
 

 

 

 

นโยบายเร่ืองหลักการก ากับดูแลกิจการ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

บทน า 
 

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการธนาคาร”) ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบที่พึงมีต่อ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง  

 

คณะกรรมการธนาคารไดอ้นุมัติการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเร่ืองหลักการก ากับดูแลกิจการของธนาคารเป็นประจ า
ทุกปี (ครัง้ล่าสดุเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ
ของกลุ่มธุรกิจฯ ใหส้ามารถเทียบเคียงไดกั้บมาตรฐานสากลมากย่ิงขึน้  โดยนโยบายเร่ืองหลกัการก ากับดูแลกิจการฉบับนี ้
แบ่งเนือ้หาออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่  

หมวดที่ 1   สิทธิของผูถื้อหุน้ 

หมวดที่ 2   การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน 

หมวดที่ 3   บทบาทต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

หมวดที่ 4   การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส  

หมวดที่ 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการธนาคารเชื่อมั่นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะท าให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง สามารถสรา้งความน่าเชื่อถือและเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขันให้แก่กลุ่มธุรกิจฯ ภายใตก้รอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการสรา้ง
ความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจฯ ในระยะยาว ดังนั้นการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ในนโยบายเร่ืองหลักการก ากับดูแลกิจการฉบบันีจ้ึงถือเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน เพื่อใหเ้กิดประโยชนต่์อธนาคาร กลุ่มธุรกิจฯ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนชุมชนและสงัคมส่วนรวม   
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หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการธนาคารตระหนักและให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นที่กฎหมาย
ก าหนดไว้แลว้รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัภายในธนาคาร และสิทธิในการ
ได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของเงินทุน เปล่ียนแปลงอ านาจควบคุม หรือเมื่อมีการซือ้ขายสินทรัพย์ที่
ส าคัญของธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารยังไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการรบัทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้
ถือหุน้ สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของธนาคาร สิทธิในการมี
ส่วนร่วมในการเสริมสรา้งผลการด าเนินงานของธนาคาร สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรของธนาคาร และสิทธิที่จะได้รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอและทนัเวลา เป็นตน้ ขณะเดียวกันคณะกรรมการธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุก
คนไดใ้ชสิ้ทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยธนาคารจะไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุน้  

 

แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และส่งเสริมใหผู้้ถือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน คณะกรรมการธนาคารจึงไดก้ าหนดแนวทาง
ปฏิบติัไวด้งันี ้ 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

1.1 การก าหนดวนัและสถานที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

• การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีจะจัดขึน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของ
ธนาคารหรือตามแต่ที่กฎหมายจะก าหนด  

• ธนาคารอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ได ้ หากคณะกรรมการธนาคารเห็นความจ าเป็นหรือสมควร 
ในท านองเดียวกัน ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ช่ือท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการธนาคารเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เมื่อใดก็ไดต้ามขอ้บงัคบัของธนาคารที่ก าหนดไว ้ ในกรณีนี ้ คณะกรรมการธนาคารจะจัดใหม้ีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้ผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
หุน้ โดยหลีกเล่ียงการก าหนดวนัประชุมที่อยู่ในช่วงวนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย ์ และจดัประชุม
ผูถื้อหุน้ ณ ส านกังานของธนาคาร หรือสถานที่อื่นใดที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อ
หุน้ที่จะเขา้ร่วมประชุม หรือตามแต่ที่กฎหมายจะก าหนด  

1.2 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

• หนังสือนดัประชุมผู้ถือหุน้จะระบุขอ้มลูเก่ียวกับวนั เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะมี
รายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล และระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
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เพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารในเร่ืองที่ เสนอมีความครบถ้วน
เพียงพอ รวมทัง้ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ  

• พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีให้ผูถื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี
บนเว็บไซตข์องธนาคารล่วงหน้าอย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลา
ศึกษาขอ้มลูเก่ียวกับการประชุมล่วงหนา้ก่อนไดร้บัหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสาร 

• โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุน้ผ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม เป็น
เวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  

• อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุน้ต่างชาติโดยจัดท าหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นภาษาองักฤษและ
เผยแพร่พรอ้มกับฉบบัภาษาไทย 

1.3 การมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมผู้ถือหุน้และออกเสียงลงคะแนนแทน 

• ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้
ผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ 

• สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได ้
โดยธนาคารจะจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือนัดประชุมผู้ถือ
หุน้ หรือผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดงักล่าวไดท้างเว็บไซตข์องธนาคาร 

• ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไว้ในหนงัสือนัดประชุมผู้
ถือหุน้อย่างชดัเจน และหลีกเล่ียงการก าหนดเงื่อนไขซึ่งท าใหย้ากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

• เสนอชื่อกรรมการอิสระของธนาคารอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้
ถือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.4 สิทธิของผู้ถือหุน้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 

• เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี โดยธนาคารจะ
เผยแพร่รายละเอียดวิธีการส่งค าถามล่วงหนา้ไวบ้นเว็บไซตข์องธนาคาร 

• อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 
ชั่วโมง และให้สิทธิผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ โดย
ใหสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ไดล้งมติ 

• จดัใหม้ีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุน้แต่ละราย
ที่จะเขา้ร่วมประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้ไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอย่างเต็มที่ 
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• แจง้ใหผู้้ถือหุน้ทราบถึงจ านวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม และชีแ้จงกฎเกณฑแ์ละวิธีการ
ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ วิธีการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนอย่างชดัเจนก่อนเร่ิมการประชุม 

• ใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวาระที่ตอ้งมีการลงมติ การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย
และภายในเวลาอนัเหมาะสม โดยนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง นบัคะแนนเสียงขา้งมากหรือคะแนนเสียง
ตามที่กฎหมายก าหนดส าหรบัวาระนัน้ๆ เป็นมติ และเก็บบตัรลงคะแนนไว้ส าหรบัการตรวจสอบใน
ภายหลงัเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 

• ใชบ้ริการระบบการจดัประชุมที่เชื่อถือไดแ้ละ/ หรือจดัให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุน้ร่วมกับธนาคาร 

• ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดแ้จ้ง
ไวใ้นหนงัสือนดัประชุม โดยไม่สนบัสนุนใหม้ีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้  

• เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

• เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ทัง้ในรูปแบบที่เป็นตวัเงิน และสิทธิ
ประโยชนอ์ื่นๆ โดยธนาคารจะน าเสนอนโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุน้ 

• ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดย
ใหเ้วลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการหรือผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งชีแ้จงและใหข้อ้มลูต่างๆ แก่ผู้ถือหุน้
อย่างครบถว้น  

1.5 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร 

• เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่พิจารณาแลว้เห็นว่าส าคญัและสมควรจะรวมบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้น
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร  เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและด าเนินการ
ตามขัน้ตอนต่อไป 

• เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร รวมทัง้ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณสมบติัของกรรมการและกรรมการ
อิสระของธนาคารไว้บนเว็บไซตข์องธนาคาร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถมั่นใจไดว้่าจะไดร้บัการปฏิบติัอย่างเท่า
เทียมกัน 

• ประกาศใหผู้้ถือหุน้ทราบโดยทั่วกันเก่ียวกับการเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุน้และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัเลือกเป็นกรรมการของธนาคารส าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีในปี
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ถัดไป ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบนเว็บไซตข์องธนาคารล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 เดือนก่อน
วนัสิน้สดุรอบปีบัญชีของธนาคาร 

1.6 การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ริหาร 

• คณะกรรมการธนาคารใหค้วามส าคัญต่อการประชุมผูถื้อหุน้ จึงไดส้นบัสนุนใหก้รรมการของธนาคาร  
ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผูบ้ริหารและฝ่ายงานที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ผูส้อบบัญชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
และผูบ้ริหารในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งได ้

1.7 มติและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

• จดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้อย่างครบถว้น โดยบนัทึกรายชื่อ จ านวน และสดัส่วนของ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม รายชื่อ จ านวน และสัดส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (หากมี) 
วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน ค าชีแ้จงที่เป็นสาระส าคัญ ค าถามค าตอบ ความคิดเห็น
ของที่ประชุม ผลการลงคะแนนโดยแยกเป็นจ านวนเสียงที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตร
เสียในแต่ละวาระ และมติของที่ประชุม  

• เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถัดไปจากวนัประชุมผูถื้อหุน้
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยฯ์ และบนเว็บไซตข์องธนาคาร 

• ดูแลใหจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ต่อหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสนบัสนุนใหม้ีการเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นบนเว็บไซตข์องธนาคารภายใน 14 
วนั นบัจากวนัประชุม เพื่อใหผู้้ถือหุน้สามารถตรวจสอบได้ 

2.    การจ่ายเงินปันผล 

• คณะกรรมการธนาคารก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาฐานะการด าเนินงาน แนวโนม้การ
ด าเนินธุรกิจของธนาคาร สภาวะอุตสาหกรรม และความตอ้งการใชเ้งินทุน โดยการจ่ายเงินปันผลจะก าหนดจ่าย
จากก าไรสทุธิภายหลงัจากการหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะ
รวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจ าปีและเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ การจ่ายเงินปันผลนีม้ีการเปล่ียนแปลง
ได ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

• ในวาระเร่ืองเงินปันผล ธนาคารจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จ านวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พรอ้มทั้ง
เหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะ
เปิดเผยเหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณาดว้ยเช่นกัน 

• แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เก่ียวกับการ
จ่ายเงินปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบนเว็บไซตข์องธนาคาร และจ่ายเงินปันผลภายใน 30 
วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติ (แลว้แต่กรณี) 

