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นโยบายเรื่องหลักการก ากับดูแลกิจการ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

บทน า 
 

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการธนาคาร”) ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง  

 

คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเรื่องหลักการก ากับดูแลกิจการของธนาคารเป็นประจ า
ทุกปี (ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแล
กิจการของกลุ่มธุรกิจฯ ให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยนโยบายเรื่องหลักการก ากับดูแลกิจการ
ฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 2   การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หมวดที่ 3   บทบาทต่อผู้มีสว่นไดเ้สีย 

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการธนาคารเชื่อมั่นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะท าให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้แก่กลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการสร้าง
ความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจฯ ในระยะยาว ดังนั้นการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ในนโยบายเรื่องหลักการก ากับดูแลกิจการฉบับนี้จึงถือเป็นพันธกิจหน่ึงของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร กลุ่มธุรกิจฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชนและสังคมส่วนรวม   
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หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการธนาคารตระหนักและให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของธนาคาร  โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นที่กฎหมาย
ก าหนดไว้แล้วรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญภายในธนาคาร และสิทธิในการ
ได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเงินทุน เปล่ียนแปลงอ านาจควบคุม  หรือเมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ที่
ส าคัญของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้
ถือหุ้น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของธนาคาร สิทธิในการมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของธนาคาร สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรของธนาคาร และสิทธิที่จะได้รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นต้น ขณะเดียวกันคณะกรรมการธนาคารมคีวามมุง่มั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทกุ
คนได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยธนาคารจะไม่ด าเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  

 

แนวทางปฏิบตั ิ

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นไดใ้ช้สทิธิของตน คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ดังนี้  

1. การประชุมผูถ้ือหุ้น 

1.1 การก าหนดวันและสถานท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแตว่ันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร
หรือตามแต่ที่กฎหมายจะก าหนด  

• ธนาคารอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการธนาคารเห็นความจ าเป็นหรือสมควร ใน
ท านองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นสามารถเขา้ชื่อท าหนังสือขอให้คณะกรรมการธนาคารเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อใดก็ได้ตามข้อบงัคับของธนาคารท่ีก าหนดไว้ ในกรณีน้ี คณะกรรมการธนาคารจะจัดให้มกีาร
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุน้ 

• คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถงึผู้ถือหุน้ประเภทสถาบัน เข้ารว่มประชมุผู้ถือ
หุ้น โดยหลีกเล่ียงการก าหนดวันประชุมที่อยูใ่นชว่งวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ และจัดประชุมผู้
ถือหุ้น ณ ส านักงานของธนาคาร หรือสถานท่ีอื่นใดที่มกีารคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถอืหุ้น
ที่จะเขา้ร่วมประชุม หรือตามแตท่ี่กฎหมายจะก าหนด  
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1.2 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานท่ี และ 

• ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล และระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารใน
เรื่องที่เสนอมีความครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  

• พยายามอยา่งเต็มความสามารถทีจ่ะจัดส่งหนงัสือนดัประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปใีห้ผู้ถือหุน้ทางไปรษณีย์
ล่วงหนา้อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
บนเว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศกึษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชมุล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสาร  

• โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน  

• อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นตา่งชาติโดยจัดท าหนังสือนัดประชมุผู้ถือหุ้นเป็นภาษาองักฤษและ
เผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย 

1.3 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

• ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุมดว้ยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้  

• สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ 
โดยธนาคารจะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

• ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้
ถือหุ้นอย่างชัดเจน และหลีกเล่ียงการก าหนดเงื่อนไขซึ่งท าให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

• เสนอชื่อกรรมการอิสระของธนาคารอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ในกรณีท่ีผู้ถือ
หุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.4 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยธนาคารจะ
เผยแพร่รายละเอียดวิธีการส่งค าถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร 

• อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุไม่น้อยกว่า 2 
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ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นภายหลังเริ่มการประชมุแล้ว โดย
ให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ 

• จัดใหม้ีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ที่จะเขา้ร่วมประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้ารว่มประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอยา่งเต็มที ่

• แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถงึจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และชี้แจงกฎเกณฑ์และวิธีการ
ในการเข้ารว่มประชมุผู้ถือหุ้น วิธกีารลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มการประชุม 

• ใช้บัตรลงคะแนนในทกุวาระท่ีต้องมีการลงมติ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอยา่งเปิดเผย
และภายในเวลาอันเหมาะสม โดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง นับคะแนนเสียงขา้งมากหรือคะแนนเสียงตามที่
กฎหมายก าหนดส าหรับวาระน้ันๆ เป็นมติ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้ส าหรับการตรวจสอบในภายหลัง
เป็นระยะเวลาตามทีเ่ห็นสมควร 

• จัดใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้ือหุ้นร่วมกับ
ธนาคาร 

• ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้ง
ไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่สนับสนุนให้มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแ่จง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า  

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นตัวเงิน และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ โดยธนาคารจะน าเสนอนโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุน้ 

