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ
จรรยาบรรณธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และกลุม่ ธุรกิจ
ของธนาคาร ซึง่ ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้คณะกรรมการยังอนุมัติจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ส�ำหรับกรรมการใหม่ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ ซึง่ ได้บรรจุจรรยาบรรณดังกล่าวไว้ในคูม่ อื กรรมการ
ใหม่ เพือ่ ให้กรรมการใหม่ถอื ปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ธนาคารยังก�ำหนด
ให้ผู้บริหารและพนักงานใหม่ของธนาคารลงนามรับรองว่าจะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดจรรยาบรรณ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
และจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจ ปรากฎในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภาย
ใต้หัวข้อจรรยาบรรณ
5.6 คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
5.6.1 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้ จัดให้มี คณะกรรมการชุ ดย่ อยเพื่อ
ช่ ว ยกลั่ น กรองและก� ำ กั บ ดู แ ลงานเฉพาะด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง สิ้ น
6 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการเทคโนโลยี และ
คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม โดยคณะกรรมการก�ำกับความ
เสีย่ งและคณะกรรมการเทคโนโลยีเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ งั้
ขึน้ ใหม่ในปี 2561 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลธนาคาร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในกฎบั ต รคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะและในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการก�ำหนดวันประชุมของแต่ละ
คณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะปรากฏอยู ่ ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะ ตามที่ แ สดงไว้ ใ นเว็ บ ไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อกฎบัตร สรุปได้ดังนี้

•

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่ส�ำคัญในการดูแล
ให้การด�ำเนินการของธนาคารเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวม
ถึงระเบียบของธนาคาร ตลอดจนด�ำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะ

กรรมการธนาคารมอบหมาย โดยมีความรับผิดชอบหลักในการ
พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภททีเ่ สนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา ยกเว้นงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และ/หรือ
เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของธนาคารที่จะเป็น
ผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารโดยตรง
รวมถึงพิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งอืน่ ๆ ตามขอบเขตอ�ำนาจทีก่ ำ� หนดไว้
โดยคณะกรรมการธนาคารและในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบ
ด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย
(ประธานกรรมการบริหาร) นายกานต์ ตระกูลฮุน (กรรมการ
อิ ส ระ) นายบุ ญ ทั ก ษ์ หวั ง เจริ ญ (กรรมการอิ ส ระ) และ
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ทัง้ นี้ กรรมการบริหารแต่ละคนจะมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการ
บริหารปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการบริหารที่แสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

•

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 เพื่อท�ำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ได้แก่
รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติตามหลัก
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และการบริ ห ารความเสี่ ย ง เช่ น
การสอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ การสอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดให้มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล การสอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตาม
ให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของทางการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความ
เสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวม
ถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบยั ง มี ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในการ
เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก พร้อมทั้งเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการธนาคารเพื่อขอ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารยังท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ด้วย

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ประกอบ
ด้วย นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
นายเอกกมล คีรวี ฒ
ั น์ และ ดร. พสุ เดชะรินทร์ โดยกรรมการตรวจ
สอบทุกคนมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
และมีกรรมการตรวจสอบ 1 คนทีจ่ บการศึกษาด้านบัญชี-การเงิน
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้

•

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะ
สมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารและเสนอแนะค่าตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2) สรรหาผู้บริหารระดับสูง
และดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ และ 3) ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับ
ดูแลงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลตาม
กฎหมายและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ อี นื่ ๆ โดยมีรายละเอียดตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล มีจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน
(ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระ) พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ (กรรมการอิสระ) และ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละ
คนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคาร ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของคณะ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ปรากฏตาม
รายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

•

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำแนะน�ำ
คณะกรรมการธนาคารเกี่ ย วกั บ กรอบการก� ำ กั บ ดู แ ลความ
เสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผล
ของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวม
ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อประเมินว่านโยบายและ
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินฯ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการด�ำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนรายงาน
ต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสีย่ ง และสถานะการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กรที่
ค�ำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส�ำคัญ และ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการ
ธนาคารในการปลูกฝัง Risk Culture ทั่วทั้งองค์กร และก�ำกับ
ให้มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนดูแลให้ผู้บริหาร
ระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตาม
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ มีความเห็นหรือมีสว่ นร่วมในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสูงสุด
ด้านการบริหารความเสี่ยง หรือ Chief Risk Officer
ธนาคารก�ำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ำกับความ
เสี่ยงมีความเป็นอิสระ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระและ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงมีจ�ำนวน 5 คน ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ นายเกริก วณิกกุล
(ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ)
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และนายอาทิตย์ นันทวิทยา ทั้งนี้
กรรมการก�ำกับความเสี่ยงแต่ละคนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร และ/หรือ
ผู้บริหารของธนาคาร ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย งปรากฏตามรายงานของ
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้
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•

คณะกรรมการเทคโนโลยี

คณะกรรมการเทคโนโลยีมีบทบาทและความรับผิดชอบในการ
ก�ำกับดูแลด้านกลยุทธ์ ทิศทางของเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ กลยุ ท ธ์ ข องธนาคาร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีรวมถึงด้านข้อมูลและความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี ทัง้ นีจ้ ดั ให้มคี วามร่วมมือกับคณะกรรมการอืน่ ๆ
ตามความจ� ำ เป็ น เช่ น คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ยงและ
คณะกรรมการตรวจสอบส�ำหรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
คณะกรรมการเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการธนาคาร และ/
หรือผูบ้ ริหารของธนาคารจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 4 คน โดยกรรมการ
ส่วนใหญ่ต้องมีความรู้ ความช�ำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านเทคโนโลยีโดยรวมเป็นหลัก และควรมีความรู้ความช�ำนาญ
ด้านธุรกิจและด้านความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการเทคโนโลยีมีจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์
กออนันตกูล (ประธานกรรมการเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระ) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) นายอาทิตย์
นันทวิทยา และนายอรพงศ์ เทียนเงิน ทั้งนี้ กรรมการเทคโนโลยี
แต่ละคนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง กรรมการธนาคาร และ/หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของธนาคาร
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการเทคโนโลยี
ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้

•

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�ำหนดทิศทาง ก�ำกับดูแล และวางกรอบการด�ำเนินงาน
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการวางรากฐาน
สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1) การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ 2) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ 3) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ธนาคารได้ผลักดันการสร้างวัฒนธรรมและ
ปลูกฝังพนักงานให้มจี ติ อาสา มีจติ ส�ำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีประสบการณ์ตรงจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ ของธนาคาร
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3

คน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมมีจำ� นวน 4 คน ได้แก่ นางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ (ประธานกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม) พ.ต.อ. ธรรมนิธิ
วนิชย์ถนอม นายประภาศ คงเอียด และนายอาทิตย์ นันทวิทยา
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการกิจกรรมเพือ่
สังคมปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมที่
แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
5.6.2 คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการ
คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการของธนาคาร (คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ) ทีส่ ำ� คัญมี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
ทั้งนี้ บทบาทและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยด้าน
การจัดการแต่ละชุดสรุปได้ดังนี้

•

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและแผนงานประจ�ำปี รวมถึงเป้าหมาย
การด�ำเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจน
ร่วมกันผลักดันการด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์
แผนงานและเป้าหมายที่ก�ำหนด ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดแนวทาง
ติดตามการด�ำเนินงานและตัดสินใจในโครงการส�ำคัญของธนาคาร
โดยในปี 2561 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 43 ครัง้

•

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักในการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
กรอบการก�ำกับดูแลความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคาร
ไทยพาณิชย์ กลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภท
ต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ รวมถึงควบคุมดูแลให้บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการ
เงินมีการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่ม ตลอดจนมีผลการวัดระดับความเสี่ยงอยู่
ภายในระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึงอนุมตั แิ บบจ�ำลองความเสีย่ งต่าง ๆ
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานถึงฐานะความ
เสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ปัญหาที่มีนัยส�ำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินต่อคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

•

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบก�ำกับดูแลความเสีย่ งของธนาคารด้านสภาพคล่อง (Liquidity
Risk) ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และด้านอัตรา
แลกเปลี่ ย น (Exchange Rate Risk) โดยมี ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบ
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงของธนาคารทั้งในด้านการจัดหาแหล่ง
เงิ น ทุ น และสภาพคล่ อ ง ด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย และด้ า นอั ต รา
แลกเปลี่ยน รวมถึงดูแลความเพียงพอของการด�ำรงเงินกองทุน
ที่ต้องมีเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงการมี
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบจากสภาพ
เศรษฐกิจทีอ่ าจแย่ลงและสถานการณ์ทไี่ ม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

