รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ

การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที จี่ ะท�ำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
รวมทัง้ จะเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชือ่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีจะช่วยเพิม่ มูลค่าแก่ผถู้ อื หุน้ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง อันเป็นผลให้ธนาคารได้รบั รางวัลด้าน
องค์การหลายรางวัล อันได้แก่ รางวัลยอดเยีย่ มด้านธรรมาภิบาลประจ�ำ
ปี 2553 (Corporate Governance Asia Recognition Award) จาก
Corporate Governance Asia วารสารชั้นน�ำด้านธรรมาภิบาลแห่ง
เอเชีย เป็นปีทสี่ ตี่ ดิ ต่อกัน รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่นประจ�ำปี 2553
(Top Corporate Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และยังได้ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจ�ำปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ว่าธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการอยูใ่ นระดับดีเลิศ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลา 6 ปี ตัง้ แต่ปี 2548-2553

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมหลักการเรือ่ งโครงสร้างการก�ำกับดูแล ซึง่ รวมถึงบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
การประชุมผูถ้ อื หุน้ จริยธรรมทางธุรกิจส�ำหรับคณะกรรมการธนาคาร การ
บริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจัดท�ำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของธนาคารและด�ำเนิน
การติดตามเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายดั ง กล่ า วให้ มี ค วามเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่ควบคุมดูแลธนาคารใน
ฐานะธนาคารพาณิชย์และบริษัทจดทะเบียน โดยธนาคารมีเป้าหมาย
ที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล เพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้
นโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารได้ แ สดงให้ ส าธารณชน
รับทราบผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หวั ข้อการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2553 ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

74

รายงานประจำ�ปี 2553

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 นโยบายการดูแลผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อ
ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของธนาคาร การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การ
ร่วมตัดสินใจเรื่องส�ำคัญของธนาคาร (อาทิ การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี เป็นต้น) และการได้รับข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่อง
ทางที่เข้าถึงได้ง่าย
ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงข่าวสารที่
เป็นประโยชน์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารมอบหมาย
ให้ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้นท�ำหน้าที่ดูแลและอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2544 4216-8 และโทรสารหมายเลข
0-2937 7931
1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจ�ำปี 2553 ที่ได้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ธนาคารได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอค�ำถาม วาระการประชุมและรายชือ่
ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เสนอเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการล่ ว งหน้ า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้เสนอระหว่างวันที่ 1-31
ตุลาคม 2552 และเมื่อคณะกรรมการธนาคารมีมติก�ำหนดการจ่าย
เงินปันผลและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 ระเบียบวาระ
การประชุม และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้นธนาคารและการจ่ายเงินปันผล ธนาคารได้น�ำรายละเอียด
ดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับติดประกาศที่ส�ำนักงาน
ใหญ่และสาขาทุกแห่งของธนาคารทั่วประเทศ
ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ กั บ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อ
เท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการส�ำหรับแต่ละ
วาระ และเอกสารประกอบวาระการประชุมตลอดจนรายละเอียดขั้น
ตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
และรายงานประจ�ำปี 2552 ในรูปแบบ CD ROM ผ่านหลายช่องทาง
รวมถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อ น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 34 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา

อย่างเพียงพอในการพิจารณาและใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ
การประชุม ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดท�ำหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนการประชุม
14 วันส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2553 โดยหากผูถ้ อื หุน้ มี
ความประสงค์ต้องการรับรายงานประจ�ำปีที่เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้จัดให้มีการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด
แยกตามประเภทของผู้ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจัดท�ำบัตรลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชุม ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ก่อน
เวลาประชุมและภายหลังเปิดประชุมแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนได้
ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติได้ด้วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 นายกกรรมการท�ำหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน มี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและบุคคลอื่น จ�ำนวน
1,568ราย รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นเมื่อเริ่มประชุมทั้งสิ้น 2,819,333,580 หุ้น
หรือเท่ากับร้อยละ 82.94 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ ล ะวาระการ
ประชุม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย
ทั้งนี้ ธนาคารนับคะแนนของแต่ละวาระด้วยวิธีประมวลผลคะแนนด้วย
ระบบบาร์ โค้ดและเลขานุการบริษัทได้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้
ที่ประชุมรับทราบ ในระหว่างประชุมธนาคารได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบความ
โปร่งใสและความถูกต้องของการประชุมและการลงคะแนนเสียงด้วย
ธนาคารจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม พร้อมการน�ำเสนอข้อมูล
ในระบบวีดีทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งได้จัด
ให้ มี ก ารแปลเป็ น ภาษาอั ง กฤษระหว่ า งการประชุ ม เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ต่างชาติสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมและ
ประธานกรรมการชุดย่อยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบ
ค�ำถามรวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างครบถ้วน
โดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ชี้แจงและตอบค�ำถาม
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ท�ำหน้ า ที่
จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
อย่างละเอียด
นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายในการให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส�ำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
รายงานประจำ�ปี 2553
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ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารจัดส่งร่างรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุมและเผย
แพร่ในเว็บไซต์ www.scb.co.th เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบอย่างรวดเร็ว
1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�ำไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม และเงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีก�ำไร
หลังจากการกันส�ำรองตามกฎหมายและการกันส�ำรองอืน่ ทีจ่ �ำเป็นได้ครบ
ถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้
เพียงพอตามกฎหมาย
ในปี 2553 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการของธนาคาร
ปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 2.50 บาทต่อหุ้น
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 8,498 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.9 ของก�ำไรสุทธิ
ปี 2552
• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
กรณีที่ธนาคารมีอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้นๆ อย่างเต็มที่และมิได้
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ก�ำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดจากก�ำไรสุทธิหลังจัดสรรเป็น
ทุนส�ำรองตามกฎหมายหรือตามความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจ
กรณี บ ริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยหรื อ บริ ษั ท ที่ ธ นาคารมิ ไ ด้ มี อ�ำนาจควบคุ ม อย่ า งเต็ ม ที่
การก�ำหนดนโยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลขึ้ น กั บ นโยบายของบริ ษั ท ย่ อ ยที่
ประกาศไว้ และต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการธนาคาร และเสนอค�ำถามต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
จากการที่ ธ นาคารมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะด�ำเนิ น งานภายใต้ ห ลั ก การการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้มั่นใจว่า
สิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและเป็นประโยชน์เพือ่
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการธนาคาร
รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ง ค�ำถามล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ
เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง
เป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ จดหมาย
อีเมล์ที่ company_secretary@scb.co.th หรือเว็บไซต์ของธนาคาร
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา และมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อรับทราบด้วย โดยในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบกับเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งต่อไป
ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็น
กรรมการธนาคาร และเสนอค�ำถามล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2552 เพือ่ ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระ เสนอรายชือ่ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็น
กรรมการ หรือเสนอค�ำถามส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553
ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระ เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ และเสนอค�ำถามล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2553 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือค�ำถาม
2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
ธนาคารได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วย
ตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ซึ่งธนาคาร
ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของธนาคาร
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับธนาคารหรือบริษทั ย่อยของ
ธนาคาร และการมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา หนังสือมอบฉันทะที่
ธนาคารจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ
อย่างละเอียดชัดเจนตามทีก่ �ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจง
มาในหนังสือมอบฉันทะได้
2.3 การใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ธนาคารได้ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และ
เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ธนาคารเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียง รวมถึงมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อสามารถ
ตรวจสอบได้ ในภายหลัง
2.4 การเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี จะมีกรรมการที่ครบก�ำหนดอออกตาม
วาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งส�ำหรับวาระ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระนี้ ธนาคารได้ ให้ผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยธนาคารได้ ให้ผู้ถือ
หุ้นลงคะแนนเสียงโดยการกรอกบัตรลงคะแนนเสียงและจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงของผูเ้ ข้าประชุมเพือ่ รวจนับคะแนนเช่นเดียวกับวาระอืน่