3.  การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี 
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• ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเป็นผู้แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคารทุกปี โดยผู้สอบ
บญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที่ธนาคารเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร 

• เปิดเผยรายละเอียดของผูส้อบบัญชีที่เสนอใหผู้้ถือหุน้พิจารณาแต่งตัง้อย่างครบถว้น อาทิ ชื่อผูส้อบบัญชี 
บริษัทที่สงักัด ประวัติหรือขอ้มูล รวมถึงค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายใหกั้บ
ผูส้อบบัญชี เพื่อใหผู้้ถือหุน้พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี 

4. การติดต่อขอขอ้มูลเก่ียวกับธนาคาร 

• จดัใหม้ีช่องทางที่ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อขอขอ้มลูเก่ียวกับธนาคารไดโ้ดยตรงจากเลขานุการบริษัท (Corporate 
Secretary) หรือนกัลงทุนสัมพนัธข์องธนาคาร 

5. การซือ้หุน้คืน 

• ปฏิบติัตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมในการซือ้หุน้คืน (ถา้มี) 

6. การติดต่อส่ือสารระหว่างผูถื้อหุน้ 

• ไม่กีดกันหรือสรา้งอุปสรรคในการติดต่อส่ือสารกันระหว่างผู้ถือหุน้ของธนาคาร 
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หมวดท่ี 2  การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการธนาคารเคารพในสิทธิของผู้ถือหุน้และให้ความส าคัญต่อการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน  

 

แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจว่าผู้ถือหุน้จะไดร้บัการปฏิบติัและไดร้ับการปกป้องสิทธิพืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการธนาคารจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งันี ้ 

1. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การรบัสารสนเทศ และการออกเสียงลงคะแนน โดย
ถือว่า 1 หุน้ มี 1 เสียง ผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้รายนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนัน้  

2. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุน้โดยจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมและสนบัสนุนโอกาสของผู้ถือหุน้ในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอค าถามในที่ประชุม 
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หมวดท่ี 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนไดเ้สยี 

คณะกรรมการธนาคารมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ กรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทั้งหมดและมีส่วนร่วมใน
การก ากับดูแลกิจการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ โดยในการประกอบธุรกิจมีผู้มีส่วนได้
เสียหลายกลุ่ม กล่าวคือ ผู้ถือหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี ้ รวมทั้งชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผูม้ี
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นอย่างดีตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและขอ้ตกลงที่มีอยู่อย่างเป็นธรรม  

 

แนวทางปฏิบัติ 

1. พฒันาเว็บไซตข์องธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อใหเ้ป็นอีกช่องทางหนึ่งใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการเสริมสรา้ง
ผลการด าเนินงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ โดยการส่งขอ้เสนอแนะผ่านทางเว็บไซต ์ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกันระหว่างธนาคาร กลุ่มธุรกิจฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียในการสรา้งความมั่งคงทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ 

2. จดัให้มีช่องทางการรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสในประเด็นเก่ียวกับความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่อง การกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชนั หรือประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองคก์ร โดยพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ สามารถติดต่อส่ือสารกับธนาคาร หรือแจง้เบาะแสหรือ
ขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการกระท าผิด ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกสม์ายังกรรมการอิสระ 
หรือติดต่อผ่านศูนยร์ับเร่ืองรอ้งเรียนของธนาคาร นอกจากนี ้พนักงานสามารถติดต่อมายังประธานกรรมการธนาคาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือหัวหน้าส านักตรวจสอบภายในได้
โดยตรง  

 ธนาคารมีกลไกในการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต โดยธนาคารจะไม่กระท าการใดที่มี
ลกัษณะเป็นการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างท างานใหแ้ก่ธนาคาร เนื่องจากการ
แจ้งเบาะแสดังกล่าว และธนาคารให้ความส าคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการรอ้งเรียน และ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นความลับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายและเก่ียวข้องดว้ย 
หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น นอกจากนี ้ผู้รอ้งเรียนสามารถย่ืนข้อรอ้งเรียนเป็นความลบั ทั้งนี ้
ธนาคารจะด าเนินการตามกระบวนการรับเร่ืองรอ้งเรียน สอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาโทษทางวินัยตามที่ธนาคาร
ก าหนด 

3. เพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะไดร้ับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการธนาคารจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัต่อผู้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไวด้งันี ้ 

3.1 บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุน้  

กลุ่มธุรกิจฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อใหเ้กิดผลประกอบการที่ดี มี
ความสามารถในการแข่งขนั และเจริญเติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยค านึงถึงสภาวะความเส่ียงใน
ปัจจุบนัและอนาคต เพื่อใหเ้กิดการเพิ่มมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีหนา้ที่ในการ
ด าเนินงาน เปิดเผยขอ้มูลใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถื้อหุน้
โดยรวม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรพัยสิ์นและธ ารงไวซ้ึ่งชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจฯ 
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3.2 บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อพนกังาน 