•

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติการลงทุนใน
หลั ก ทรั พ ย์ ต ราสารทุ น รวมถึ ง นโยบายการลงทุ น สถานะ
ความเสี่ยง กระบวนการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุนมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
5.7 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคารตาม
หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีก่ ำ� หนดในกฎบัตรคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการก�ำหนด
วันประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ล่วงหน้าตลอดทั้งปี (ยกเว้นเดือน
ธันวาคม) ส�ำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารจะ
ก�ำหนดโดยนายกกรรมการ โดยทีก่ รรมการธนาคารหรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถร่วมก�ำหนด

วาระการประชุมผ่านการประสานงานกับเลขานุการบริษัทได้
นอกจากนี้ค ณะกรรมการธนาคารยัง ก�ำหนดเป็นนโยบายให้
มีการประชุมกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่
เป็นผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการธนาคารแต่ ล ะครั้ ง ธนาคารจะส่ ง หนั ง สื อ นั ด
ประชุมคณะกรรมการธนาคารให้แก่กรรมการธนาคารล่วงหน้า
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 7 วั น ก่ อ นการประชุ ม เว้ น แต่ ใ นกรณี มี เ หตุ ผ ล
ความจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร
และกรรมการธนาคารจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันท�ำการก่อนวันประชุม เพือ่ ให้กรรมการได้มเี วลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจ�ำเป็น
รีบด่วน นอกจากนี้หากกรรมการต้องการรับทราบข้อมูลอื่น ๆ
เพิม่ เติม สามารถขอข้อมูลได้โดยการติดต่อผ่านเลขานุการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง ผู้บริหารจะได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้ข้อมูล
แก่กรรมการโดยละเอียด นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคาร
ยังได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารว่า ในขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ควรจะมี
กรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดอยู่
ในที่ประชุม
ส�ำหรับปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 20 ครั้ง เป็นการประชุมทีก่ �ำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 12 ครั้ง
และเรียกประชุมพิเศษ 8 ครั้ง โดยกรรมการธนาคารทั้งคณะเข้า
ประชุมร้อยละ 89.17 และกรรมการธนาคารแต่ละคนเข้าประชุม
มากกว่าร้อยละ 75 ซึง่ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการทีก่ ำ� หนด
ให้กรรมการธนาคารต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มกี ารประชุมระหว่างกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ครั้ง (โดยมีกรรมการอิสระหนึ่งท่าน
ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำการประชุม) เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่
อยู่ในความสนใจ ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ
แต่ละคนในคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2561 แสดงไว้ใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการรายบุคคลในปี 2561
หน่วย: ครั้ง
รายชือ่

คณะ คณะ คณะ การประชุม
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ สามัญ
ธนาคาร ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ สรรหา ก�ำกับความ เทคโนโลยี กิจกรรม ผูถ้ อื หุน้
เพือ่ สังคม ครัง้ ที่
เสีย่ ง
ค่าตอบแทน
(เพิม่ เติม)*
195
และบรรษัท
ภิบาล

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

12/12

8/8

-

-

-

-

-

-

1/1

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

12/12

7/8

40/41

-

-

-

-

-

1/1

3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช

11/12

8/8

-

12/13

-

-

-

-

1/1

4. นายกานต์ ตระกูลฮุน

11/12

8/8

12/15

-

11/12

-

-

-

1/1

5. นายเกริก วณิกกุล

12/12

7/8

26/26

-

-

8/8

-

-

1/1

6. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

10/12

7/8

22/26

-

-

-

4/4

-

1/1

7. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

12/12

6/8

25/26

-

-

8/8

-

7/7

1/1

8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

6/6

0/1

-

-

4/5

-

-

-

0/0

9. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

6/6

0/1

-

-

-

-

-

3/3

0/0

12/12

7/8

-

12/13

-

-

-

-

1/1

11. ดร. พสุ เดชะรินทร์

1/1

0/0

-

2/2

-

-

-

-

0/0

12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

6/6

2/2

15/15

-

-

8/8

1/2

-

0/0

13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

12/12

6/8

-

-

12/12

-

-

-

1/1

14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

11/12

5/8

-

-

5/5

7/8

-

4/4

1/1

5/5

1/1

-

-

-

-

-

3/3

0/0

10/12

8/8

38/41

-

-

1/1

3/4

6/7

1/1

17. นายอรพงศ์ เทียนเงิน

9/9

4/4

-

-

-

-

4/4

-

0/0

18. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

4/4

2/4

-

-

3/4

-

-

-

1/1

11/11

4/8

-

6/6

11/11

-

-

6/6

1/1

20. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

1/1

1/2

-

-

-

-

-

-

0/0

21. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

4/5

4/5

-

5/5

-

-

-

1/1

1/1

22. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

4/6

3/6

-

-

4/6

-

-

-

1/1

10. นายเอกกมล คีรีวัฒน์

15. นายประภาศ คงเอียด
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

19. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

หมายเหตุ * เป็นการเรียกประชุมเพิ่มเติมจากการประชุมที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี
			 ** ส�ำหรับเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดปรากฎตามภาคผนวกต่อท้ายรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง
5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารจะจัด
ให้มีขึ้นทุกปี โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ 2)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 3) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และ 4) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกกรรมการ โดยเลขานุการ
บริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนท�ำการประเมิน
ทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ก่อน
รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
ประเมินผลให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบและหารือเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคาร
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่
ปี 2555 ธนาคารได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ท�ำหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุก ๆ
3 ปี ส�ำหรับปี 2561 ธนาคารได้มอบหมายให้ Aon Hewitt
(Thailand) Limited (“Aon”) เป็นผู้ด�ำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร โดย Aon ได้ประเมิน
คณะกรรมการธนาคารทั้ ง คณะ และประเมิ น กรรมการเป็ น
รายบุคคล ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Evalution) และ
ประเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1

การประเมินคณะกรรมการธนาคาร หัวข้อของการประเมิน
ประกอบด้วย 9 หัวข้อหลัก ได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการ
การบริหารจัดการข้อมูล กระบวนการท�ำงานของคณะกรรมการ
ธนาคาร การปฏิบัติในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและบรรษัทภิบาล การบริหารองค์กร กลยุทธ์
ของคณะกรรมการธนาคารและการจัดล�ำดับความส�ำคัญ ผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและแผนสืบทอดงาน การบริหารและ
พัฒนากรรมการธนาคาร และการบริหารความเสี่ยง

2

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อหลักของการประเมิน
ประกอบด้ ว ย การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย กฎเกณฑ์ แ ละหลั ก การก� ำกั บ ดู แ ลที่
เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และ
การตั ด สิ น ใจอย่ า งรอบคอบในการประชุ ม คณะกรรมการชุ ด
ย่อย จ�ำนวนครั้งและระยะเวลาในการประชุมคณะกรรมการชุด
ย่อย การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่อภิปรายในการประชุม
และการก�ำหนดตารางประชุมล่วงหน้าพร้อมวาระประจ�ำที่น�ำ
เสนอ ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ กรรมการทุกท่านสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
3

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการรายบุคคล หัวข้อหลัก
ของการประเมินประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ความรู้และความ
สามารถ การท�ำงานเป็นทีม ความสุจริต และการสนับสนุนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
4

การประเมินนายกกรรมการ เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของนายกกรรมการในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการและการดูแล
ให้การประชุมคณะกรรมการธนาคารและการประชุมผู้ถือหุ้น
ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การก�ำหนดวาระการประชุม
การส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีสว่ นร่วมและแสดงความคิดเห็น
การสรุปผลการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลให้มีการ
บันทึกเนื้อหาในรายงานการประชุมที่เพียงพอและมีการน�ำส่ง
รายงานการประชุมภายในเวลาที่เหมาะสม และความสามารถ
เหมาะสมกับการเป็นผู้น�ำ เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับ
กรรมการ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการที่
เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมินผลคณะกรรมการธนาคารแต่ละท่านเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
ประจ�ำปี 2561 พบว่า ทั้ง 4 ส่วนมีคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดี กล่าวคือ ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉลี่ยของคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการเป็นรายบุคคล และ
นายกกรรมการ เป็นไปตามความคาดหวัง ทั้งนี้ กรรมการยังได้