2.5 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ
และพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อเปิด
เผยและป้องกันการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ รวมถึง การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ทั้งโดยการก�ำหนด
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี
วิธีการที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำจรรยาบรรณของกรรมการธนาคาร รวมถึงจรรยาบรรณ
ของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการเก็บ
รักษาความลับลูกค้าและสื่อสารเผยแพร่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีการถือปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ รายละเอียดจรรยาบรรณ
แสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อเรื่องการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
(2) จัดท�ำหลักเกณฑ์เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ระเบีย บการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ไม่ ให้มีการใช้
ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น
(3) ก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร (Non-trading Period) ของ
กรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
งบการเงิน โดยก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
ของธนาคาร 14 วันก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินงวดครึ่งปี และงบการเงินประจ�ำปี รวมถึงก�ำหนด
ห้ า มกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ ้ า งอิ ง กั บ
หุ้นสามัญของธนาคาร
(4) การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่จัดท�ำและ
รายงานการซือ้ -ขาย หลักทรัพย์ของธนาคารภายใน 3 วันท�ำการ
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังธนาคารและส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ
บริ ษั ท ท�ำหน้ า ที่ ร วบรวมรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ของธนาคารดังกล่าวเพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบใน
การประชุมคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกครั้ง
2.6 การท�ำรายการระหว่างกัน
(1) การพิจารณารายการระหว่างกัน ธนาคารได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนอย่างเคร่งครัด โดยก�ำหนดให้
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
พิจารณารายการดังกล่าวในการประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้
เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู ้ จ ดรายงานการประชุ ม และความ
เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ใน
รายงานการประชุม