• ในระหวา่งการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้แสดงความคิดเห็นและซักถาม โดย
ให้เวลาอยา่งเหมาะสม และใหก้รรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถอืหุ้น
อย่างครบถ้วน  

1.5 การเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร 

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าส าคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้น
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร  เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป 

• เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร รวมทั้งข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการ
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อิสระของธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน 

• ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทัว่กันเกี่ยวกับการเปดิโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุน้และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคารส าหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปใีนปี
ถัดไป ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อน
วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของธนาคาร 

1.6 การเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคัญต่อการประชมุผู้ถือหุ้น จงึได้สนับสนุนให้กรรมการของธนาคาร  
ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุน้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
และผู้บริหารในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องได้ 

1.7 มติและรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ 

• จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยบันทึกรายชื่อและสัดส่วนของ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม รายชื่อของกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
วิธีการนับคะแนน ค าชี้แจงที่เป็นสาระส าคัญ ค าถามค าตอบ ความคิดเห็นของที่ประชุม  ผลการ
ลงคะแนนโดยแยกเป็นจ านวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ และ
มติของที่ประชุม  

• เปิดเผยมติที่ประชมุผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถัดไปจากวันประชุมผู้ถอืหุ้น
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซตข์องธนาคาร 

• ดูแลให้จัดสง่ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อหนว่ยงานก ากบัดูแลต่างๆ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุน้บนเว็บไซต์ของธนาคารภายใน 14 
วัน นับจากวันประชมุ เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

2.    การจา่ยเงินปันผล 

• คณะกรรมการธนาคารก าหนดนโยบายการจา่ยเงินปันผลโดยจะพจิารณาฐานะการด าเนินงาน แนวโน้มการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคาร สภาวะอุตสาหกรรม และความต้องการใช้เงินทุน โดยการจ่ายเงินปันผลจะก าหนดจ่ายจาก
ก าไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึง
การจ่ายเงินปันผลประจ าปีและเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลนี้มีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

• ในวาระเรื่องเงินปันผล ธนาคารจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จ านวนเงินปันผลที่เสนอจา่ย พร้อมทัง้
เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถอืหุ้น และในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะ
เปิดเผยเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาดว้ยเช่นกัน 
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• แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เกี่ยวกับการ
จ่ายเงินปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคาร และจ่ายเงินปันผลภายใน 30 
วัน นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) 

3.  การแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี 

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นผู้แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี โดยผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ธนาคารเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร 

• เปิดเผยรายละเอยีดของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้อยา่งครบถ้วน อาทิ ชือ่ผู้สอบบัญชี 
บริษัทท่ีสังกัด ประวัติหรือข้อมูล รวมถงึค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีเพือ่ให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

4. การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร 

• จัดใหม้ีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท (Corporate 
Secretary) หรือนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคาร 

5. การซื้อหุ้นคืน 

• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมในการซื้อหุ้นคืน (ถา้ม)ี 

6. การติดต่อสื่อสารระหวา่งผู้ถือหุ้น 

• ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อส่ือสารกันระหว่างผู้ถือหุน้ของธนาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 7/30 

 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

คณะกรรมการธนาคารเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน  

 

แนวทางปฏิบตั ิ

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดงันี้  

1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกันในการเขา้ประชุมผู้ถือหุ้น การรับสารสนเทศ และการออกเสียงลงคะแนน โดย
ถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น  

2. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและสนับสนุนโอกาสของผู้ถือหุ้นในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอค าถามในท่ีประชุม 
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หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

คณะกรรมการธนาคารมคีวามรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีสว่นร่วมใน
การก ากับดูแลกจิการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยในการประกอบธุรกิจมีผูม้ีส่วนได้เสีย
หลายกลุ่ม กลา่วคอื ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คูค่้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้ี รวมทั้งชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม ผู้มีสว่นได้
เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเป็นธรรม  

 

แนวทางปฏิบตั ิ

1. พัฒนาเว็บไซต์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหน่ึงให้ผู้มีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ผลการด าเนินงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ โดยการส่งข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริม
ให้เกดิความรว่มมอืกันระหวา่งธนาคาร กลุ่มธุรกจิฯ และผู้มส่ีวนได้เสียในการสร้างความมั่งคงทางการเงินและ
ความยัง่ยืนของกิจการ 

2. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่อง การกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถติดต่อส่ือสารกับธนาคาร หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิด ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังกรรมการอิสระ 
หรือติดต่อผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธนาคาร นอกจากนี้ พนักงานสามารถติดต่อมายังประธานกรรมการธนาคาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือหัวหน้าส านักตรวจสอบภายในได้
โดยตรง  

 ธนาคารมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต โดยธนาคารจะไม่กระท าการใดที่มี
ลักษณะเปน็การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างท างานให้แก่ธนาคาร เนื่องจากการ
แจ้งเบาะแสดังกล่าว และธนาคารให้ความส าคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นความลับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วย 
หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นความลับ ทั้งนี้ 
ธนาคารจะด าเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน สอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาโทษทางวินัยตามที่ธนาคาร
ก าหนด 

3. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้  

3.1 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

กลุ่มธุรกิจฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อใหเ้กิดผลประกอบการท่ีดี มี
ความสามารถในการแข่งขัน และเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยค านึงถึงสภาวะความเส่ียงใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกดิการเพิม่มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีหนา้ที่ในการ
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ด าเนินงาน เปิดเผยขอ้มูลใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม และพยายามอยา่งเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธ ารงไว้ซึง่ชื่อเสียงของกลุ่มธุรกจิฯ 

3.2 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการธนาคารจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานไว้ดังนี้ 

• จัดใหม้ีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างานของ
พนักงานอย่างทั่วถงึและสม่ าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมและสัมมนากับ
สถาบันที่เชีย่วชาญภายนอก 

• จัดใหม้ีระบบการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม เสมอภาค และเทียบเคยีงได้กับ
ผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึง่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุแก่
พนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต 

• จัดใหม้ีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการ
ลงโทษ มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนักงาน 

• เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธส่ิวนบุคคลของพนกังานทุกคน ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างให้
เกียรติ เก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเฉพาะทีจ่ าเป็นโดยถือเป็นความลับ และไม่ยอมรับการ
เลือกปฏิบัติอันเนื่องด้วยเชื้อชาต ิสัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ และการ
เลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ 

• ก าหนดให้มีการดูแล บริหารจดัการ และการปฏิบัติต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพและให้
เกียรติ ให้โอกาสในการท างานแก่พนักงานทุกระดับ และมุง่เนน้การพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศในการท างานท่ีดี  

• ให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานท่ีท างานใหม้ีความปลอดภัย
ต่อชีวติและทรัพย์สินอยู่เสมอ รวมถงึจัดใหม้ีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และการจัดท าประกันอบุัติเหตุและสุขภาพให้แก่พนักงาน 

• ก าหนดให้มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงาน
ตามคุณคา่ที่มุ่งหวัง เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนกังาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้จัดให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้พนักงานทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบพนักงาน  และมีการตดิตาม
ผลการปฏิบัติอยู่เสมอ 

• ส่ือสารให้พนักงานเขา้ใจถงึวัตถปุระสงค์ เป้าหมายหลัก วฒันธรรมองคก์รและกลยุทธ์ขององค์กร 
เพื่อให้พนักงานมีเป้าหมายร่วมกนัในการสร้างมูลคา่ขององคก์ร 
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• จัดใหม้ีระเบียบปฏิบัติและกระบวนการในการด าเนินการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน 

3.3 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 

คณะกรรมการธนาคารถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมัน่ของลูกคา้ที่มีต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ  
เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อลูกคา้ไว้ดงันี ้

• มุ่งสร้างนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า  โดยค านึงถึงความต้องการและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอยา่งครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของลูกค้า 

• ท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยา่งมคีวามรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชนจ์าก
ความเขา้ใจผิดของลูกคา้ และไม่เป็นการกระตุ้นการสร้างนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ 

• ให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเป็นธรรม โดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการคา้ที่ไม่เป็นธรรม และจดัใหม้ีระบบการ
ควบคมุดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไวก้ับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอา
ใจใส่และสม่ าเสมอ 

• รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด กลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ค้าก าไรจากการเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกคา้  
พนักงานจะต้องไม่ปรึกษาธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกค้าของตนกับพนักงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุ่ม
ธุรกิจฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นซึ่งวางข้อจ ากัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูล
ความลับของลูกค้า ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า พนักงานจะต้อง
สอบถามกับหัวหน้าฝ่ายหรือสายกฎหมายและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

• ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคา้และรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมทั้งรับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องแล้ว หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน 

3.4 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคูค่้า 

• ปฏิบัติต่อคู่คา้ทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

• ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล 

• จัดให้มีระเบียบและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อ/ จัดจ้าง โดยการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา
ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการ
คัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ 
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จากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด  หากปรากฏว่ามีข้อมูลการเรียก หรือการรับ  หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าง
ยุติธรรมและรวดเร็ว 

• จัดใหม้ีระบบการควบคมุดูแลมใิห้มีการน าข้อมูลความลับของคูค่า้ไปเปิดเผยหรือน าไปใชเ้พื่อด าเนิน
ธุรกิจโดยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย 

• จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีระบบการจดัการและตดิตามเพื่อให้มั่นใจวา่มกีารปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขของสัญญาอยา่งครบถ้วน 

• ไม่ให้ความรว่มมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกจิผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและ
ความมั่นคงของประเทศ หรือกจิกรรมใดๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการทุจรติคอร์รัปชัน 

3.5 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แขง่ทางการคา้ 

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ด าเนินธุรกิจตามกฎ กติกาและจริยธรรม มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มี
การด าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิด
กฎหมาย และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง 

3.6 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้ี รวมถึงเจา้หน้ีค้ าประกัน 

• ปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้ าประกันอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
วัตถุประสงค์ การใช้เงิน การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้
ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ีและเจ้าหน้ีค้ าประกัน ภายใต้กฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นใดที่มีผลบังคับใช้ 

• รายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินต่อเจ้าหน้ีดว้ยความถกูต้องและซื่อสัตย์อย่างสม่ าเสมอ ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเรว็ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจฯ 
มุ่งมั่นในการรักษาสัมพนัธภาพทีย่ัง่ยืนกับเจ้าหน้ีและให้ความเชือ่ถอืซึ่งกันและกัน 

• ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกันมิให้ตกอยู่ในฐานะที่
ยากล าบากในการช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการช าระคืน
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบก าหนด 

• ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับความเส่ียงมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้
เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที่เหมาะสม สามารถรองรับความเส่ียง
ที่มีนัยส าคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนว
ทางการก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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3.7 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อชมุชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคญัในเรื่องความรับผิดชอบตอ่ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม จึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติต่อชุมชน สังคมส่วนรวมและส่ิงแวดล้อมไว้ดังนี ้

• ท าหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิ
ส่วนตัว แต่ห้ามมิให้พนักงานใช้สิทธิหรือสนับสนุนทางการเมืองในนามของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ 

• ปฏิบัติหรือควบคุมให้มกีารปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยา่งเคร่งครัด 

• ไม่ด าเนินธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนท าให้ชุมชน สังคมส่วนรวม และส่ิงแวดล้อมได้รับความเสียหาย  และจะไม่
สร้างผลก าไรบนภาระของสังคม 

• ยึดมั่นในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับประโยชน์ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนของประเทศ  โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งเน้น
การเติบโตควบคู่กับการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนไทย 

• พยายามช่วยเหลือและพัฒนาตลาดการเงิน ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศให้มีการเติบโต
อย่างมั่นคง 

• สนับสนุนการน าเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ฯ และ
พนักงาน อาทิ ด้านการบริหารจัดการ การจัดการการเงินและการลงทุน การวางระบบ และกฎหมาย 
เป็นต้น ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 

• ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมส่วนรวม และส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  รวมถึง
รณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่าง
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ  

• สนับสนุนให้บุคลากรเป็นอาสาสมัครหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและงานสาธารณกุศล   

• จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสาธารณกุศลอย่างเหมาะสม โดยจะไม่จ ากัดอยู่แต่
โครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น 

• มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ 

• ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบและชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยนื ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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4. ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ภายในเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงสังคม
โดยรวมมั่นใจได้ว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อบุคคลทุกกลุ่ม 
ตัวอย่างเช่น 

4.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของธนาคารเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

• จัดให้มีมาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วน
ตนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางมิชอบ  ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น โดยกลุ่มธุรกิจฯ ห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของธนาคารและยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร 

• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลที่ส าคัญและงบการเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ธนาคารในช่วงระหว่าง 7 วันก่อนวันส้ินไตรมาสจนกระทั่งธนาคารได้เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ช่วงการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Session) 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร จะต้องขออนุมัติซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร 1 วัน โดยค าขออนุมัติจะมีผลใช้บังคับ 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่
ได้รับอนุมัติ 

• จัดให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของธนาคาร
ของกรรมการและผู้บริหารทุกคนท่ีมีหน้าที่รายงานการเปล่ียนแปลงถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยทุกไตรมาส 

• จัดให้มีการส่ือสารระเบียบปฏิบัติว่าด้วยข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติดังกล่าว 

4.2 การป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความขัดแย้งหรือ
คาดว่าจะมีความขัดแย้งไม่ว่าในทางใดทางหน่ึงกับผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่มธุรกิจฯ  

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ต้องหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมใดๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งส่ือความไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรม หรือท าให้กลุ่ม
ธุรกิจฯ เสียชื่อเสียงได้ รวมทั้งหลีกเล่ียงกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือการเข้าร่วมใดๆ ที่อาจกระทบการใช้
วิจารณญาณและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือท าให้กลุ่มธุรกิจฯ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ
ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด 
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• จัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักถึงความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกลุ่ม
ธุรกิจฯ  กับบุคคลดังกล่าว และให้หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจฯ อย่างไรก็ดี  กลุ่มธุรกิจฯ ไม่สามารถคาดเดาถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจะต้องได้รับการจัดการภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบ 

4.3 รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

• ไม่สนับสนุนให้มีการเข้าท ารายการระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งกลุ่มธุรกิจฯ อาจมีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
อันเนื่องมาจากการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ทั้งนี้ การเข้าท ารายการดังกล่าวตอ้ง
เป็นไปตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

• จัดให้มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณา
อย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจฯ 
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ 

• กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดจะต้องรายงานการมีส่วนได้
เสียก่อนการพิจารณาธุรกรรมนั้นและไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้น 
เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มธุรกิจฯ 

• คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีอ านาจในการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจฯ 