117

118

รายงานประจ� ำ ปี 25 6 1

ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ภาย
ใต้ภาวะธุรกิจในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งคณะกรรมการธนาคารจะน�ำผลที่ได้รับจากการ
ประเมินไปพัฒนาการด�ำเนินงานของคณะกรรมการต่อไป
5.8.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูง
ของธนาคาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ในต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้ช่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทีจ่ ะพิจารณาและน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ การประเมินผล
ดังกล่าวจัดให้มีขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
5.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
ในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท�ำงานในอดีตที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของต�ำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยมีการใช้
Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณสมบัติของ
กรรมการทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความเป็น
อิสระของกรรมการในกรณีที่มีการสรรหากรรมการอิสระ โดย
ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของธนาคารในการจ�ำกัดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษทั อืน่ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
จะพิจารณารายชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมจากฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย และจากการเสนอชื่อโดยกรรมการแต่ละคน และจาก
การเสนอชือ่ โดยผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ผา่ นการกลัน่ กรองว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น
ไปตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(หากมี) เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งภายหลังที่
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่
เสนอดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะด�ำเนินการหารือและขอความเห็น
ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ส�ำหรับแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้ตรงกับ
กลยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารนั้น คณะกรรมการ
สรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าลได้ มี ก ารก� ำ หนด
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่ต้องการในกรรมการแต่ละคนและ
ความรู้ความช�ำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการธนาคารโดย
แบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) ความรู้ ความช�ำนาญหรือประสบการณ์
ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (2) ความรู้ ความช�ำนาญ หรือ
ประสบการณ์เฉพาะด้านในการบริหารจัดการสถาบันการเงิน
และ (3) ความรู้ ความช�ำนาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ นอกจาก
นี้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้มี
การทบทวน Board Skill Matrix ให้มีความเหมาะสมและเป็น
ปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การพิจารณาสรรหาบุคคลที่ควร
จะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากการสรรหากรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและ
กลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร อันได้แก่
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อน�ำเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ ก่อนน�ำเสนอต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เป็น
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร อีกทั้งยังมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการ
ก�ำหนดโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย
ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
รวมถึงการก�ำกับดูแลการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี
การในการสรรหากรรมการและผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการบริษทั ใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และผู้บริหารของธนาคารที่เกี่ยวข้องได้ดำ� เนินการโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติในเรื่องความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ
สถานภาพการสมรส หรือ ความบกพร่อ งในสมรรถภาพทาง
ร่างกาย
5.10 แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งความต่อเนือ่ ง
ในการบริหารที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อ
ทดแทนต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในต�ำแหน่ง
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ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึน้ ไป เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพือ่ ทดแทนในต�ำแหน่งงานหลักที่
มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเมือ่ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
นั้น ๆ ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณอายุ ลาออก หรือเหตุ
ประการอื่น จนส่งผลให้ต�ำแหน่งนั้น ๆ ว่างลง
นอกเหนือจากนั้น ธนาคารยังได้มีการปรับปรุง Competency
Set ส�ำหรับแต่ละระดับและแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อใช้ในการก�ำหนดเส้นทางอาชีพ (Career Roadmap) และ
น�ำมาใช้ในการจัดท�ำแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานต่าง ๆ
ของธนาคารด้วย
5.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
5.11.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้คา่ ตอบแทนของกรรมการอยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ องกรรมการที่
ต้องปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้
ธนาคารต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติ
เหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกรรมการแต่ละ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
• ประธาน
• กรรมการ

คน โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ท�ำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
ส�ำหรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบให้นายก
กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจ�ำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และ
กรรมการได้รับค่าตอบแทนจ�ำนวน 1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี ซึ่ง
เป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยในปี 2561 ค่าตอบแทนราย
ปีในต�ำแหน่งกรรมการธนาคารรวมทั้งสิ้น 22 คน (รวมกรรมการ
ที่ออกระหว่างปีจ�ำนวน 5 คน) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 19.7 ล้านบาท
นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวยังได้อนุมัติการจัดสรร
เงินรางวัลกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
โดยให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงินรางวัล
กรรมการที่เหมาะสมภายใต้อัตราที่ก�ำหนด และให้กรรมการ
พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นควร ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่าย
เงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2560 ในอัตรา 5.50 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินปันผลรวม 18,696 ล้านบาท โดยเงิน
รางวัลกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2560 มีจ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.29 ของเงินปันผล
ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ซึง่ เป็นไปตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

300,000

-

75,000
50,000

15,000
10,000

45,000
30,000

15,000
10,000

45,000
30,000

15,000
10,000

หมายเหตุ: ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนส�ำหรับ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
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120
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ส� ำ หรั บ คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย งและคณะกรรมการ
เทคโนโลยี ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งขึ้นใหม่ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นั้น คณะกรรมการธนาคารจะ
น�ำเสนอการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและ

กรรมการเทคโนโลยีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี 2562
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กับกรรมการแต่ละคน ปรากฏ
ตามที่แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลส�ำหรับปี 2561*

รายชือ่
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน
5. นายเกริก วณิกกุล
6. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
7. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
9. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
10. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
11. ดร. พสุ เดชะรินทร์
12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
15. นายประภาศ คงเอียด
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
17. นายอรพงศ์ เทียนเงิน
18. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
19. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
20. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
21. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
22. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
		 รวม
หมายเหตุ: *
				
				
			 **

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

1.80
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.60
0.60
1.20
0.24
0.69
1.20
1.20
0.59
1.20
0.89
0.32
0.96
0.10
0.40
0.50
19.69

1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
9.00

1.08
0.72
0.14
0.34
0.25
2.53

0.58
0.22
0.48
0.23
0.19
0.40
0.19
2.29

(หน่วย:ล้านบาท)
คณะ
เงินรางวัล
กรรมการ
กรรมการ
กิจกรรม
ส�ำหรับผล
เพือ่ สังคม การด�ำเนินงาน
ปี 2560
0.43
0.21
0.22
0.21
0.52
0.13
1.72

4.91
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
53.96

ค่าตอบแทนข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและกรรมการเทคโนโลยี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2561
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและกรรมการเทคโนโลยี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 จะพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562
ส�ำหรับเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดปรากฎตามภาคผนวกต่อท้ายรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
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5.11.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล
รับผิดชอบในการน�ำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึง
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมตามนโยบายของธนาคาร
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ทั้งที่เป็นตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้านลูกค้า ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�ำงาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้าน
การพัฒนาบุคลากร เพื่อความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของธนาคาร
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ของต�ำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของ
ธนาคารเมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษทั ชัน้ น�ำอืน่ ๆ
ในประเทศไทย

ทั้งนี้ “ผู้บริหาร” ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่
ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า โดยในปี 2561 ธนาคารมีผู้บริหารตามนิยามดังกล่าว
จ�ำนวน 18 คน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน โบนัส
และเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 434.92 ล้านบาท (รวม
จ�ำนวนผู้บริหารที่ลาออกและเปลี่ยนต�ำแหน่งระหว่างปี จ�ำนวน
2 คน) และ “ผู้บริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยในปี 2561
มีผบู้ ริหารตามนิยามดังกล่าวจ�ำนวน 102 คน ซึง่ ได้รบั ค่าตอบแทน
ในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,410.89 ล้านบาท (รวมจ�ำนวนผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี
จ�ำนวน 19 คน)
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5.11.3 ผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของธนาคารได้ รั บ ผลประโยชน์ แ ละ
สวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของธนาคาร โดยกรรมการมีสิทธิได้
รับการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกับทีผ่ บู้ ริหาร
ของธนาคารในระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปมีสิทธิได้รับ และ
ธนาคารยังได้จัดให้มีรถประจ�ำต�ำแหน่งส�ำหรับนายกกรรมการ
ทั้งนี้ ในปี 2561 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับผลประโยชน์
ในรูปสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ และการ
ประกันชีวิต) คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 0.35 ล้านบาท ส�ำหรับ
ผูบ้ ริหารของธนาคารได้รบั ผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น
เดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2561
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของธนาคารส�ำหรับผู้บริหาร
ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 11.06 ล้านบาท และ
ส�ำหรับผู้บริหารตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จ�ำนวน 102 คน คิดเป็น
จ�ำนวนเงินรวม 47.24 ล้านบาท
5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
การด�ำเนินการที่ส�ำคัญ และกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งจัดให้มีเอกสารส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการท�ำหน้าที่กรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
ธนาคาร รายงานประจ�ำปีของธนาคาร และจรรยาบรรณธนาคาร
และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ เอกสาร
เหล่านีป้ ระกอบด้วยข้อมูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการ เช่น บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร อ�ำนาจ
อนุมัติ ข้อห้ามการกระท�ำของกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน เป็นต้น