(2) ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของการ
ท�ำรายการระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยราคาและ
เงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก
(3) ก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคารโดยไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้
เสียเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อและการลงทุนในกิจการที่มีผล
ประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2.7 รายงานการมีส่วนได้เสีย
ธนาคารมีการก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้
เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัททุกสิ้น
ไตรมาส และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงมีการรายงานความ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ไปยั ง นายกกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ รับทราบด้วย เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ธนาคารได้น�ำไปใช้
ในการควบคุมดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังจะเห็นได้จากวิสัย
ทัศน์ของธนาคารที่จะเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
เลือก ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆด้วย โดยมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายของธนาคารและหลักบรรษัท
ภิบาล ดังที่ระบุไว้ ในจรรยาบรรณของธนาคาร มีรายละเอียดดังนี้
• ลูกค้า
ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับลูกค้า และมุง่ ให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์
และความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่
ดี มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ ให้บริการที่รวดเร็ว เป็นมิตร และ
อย่างมีประสิทธิผล
ในการด�ำเนินการดังกล่าว ธนาคารเริ่มจากการสร้างทัศนคติให้พนักงาน
คิดถึงลูกค้าก่อนเสมอในทุกๆ เรือ่ งทีท่ �ำ คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับ
เปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน ระบบงาน และสภาพที่ท�ำงานให้สอดรับกับ
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงได้จัดท�ำการวัดระดับความผูกพันของ
ลูกค้า (Customer Engagement) ที่มีต่อธนาคาร โดยธนาคารได้ว่า
จ้างบริษัทวิจัยและส�ำรวจความคิดเห็นระดับโลก ท�ำการวัดและประเมิน
ผลความพึงพอใจในการใช้บริการสาขาทุกแห่งเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล
ทั่วโลกของบริษัท ซึ่งธนาคารด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547
และธนาคารได้ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจ ทั้ง
ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ตั้งแต่ปี 2551
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ผลที่ได้จากการส�ำรวจ ธนาคารน�ำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า และรักษาความผูกพัน
นี้ให้อยู่กับธนาคารในระยะยาว ซึ่งส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารได้
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจนท�ำให้ระดับคะแนนความผูกพันของ
ลูกค้าก้าวขึ้นสู่ระดับมาตรฐานโลก (World Class) ตั้งแต่ปี 2549 ต่อ
เนื่องถึงปัจจุบัน
• ผู้ถือหุ้น
ธนาคารมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ เพื่อผลประกอบการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้ง
มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ระบบบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิผล ธนาคารมีนโยบายเปิดเผยให้ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ จากการด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้มูลค่า
ตลาดรวมของธนาคาร (Market Capitalization) ที่ค�ำนวณจากจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมด (หุ้นสามัญรวมหุ้นบุริมสิทธิ) ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 352
พันล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย
• พนักงาน
พนักงานคือก�ำลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ธนาคารประสบความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและถาวร ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ทุก ๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพให้เพิม่ ขึน้ และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
ธุรกิจทีม่ คี วามผันผวนและการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ ได้รบั ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมจากธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารยังเปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในต�ำแหน่งต่างๆ ในธนาคารได้
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ให้เกิดกรณีการคุกคามต่างๆ ตาม
แนวทางจรรยาบรรณพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานอยู่ภาย
ใต้สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี มีความปลอดภัย และสามารถใช้
สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ เช่น การจัดตัง้ คณะกรรมการ
สวัสดิการและคณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงาน การอบรม
เรื่องกิจกรรม 5ส และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การจัดวัน Big
Cleaning Day การจัดซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัยประจ�ำปี การจัด
ท�ำแผนฉุกเฉินส�ำหรับพนักงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของธนาคารเมื่อเกิดเหตุวิกฤต
การจัดห้องพยาบาลพร้อมแพทย์และพยาบาลให้แก่พนักงาน การเปิด
โอกาสให้ลูกจ้างใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสหภาพแรงงาน และ
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ธนาคารเน้นการส่งเสริมการสร้างความผูกผันและ
ความมุง่ มัน่ ของพนักงานเพือ่ ทีจ่ ะก้าวไปพร้อมกับการเติบโตของธนาคาร
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารในปี 2553 ธนาคารยังคงเน้น
การเชื่อมโยงกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลเข้ากับกลยุทธ์และทิศทางการ
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ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาพนักงาน และการสร้าง
บรรยากาศการท�ำงานที่ท้าทาย ตลอดจนการส่งเสริมความผูกพันของ
พนักงาน โดยโครงการที่ส�ำคัญๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่
• การจัดตั้งคณะกรรมการ People Development (PDC)
เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการและหัวหน้าทุกคนเป็นเจ้าของและรับผิดชอบ
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยตัวเอง โดยมีกลุ่มทรัพยากรบุคคลท�ำ
หน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านนโยบาย หลักการ และวิธีปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี (HR Best Practice) โดยคณะกรรมการนี้
มีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ
1. ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เพือ่
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
2. ดูแลและติดตามเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของธนาคาร
3. ก�ำหนดแผนพั ฒ นาและสร้ า งพนั ก งานให้ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถ เพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญในระยะยาว
• การสร้างความผูกพันของพนักงาน
การสร้างความผูกพันของพนักงานนั้น ธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่าง
ยิ่งนับตั้งแต่วันแรกที่พนักงานก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัว
ไทยพาณิชย์ โดยผ่านกิจกรรมการดูแลพนักงานเข้าใหม่ (On-boarding
Program) และการเสริมสร้า งบรรยากาศในการสร้า งความผูกพัน
ระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน เพราะธนาคารเชื่อว่า
เมือ่ พนักงานมีความสุขในการท�ำงาน พนักงานจะสามารถท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดความผูกพันกับธนาคาร และร่วมใจทุ่มเทให้ธนาคาร
ก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จอย่างไม่หยุดยั้ง
ในการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานโดย Gallup ในเดือนสิงหาคม
2553 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการส�ำรวจมากถึง 99% ธนาคารได้ผล
คะแนนความผูกพันโดยรวมที่ระดับ 4.65 ซึ่งอยูในระดับเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 92nd ซึ่งเป็นผลคะแนนในระดับ World Class
จากความมุ่งมั่นและจริงจังในการสร้างความผูกพันของพนักงานกับ
ธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
ประจ�ำปี 2553 จาก Employer Branding Institute สถาบันวิจัยด้าน
แบรนด์ชั้นน�ำแห่งอินเดีย ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นธนาคารไทย
แห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
• สังคมและชุมชน
ธนาคารยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ระมัดระวังในการพิจารณาด�ำเนินการใดๆ ในเรื่องที่อาจกระทบต่อความ
รู้สึกของสาธารณชน นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งด�ำเนินการและให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ชุมชนและสังคม
โดยรวมอย่างสม�่ำเสมอ และให้ความส�ำคัญในการสร้างจิตอาสาให้แก่
พนักงานในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามแนว
นโยบายของคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2553 ธนาคารยังคง
เดินหน้าในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมโดยรายละเอียด

เรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารสามารถดูได้ ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อ
สังคมในหน้า 56
• พันธมิตร
ธนาคารปฏิบัติต่อพันธมิตรด้วยความสุจริตซื่อตรง รักษาความลับภาย
ใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือในลักษณะ
เอื้ออ�ำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจร่วมกัน ในขณะ
เดียวกันได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในด้านกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกัน

ธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่
1. ศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร โทรศัพท์หมายเลข 0-2777 7777
2. ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทรสารหมายเลข 0-2937 7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ company_secretary@scb.co.th
ไปรษณีย์หรือยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัทที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
ชั้น 19 ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

• คู่แข่งทางการค้า
ธนาคารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่แสวงหา
ข้อมูลของคู่แข่งทาง การค้าอย่างไม่สุจริต และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วย
วิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารไม่มีข้อพิพาทใดๆ
กับคู่แข่งทางการค้า

ทั้งนี้ ธนาคารมีการจัดท�ำแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้าที่ชัดเจน โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บ
ไว้เป็นความลับ และจะมีการด�ำเนินการตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไข
(หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารต่อไป