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าย่ิงและเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการธนาคารจึงก าหนดแนวทางปฏิบติัต่อพนักงานไวด้งันี ้

• จดัใหม้ีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพฒันาความรู ้ ทกัษะ และความสามารถในการท างานของ
พนกังานอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ รวมทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมการอบรมและสมัมนากับ
สถาบนัที่เชี่ยวชาญภายนอก 

• จดัใหม้ีระบบการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เสมอภาค และเทียบเคียงไดกั้บ
ผูป้ระกอบการอื่นในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุแก่
พนกังานเพื่อสรา้งความมั่นคงในชีวิต 

• จดัใหม้ีระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลในเร่ืองการแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวัลและการ
ลงโทษ มีการปฏิบติัโดยความสุจริตใจ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนกังาน 

• เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานทุกคน ปฏิบติักับพนกังานทุกคนอย่างให้
เกียรติ เก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานเฉพาะที่จ าเป็นโดยถือเป็นความลบั และไม่ยอมรบัการ
เลือกปฏิบติัอนัเนื่องดว้ยเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ และการ
เลือกปฏิบติัที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ 

• ก าหนดใหม้ีการดูแล บริหารจัดการ และการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สภุาพและให้
เกียรติ ใหโ้อกาสในการท างานแก่พนกังานทุกระดบั และมุ่งเน้นการพฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมและ
บรรยากาศในการท างานที่ดี  

• ใหค้วามส าคญักับการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มและสขุอนามยัในสถานที่ท างานให้มีความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรพัยสิ์นอยู่เสมอ รวมถึงจดัใหม้ีสวสัดิการดา้นการรกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ
ประจ าปี และการจดัท าประกันอุบติัเหตุและสขุภาพใหแ้ก่พนกังาน 

• ก าหนดใหม้ีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบติังานในหน้าที่ของพนกังาน
ตามคุณค่าที่มุ่งหวงั เพื่อประโยชนใ์นการสรา้งมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนักงาน
ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต โดยไดจ้ัดใหม้ีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจใหพ้นกังานทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกับขอ้บงัคบัและระเบียบพนกังาน  และมีการติดตาม
ผลการปฏิบติัอยู่เสมอ 

• ส่ือสารใหพ้นักงานเขา้ใจถึงวัตถุประสงค ์ เป้าหมายหลกั วฒันธรรมองคก์รและกลยุทธข์ององคก์ร 
เพื่อใหพ้นกังานมีเป้าหมายร่วมกันในการสรา้งมลูค่าขององคก์ร 

• จดัใหม้ีระเบียบปฏิบติัและกระบวนการในการด าเนินการกับเร่ืองที่พนกังานรอ้งเรียน 

3.3 บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ 
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คณะกรรมการธนาคารถือว่าความพึงพอใจสงูสดุและความเชื่อมั่นของลกูคา้ที่มีต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ  
เป็นส่ิงส าคญัอย่างย่ิง จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้ไวด้งันี ้ 

• มุ่งสรา้งนวตักรรมในการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกคา้  โดยค านึงถึงความตอ้งการและ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

• เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้ 

• ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธอ์ย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือใชป้ระโยชนจ์าก
ความเขา้ใจผิดของลูกคา้ และไม่เป็นการกระตุน้การสรา้งนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ 

• ใหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม โดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการคา้ที่ไม่เป็นธรรม และจดัใหม้ีระบบการ
ควบคุมดูแลการปฏิบติัตามขอ้ตกลงที่ไดใ้หไ้วกั้บลกูคา้อย่างเคร่งครดัและดว้ยความซื่อสัตยส์จุริต เอา
ใจใส่และสม ่าเสมอ 

• รกัษาข้อมลูความลบัของลกูคา้ ไม่เผยแพร่ขอ้มลูของลกูคา้ ยกเวน้ไดร้ับอนุญาตจากลกูคา้หรือมีหนา้ที่
ตอ้งเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด กลุ่มธุรกิจฯ จะไม่คา้ก าไรจากการเปิดเผยขอ้มลูความลับของลกูคา้  
พนักงานจะตอ้งไม่ปรึกษาธุรกิจที่เก่ียวกับลูกคา้ของตนกับพนกังานอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้กลุ่ม
ธุรกิจฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับอื่นซึ่งวางข้อจ ากัดเพิ่มเติมเก่ียวกับการรกัษาข้อมูล
ความลับของลูกคา้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า พนักงานจะตอ้ง
สอบถามกับหวัหนา้ฝ่ายหรือสายกฎหมายและก ากับดูแลการปฏิบติังาน 

• ติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูคา้และรบัฟังข้อคิดเห็นเพื่อน าไปพัฒนาและปรบัปรุงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ รวมทัง้รบัฟังเร่ืองรอ้งเรียนเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และการบริการ ซึ่งเมื่อไดร้ับเร่ืองแลว้ หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขเยียวยาอย่างเร่งด่วน 