5.13 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5.13.1 การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งการพั ฒ นากรรมการอย่ า ง
สม�่ำเสมอ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคาร
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายทั้ ง ในฐานะ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจ�ำ ทั้งที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย รวมทัง้ หน่วยงานและองค์กรอืน่ ๆ นอกจาก
นี้ ธนาคารยังเปิดโอกาสให้กรรมการเข้ารับการอบรมและสัมมนา
ในต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการ
ตระหนักในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารมีการแจ้ง
หลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ให้กรรมการทราบ
อย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการธนาคารยั ง ก� ำ หนดให้ ธ นาคารจั ด
หลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับกรรมการอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการมีทักษะและความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการจัดให้มกี ารบรรยาย
หรือเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการ
ธนาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนา
และฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2561 ได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 4

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ตารางที่ 4 ข้อมูลการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ของกรรมการในปี 2561
รายชื่อกรรมการ
1. นายอานันท์ ปันยารชุน

หัวข้อ/เรื่อง

• SingularityU Thailand Summit 2018
• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk
• Customer Experience and Value Creation

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

• SingularityU Thailand Summit 2018		

• Customer Experience and Value Creation
• Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer

ธนาคารแห่งประเทศไทย

•
•

• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer

ธนาคารแห่งประเทศไทย

•

บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

Financial Solutions
Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
SingularityU Thailand Summit 2018

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Techology Risk
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน

Financial Solutions
SingularityU Thailand Summit 2018

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Customer Experience and Value Creation
5. นายเกริก วณิกกุล

บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช

จัดโดย

• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
• SingularityU Thailand Summit 2018
• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Techology Risk
• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการ
6. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

หัวข้อ/เรื่อง

• Board Matters and Trends (BMT)
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
• SingularityU Thailand Summit 2018
• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Techology Risk
• Customer Experience and Value Creation

7. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

• Director Accreditation Program (DAP)
• SingularityU Thailand Summit 2018

จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Customer Experience and Value Creation

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

9. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Techology Risk
• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน

11. ดร. พสุ เดชะรินทร์

• Leadership Development Program (LDP6)
• Customer Experience and Value Creation

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

• Cyber Security and Techology Risk
• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

• Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer

ธนาคารแห่งประเทศไทย

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Techology Risk

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Techology Risk

10. นายเอกกมล คีรีวัฒน์

Financial Solutions

• Customer Experience and Value Creation

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

รายชื่อกรรมการ
15. นายประภาศ คงเอียด

หัวข้อ/เรื่อง

จัดโดย

• Cyber Security and Techology Risk
• Customer Experience and Value Creation

16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

• SingularityU Thailand Summit 2018
• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Techology Risk
• Customer Experience and Value Creation

17. นายอรพงศ์ เทียนเงิน

• SingularityU Thailand Summit 2018
• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

5.13.2 การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
ปี 2561 เป็นปีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนให้พร้อมและสามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะการท�ำงานในรูปแบบใหม่ และการน�ำเอาข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ (Emerging Technology) มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับลูกค้าและธนาคารอย่างสูงสุด
ธนาคารได้มีการเปิดตัว SCB Academy ที่พนักงานทุกระดับ
ได้มาท�ำงานร่วมกัน โดยมีพื้นที่สำ� หรับการเรียนรู้และทดลองสิ่ง
ใหม่ ๆ ร่วมกัน ส�ำหรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ได้มกี ารขยายผล
การสร้างโค้ชผูบ้ ริหารระดับสูงเพิม่ มากขึน้ และผูบ้ ริหารระดับสูง
เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดยร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษาชั้นน�ำในต่างประเทศในการออกแบบหลักสูตรหลากหลาย
โปรแกรม อาทิ Building on Talent, Digital Transformation,
Execution Leadership และ Changing Employee Behavior
อีกทัง้ ยังได้มกี ารพัฒนารูปแบบโปรแกรม TAP (Talent Accelerated
Program) ส�ำหรับพัฒนา High Potential Talent หลากหลาย
ระดับมากขึ้นและเน้นการท�ำโครงการที่สามารถน�ำผลกลับไป
สร้างประโยชน์ให้กับธนาคาร และสามารถน�ำเอาทักษะกลับไป
ใช้ในงานจริง และพร้อมที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการน�ำพาองค์กร

เข้าสู่ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบได้ และยังได้มี
การพัฒนาโปรแกรมสร้างพื้นฐานการท�ำงานในรูปแบบใหม่ อาทิ
Design Thinking และ Agile Foundation โดยโปรแกรมจะ
มุ่งเน้นการพัฒนา Mindset และทักษะเพื่อการน�ำไปใช้ในงาน
จริง ๆ ได้
นอกจากนี้ธนาคารได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล
แบบใหม่ ในชือ่ พลเมืองดี (จิทลั ) - www.phonlamuangdee.com
ซึ่ ง เป็ น แพลตฟอร์ ม แรกในประเทศที่ เ ปิ ด ให้ พ นั ก งานทุ ก คน
สามารถเรียนรู้ทักษะดิจิทัลด้วยตัวเองในรูปแบบที่ตนเองถนัด
ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้แพลตฟอร์มการเรียนรูท้ ที่ นั สมัยและสามารถ
เข้าถึงโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพมากกว่า 10,000
หลักสูตร มีการใช้ AI เข้ามาช่วยคัดสรรเนือ้ หา การเรียนรูท้ เี่ หมาะ
สมกับความต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องพนักงานแต่ละคน
รวมถึงมีการน�ำเอาการเรียนรูใ้ นรูปแบบ Space & Reinforcement
Learning ที่มีการส่งการเรียนรู้สั้น ๆ หรือค�ำถามทดสอบความ
เข้าใจให้ผู้เรียนประจ�ำวันอย่างต่อเนื่อง ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในปี
2561 ได้แสดงไว้ในรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561
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5.14 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารจั ด ให้ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลระบบการควบคุ ม ภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งรวมถึงการท�ำธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดกรอบการพิจารณาตามแนวทาง
ปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในของ COSO : The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้
5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุม
การปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยมีรายละเอียด
ตามหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง”
ที่แสดงในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
5.15 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารจัดการบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ด�ำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดประสาน
กับนโยบายและการด�ำเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ประกอบธุรกิจและการด�ำเนินงานของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคารเป็นผูม้ อี ำ� นาจในการ
ก�ำกับดูแลการก�ำหนดนโยบายการสรรหาและก�ำหนดนโยบาย
ค่ า ตอบแทนของผู ้ มี อ� ำ นาจในการจั ด การของบริ ษั ท ในกลุ ่ ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร ธนาคารได้จัดท�ำคู่มือ
กรรมการตัวแทนเพื่อก�ำหนดบทบาทและกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการตัวแทนของธนาคาร ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าทีป่ กป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์
ของธนาคาร รวมถึงผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและติดตามให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารปฏิบัติตามนโยบายของธนาคาร รวมถึง
สอบทานให้รายงานทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ
เงินมีความถูกต้อง และเพื่อสร้างกระบวนการท�ำงานที่โปร่งใส
และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารในฐานะ
บริษัทแม่ได้จัดท�ำนโยบายและระเบียบการท�ำธุรกรรมภายใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ซึง่ มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ทสี่ อดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของทางการและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับกรอบการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง คณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งควบคุม ติดตาม และ
ดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินด�ำเนินงานตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และนโยบาย
การท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามข้อก�ำหนดของ
ธนาคารและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับ
ฝ่ายบริหาร (Management Level) จะเป็นผู้กลั่นกรอง เพื่อ
น�ำเสนอให้คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งให้ความเห็นชอบก่อน
จะเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ โดยนโยบาย
ดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.16 หน่วยงานสนับสนุนการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคาร
ธนาคารให้การสนับสนุนและให้ความส�ำคัญแก่หน่วยงานและ
บุคลากรทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ลให้ธนาคารสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพือ่ สนับสนุนงานของ
คณะกรรมการธนาคารในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎระเบียบและการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีหน่วยงานและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