• เจ้าหนี้
ธนาคารปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ขอ้ มูลที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ รวมทั้งยึดมั่นในความซือ่ สัตย์ต่อการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อ
ก�ำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• คู่ค้า
ธนาคารได้ ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ง านในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ที่ ชั ด เจนโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมแก่ ทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อทั้ง
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ระบบงานเทคโนโลยี อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย รวมถึง
สื่อโฆษณา และจัดท�ำระเบียบและคู่มือการจัดซื้อที่ก�ำหนดกระบวนการ
อย่างละเอียดและรัดกุม
• สิ่งแวดล้อม
ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดูแล
ด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล เพือ่
ไม่ให้มผี ลกระทบในทางลบกับชุมชนใกล้เคียง และส่งเสริมพนักงานให้มี
จิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ที่ส�ำคัญของธนาคารและรายละเอียดเรื่องกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารสามารถดูได้ ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคมในหน้า 56
3.2 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารมีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้
โดยตรง อาทิ ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาหรือเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ
ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแล พนักงานสามารถติดต่อสายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์
ทีอ่ �ำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีชอ่ ง
ทางสือ่ สารอืน่ ๆ ส�ำหรับเปิดรับแจ้ง ข้อร้องเรียน ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นและเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อถึงคณะกรรมการ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นโยบายการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของธนาคารจั ด ท�ำขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง
รวมทัง้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารกระท�ำบนพื้นฐานของข้อมูลที่
ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน ข้อมูลต่างๆ ที่ธนาคารเปิดเผยต่อสาธารณะ
ซึ่งมีทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.scb.co.th) โดยธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี งบการเงินประจ�ำปี/ประจ�ำครึ่งปี/
รายไตรมาส รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของ
คณะกรรมการค่าตอบแทน รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งและการควบคุม
ภายใน นโยบายและรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ กฎบัตรของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารรวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ส�ำหรับข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงในการถือครอง
หลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2553 สามารถ
ดูได้ ในตารางที่ 4 หน้า 91
4.2 นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารได้ก�ำหนดให้ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อย่างชัดเจนได้แก่ หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง
ในโอกาสต่างๆ ภายใต้นโยบายที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ฉับไว ทันการณ์
รายงานประจำ�ปี 2553
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เสมอภาคและโปร่งใส หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังรับผิดชอบในการ
จัดท�ำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้สนใจตามช่องทางต่างๆ ดัง
ต่อไปนี้
• การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• เว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ธนาคารที่ ไ ด้ ร ายงานต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ รวมถึงข้อมูลประกอบการประชุม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor
Conference) และการเดินทางพบนักลงทุน (Road Show)
เพื่อให้สาธารณชน นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียมกัน และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ
ทั้ ง นี้ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประกอบด้วยนายกกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ การเงิน และผูจ้ ดั การ
สายนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกันหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะงดการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธนาคารแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในช่วงเวลา 7 วันก่อนที่ธนาคารจะท�ำการ
รายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์		
: 0-2544 4206
โทรสาร		
: 0-2544 2658
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : investor.relations@scb.co.th
เว็บไซต์		
: www.scb.co.th
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ธนาคารได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2553
ประกอบไปด้วย
รูปแบบของกิจกรรม
การเข้ า พบโดยนั ก ลงทุ น และนั ก วิ เ คราะห์ /
Conference Call
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน
(Investor Conference)
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Road Show)
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ในปี 2553 ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press
Conference) และเชิญสือ่ มวลชนเพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เพือ่
น�ำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�ำคัญของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงได้
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วยผู้
ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ด้ า นการเงิ น การธนาคาร
บริ ห ารธุ ร กิ จ การตลาด กฎหมาย การบั ญ ชี แ ละตรวจสอบ การ
จัดการด้านบรรษัทภิบาล การจัดการโครงการเพื่อสังคมและชุมชน
และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์ ในการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร โดยมีจ�ำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคาร
ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.13/2552 เรื่องธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน ดังนี้
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการ
บริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคารอันอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระของธนาคารมี
คุณสมบัติเข้มงวดกว่าคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ธนาคารมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60)
ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน นายมาริษ สมารัมภ์ นายชุมพล ณ
ล�ำเลี ย ง คุ ณ หญิ ง ชฎา วั ฒ นศิ ริ ธ รรม นายสุ เ มธ ตั น ธุ ว นิ ต ย์
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์
พานิช นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค และ นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนิน
การใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพัน
ในปี 2553 ธนาคารมีกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน จ�ำนวน 3 คน
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20) ได้แก่ ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั นางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ และนายบดินทร์ อัศวาณิชย์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ตามที่ก�ำหนดไว้ ใน
ข้อบังคับของธนาคาร ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ
บริหาร หรือ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใด
คนหนึ่ง

รายนามกรรมการธนาคารมีรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร
ชื่อ
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1)
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล 1)
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 1)
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส 2)
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์

ต�ำแหน่ง
นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

หมายเหตุ
1) ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
2) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนแสดงไว้ ในหน้า 14 ของรายงานประจ�ำปี
5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้ก�ำหนดหลักการในเรื่องวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลในระดับสากลไว้ดงั นี้
1. นายกกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้รวมถึงปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
นายกกรรมการ
2. กรรมการอิสระ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อ
กัน โดยแต่ละวาระในที่นี้หมายถึง การด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ
(Full term)
5.3 การแยกต�ำแหน่ง
ธนาคารได้มีการแบ่งแยกต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าที่ของนายกกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพือ่
ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ การก�ำกับดูแล และความโปร่งใสของการ
ด�ำเนินงานภายใน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

นายกกรรมการ – นายกกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระและ
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�ำของธนาคาร ซึ่งเป็น
ไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบาย การก�ำกับ
ดูแลกิจการ และการบริหารงาน
ประธานกรรมการบริหาร – คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและ
ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลการท�ำงานของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และมีอ�ำนาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ทั้งนี้ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารได้
แสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ
รายงานประจำ�ปี 2553

81

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ตามข้อบังคับของธนาคารก�ำหนดให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่งและมีอ�ำนาจหน้าที่ตาม
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร และมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร
โดยรวมถึงอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัทรายงานโดยหน้าที่ต่อนายกกรรมการ และรายงานการ
ปฏิบัติงานต่อรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

1. ด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามตามนโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้
2. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะของธนาคาร เสนอแนะ
ทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
3. พิจารณาและกลั่นกรองการด�ำเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอ�ำนาจ
อนุมัติตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
4. ดู แ ลและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆของธนาคาร อาทิ
การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานปฏิบัติการ
และงานทรัพยากรบุคคล
5. เป็นตัวแทนธนาคาร ตลอดจนมีอ�ำนาจมอบหมายในการติดต่อกับ
หน่วยราชการและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ
6. ดูแลให้การสื่อความกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน
เป็นไปในทางเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของธนาคาร
7. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย
8. น�ำหลักบริหารโดยบรรษัทภิบาลที่ดีมาใช้ทั่วถึงทั้งองค์กร

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษา
และกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่างๆ ดังนี้