4.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร  

• ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์
ในกลุ่มธุรกิจฯ หรือตามที่ได้รับการยกเว้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดพื้นฐาน โดยมิได้เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่
ยุติธรรม หรือด้วยวิธีการท่ีไม่ถูกจริยธรรม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการเข้าท ารายการดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามธุรกรรมปกติและอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับรายการท่ีท ากับลูกค้า 

4.5 กิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอาจมีการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 
อาทิ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจอื่น เป็นพนักงานในกิจการของครอบครัว หรือเป็นกรรมการของ
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บริษัทอื่น ท้ังนี้ ความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 
ลักษณะและขอบเขตของผลประโยชน์นอกธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ กับกิจกรรมดังกล่าวและหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

• ก่อนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของหน่วยงานหรือ
ธุรกิจอื่น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานท่ีธนาคารมอบหมายตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารก าหนด  

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์นอก
ธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อย่างเคร่งครัด เช่น รายงานกิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคาร/ บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการถือหลักทรัพย์ในบริษัทและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่อธนาคาร/ บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ เพื่อพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

4.6 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

• กลุ่มธุรกิจฯ เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

• ห้ามมิให้มีการใช้ประโยชน์จากส่ิงต่างๆ (เสียง ภาพ หรือข้อความ) ที่บุคคลอื่นได้จดสิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าส่ิงนั้นจะได้รับมาอย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ ให้
รวมถึงการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมืออื่นใดซึ่งท าขึ้นเพื่อหลีกเล่ียงหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นด้วย 

4.7 การต่อต้านคอร์รัปชันและการให้สินบน 

• กลุ่มธุรกิจฯ มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และระเบียบข้อก าหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  

• เปิดเผยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันต่อสาธารณชน และไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ 
บุคคลหรือองค์กรทีก่ระท าผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเป็นภัยต่อสังคมและความ
มั่นคงของประเทศ 

• ส่ือสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจ า 

• จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่ อถึงการทุจริตคอร์รัปชันหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกลไกคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้
แจ้งเบาะแส และให้ความส าคัญกับการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส การร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงิน โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และ
น่าเชื่อถือตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่ส าคัญจะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา คณะกรรมการ
ธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา โปร่งใส เข้าใจง่าย และเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการท่ีเกี่ยวข้องประกาศก าหนด ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือมวลชน (แล้วแต่กรณี) อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

2. การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ จะต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ 
หรือล่วงละเมิดข้อมูลท่ีถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

3. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการส่ือสารข้อมูลที่ถือเป็นความลับ ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับที่ก าหนด  

4. เผยแพร่นโยบายเรื่องหลักการก ากับดูแลกิจการและแนวทางและนโยบายในการด าเนินงานที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานตามหลักการ แนวทางและนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
แบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นต้น 

5. จัดให้มีการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย
ประธานกรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบ 56-1 One 
Report 

6. ดูแลให้แบบ 56-1 One Report รวมทั้งการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis/ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ และสนับสนุนให้มีการจัดท า  
MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส 

7. เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของ
การประชุม จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็นจากการท าหน้าที่ และรายงาน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในแบบ 56-1 One Report 
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8. เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุด
ย่อยในภาพรวมในแบบ 56-1 One Report 

9. เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแบบ 56-1 One Report (หากมีการแต่งตั้ง) 

10. เปิดเผยนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ โครงสร้างค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของธนาคาร ค่าตอบแทนที่
กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษทัย่อย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งค่าตอบแทนจากงานสอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนจากงานบริการอื่น รายละเอียดการท ารายการระหว่างกัน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มธุรกิจฯ 
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และข้อมูลต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูล
การถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารท้ังทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่น และข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ เป็นต้น ในแบบ 56-1 One Report 

11. เปิดเผยบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในแบบ 56 -1 One 
Report 

12. เปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลที่ส าคัญต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน เพื่อสนับสนุนและแสดงให้เห็นถึงการมี 
ธรรมาภิบาลท่ีดีในแบบ 56-1 One Report 

13. เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมในประเด็นต่างๆ เช่น พลังงาน น้ า 
ขยะ ของเสีย มลพิษ และการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก (ถ้ามี) ในแบบ 56-1 One Report และ/ หรือ
รายงานความยั่งยืน 

14. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของกลุ่มธุรกิจฯ และการพัฒนานวัตกรรมใน
กระบวนการท างาน ผลิตภัณฑ์ และ/ หรือบริการ (ถ้ามี) เพื่อแสดงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมในแบบ 56-1 
One Report 

15. เปิดเผยนโยบายและแผนการบริหารความเส่ียงทีส่ะท้อนให้เห็นถึงการติดตามและประเมินความเส่ียงที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เปิดเผยปัจจัยความเส่ียงด้านต่างๆ 
ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งมาตรการป้องกันความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ใน
แบบ 56-1 One Report 

16. เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนบนเว็บไซต์ของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

17. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จะเป็น
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้น 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคาร และเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
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ระหว่างผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจกับธนาคาร โดยธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีนโยบายหรือขั้นตอนที่
ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน 

18. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ านาจในการแถลงข่าวสารในนามธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมลู
ส าคัญของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมอบหมาย
ให้ผู้บริหารในแต่ละสายงานรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานน้ันๆ ได้ 

19. ดูแลให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงด้าน
บัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท มีความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
จ านวนเพียงพอ    
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

 

คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทส าคัญในการก ากับดแูลกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกจิฯ โครงสร้าง
คณะกรรมการธนาคารท่ีเหมาะสมและอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบท่ีชัดเจนของคณะกรรมการธนาคารจึงเป็นส่ิงที่จ าเป็น
ต่อประสิทธิภาพการท างาน อีกทั้งบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มคีวามสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อยา่งเต็มที่ และด้วยความมี
อิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร กลุ่มธุรกจิฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนั้น เพื่อใหก้ารปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธนาคารจงึมีคณะกรรมการชุดย่อยตา่งๆ เพื่อช่วยก ากับดูแล ศึกษา
และกลั่นกรองงานตามความจ าเป็น  

 

แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้กรอบการท างานและอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้  

1. โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร 

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร 

• คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  

• คณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการของธนาคาร
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมกัน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการธนาคารท้ังหมด 

• ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ป็นผู้บริหาร เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย  

• มีความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพศ และอายุ เป็นต้น ที่เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อน ลักษณะธุรกิจ ความเส่ียงและกลยุทธ์ของ
กลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ท่านที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลัก
ของธนาคาร และมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ 

• มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ มีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงสามารถน าเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเส่ียงที่
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ส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ และสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม 

• มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมจีริยธรรม 

• กรรมการทุกท่านต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานทางการที่
ก ากับดูแล และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคาร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดด้วย 

• สามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กับธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการ
ประชุมของธนาคารเสมอ 

1.3 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุด
กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งได้อีก  

• กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี และเมื่อพ้นจากต าแหน่งกรรมการอิสระ
แล้ว หากจะกลับมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้ง จะต้องเว้นระยะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ส าหรับกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งอยู่ ณ 
วันที่นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับและด ารงต าแหน่งมานานเกิน 9 ปี สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระต่อไปได้จนถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565)  

• กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจากต าแหน่งเป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี สามารถกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกได้ โดยนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องจากเดิม 

1.4 การสรรหากรรมการ 

• ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคารต่อคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร อีกทั้งเผยแพร่ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อก าหนดของธนาคารเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ
หรือกรรมการอิสระของธนาคาร  

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง
ด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ และ
สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งตามข้อบังคับของธนาคาร 
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• ในการสรรหากรรมการ หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม
เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร ควรค านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการราย
ดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย 

• ในการสรรหากรรมการใหม่ ธนาคารได้จัดท า Board Skill Matrix หรืออาจใช้บริษัทที่ปรึกษาหรือ
ฐานข้อมูลกรรมการ เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธรุกิจฯ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
ธนาคาร 

• เมื่อกรรมการอิสระของธนาคารด ารงต าแหน่งครบวาระหรือมีเหตุจ าเป็นที่จะต้อง เลือกตั้งกรรมการ
อิสระเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงมี
คุณสมบัติขั้นต่ าตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งตามขั้นตอนที่ก าหนดในข้อบังคับของธนาคารต่อไป 

• ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการของธนาคารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่
วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจเสนอชื่อ
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งเป็น
กรรมการของธนาคารแทนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ โดย
บุคคลที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

1.5 การด ารงต าแหน่งที่บริษัทอื่นของกรรมการ 

• ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารได้มีเวลาในการท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การ
ด ารงต าแหน่งภายนอกธนาคารจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ท าให้เสียการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ของธนาคาร 

• กรรมการของธนาคารสามารถด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้
มีอ านาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นใน
บริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่ได้มาจากการปรับ
โครงสร้างหน้ี ให้นับรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร  

• กรรมการของธนาคารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
ธนาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
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• กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอก
กลุ่มธุรกิจฯ มากกว่า 2 แห่ง  

• กรรมการของธนาคารไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ 
ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร เว้นแต่จะแจ้งใหท้ี่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติเลือกตั้ง 

• ก่อนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของ
ธุรกิจอื่น กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคาร และในกรณีที่กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของธนาคารจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

• กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ เมื่อเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคาร และกรรมการทุกท่านมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรมรวมถึงแจ้ง
เปล่ียนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ภายนอกธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ให้ธนาคารทราบ 

2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

2.1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะส้ันและระยะยาว ทั้งที่เป็นด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่
การเงิน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร ก าหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ตามที่
กฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลก าหนด และก ากับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะ
กรรมการบริหารให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นและการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

2.2. ก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีส าคัญ เช่น เงินลงทุน บุคลากร และเทคโนโลยี เป็นต้น อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการคิดค้นและน านวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการ
ด าเนินงานและการบริหารความเส่ียง และเอื้อให้ธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
ก าหนดไว้ อีกทั้งก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสมและจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเส่ียง (Risk 
Culture) โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบใน
การด าเนินการและรายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม 