5.16.1 ตรวจสอบ
เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ได้รับการจัดตั้ง
ขึน้ เพือ่ พัฒนาและยกระดับการควบคุมภายใน ซึง่ รวมถึงนโยบาย
และการปฏิบัติงานของกลุ่มธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนิน
ธุรกิจและการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มเป็นไป
ตามกฎระเบียบ อีกทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบตามปกติ ช่วยระบุถึงเรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณา
ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางด�ำเนิน
การตามการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีนายเกรียง วงศ์หนองเตย
รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยจะ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างเป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิก
จ้าง และพิจารณาความดีความชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
5.16.2 ก�ำกับและควบคุม
เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ค�ำแนะน�ำ
และให้ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดของทางการ
รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
ควบคุมภายในของธนาคาร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของธนาคาร
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการก�ำหนดแนวนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติงานภายในเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูท้ ไี่ ด้รบั เสนอชือ่ เข้าด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในเครือ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล โดยมีนายนพดล
มังกรชัย ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดก�ำกับและควบคุม
รับผิดชอบในการก�ำกับและดูแล โดยรายงานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
งานประจ�ำไปทีร่ องผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม และมีความอิสระในการรายงาน
ประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทางการ
โดยตรงต่อผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ
5.16.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่
ตามบทบัญญัติของกฎหมายและตามที่คณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย โดยในปัจจุบัน นางศิริบรรจง อุทโยภาศ ผู้ช่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน Corporate Office ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการสนั บ สนุ น งานของ
คณะกรรมการธนาคารในทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงเรือ่ งและการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ตาม
ที่ระบุไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยบทบาทหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัทได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้
หัวข้อ บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ ท� ำ งาน และ
ประวั ติ ก ารเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งของผู ้ ท� ำ หน้ า ที่
สนับสนุนการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารดังที่กล่าว
มาข้างต้น ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ภายใต้หัวข้อ
“รายละเอียดและประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของ
ธนาคาร”
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การเปลีย่ นแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
1. การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการธนาคาร
1.1 พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และ พ.ต.อ. ธรรมนิธิ
			 วนิชย์ถนอม ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
			 ธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561
			 แทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ ดร. จิรายุ
			 อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
1.2 ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
			 กรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงจากการลาออก
			 ของคุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ซึง่ ครบก�ำหนดการเป็น
			 กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561
1.3 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
			 ต� ำ แหน่ ง กรรมการธนาคาร โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
			 5 มิถุนายน 2561 แทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการ
			 ลาออกของ ดร. กุลภัทรา สิโรดม ซึ่งครบก�ำหนดการ
			 เป็นกรรมการอิสระ
1.4 นายประภาศ คงเอียด ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
			 กรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม
			 2561 แทนต� ำ แหน่ ง ที่ ว ่ า งลงจากการลาออกของ
			 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
1.5 นายอรพงศ์ เทียนเงิน ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
			 กรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงจากลาออกของ
			 นายญนน์ โภคทรัพย์ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งกรรมการที่
			 ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195
			 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
2. การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริหาร
2.1 นายเกริก วณิกกุล ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ
			 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
			 บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
2.2 นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายบุญทักษ์ หวังเจริญ
			 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
			 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

3. การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 คุ ณ หญิ ง ชฎา วั ฒ นศิ ริ ธ รรม ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รง
			 ต� ำ แหน่ ง กรรมการตรวจสอบ โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
			 1 พฤษภาคม 2561 แทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการ
			 ลาออกของ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
3.2 ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
			 กรรมการตรวจสอบแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการ
			 ลาออกของคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม โดยมีผลตั้งแต่
			 วันที่ 19 ตุลาคม 2561
4. การเปลีย่ นแปลงในคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
4.1 ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ้นจากต�ำแหน่งประธาน
			 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดย
			 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 และ ดร. เอกนิติ
			 นิติทัณฑ์ประภาศ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
			 พ้ น จากต� ำ แหน่ ง กรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน
			 และบรรษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
			 2561 และวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตามล�ำดับ
4.2 พล.อ.อ. สถิตย์พ งษ์ สุขวิม ล และนายจักรกฤศฏิ์
			 พาราพั น ธกุ ล ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
			 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
			 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
5. คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย ง และคณะกรรมการ
เทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
6. การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
6.1 ดร. กุลภัทรา สิโรดม นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
			 และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม พ้นจากต�ำ แหน่ง
			 กรรมการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
			 30 เมษายน 2561 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และวันที่
			 19 ตุลาคม 2561 ตามล�ำดับ
6.2 พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม และนายประภาศ คงเอียด
			 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจกรรม
			 เพื่อสังคม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
			 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ตามล�ำดับ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

กา ร ค ว บ คุ ม ภา ย ใน
และ กา ร บ ริ หา ร จั ด กา ร ค วา ม เสี่ ย ง
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมีการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี
และการบริการอย่างมาก โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่ลูกค้า
ชื่นชมมากที่สุดตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค ซึ่งกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทีม่ คี วามเป็นเลิศ เพือ่ ให้เป็นธนาคารทีล่ กู ค้า
ชืน่ ชมมากทีส่ ดุ ได้นนั้ ต้องมีระบบการก�ำกับดูแล การบริหารความ
เสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้ง
การปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งธนาคารมี
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของ
ธนาคารโดยอ้างอิงมาตรฐานและแนวปฏิบตั สิ ากลในการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ
ได้ก�ำหนดให้การควบคุมภายในของธนาคารเป็นไปตามกรอบ
การควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of
Sponsoring Organization of Treadway Commission) โดย
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของธนาคารตามแบบประเมินของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) จากนัน้ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ การปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ก�ำหนดองค์
ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1)
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการ
สือ่ สารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบ
การติดตาม (Monitoring Activities) โดยธนาคารมีกิจกรรม
ด�ำเนินงานภายใต้แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

1 การควบคุมภายในองค์กร

ธนาคารมีความมุ่งมั่นให้หน่วยงานภายในธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารมีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยพนักงานทุกระดับต้อง
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและโปร่งใส ธนาคารตระหนัก
เป็นอย่างดีวา่ ระบบการควบคุมภายในทีด่ เี ป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้
ธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด�ำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ
1.1 การสร้างความตระหนักรู้
ธนาคารก�ำหนดให้ผู้บริห ารและพนักงานทุกระดับมีบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน โดยมีการจัด
ท�ำนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และ
จัดให้มโี ครงสร้างการควบคุมภายในทีด่ ี ประกอบด้วยการก�ำหนด
โครงสร้างองค์กรทีม่ สี ายการบังคับบัญชา ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight)
การพัฒนาและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล โดยใน
ช่วงปีกว่าที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการในฐานะผู้ก�ำกับดูแลต่อจากคณะ
กรรมการธนาคารได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อ
สร้างระบบงานเชิงป้องกันในการด�ำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

•

สร้ า งแบบทดสอบ E-learning เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ ค วามรู ้
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กบั พนักงานทุกระดับ
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี แ ละสามารถน� ำ เรื่ อ งจรรยาบรรณการ
ปฏิ บั ติ ง านและนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น รวมทั้ ง
การป้องกันการฟอกเงิน มาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งพนักงานของธนาคารทุกระดับจะต้อง
ผ่านการเรียนและทดสอบ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
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ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three
Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับใน
ระดั บ สากลและเป็ น สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานทางการมุ ่ ง เน้ น มา
โดยตลอด โดยธนาคารส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงาน
และหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงาน
สนั บ สนุ น (Second Line) และหน่ ว ยงานตรวจสอบ
(Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง ก�ำหนดการ
ควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึง่ ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็น First Line
ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้แนวทางดังกล่าว
ประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ ธนาคารเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อสารกับ
พนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อน�ำ
แนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)
การสื่อสาร “กรณีศึกษาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบายบริษทั และจรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิด
ความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ง านและป้ อ งกั น การเกิ ด
เหตุการณ์ซํ้า ตัวอย่างเช่น การผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมให้
มีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินในเรื่องการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(Market Conduct) ซึ่งธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการให้
บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม และมีมาตรการในการผลักดัน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และบริการหลังการขาย
ผลิตภัณฑ์ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ได้ร่วมกันผลักดันและก�ำหนดผู้รับผิดชอบส�ำหรับการดูแล
การปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง มี บ ทลงโทษเมื่ อ พนั ก งานปฏิ บั ติ
ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
สูงสุด ธนาคารได้มีการประเมินคุณภาพบริการแบบลูกค้า
จ�ำลอง (Mystery Shopping) จากหน่วยงานภายนอก
เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
และเป็นธรรม และนอกจากนี้ ธนาคารยังมีการทบทวน
นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทน (KPI & Incentive) ที่
ผลักดันให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
มีวธิ กี ารสนับสนุนหรือจูงใจ การก�ำหนดตัวชีว้ ดั หรือประเมิน
ผลงาน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน โดยมี

การทบทวนความเหมาะสมของนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบทุกการกระท�ำตามนโยบายธนาคาร
และในปี 2561 ธนาคารได้จดั ท�ำนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift
Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับใน
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคารมีแนวทางที่เหมาะ
สมในการรับ-การให้ของขวัญ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง การ
เข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยก�ำชับ
ให้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
1.2 ระบบการรับข้อร้องเรียน
ธนาคารมี ช ่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การทุจริตต่าง ๆ ที่เป็นอิสระ (Whistle Blower) หลากหลาย
ช่ อ งทางส� ำ หรั บ พนั ก งานและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายนอก เพื่ อ
แจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือ
จรรยาบรรณ การก�ำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระท�ำทุจริต โดยสามารถ
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ (Whistleblower hotline) ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.co.th) และ
ทางหนั ง สื อ ส่ ง ถึ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ผู ้ บ ริ ห าร
สูงสุดของตรวจสอบ หรือผู้บริหารสูงสุดของทรัพยากรบุคคล
โดยธนาคารมี ก ารก� ำ หนดขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งานเมื่ อ ได้ รั บ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ตั้ ง แต่ ก ารรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง
โดยท�ำเป็นความลับ การตั้งคณะท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ
รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน ซึ่งจะมีการรายงานผลและ
การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก
ไตรมาส อีกทั้งยังสามารถส่งข้อเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ ดี ขึ้ น มายั ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร (ceo@scb.co.th)
ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม ยุติธรรม
รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

2 การประเมินความเสี่ยง

ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอก โดยถื อ ว่ า การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และต้องมีความ
เชือ่ มโยงกันทุกระดับ คณะกรรมการธนาคารจึงได้กำ� หนดนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ทีพ่ นักงานทุกคน
ต้องปฏิบตั ติ าม และมีการประเมินความเสีย่ งในทุกระดับ ส�ำหรับ
ความเสีย่ งในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของธนาคาร และความเสี่ยง
ในการปฏิบตั งิ านจะอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิด
ชอบการปฏิบัติงานนั้น ๆ
ในปี 2561 ธนาคารได้มกี ารจัดตัง้ “คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
(Risk Oversight Committee)” ซึง่ มีหน้าทีท่ บทวน สอบทานความ
เพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง
โดยรวมให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมถึงดูแลให้ผบู้ ริหาร
ระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตาม
นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง และดูแลให้กลยุทธ์ในการ
บริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพือ่ รองรับความเสีย่ งต่าง ๆ ของ
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีความสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ทไี่ ด้รบั อนุมตั ิ นอกจากนี้ จากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างมากมายและรวดเร็ว ธนาคารจึงได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง คือ
“คณะกรรมการเทคโนโลยี (Technology Committee)” โดย
คณะกรรมการชุดนีม้ หี น้าที่ ก�ำกับดูแลกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยี และ
สถาปัตยกรรมด้านระบบงานของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธนาคาร ซึ่งรวมถึง
บูรณาภาพของการให้บริการด้านเทคโนโลยี และการบริหารความ
เสีย่ งด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบตั งิ านทีด่ ดี า้ น
เทคโนโลยีเพือ่ ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของธนาคาร นอกจาก
นี้ ธนาคารยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยซึง่ ได้แก่ คณะ
กรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาทหน้าทีห่ ลักทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารความเสีย่ ง

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น
ธนาคารยังได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดการต่าง ๆ เพื่อท�ำ
หน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management Committee) คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ นิ (The Assets and Liabilities Management
Committee) คณะกรรมการบริ ห ารการลงทุ น ตราสารทุ น
(The Equity Investment Management Committee) เป็นต้น
ในการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง ธนาคารน�ำปัจจัยใน
การเกิดโอกาสทีจ่ ะเกิดทุจริต หรือความผิดพลาดจากการด�ำเนินงาน
อีกทั้งพิจารณาถึงผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมที่มีหรืออาจมี
ผลต่อธนาคาร โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ รวมถึงการรายงานต่อ
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งจะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ขิ องธนาคารสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง และสามารถรองรับความเสีย่ ง
ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ในด้านต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหาร
ท�ำการบริหารและติดตามความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า
ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึงการรายงานความเสีย่ งที่
มีนยั ส�ำคัญต่อผูบ้ ริหารระดับสูง/คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำหรับ
ความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน มีการจัดท�ำ Risk Control Self
Assessment (RCSA) ภายในทุกหน่วยงานของธนาคาร โดยใช้
เครือ่ งมือมาตรฐานทีเ่ ข้าใจง่ายในการสือ่ สารวิธกี ารบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง เรียกว่า Bowtie Analysis ใช้ในการสือ่ สารเหตุการณ์
ความเสีย่ งด้วยรูปภาพ แสดงให้เห็นองค์ประกอบของความเสีย่ งที่
เกิด มีสาเหตุจากอะไร และท�ำให้เกิดผลทีต่ ามมาอย่างไร นอกจาก
นัน้ ยังอธิบายถึงเครือ่ งมือควบคุมความเสีย่ ง และความส�ำคัญในการ
ประเมินและทดสอบเครือ่ งมือควบคุมความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ
อยูเ่ สมอ เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งให้กบั ธนาคารมากทีส่ ดุ
ธนาคารมีการพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบการก�ำหนดกลยุทธ์
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ในภาพใหญ่ของธนาคาร หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะมีการ
ก�ำหนดแผนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายหลักของธนาคารโดยค�ำนึง
ถึงการบริหารความเสีย่ งเป็นหลัก ธนาคารได้พฒ
ั นากระบวนการ
ประเมินความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญ (Risk Materiality Assessment)
ที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ ได้แก่ Strategic Risk,
Credit Risk & Concentration Risk, Market Risk, IRRBB,
Liquidity Risk, Operational Risk, Reputational Risk,
People Risk, และ Technology Risk ซึ่งกระบวนการนี้มีการ
ทบทวนทุกปีเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการดังกล่าวถูกน�ำมาใช้อย่าง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการบริหาร ควบคุม และติดตามดูแล
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

ธนาคารมี ก ารจั ด ท� ำ นโยบายด้ า นการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละคู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษรและมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ หรือ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการ
ควบคุมทั่วไปส�ำหรับระบบข้อมูล ครอบคลุมการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูล รวมถึงเครือข่ายข้อมูล การพัฒนาและการทดสอบ
ระบบ การบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี การจัดซือ้ และการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางด้านเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ธนาคารมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และอ�ำนาจ
อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารแต่ละระดับไว้ในระเบียบปฏิบตั งิ าน เช่น ระเบียบ
อ�ำนาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง ระเบียบค่าใช้จา่ ยใน
การบริหารและงบลงทุน และการลงทุนของธนาคาร โดยมุง่ เน้นให้
มีการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นกระบวนการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ อย่างชัดเจน
ซึง่ ถือเป็นการควบคุมทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้มกี ารควบคุมอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมส�ำหรับการปฏิบตั งิ านในทุกระดับขององค์กร และ
สามารถถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกันได้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่
อาจมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ของ
ธนาคารคือสิ่งส�ำคัญที่ต้องดูแลให้มีความปลอดภัยในการเข้าถึง
และการใช้งาน ธนาคารจึงได้เพิม่ ความเข้มข้นในการก�ำหนดความ
เกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยในปี 2561 ธนาคารมีการจัดตั้งหน่วยงาน