5.4 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ธนาคารมีนโยบายเรือ่ งการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่แนะน�ำให้กรรมการ
บริษทั จดทะเบียนควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน
5 บริษัท และธนาคารแห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดให้กรรมการธนาคาร
พาณิชย์สามารถเป็น ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัท
จ�ำกัดได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
นอกจากนี้ ธ นาคารยั ง ได้ ก�ำหนดแนวทางปฏิ บั ติ ภ ายในในการด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่นโดยให้กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับต�ำแหน่ง
อืน่ ใดในบริษทั และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และความ
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ และเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่แจ้งการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพื่อคณะกรรมการทราบ และมี
การเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการให้ผถู้ อื หุน้
ทราบในรายงานประจ�ำปี
5.5 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแต่ ง ตั้ ง นางศิ ริ บ รรจง อุ ท โยภาศ ผู ้ จั ด การ
ส�ำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ
บริษัท เพื่อท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
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5.6 คณะกรรมการชุดย่อย

5.6.1 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการ
ธนาคาร (ฺBoard Committees)
ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการธนาคารมี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ดร. วิชติ สุรพงษ์ชยั (ประธาน
กรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม
และนายบดินทร์ อัศวาณิชย์
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายของธนาคาร โดยในปี 2553
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการและการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารโดยจะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับธนาคารต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการ
บริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 31 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2541
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง เท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ในปี 2553 คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายมาริษ สมารัมภ์
(ประธานกรรมการ) นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และรองศาสตราจารย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม โดยกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของธนาคาร คือ นายมาริษ สมารัมภ์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม โดยมีประสบการณ์ ในการสอบทาน
งบการเงิน ตามที่แสดงไว้ ในประวัติย่อในหน้า 15 และ 17 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ควบรวมคณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็น คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน
2553 เป็นต้นไป กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มี ว าระการด�ำรงต�ำแหน่ ง เท่ า กั บ ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ ง

กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ นายชุมพล ณ
ล�ำเลียง (ประธานกรรมการ) นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค นางสาวสุภา
ปิยะจิตติ และนายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส โดยในปี 2553 คณะกรรมการ
สรรหาและบรรษัทภิบาล มีการประชุม 4 ครัง้ คณะกรรมการค่าตอบแทน
มีการประชุม 5 ครัง้ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล ซึง่ เกิดจากการรวม 2 คณะกรรมการเข้าด้วยกัน มีการประชุม 3 ครัง้

• คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร
โครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program) เป็นกลยุทธ์หลักของ
ธนาคารที่คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติในเดือนตุลาคม 2544 มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงธนาคารให้มีความมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุงคุณภาพของบริการ รวมทั้งเพื่อยกระดับการด�ำเนินงานของ
ธนาคารให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ในทีส่ ดุ

• คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคารท�ำหน้าที่ก�ำหนดแนวทางและ
ผลักดันให้ โครงการต่างๆ ภายใต้ โครงการปรับปรุงธนาคารด�ำเนินการ
ได้ส�ำเร็จ โดยการจัดสรรทรัพยากร ติดตามความคืบหน้าและตัดสินใจ
ประเด็นทีส่ �ำคัญ รวมทัง้ แก้ไขปัญหาส�ำคัญเพือ่ ให้การด�ำเนินการลุลว่ ง โดย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธาน รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ การเงิน
และโครงการปรับปรุงธนาคาร เป็นรองประธาน พร้อมกับท�ำหน้าทีพ่ ฒ
ั นา
และวางโครงสร้างของโครงการ ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
รวมทั้งสร้างความสอดคล้องกันของทุกโครงการ และมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่

คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ คณะกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคมประกอบด้วย ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(ประธานกรรมการ) นายอานันท์ ปันยารชุน ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ทั้งนี้ ในปี 2553
คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมมีการประชุม 9 ครัง้ ซึง่ ท�ำให้การด�ำเนิน
โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารและมูลนิธิประสบความส�ำเร็จ
ตามกรอบและนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้ อาทิโครงการ
พัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกล้า
ใหม่...ใฝ่รู้ โครงการ SCB ชวนกัน...ท�ำดี เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม
แสดงในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม หน้า 56)
5.6.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการ (Management’s Committees)
คณะกรรมการฝ่ายจัดการมีทั้งหมด 7 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการโครงการปรับปรุง
ธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมการ
การลงทุน คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน และคณะกรรมการ
People Development ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละคณะ ดังนี้
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
ปี 2545 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
ประธาน และมีกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งก�ำหนดให้มกี ารประชุม
อย่างน้อยไตรมาสละครัง้
• คณะกรรมการจัดการ
ตัง้ แต่ปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างและเปลีย่ นชือ่ คณะกรรมการ
กลยุทธ์และติดตามผลเป็นคณะกรรมการจัดการ มีกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
สูงสุดของกลุ่มงานต่างๆ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร อาทิ
การทบทวนผลการด�ำเนินงานและแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานและพิจารณา
การด�ำเนินงานที่เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาและ/หรืออนุมัติการออก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรือบริการใหม่ หรือกระบวนการปฏิบตั งิ านใหม่

• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบก�ำกับ
ดูแลความเสีย่ งด้านราคาตลาด (Market Risk) ของธนาคาร ประกอบด้วย
ประธานกรรมการบริหาร ท�ำหน้าที่เป็นประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่
และผูบ้ ริหารระดับรอง ผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ทีร่ บั ผิดชอบ
งานด้านการให้สนิ เชือ่ การเงิน บริหารการเงิน บริหารความเสีย่ ง และด้าน
วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ �ำคัญในการก�ำหนด
กลยุทธ์ ในการบริหารความเสีย่ งทางด้านสภาพคล่อง ด้านอัตราดอกเบีย้
และด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและก�ำหนดกลยุทธ์
ในการบริหารงบดุล เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และ
ติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง
อนุมัติแนวนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร และแนว
นโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพือ่ การค้าของธนาคาร
• คณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารท�ำหน้าที่
เป็นประธาน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูงทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านการเงิน การให้สนิ เชือ่ เงินฝาก การลงทุน บริหารการเงิน และบริหาร
ความเสี่ยง ท�ำหน้าที่พิจารณาการลงทุนที่มีสภาพคล่องทั้งในและนอก
ประเทศเพือ่ เพิม่ ผลตอบแทนระยะยาวให้กบั ธนาคารในระดับความเสีย่ ง
ทีเ่ หมาะสม และตรวจสอบสถานะกองทุนสินทรัพย์ทลี่ งทุนในด้านมูลค่า
ผลตอบแทนที่คาดหวัง ความเสี่ยง และสภาพคล่อง รวมถึงร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ เพือ่ พิจารณากระบวนการลงทุนของธนาคาร
• คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน ประกอบด้วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ท�ำหน้าที่เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านงาน
บริหารการลงทุนตราสารทุน และด้านสินเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการ
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บริหารการลงทุนตราสารทุน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดแผนงานการ
ลงทุนในตราสารทุนให้สอดคล้องกับนโยบายรวมของธนาคารทั้งในด้าน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและผลตอบแทนที่คาดหวัง ก�ำหนดกลยุทธ์ ใน
การควบคุมดูแลและหาแนวทางพัฒนาธุรกิจร่วมกับบริษทั ทีธ่ นาคารลงทุน
ก�ำหนดกระบวนการลงทุน การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรทีเ่ กีย่ วกับการลงทุน
• คณะกรรมการ People Development

การพิจารณารายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปของทรัพย์สนิ ทีส่ �ำคัญ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ การบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานจากคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีฝ่ายจัดการ
ของธนาคารเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง และนายกกรรมการได้
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องให้ชัดเจนและมาก
พอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ

คณะกรรมการ People Development มีประธานกรรมการบริหาร
ท�ำหน้าที่ประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นรองประธาน และคณะ
กรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัทได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับระเบียบวาระ
การประชุม และเอกสารเสนอให้กรรมการพิจ ารณาก่อ นการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการ
พิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม หลัง
จากการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษร และได้น�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงาน
การประชุมดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม
อย่างครบถ้วน เพื่อพร้อมส�ำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการ ได้แสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้
หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังก�ำหนดให้มกี ารประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่
(Board Retreat) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องที่มี
ความส�ำคัญกับธนาคารเฉพาะเรือ่ ง และก�ำหนดให้มกี ารประชุมกรรมการ
ที่ไม่ใช่กรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน

5.7 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการทัง้ สิน้ 11 ครัง้ (รวมการประชุม
นัดพิเศษ หรือ Board Retreat 2 ครัง้ ) และการประชุมกรรมการทีไ่ ม่ใช่
กรรมการมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน 2 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้า
ประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2553 แสดงในตารางที่ 2

ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการ People Development ขึ้นในช่วงต้น
ปี 2553 เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้ง ก�ำกับดูแล ติดตาม และทบทวน
การน�ำนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการในหน่วยงานต่างๆ ของ
ธนาคาร อันจะเป็นการสนับสนุนให้ธนาคารบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่ก�ำหนดไว้

คณะกรรมการมุง่ ทีจ่ ะใช้มาตรฐานจริยธรรมทีส่ งู ทีส่ ดุ และเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบ
ตามที่ระบุไว้ ในกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น ข้อบังคับและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการธนาคาร
แสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ
เรื่องกฎบัตรคณะกรรมการ
5.8 การประชุมคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 6 ครั้งต่อปี โดยมีการก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ
มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยนายกกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่อง
เข้าประชุมตามความส�ำคัญและจ�ำเป็น ส่วนกรรมการอื่นๆ ก็สามารถ
เสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมได้ด้วย อีกทั้งมีการก�ำหนดวาระ
ส�ำคัญของการประชุมแต่ละครัง้ ไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า อันประกอบด้วย
การก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี การพิจารณา
ผลประกอบการและงบการเงิ น ของธนาคารประจ�ำไตรมาสประจ�ำ
ครึ่งปีและประจ�ำปี การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุง
ธนาคาร การอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ และการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ที่ ส�ำคั ญ
84

รายงานประจำ�ปี 2553

ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2553							
												
รายชื่อ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส 2)
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
16. ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม3)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาและ ค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล

11/11
10/11
11/11
11/11
10/11
10/11
11/11
11/11
10/11
11/11
10/11
11/11
7/9
11/11
11/11
5/5

หน่วย : ครั้ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชุม
สรรหา
กิจกรรม สามัญผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน
เพื่อสังคม
และบรรษัทภิบาล 1)

9/9
7/9

31/31
15/15

8/9
4/4

5/5

3/3

30/31

8/9
14/15
14/15
7/9
8/9
4/4
3/4
2/2

5/5

31/31
25/31

3/3
3/3
2/3
8/9

2/2

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

หมายเหตุ:
1) คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ควบรวม ‘‘คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล” และ “คณะกรรมการค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” ให้
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 กันยายน 2553 โดยแต่งตัง้ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง เป็นประธาน นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายโรเบิรต์ ราล์ฟ พาร์คส เป็นกรรมการ
2) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2553
3) ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนายกกรรมการ และ 3) การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร โดยเลขานุการบริษัทได้
จัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคน และรวบรวม
เสนอต่อประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เพื่ อ ด�ำเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามขั้ น ตอนที่ ไ ด้ ก�ำหนด
ในกฎบั ต รคณะกรรมการ และน�ำผลการประเมิ น ไปหารื อ ในที่
ประชุมคณะกรรมการ รายละเอียดของกระบวนการดังกล่าวแสดง
ไว้ ในเว็ บ ไซต์ www.scb.co.th ทั้ ง นี้ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
งานจะจั ด ให้ มี ขึ้ น ทุ ก สองปี ส�ำหรั บ ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ

จากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้ น�ำมาใช้ ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการท�ำงานของ
คณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคาร และในปี 2553 ธนาคารได้ปรับปรุงแบบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางของ Internal
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) โดยมีบริษัทที่
ปรึกษาจากภายนอกให้ค�ำแนะน�ำ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น
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• การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่
ทบทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ฝ่ายบริหารจะพิจารณาก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จ (Key Performance
Indicator) ตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินที่น�ำเสนอ
โดยฝ่ายบริหาร เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบ
และก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป
5.10 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ในการ
สรรหากรรมการที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ การท�ำงานในอดี ต ที่ สามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ของต�ำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชือ่ ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมจากการเสนอชือ่ โดย
ผู้ถือหุ้นและกรรมการแต่ละคนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และน�ำเสนอค�ำแนะน�ำ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายหลังคณะกรรมการธนาคารให้ความ
เห็นชอบรายชือ่ กรรมการทีเ่ สนอดังกล่าว ธนาคารจะด�ำเนินการหารือและ
ขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังมี
หน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ธนาคารจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
ธนาคารต่อไป
5.11 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องใน
การบริหารทีเ่ หมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพือ่ ทดแทนต�ำแหน่ง
งาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคารมีการสรรหา
คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการด�ำรงต�ำแหน่งงาน
ที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
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• แผนพั ฒ นาเพื่ อ ทดแทนต� ำ แหน่ ง งานของประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2553 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาประเด็นแผนพัฒนาเพื่อ
ทดแทนต�ำแหน่งงานส�ำหรับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ โดยการหารื อ ในการประชุ ม คณะกรรมการ
ธนาคาร และการประชุมอื่นๆ เพื่อสรรหาผู้น�ำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ในการบริหารงานธนาคารให้มนั่ คงและก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง
• แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานของผู้บริหาระดับสูงและ
ต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญ
ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้
พิจารณาเห็นชอบวิธีการสรรหาและแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่ง
งาน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาด้านความสามารถ (Competency
Criteria) ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและต�ำแหน่งงานหลักที่ส�ำคัญตาม
การน�ำเสนอของฝ่ายบริหาร โดยจะติดตามและทบทวนความก้าวหน้า
ของแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
การพิจารณาอย่างสม�่ำเสมอ
ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารได้ก�ำหนดขัน้ ตอนการจัดท�ำแผนพัฒนาเพือ่
ทดแทนต�ำแหน่งงานส�ำหรับต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงและต�ำแหน่งงาน
หลักที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
- การก�ำหนดต�ำแหน่งงานที่จะพิจารณาหาผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อ
ทดแทนต�ำแหน่งงาน และเกณฑ์ ในการพิจารณา
- การคัดเลือกผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นกลุ่มผู้ควรได้รับการ
พัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน (Successor Pool)
- การวิเคราะห์กลุ่มผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงาน
รายบุคคลเทียบกับคุณสมบัติของต�ำแหน่งงาน (Job Profile) ที่
สูงขึ้น เพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้น
- การประเมินศักยภาพและก�ำหนดผูค้ วรได้รบั การพัฒนาเพือ่ ทดแทน
ต�ำแหน่งงาน
นอกจากนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาลได้เสนอการต่อสัญญาจ้างต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ซึ่งได้
อนุมัติการต่อสัญญาจ้างที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2554 ออกไป
อีก 4 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2558
5.12 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ ใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้ธนาคารต้อง
สรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง
ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล ท�ำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยที่ เ หมาะสมต่ อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ เสนอให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี

• ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 ได้มีมติให้นายกกรรมการ ได้รับ
ค่าตอบแทนจ�ำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และกรรมการ จ�ำนวน 1.2 ล้านบาท
ต่อปี ซึง่ เป็นอัตราทีใ่ ช้มาตัง้ แต่ปี 2543 โดยในปี 2553 ค่าตอบแทนรายปี
ในต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร รวม 16 คน จ�ำนวนทั้งสิ้น 18.83 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิ น รางวั ล กรรมการ
ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการน�ำมาจัดสรร
คณะกรรมการ *

กันเอง โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานปี 2552 ในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจ�ำนวนเงินปันผลรวม
8,498 ล้านบาท ดังนั้นเงินรางวัลกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี
2552เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 42.49 ล้านบาท
• ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยปัจจุบันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการ

150,000

-

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ

75,000
50,000

15,000
10,000

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล **
ประธาน
กรรมการ

30,000
20,000

15,000
10,000

คณะกรรมการค่าตอบแทน **
ประธาน
กรรมการ

30,000
20,000

15,000
10,000

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ประธาน
กรรมการ

30,000
20,000

15,000
10,000

หมายเหตุ :
* ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ไม่ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
** คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ควบรวม “คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล” และ “คณะกรรมการค่าตอบแทน’’ เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล”
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 โดยธนาคารอยู่ระหว่างน�ำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเดิมใน
ปี 2550 ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่อัตราดังนี้
- ประธาน ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 60,000 บาท ต่อเดือน และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 15,000 บาท
- กรรมการ ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 40,000 บาท ต่อเดือน และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท
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ในปี 2553 ค่าตอบแทนรายปีของต�ำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมถึงคณะกรรมการสรรหาและบรรษัท
ภิบาล และคณะกรรมการค่าตอบแทน) และคณะกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม รวม 13 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 11.95 ล้านบาท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงไว้ ในตารางที่ 3
• ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบใน
การน�ำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิ จ ารณาเห็ น ชอบและก�ำหนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมตาม
นโยบายของธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถ
ในการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นน�ำใน
ประเทศไทย
“ผู้บริหาร” ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและ
ผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน โดยในปี 2553 ค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร จ�ำนวน 12 คน ตามนิยามดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251.41
ล้านบาท และ “ผูบ้ ริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ซึ่งในปี 2553 ค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร จ�ำนวน 49 คน ตามนิยามดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 569.17
ล้านบาท
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• ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ส�ำหรับกรรมการ
ต่างชาติที่มาประชุมในประเทศไทย เป็นต้น
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเดินทาง สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ
รวมทั้ ง กองทุ น ส�ำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง ในปี 2553 เงิ น สมทบกองทุ น
ส�ำรองเลี้ยงชีพของธนาคารส�ำหรับผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
จ�ำนวน 9 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 7.51 ล้านบาท และผู้บริหารตามนิยาม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป จ�ำนวน 46 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 21.20 ล้านบาท

ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลปี 2553
รายชื่อ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2)
7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม3)
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 4)
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส5)
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
16. นายธีรพจน์ วัชราภัย 6)
17. นายปีเตอร์ เซียะ ลิมฮวด 7)
18. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 8)
19. นายศานิต ร่างน้อย 8)
20. ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 9)
รวม

หน่วย: ล้านบาท

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ เงินรางวัล
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ สรรหาและ ค่าตอบแทน
สรรหา
กิจกรรม
กรรมการ
บรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทน
เพื่อสังคม ส�ำหรับผล
และบรรษัทภิบาล 1)
ประกอบการ
ปี 2552