2.3. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร 

2.4. ก าหนดหรืออนุมัติกรอบการก ากับดูแลความเส่ียง (Risk Governance Framework) ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่าง
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รวดเร็ว โดยก าหนดระดับความเส่ียงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) ส าหรับการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ธนาคารเผชิญอยู่ และก ากับดูแลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคาร
อยู่ภายในขอบเขตความเส่ียงที่ก าหนดไว้ ดูแลให้ธนาคารมีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่
สามารถประมวลให้ เห็นความเ ส่ียงในภาพรวมที่ครอบคลุมความเ ส่ียงที่มีนัยส าคัญทั้ งหมด 
(Comprehensive Risk Management Policy and Process) รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการก ากับความ
เส่ียงของธนาคารมีการก าหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหารความเส่ียง
ประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมถึงความเส่ียงด้านเครดิต ด้านตลาดและการลงทุน ด้าน
สภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านชื่อเสียง ด้านกฎหมาย ด้านกลยุทธ ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ความเส่ียงจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร
ต้องท าหน้าที่อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริงและนโยบายในเรื่องดังกล่าว
อย่างสม่ าเสมอหรือทันทีที่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังมีหน้าที่
ก ากับความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจฯ และดูแลให้กลุ่มธุรกิจฯ ด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเส่ียงที่ธนาคารได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเส่ียงและ
ควบคุมดูแลให้มีการส่ือสารนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงให้ทราบโดยทั่วกัน 

2.5. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีกลไกในการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมถึงมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อ
ให้การท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมี
ประสิทธิผล เพื่อให้การท าธุรกรรมต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2.6. ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการ และจัดให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการและ/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อสัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร
ด้วย 

2.7. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
ดูแลการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับความเส่ียง คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ก ากับกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และจัดให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง 

2.8. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ด าเนินการให้ฝ่ายจัดการก าหนดและจัดท าระบบการก ากับดูแล
กิจการธนาคารที่จ าเป็นทั้งตามที่กฎหมายก าหนดและที่จ าเป็นตามลักษณะของการประกอบการ พิจารณา
อนุมัติระบบการก ากับดูแล ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของระบบการก ากับดูแลเพื่อให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุง 
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2.9. ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่ส าคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการ
จัดส่งข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบัติตามอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ 

2.10. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อขอรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบ
ความเห็นจากผู้สอบบัญชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 

2.11. ก าหนดนโยบายประเมินความเส่ียง ความเพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคาร    รวมทั้งกล
ยุทธ์และแนวทางในการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ดูแลให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ที่
ได้รับอนุมัติ และก าหนดนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับธุรกรรมและระดับ
ความเส่ียงที่มีนัยส าคัญของธนาคาร 

2.12. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปีหรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ท าการประเมินและอนุมัติค่าตอบแทนภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจูงใจให้ปฏิบัติงานเพื่อน าพากลุ่มธุรกิจฯ ให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในระยะยาว 

2.13. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท เคเค
พี แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2.14. ดูแลให้ธนาคารก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร 

2.15. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการก าหนด
อ านาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ 
รวมทั้งการจัดซื้อและค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.16. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อม อุตสาหกรรม ปัจจัยต่างๆ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่มีการเปล่ียนแปลง อีกทั้งเพื่อเอื้อให้ธนาคาร
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าทุกปี 

2.17. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลท่ีส าคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ 

2.18. ก าหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละ
ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นอันสมควร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

ทั้งนี้ ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการ
ธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  
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คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ เสนอแนะกลยุทธ์ มีบทบาทในการติดตามการ
บริหารงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกน ามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและกลุ่ม  
ธุรกิจฯ 

ประธานกรรมการธนาคารมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการธนาคาร โดยหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร
อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

(2) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

(3) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการท่ี
ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ 

ฝ่ายจัดการซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ
ประจ าวันของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  

คณะกรรมการธนาคารจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการหรือในการน านโยบายของคณะกรรมการ
ธนาคารไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการเป็นไปในรูปแบบการ
ท างานร่วมกัน  

คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่น าเสนอทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 
เพื่อน าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร กลั่นกรองนโยบายและแผนการด าเนินงานตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เสนอเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงก ากับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการของธนาคารพึงมีจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจฯ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มีความอิสระในการตัดสินใจและการ
แสดงวิสัยทัศน์ เข้าใจและตระหนักในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กร รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อบริหารงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ให้เป็นธุรกิจที่
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ยั่งยืนและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อันจะสร้างคุณค่าให้ธนาคาร 
กลุ่มธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว 

4. การประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

• การประชุมคณะกรรมการธนาคารจะถูกก าหนดล่วงหน้าเป็นรายปี และเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการแต่
ละท่านทราบก าหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้  โดย
กรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี 
เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นอันสมควร 

• จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการธนาคารควรสอดคล้องกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรน้อยกว่า 6  ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมิได้มีการประชุมกัน
ทุกเดือน กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนได้จากฝ่ายจัดการหรือ
เลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารสามารถก ากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์  

• กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใด ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อนการประชุมใน
ครั้งนั้นๆ และให้เลขานุการบริษัทด าเนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นได้
รับทราบ 

• ในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาตามความส าคัญและความจ าเป็น อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละท่าน
สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ 

• กรรมการจะได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5  วันท าการก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่  

• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร การด าเนินการประชุมจะเรียงตามล าดับความส าคัญ คือ เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้กรรมการใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ใช้ดุลยพินิจและอภิปรายปัญหาส าคัญกัน
อย่างรอบคอบ กรรมการสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นและตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ  

• องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมด โดยขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

• คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องโดยตรง 
และเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับประกอบการพิจารณาการสืบทอดต าแหน่งงาน 
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• กรรมการสามารถพบฝ่ายจัดการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ตามความเหมาะสม และสามารถ
ขอรับรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมโดยติดต่อได้โดยตรงหรืออาจขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานหรือ
ติดต่อให้ก็ได้ หรือกรรมการอาจขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ
ธนาคาร 

• ในกรณีท่ีกรรมการท่านใดมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่เกีย่วข้องไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมในระเบียบ
วาระท่ีพิจารณา กรรมการท่านน้ันต้องเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ันต่อคณะกรรมการ
ธนาคารก่อนการพิจารณาวาระน้ันและไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระน้ัน โดยมีการบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจ าเป็น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมดว้ย และ
รายงานผลการประชุมให้ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบ 

• เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม โดยจะบันทึกการตอบข้อซักถามและค าชี้แจงของฝ่ายจัดการ
ต่อที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจน ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม  
กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมได้ 

5. รายงานของคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นประจ าทุกปี
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบ 56-1 One Report เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลและสอบทานให้ธนาคารมี
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย 

• ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายคณะและรายบุคคล และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้กรรมการของธนาคารน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปพัฒนาตนเอง 

• เห็นชอบการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารซึ่งผ่านการสอบทานโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยอาจเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารหรือ
คณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมและ/ หรือเฉพาะในบางเรื่องก็ได้ 
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• ส่งเสริมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบุคคลใช้วิธีประเมินทั้ง การ
ประเมินตนเอง (Self-evaluation) และการประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation) 

•  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจใช้บริการจากที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามความเหมาะสม 

7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นและน าเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความ
เส่ียงที่เกี่ยวข้อง และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ สถานะการเงินของธนาคาร และอยู่ในระดับที่เทียบเคียง
ได้กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ต าแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

8.    การพัฒนากรรมการและผู้บริหารและการสืบทอดต าแหน่งงาน 

• ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

• ในการเข้ารับต าแหน่งกรรมการ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับธนาคารและบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจฯ ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร และได้รับค าแนะน าด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

• มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการก ากับดูแลให้มีการวางแผนและ
ด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร 

• จัดให้มีการรายงานถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดต าแหน่งงานและโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหารต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

9. การคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ 

• จัดให้มีการคุ้มครองการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยไม่ได้กระท าการทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
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10. การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของผู้บริหาร 

• ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
ธนาคารได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม การด ารงต าแหน่งภายนอกธนาคารของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ท าให้เสียการปฏิบัติ
หน้าที่ของธนาคาร และไม่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาแล้ว
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีธนาคาร 

• ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคารสามารถด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบรษิัทอื่นได้อีก
ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเปน็ผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน
บริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที่มิใชก่ลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหน่ึงกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทท่ี
ได้มาจากการปรับโครงสร้างหน้ี ให้นับรวมเป็นกลุ่มธุรกจิเดียวกันกับบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกจิของธนาคาร 

• ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีธ่นาคารไดม้าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของธนาคาร 

• ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของธุรกิจอื่น ผู้บริหารรายดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสาย
กฎหมายและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ของธนาคารจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

• เมื่อเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงทุกรายต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอก
ธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ และมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรม รวมถึงแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ท่ีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ภายนอกธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ให้ธนาคารทราบ 

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด 

• ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อน าผลการ
ประเมินมาประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทั้งเพื่อให้ได้ทราบ
มุมมองด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารมีต่อการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นข้อมูล
สะท้อนกลับให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน าไปพิจารณาด าเนินการให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
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• ประธานกรรมการธนาคารส่ือสารผลการประเมิน มุมมอง ความคาดหวังของคณะกรรมการธนาคารให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ  

12. เลขานุการบริษัท 

• จัดใหม้ีเลขานกุารบรษิัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคาร
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าทีใ่นการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งประสานงานให้มกีาร
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการธนาคาร 

• เลขานุการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานกุารบริษัท 
กล่าวคอื มีวฒุิการศึกษาดา้นกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ
หน้าทีข่องเลขานุการบริษัท และธนาคารจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในแบบ 56-1 
One Report 

• ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 

 

 