ทีท่ ำ� หน้าดูแลรับผิดชอบโดยตรงเกีย่ วกับการก�ำหนดกลยุทธ์และ
มาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึง ก�ำกับการใช้และ
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้ Chief Data Officer
ธนาคารจัดให้มีระเบียบเรื่องการรักษาความลับและการเปิดเผย
ข้อมูลลูกค้า และระเบียบเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารและลูกค้าที่ไม่พึงเปิดเผย และข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้
เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวน�ำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ให้
กับตนเองและผู้อื่นได้
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารมีการวางระบบด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมิน
ผลอย่างเพียงพอ ทั้งการสรรหา การก�ำหนดค่าตอบแทน หน้าที่
ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบตั งิ านของบุคลากร
และการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร
จากการที่ธนาคารได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อสอบทานระบบ
การควบคุมภายในทัง้ หมดของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติ
สากลนั้น โครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2560 จากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและติดตามความคืบหน้า
ของการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยฝ่ายจัดการเป็นระยะ ๆ
โดยประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จทั้งหมดใน
ปี 2561 แล้ว
4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ตั้งแต่ปี 2560 ธนาคารมีการสร้างนวัตกรรมรวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพทันกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งจาก
เทคโนโลยีทางการเงิน สภาพแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นไป
รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีต่ อบรับกระแสดิจทิ ลั อย่างรวดเร็ว
เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหารธนาคาร รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนหน่วยงานที่มีหน้า
ที่ในการก�ำกับดูแลธนาคาร ได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งธนาคารยังให้
ความส�ำคัญกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท�ำธุรกรรมต่าง ๆ และเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าธนาคารมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีด่ แี ละเหมาะสม
4.1 ระบบสารสนเทศ
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้อนุมัติและผลักดันการ
ด�ำเนินงานตาม Digitization Roadmap สร้างนวัตกรรมที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนิน
งานในการแข่งขันทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้สามารถเป็น Digital Banking
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักที่ส�ำคัญในการ
สนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารต่อไป เช่น ร่วมกับ SCB Abacus
ในการน�ำเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก
(Big Data) มาช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ท�ำความเข้าใจ (Smart
Analytic) เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดประโยชน์ใน
การด�ำเนินธุรกิจมากที่สุด การพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากร
บุคคลให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการพัฒนาบุคลากร
อีกทัง้ มีการพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นแบบดิจทิ ลั เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดงานด้านเอกสาร เป็นต้น
4.2 การสื่อสาร
ธนาคารจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารภายในธนาคารและบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่นโยบาย ระเบียบ วิธปี ฏิบตั ิ และคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน ตลอดจน
ข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถรับทราบ
และน�ำไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ นอกจากนัน้
ธนาคารจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกธนาคารสามารถแจ้งข้อมูลใด ๆ ได้อย่าง
ปลอดภัย
อีกทั้ง ธนาคารได้เปิดช่องทางใหม่ Make No Sense ในสโลแกน
ว่า “คนดีชอบแก้ไข เรือ่ งอะไรไม่ Make Sense” ซึง่ เป็นพืน้ ทีบ่ อก
เล่าปัญหาต่าง ๆ ที่ควรได้รับการแก้ไข โดยพนักงานสามารถแจ้ง
เรื่องต่าง ๆ ที่ได้พบเจอมาหรือลูกค้าบอกมา และพนักงานคิดว่า

มันไม่ make sense หรืออยากให้มีการแก้ไขเพื่อบริการที่ดีขึ้น
สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับธนาคาร
ได้ ผ่านทาง https://makenosense.scb.co.th/
5 ระบบติดตาม

ธนาคารจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างครบถ้วน
และเหมาะสมตามที่ได้ออกแบบไว้และสามารถจัดการกับความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้
5.1 หน่วยงานก�ำกับและควบคุม
หน่วยงานก�ำกับและควบคุม มีหน้าที่สอบทานและติดตามการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการ
เงิ น ของธนาคาร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางการที่ส�ำคัญ
5.2 หน่วยงานตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบท�ำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความ
เชื่อมั่น (Assurance) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้
กระบวนการท�ำงานภายในองค์กรมีการก�ำกับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งพิจารณาหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อสังเกตและความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่พบจากการตรวจสอบ
โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบเพือ่ พิจารณาเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมถึงมีการติดตามผลเพือ่
ให้แน่ใจว่าปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวม
ทั้ ง การหารื อ กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารของธนาคารเกี่ ย วกั บ การด�ำ เนิ น
การตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และมี
ความเห็นว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
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รา ย กา ร ระ ห ว่า ง กั น

ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการป้องกันไม่ให้มกี ารใช้ขอ้ มูล
ภายในของธนาคารเพือ่ หาผลประโยชน์ในทางมิชอบโดยกรรมการ
และพนั ก งาน โดยได้ ก� ำ หนดนโยบาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละ
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน แนวทางในการ
เข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีการจัดการด้วยความ
โปร่งใสและยุติธรรมหากเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น
ธนาคารก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการอนุมัติในการ
ด�ำเนินการรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนี้

•

ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ ง
ไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจพิ จ ารณารายการดั ง กล่ า ว
พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกความเกี่ยวข้อง
ของกรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารในประเด็ น ที่ พิ จ ารณาเป็ น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม

•

ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ของ
การท�ำรายการระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดย
ราคาและเงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นแนวทางเดียวกันกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

•

คณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่รวมกรรมการทีม่ ผี ลประโยชน์
เกีย่ วข้อง) เป็นผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือแก่กจิ การทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องกับธนาคาร
กรรมการ และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551)

•

นอกจากนั้น ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรม
ภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินการของบริษัทในกลุ่ม
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิด
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อื่ น ใดในการท� ำ ธุ ร กรรม
ระหว่ า งกั น ภายในกลุ ่ ม ธนาคาร ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามแนว
นโยบายร่วม (Joint Policy Statement) ระหว่างธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการก�ำกับกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินทีม่ กี ารประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ในปี 2561
การท�ำรายการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ
เงินเป็นไปตามแนวนโยบายร่วมดังกล่าว

การเปิ ด เผยนโยบายการท� ำ ธุ ร กรรมภายในกลุ่ ม
ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น และนโยบายการบริ ห ารความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

การก�ำกับดูแลความเสี่ยงการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่ม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในการท� ำ ธุ ร กรรมระหว่ า งกั น ของ
บริ ษั ท ภายในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร และไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ธนาคาร
ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายการ
ท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร และทบทวนเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดย
นโยบายดังกล่าวครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับการท�ำ
ธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในกลุม่ ซึง่ มีการควบคุมการท�ำธุรกรรมประเภท
ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ แบ่งเป็นธุรกรรม 2 ประเภท คือ ธุรกรรมประเภท
สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน รวมถึงธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การให้สินเชื่อ (Credit Transactions) และธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ใช่
สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน (Non - Credit Transactions)
โดยธนาคารก�ำหนดแนวทางการท�ำธุรกรรมดังกล่าวให้สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนดของหน่วยงานผูก้ ำ� กับดูแล ทัง้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็น
ไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประเทศที่ธนาคารมี
สาขาหรือส�ำนักงานผู้แทนอยู่

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ทั้งนี้ สาระส�ำคัญของนโยบายได้ก�ำหนดให้การท�ำธุรกรรมใด ๆ
ระหว่างกันภายในกลุม่ ต้องไม่มเี งือ่ นไขหรือข้อก�ำหนดใดๆ ทีเ่ ป็น
นัยส�ำคัญทีต่ า่ งจากการค้าปกติทวั่ ไปทีม่ คี วามเสีย่ งระดับเดียวกัน
หรือในกรณีที่ไม่มีธุรกรรมที่คล้ายคลึงให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่
ตลาดปฏิบัติ (Market practice) และต้องมีการจัดท�ำสัญญาที่
มีผลบังคับตามกฎหมาย หรือมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ และการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติให้สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงและมีสาระส�ำคัญในแต่ละธุรกรรม
นโยบายหรื อ แนวโน้ ม การท� ำ รายการระหว่ า งกั น
ในอนาคต

ธนาคารให้ความส�ำคัญภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดย
มีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันให้เป็นไปและสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของกฎหมายและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
การท�ำรายการระหว่างกันของธนาคารอาจเกิดขึ้นโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจทั่ว ๆ ไปซึ่งธนาคารมีการก�ำหนด
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติภายในที่ชัดเจน และเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูล

ธนาคารได้ดำ� เนินนโยบายเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมถึง
ข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อตลาด โดยมุง่ เน้นให้การเปิดเผยข้อมูล
ที่มีนัยส�ำคัญเป็นไปอย่างทันการณ์ โปร่งใส และเพียงพอ รวมทั้ง
ห้ามน�ำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกัน รายการที่
เกีย่ วโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคารในส่วนของหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการ
รายงานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล รวมทั้ ง มี ก ารรายงานข้ อ มู ล การ
ท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น เป็ น รายไตรมาสต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ในปี 2561 ธนาคารไม่มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาด
รายการอั น มี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำ
ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
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รา ย งา น ค ณะ ก ร ร ม กา ร ส ร ร หา ค่า ต อ บ แท น
และ บ ร ร ษั ท ภิ บา ล
คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล
ของธนาคาร ประกอบด้ ว ยกรรมการธนาคารจ� ำ นวน 4 คน
เป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน
โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบหลักเป็นไป
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง ซึ่งมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
1

พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ปรับปรุง
แก้ไขเมื่อเดือนเมษายน 2560 ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2

ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร และกฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับประกาศธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

3

พิจารณาจรรยาบรรณของธนาคาร ให้สอดคล้องกับหลักการ
ใน Banking Industry Code of Conduct ซึ่งเป็นหลักการ
ที่จัดท�ำโดยสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก 15 แห่ง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเหมาะสม
กับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
4

พิ จ ารณานโยบายการป้ อ งกั น และจั ด การความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและจัดการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่เ กี่ยวข้อ งกับการประกอบธุร กิจ จัดการกองทุน
ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจด้าน
การจัดการกองทุนรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากลที่เน้นความโปร่งใสในการด�ำเนินการ
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
5

คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการโดย
พิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และของธนาคาร รวมถึง
รายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกรรมการธนาคาร และผู้ถือหุ้น
(หากมี) โดยค�ำนึงถึง Board Skill Matrix ซึง่ ได้แก่ คุณสมบัตแิ ละ
ความหลากหลายทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และการศึกษา อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนที่จะขอความเห็น
ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

6

พิจารณาค่าตอบแทนของนายกกรรมการ กรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบและผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร รวมถึงสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดอัตราส่วนขั้นสูงของการ
จ่ายเงินรางวัลกรรมการไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทีจ่ า่ ย
ให้ผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้จ่ายเงินรางวัลกรรมการส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานปี 2560 เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 53.96 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.29 ของเงินปันผล
7

จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งคณะ รวมถึงนายกกรรมการ กรรมการรายบุคคล และคณะ
กรรมการชุดย่อย ซึ่งในปี 2561 ธนาคารมอบหมายให้ Aon
Hewitt (Thailand) Limited ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ท�ำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดย
ธนาคารจะจั ด ให้ มี ท่ี ป รึ ก ษาภายนอก ท� ำ หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ๆ 3 ปี
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการธนาคารตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8

พิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารงานของธนาคาร โดย
ยึดหลักการให้ความส�ำคัญกับลูกค้า (Customer Centricity) และ
การท�ำงานเป็นทีม (Collaboration) โดยได้มกี ารจัดกลุม่ โยกย้าย
หน่วยงานภายในให้เกิดความชัดเจน และเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ
9

พิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง (Rotation) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารใน
ทุกระดับ โดยแนวทางที่ส�ำคัญแนวทางหนึ่งนอกจากการพัฒนา
โดยการฝึกอบรมคือการให้ผบู้ ริหารได้มโี อกาสหมุนเวียนไปปฏิบตั ิ
งานในด้านอื่น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และมีโอกาสในการ
เรียนรูง้ านใหม่ ๆ ซึง่ ท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
10

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอ
ของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และแผนการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทเี่ หมาะสมส�ำหรับผูบ้ ริหารดังกล่าว
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม รวมถึงได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรม

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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รา ย งา น ค ณะ ก ร ร ม กา ร บ ริ หา ร

คณะกรรมการบริหารของธนาคารมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล (Oversight) การท�ำงานของฝ่ายบริหาร และ
พิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งต่าง ๆ ตามขอบเขตอ�ำนาจทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมายและก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกลัน่
กรองงานทุกประเภททีเ่ สนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ยกเว้นงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้หน้าทีร่ บั ผิดชอบหรือเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่น ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2
คน และกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 2 คน
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 41 ครั้ง มีการด�ำเนินงานส�ำคัญ ดังนี้
1

พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนกลยุ ท ธ์ ข องธนาคารและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอดจนเป้าหมายทางการ
เงิ น และแผนงาน รวมถึ ง งบประมาณประจ� ำ ปี เ พื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร
2

พิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งสินเชือ่ ทีอ่ ยูใ่ นขอบอ�ำนาจของคณะกรรมการ
บริหาร และกลั่นกรองเรื่องสินเชื่อที่อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงพิจารณาก�ำหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของสินเชื่อรายใหญ่และรับทราบสถานะของสินเชื่อ
รายใหญ่อย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนติดตามให้มกี ารรายงานผลกระทบ
ต่อธุรกิจของลูกค้าจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ การ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม

3

พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การลงทุน การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน ธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
รวมถึงกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวที่อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการธนาคาร
4

ติดตามพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ด�ำเนินงานต่าง ๆ ของธนาคารเพือ่ เพิม่ ศักยภาพองค์กรและบรรลุ
ถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยมุ่งให้ธนาคารเป็นธนาคารที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

(ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

ประธานกรรมการบริหาร

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

รา ย งา น ค ณะ ก ร ร ม กา ร เท ค โน โล ยี

คณะกรรมการเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ธนาคาร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการเทคโนโลยี
ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายทวีศกั ดิ์
กออนั น ตกู ล (ประธานกรรมการเทคโนโลยี ) นายบุ ญ ทั ก ษ์
หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) นายอาทิตย์ นันทวิทยา (ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร) และนายอรพงศ์ เทียนเงิน (ผู้จัดการใหญ่)
โดยมีนายคอลิน ริชาร์ด ดินน์ (รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานเทคโนโลยี) ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร กฎบัตรดังกล่าวได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการเทคโนโลยี มีหน้าที่และบทบาทในการก�ำหนด
ทิ ศ ทางและดู แ ลภาพรวมการให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ข อง
ธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคต
มีธรรมาภิบาลที่ดี ความมั่นคงและความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนบริการทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนคณะกรรมการธนาคาร
ในการก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ร ะยะยาวด้ า นเทคโนโลยี ข องธนาคาร
โดยเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (การ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
และการลดความเสี่ยง) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านนวัตกรรมทางการเงินจากกลุ่มธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในธุรกิจการเงิน (Financial Technology - FinTech) การ
ปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี (Transformation) และด้านอื่น ๆ
ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาลด้านข้อมูล กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Privacy) และการเพิ่มปริมาณทางธุรกรรม
ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการเทคโนโลยีมีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานในปี 2561
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

นอกจากนี้ยังมีการทบทวนแผนงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
และการปฏิบัติงานในปี 2561 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการก�ำกับดูแล
และมีมาตรฐานที่จะบรรลุผลส�ำเร็จตามแนวทางในการด�ำเนิน
งาน และมีการจัดให้รายงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงอีกด้วย

ผลงานการด�ำเนินการของคณะกรรมการเทคโนโลยี
(เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2561)
คณะกรรมการเทคโนโลยีได้ด�ำเนินการโดยมีหน้าที่และบทบาท
เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารของธนาคารดังนี้ (1) การ
ก�ำกับดูแลนโยบายเทคโนโลยี (2) ทิศทางของกลยุทธ์เทคโนโลยี
และ (3) การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี รวมถึงดิจิทัล
โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล บุคลากร และกระบวนการ เพื่อให้

ส�ำหรับการก�ำกับดูแลเทคโนโลยี คณะกรรมการเทคโนโลยีได้
ก�ำกับดูแลการจัดท�ำนโยบายด้านเทคโนโลยีโดยให้มกี ารค�ำนึงถึง
มาตรฐานและการปฏิบตั ทิ ที่ นั สมัย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามประกาศ
ข้อบังคับต่าง ๆ จากทางการ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการยังได้ให้ความส�ำคัญ โดยมีการก�ำกับดูแลเรื่อง
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและแผนงานด้าน
บุคลากรเทคโนโลยี เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถด�ำเนินการ
และสามารถให้บริการลูกค้าธนาคารด้วยเทคโนโลยีพนื้ ฐานอย่าง
ราบรื่น อีกทั้งมีการทบทวนทิศทางและแผนงานด้านเทคโนโลยี
เพื่อรองรับกับการขยายตัวของลูกค้าจากธุรกรรมด้านดิจิทัล
รวมทั้งเพื่อตอบสนองประสบการณ์ของลูกค้าและการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการก�ำกับดูแลด้านข้อมูลมีการ
พิจารณาการก�ำกับดูแล มาตรฐานการด�ำเนินงาน โดยให้ค�ำนึง
ถึงการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงข้อมูล และ
การน�ำข้อมูลไปใช้โดยธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล และให้แนวทาง
ในการจัดท�ำกระบวนการด�ำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
การใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
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