3.4 บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ 

• ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและยุติธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

• ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได  ้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะรีบแจ้งให้คู่คา้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 

• จดัให้มีระเบียบและวิธีปฏิบติัว่าดว้ยการจัดซือ้/ จดัจา้ง โดยการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรกึษา
ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการว่าธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ตอ้งไดร้ับประโยชน์สงูสดุ ภายใตก้ระบวนการ
คัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ 
จากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด  หากปรากฏว่ามีข้อมูลการเรียก หรือการรับ  หรือการจ่าย



 

 11 / 30 

 

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึน้ ให้พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าง
ยุติธรรมและรวดเร็ว 

• จดัใหม้ีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการน าขอ้มูลความลบัของคู่คา้ไปเปิดเผยหรือน าไปใชเ้พื่อด าเนิน
ธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย 

• จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และมีระบบการจดัการและติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการปฏิบติัตาม
เงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถว้น 

• ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลหรือองคก์รใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภยัต่อสงัคมและ
ความมั่นคงของประเทศ หรือกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชนั 

3.5 บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อคู่แข่งทางการคา้ 

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ด าเนินธุรกิจตามกฎ กติกาและจริยธรรม มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มี
การด าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิด
กฎหมาย และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้หรือกล่าวหาในทางรา้ยโดยปราศจากมูลความจริง 

3.6 บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อเจา้หนี ้รวมถึงเจ้าหนีค้ า้ประกัน 

• ปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนีแ้ละเจ้าหนีค้ า้ประกันอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
วัตถุประสงค์ การใช้เงิน การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค ้าประกัน และเร่ืองอื่นใดที่ไดใ้ห้
ขอ้ตกลงไวกั้บเจา้หนีแ้ละเจา้หนีค้ า้ประกัน ภายใตก้ฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่นใดที่มีผลบงัคบัใช ้

• รายงานฐานะและขอ้มลูทางการเงินต่อเจ้าหนีด้ว้ยความถูกตอ้งและซื่อสตัยอ์ย่างสม ่าเสมอ ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งได ้ธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะรีบแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบโดยเร็ว 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลักความสมเหตุสมผล โดยธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 
มุ่งมั่นในการรักษาสัมพนัธภาพที่ยั่งยืนกับเจา้หนีแ้ละใหค้วามเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

• ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกันมิให้ตกอยู่ในฐานะที่
ยากล าบากในการช าระหนีคื้นแก่เจ้าหนี ้อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพรอ้มในการช าระคืน
หนีใ้หแ้ก่เจา้หนีอ้ย่างทนัท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบก าหนด 

• ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับความเส่ียงมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้
เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที่ เหมาะสม สามารถรองรับความ
เส่ียงที่มีนยัส าคญัครบทุกดา้น ทั้งภายใตภ้าวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคลอ้งตามแนว
ทางการก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

3.7 บทบาท การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการธนาคารใหค้วามส าคญัในเร่ืองความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงไดก้ าหนด
แนวทางปฏิบติัต่อชุมชน สงัคมส่วนรวมและส่ิงแวดลอ้มไว้ดงันี ้
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• ท าหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุข และวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิ
ส่วนตวั แต่หา้มมิใหพ้นกังานใชสิ้ทธิหรือสนบัสนุนทางการเมืองในนามของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ 

• ปฏิบติัหรือควบคุมใหม้ีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด 

• ไม่ด าเนินธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนท าให้ชุมชน สงัคมส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้มไดร้ับความเสียหาย  และจะไม่
สรา้งผลก าไรบนภาระของสังคม 

• ยึดมั่นในการประสานประโยชน์ขององคก์ร พนกังาน ลูกคา้และผู้ถือหุ้นให้สอดคลอ้งกับประโยชน์ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนของประเทศ  โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งเน้น
การเติบโตควบคู่กับการพฒันาตลาดการเงินและตลาดทุนไทย 

• พยายามช่วยเหลือและพัฒนาตลาดการเงิน ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรพัยข์องประเทศใหม้ีการเติบโต
อย่างมั่นคง 

• สนับสนุนการน าเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และ
พนักงาน อาทิ ดา้นการบริหารจัดการ การจัดการการเงินและการลงทุน การวางระบบ และกฎหมาย 
เป็นตน้ ไปใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนต่์อชุมชนและสงัคมส่วนรวม 

• ส่งเสริมให้มีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกของความรบัผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  รวมถึง
รณรงคแ์ละสรา้งจิตส านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่าง
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ  

• สนบัสนุนใหบุ้คลากรเป็นอาสาสมัครหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมและงานสาธารณกุศล   

• จดัสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสาธารณกุศลอย่างเหมาะสม โดยจะไม่จ ากัดอยู่แต่
โครงการและกิจกรรมที่เอือ้ประโยชนท์างภาษีเท่านัน้ 

• มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภกิ์จกรรมทางศาสนา
อย่างสม ่าเสมอ 

• ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบและชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสขุ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสขุ 

4. ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ภายในเพื่อให้ผู้มีส่วนไดเ้สียรวมถึงสังคม
โดยรวมมั่นใจไดว้่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ไดด้ าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อบุคคลทุกกลุ่ม 
ตวัอย่างเช่น 

4.1 การป้องกันการใชข้อ้มลูภายในของธนาคารเพื่อหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ 
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• จดัให้มีมาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการป้องกันการน าข้อมลูภายในไปใชเ้พื่อหาประโยชนส่์วน
ตนหรือเอื ้อประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางมิชอบ  ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น โดยกลุ่มธุรกิจฯ ห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยข์องธนาคารและยัง
ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยข์องธนาคาร 

• หา้มมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลที่ส าคัญและงบการเงินซือ้ขายหลักทรัพยข์อง
ธนาคารในช่วงระหว่าง 7 วนัก่อนวนัสิน้ไตรมาสจนกระทั่งธนาคารไดเ้ปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
แลว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ช่วงการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ (Trading Session) 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สามารถเขา้ถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาหลักทรัพยข์องธนาคาร จะตอ้งขออนุมติัซือ้ขายหลกัทรพัยข์องธนาคารล่วงหนา้ก่อนวนัที่ตอ้งการ
ซือ้ขายหลักทรัพยข์องธนาคาร 1 วัน โดยค าขออนุมัติจะมีผลใช้บังคับ 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่
ไดร้บัอนุมติั 

• จดัให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยแ์ละสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของธนาคาร
ของกรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหนา้ที่รายงานการเปล่ียนแปลงถือครองหลักทรพัยแ์ละสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้ตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างนอ้ยทุกไตรมาส 

• จัดให้มีการส่ือสารระเบียบปฏิบัติว่าด้วยข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ก าหนดไวใ้นระเบียบปฏิบติัดงักล่าว 

4.2 การป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เกิดขึน้เมื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความขัดแย้งหรือ
คาดว่าจะมีความขดัแยง้ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งกับผลประโยชนโ์ดยรวมของกลุ่มธุรกิจฯ  

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ต้องหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนซ์ึ่งส่ือความไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรม หรือท าให้กลุ่ม
ธุรกิจฯ เสียชื่อเสียงได ้รวมทั้งหลีกเล่ียงกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือการเขา้ร่วมใดๆ ที่อาจกระทบการใช้
วิจารณญาณและความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที่ของตน หรือท าใหก้ลุ่มธุรกิจฯ ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ และ
ประชาชนทั่วไปไม่ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ 

• จดัให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งกระตุน้ให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มธุรกิจฯ ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม
ธุรกิจฯ  กับบุคคลดังกล่าว และให้หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มธุรกิจฯ ไม่สามารถคาดเดาถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทุกอย่างที่อาจเกิดขึน้ได ้ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกิดขึน้จะตอ้งไดร้บัการจดัการภายใตก้รอบจริยธรรมและความรบัผิดชอบ 
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4.3 รายการที่เก่ียวโยงกัน 

• ไม่สนับสนุนให้มีการเข้าท ารายการระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
บุคคลที่เก่ียวข้อง (รายการที่เก่ียวโยงกัน) ทัง้นี ้เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้กลุ่มธุรกิจฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน
อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักล่าวตอ้ง
เป็นไปตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

• จดัให้มีหลกัเกณฑ์ว่าดว้ยการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณา
อย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิ จฯ 
และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั 

• กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกรรมใดจะต้องรายงานการมีส่วนได้
เสียก่อนการพิจารณาธุรกรรมนั้นและไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้น 
เพื่อใหก้ารตดัสินใจเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสุดของกลุ่มธุรกิจฯ 

• คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีอ านาจในการสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อกลุ่มธุรกิจฯ 

4.4 การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร  

• ในการซือ้ขายหลักทรพัย ์กรรมการและผู้บริหารจะตอ้งเปิดบญัชีซือ้ขายหลักทรพัยกั์บบริษัทหลักทรพัย์
ในกลุ่มธุรกิจฯ หรือตามที่ไดร้ับการยกเว้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการซือ้ขายหลักทรพัยข์อง
กรรมการและผู้บริหารจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดพื ้นฐาน โดยมิไดเ้ป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่
ยุติธรรม หรือดว้ยวิธีการที่ไม่ถูกจริยธรรม หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย และการเข้าท ารายการดงักล่าว
จะตอ้งเป็นไปตามธุรกรรมปกติและอยู่บนพืน้ฐานเดียวกันกับรายการที่ท ากับลกูคา้ 

4.5 กิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานอาจมีการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 
อาทิ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจอื่น เป็นพนกังานในกิจการของครอบครวั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทอื่น ทั้งนี ้ความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 
ลักษณะและขอบเขตของผลประโยชน์นอกธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ กับกิจกรรมดงักล่าวและหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 