1.80
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.93
1.20
1.20

0.50
18.83

0.33
1.14
0.48
0.21

0.34

0.14

1.80

0.32
0.75
0.75
0.31
0.32
0.32
0.20
0.12

1.80

2.64

0.85

0.22

0.12
0.68

0.10
0.10
0.09

0.43

1.76

3.98
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
1.33
2.65
2.65
2.65
2.00
2.65
2.65
1.33
2.00
0.24
0.24
2.22
42.49

หมายเหตุ:
1) คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ควบรวม “คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล” และ “คณะกรรมการค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล”
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 และได้แต่งตั้งนายชุมพล ณ ล�ำเลียง เป็นประธาน นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส เป็น
กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดิม
2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับค่าตอบแทนจากการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในปี 2553 เป็นเงิน 1.37 ล้านบาท
3) รองศาสตรจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552
4) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 186 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
5) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการธนาคารให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเมื่อ วันที่ 20
เมษายน 2553
6) นายธีรพจน์ วัชราภัย ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 18 มิถุนายน 2552
7) นายปีเตอร์ เซียะ ลิมฮวด ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552
8) นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ และนายศานิต ร่างน้อย ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552
9) ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553
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5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารได้ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการรอย่างสม�่ำเสมอ
โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายทั้ ง ในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นประจ�ำ ทัง้ ทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีการแจ้งหลักสูตรการ
อบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าสม�่ำเสมอ ธนาคารได้แสดง
รายละเอี ย ดการฝึ กอบรมของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหน้าที่ 235
ในส่วนของผู้บริหาร ธนาคารเน้นความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคารให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยการเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และนโยบายของธนาคารเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจและความเป็นเลิศในระดับสากล
ในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ธนาคารมีโครงการพัฒนา
ผู ้ บ ริ ห ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นโครงการการพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
(Executive Development Program) โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับ
สูงของธนาคารเข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร การบริหารคน และภาวะผู้น�ำในสถาบันการศึกษาชั้นน�ำทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนการจัดให้มกี ารประชุมพิเศษและการ
สัมมนาเป็นประจ�ำ เช่น Change Forum และ Leadership Retreat
โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างเครือข่ายการท�ำงานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้
บริหารให้ก้าวทันกับการแข่งขันทางธุรกิจ
นอกจากกรรมการและผู้บริหารแล้ว ธนาคารยังเน้นความส�ำคัญกับการ
พัฒนาพนักงานทุกคน เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพของ
พนักงาน โดยการสร้างระบบการเตรียมความพร้อมและกระบวนการ
พัฒนาพนักงาน ทั้งยังสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนรู้ และ
ให้ โอกาสพนักงานได้ท�ำงานที่เพิ่มความรับผิดชอบ จนมีความก้าวหน้า
ในอาชี พ และสามารถทดแทนต�ำแหน่ ง งานที่ ส�ำคั ญ ๆ ในระยะยาว
ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารมีโครงการพัฒนาและอบรมทรัพยากรบุคคลที่
หลากหลาย ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้และทักษะตามเส้นทางการ
เรียนรู้ของต�ำแหน่งงานต่าง ๆ (Training Roadmap) การส่งเสริมให้
หัวหน้างานถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับพนักงานผ่านการ
สอนงาน (Coaching) โครงการสรรหาและพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพ (Functional Young Talent Program) ต่างๆ และการส่ง
เสริมให้พนักงานได้พฒ
ั นาตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรู้ ได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านสถานที่และเวลา
ทั่วทั้งประเทศ ตลอดจนธนาคารยังสนับสนุนการศึกษาของพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงในสถาบันชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
90
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ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและ
พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 436 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม
ภายในธนาคารจ�ำนวน 249 หลักสูตร และหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจ�ำนวน 187 หลักสูตร ซึ่งโดยเฉลี่ย
บุคลากรของธนาคารได้รับการฝึกอบรมประมาณ 6 วันต่อคนต่อปี
ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งพนักงานใหม่ทุกคน เข้ าร่วมฟังการ
บรรยายธรรมะและวิธีการด�ำเนินชีวิตโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เป็น
ประจ�ำ ตลอดจนการเรียนรู้หลักสูตรการเสริมสร้างจรรยาบรรณใน
วิชาชีพนักการเงินการธนาคารทีด่ ผี า่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ต่างๆ
5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการใหม่ ธนาคารจะจั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ
ส�ำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัย
ทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินการที่
ส�ำคัญโดยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้
บริหารระดับสูง พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการท�ำหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร และรายงาน
ประจ�ำปีเล่มล่าสุดของธนาคาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูล
ที่ส�ำคัญ ได้แก่บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการก�ำกับดูแลธนาคาร อ�ำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระท�ำ
ของกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
รายชื่อ
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายมาริษ สมารัมภ์
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
7. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
13 นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
15. นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
16. นายดีแพก ซาหรับ
17. นายศิริชัย สมบัติศิริ
18. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
19. นายญนน์ โภคทรัพย์
20. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
21. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
22. นายศรัณย์ทร ชุติมา
23. นายเกรียง วงศ์หนองเตย

ต�ำแหน่ง
นายกกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน
และโครงการปรับปรุงธนาคาร
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มลูกค้าบุคคล
รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ
กลุ่มลูกค้าบุคคล
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2
และกลุ่มจีเอ็มทีเอส
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มจัดการทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายจัดการและควบคุมบัญชี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2552
461,093 SCB

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2553
461,093 SCB

จ�ำนวนหน่วยที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,953 SCB

51,953 SCB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000 SCB

1,000 SCB

-

-

-

-

-

-

-

43,000 SCB

43,000 SCB

-

580 SCB

580 SCB

-

-

-

-

-

-

-

9,434 SCB

9,434 SCB

-

10 SCB

10 SCB

-

96,719 SCB

96,719 SCB

-

-

-

-

2,320 SCB
3,030 SCB-P
-

2,320 SCB
3,030 SCB-P
-

-

หมายเหตุ: SCB หมายถึง หุ้นสามัญ SCB-P หมายถึง หุ้นบุริมสิทธิ์
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารท�ำขึ้น : ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2553
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