• ก่อนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของหน่วยงานหรือ
ธุรกิจอื่น จะตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจากหน่วยงานที่ธนาคารมอบหมายตามหลกัเกณฑ์
ที่ธนาคารก าหนด  
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• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตอ้งปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเก่ียวกับการมีผลประโยชน์นอก
ธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อย่างเคร่งครัด เช่น รายงานกิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคาร/ บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ ทัง้หมด ซึ่งรวมถึงการถือหลกัทรพัยใ์นบริษัทและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่อธนาคาร/ บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ เพื่อพิจารณาถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ 

4.6 การไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

• กลุ่มธุรกิจฯ เคารพในทรพัยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอื่นและปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับทรพัยสิ์นทาง
ปัญญา 

• ห้ามมิให้มีการใช้ประโยชน์จากส่ิงต่างๆ (เสียง ภาพ หรือข้อความ) ที่บุคคลอื่นได้จดสิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการคา้ หรือลิขสิทธิ์ไว้ โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ไม่ว่าส่ิงนั้นจะไดร้ับมาอย่างไรก็ตาม ทั้งนี ้ให้
รวมถึงการใช้โปรแกรมหรือเคร่ืองมืออื่นใดซึ่งท าขึน้เพื่อหลีกเล่ียงหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผูอ้ื่นดว้ย 

4.7 การต่อตา้นคอรร์ปัชนัและการใหสิ้นบน 

• กลุ่มธุรกิจฯ มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในการต่อต้านคอรร์ัปชันในทุกรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มธุรกิจฯ และระเบียบข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชนัของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  

• เปิดเผยนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันต่อสาธารณชน และไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ 
บุคคลหรือองคก์รที่กระท าผิดกฎหมาย เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชนั หรือเป็นภัยต่อสังคมและความ
มั่นคงของประเทศ 

• ส่ือสารนโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชันและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติเพื่อต่อตา้นคอรร์ัปชัน
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเป็นประจ า 

• จัดให้มีช่องทางการรอ้งเรียนหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกลไกคุม้ครองผู้รอ้งเรียนและผู้
แจง้เบาะแส และให้ความส าคัญกับการรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูแ้จง้เบาะแส การรอ้งเรียน และ
เอกสารหลกัฐานไวเ้ป็นความลบั 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

คณะกรรมการธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคัญ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงิน โดยการเปิดเผยข้อมูลตอ้งเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงไดง้่าย และ
น่าเชื่อถือตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจว่าข้อมูลที่ส าคัญจะไดร้ับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา คณะกรรมการ
ธนาคารจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งันี ้

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา โปร่งใส เข้าใจง่าย และเป็นไปตามเกณฑท์ี่หน่วยงานทางการที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือมวลชน (แล้วแต่กรณี) อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

2. การเผยแพร่ข้อมลูใดๆ จะตอ้งมั่นใจว่ามิไดส่้งผลเสียหายต่อความสมัพันธ์ระหว่างลูกคา้และธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ 
หรือล่วงละเมิดขอ้มลูที่ถือว่าเป็นความลบัของลกูคา้ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น 

3. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวกับการส่ือสารข้อมูลที่ถือเป็นความลับ ทุกคนจะตอ้งประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบ
ขอ้บงัคบัที่ก าหนด  

4. เผยแพร่นโยบายเร่ืองหลักการก ากับดูแลกิจการและแนวทางและนโยบายในการด าเนินงาน ที่แสดงถึงความ
รบัผิดชอบต่อสังคม พรอ้มทั้งผลการปฏิบัติงานตามหลกัการ แนวทางและนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
แบบ 56-1 One Report และเว็บไซตข์องธนาคาร เป็นตน้ 

5. จัดให้มีการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย
ประธานกรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบ 56-1 One 
Report 

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

7. เปิดเผยบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชุม จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็นจากการท าหน้าที่  และรายงาน
การปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในแบบ 56-1 One Report 

8. เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุด
ย่อยในภาพรวมในแบบ 56-1 One Report 
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9. เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นแบบ 56-1 One Report (หากมีการแต่งตัง้) 

10. เปิดเผยนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ โครงสรา้งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของธนาคาร ค่าตอบแทนที่
กรรมการไดร้ับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ทั้งค่าตอบแทนจากงานสอบบัญชี
และค่าตอบแทนจากงานบริการอื่น รายละเอียดการท ารายการระหว่างกัน โครงสรา้งการถือหุ้น โครงสรา้งกลุ่ม
ธุรกิจฯ หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และข้อมูลต่างๆ ของกรรมการและผูบ้ริหาร อาทิ 
ขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น และขอ้มลูการฝึกอบรมและการพฒันาความรู ้ เป็นตน้ ในแบบ 56-1 One Report 

11. เปิดเผยบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในแบบ 56-1 One 
Report 

12. เปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลที่ส าคัญต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน เพื่อสนับสนุนและแสดงให้เห็นถึงการมี  
ธรรมาภิบาลที่ดีในแบบ 56-1 One Report 

13. เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดา้นส่ิงแวดลอ้มซึ่งเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ เพื่อสะท้อนใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มในประเด็นต่างๆ เช่น พลงังาน น า้ 
ขยะ ของเสีย มลพิษ และการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก (ถ้ามี) ในแบบ 56-1 One Report และ/ หรือ
รายงานความยั่งยืน 

14. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของกลุ่มธุรกิจฯ และการพัฒนานวัตกรรมใน
กระบวนการท างาน ผลิตภณัฑ์ และ/ หรือบริการ (ถ้ามี) เพื่อแสดงถึงการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผู้มีส่วนได้เสียและพรอ้มรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มในแบบ 56-1 
One Report 

15. เปิดเผยนโยบายและแผนการบริหารความเส่ียงที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการติดตามและประเมินความเส่ียงที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ เปิดเผยปัจจัยความเส่ียงดา้นต่างๆ 
ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึน้ใหม่ รวมทั้งมาตรการป้องกันความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรบัได้ใน
แบบ 56-1 One Report 

16. เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ที่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนบนเว็บไซตข์องธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และปรบัปรุงเว็บไซตข์องธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 

17. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จะเป็น
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้น 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคาร และเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจกับธนาคาร โดยธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีนโยบายหรือขั้นตอนที่
ชดัเจนในการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน 
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18. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ านาจในการแถลงข่าวสารในนามธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ หรือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ข้อมูลส าคัญของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจ
มอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละสายงานรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ที่
เก่ียวขอ้งกับสายงานนัน้ๆ ได ้

19. ดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ อาทิ ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้น
บัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท มีความรูท้ี่เหมาะสมกับหน้าที่ความรบัผิดชอบ และมี
จ านวนเพียงพอ    
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หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแลกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โครงสรา้ง
คณะกรรมการธนาคารที่เหมาะสมและอ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบที่ชดัเจนของคณะกรรมการธนาคารจึงเป็นส่ิงที่จ าเป็น
ต่อประสิทธิภาพการท างาน อีกทั้งบุคคลที่จะไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีความซื่อสตัยต่์อ
หนา้ที่ มีวิสัยทศัน ์มีความสามารถและประสบการณ ์รวมทัง้จะตอ้งอุทิศเวลาเพื่อปฏิบติัหนา้ที่อย่างเต็มที่ และดว้ยความมี
อิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของธนาคาร กลุ่มธุรกิจฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม นอกจากนัน้ เพื่อใหก้ารปฏิบติั
หนา้ที่ของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ธนาคารจึงมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยก ากับดูแล ศึกษา
และกลั่นกรองงานตามความจ าเป็น  

 

แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อให้โครงสรา้งคณะกรรมการธนาคารเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้กรอบการท างานและอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว้ดงันี ้  

1. โครงสรา้งคณะกรรมการธนาคาร 

1.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการธนาคาร 

• คณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  

• คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการของ
ธนาคารทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน โดยมีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
รวมกันไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการธนาคารทัง้หมด 

• ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ป็นผู้บริหาร เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย  

• มีความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการธนาคาร เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 
เพศ และอายุ เป็นตน้ ที่เหมาะสมกับขนาด ความซับซอ้น ลักษณะธุรกิจ ความเส่ียงและกลยุทธ์ของ
กลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ท่านที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลัก
ของธนาคาร และมีกรรมการอย่างนอ้ย 1 ท่านที่มีความรูห้รือประสบการณด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 คุณสมบติัของกรรมการ 

• มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ มีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจทั้งในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงสามารถน าเสนอมมุมองที่เป็นประโยชนเ์ก่ียวกับความเส่ียงที่
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ส าคัญ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ และสรา้งความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรม 

• มีความซื่อสัตย ์สจุริต และมีจริยธรรม 

• กรรมการทุกท่านตอ้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าดว้ย
บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของหน่วยงานทางการที่
ก ากับดูแล และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคาร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดว้ย 

• สามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กับธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ และพรอ้มที่จะเข้าร่วมการ
ประชุมของธนาคารเสมอ 

1.3 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

• ในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุด
กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกให้กลบัเขา้มารบัต าแหน่งไดอ้ีก  

• กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันไดไ้ม่เกิน 9 ปี และเมื่อพน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระ
แลว้ หากจะกลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้ จะตอ้งเวน้ระยะเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัที่ย่ืนขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

• กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งยงัไม่ครบ 9 ปี หากพน้จากต าแหน่งเป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี สามารถกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกได ้ โดยนบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องจากเดิม 

1.4 การสรรหากรรมการ 

• ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคารต่อคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร อีกทั้งเผยแพร่ข้อก าหนดเก่ียวกับ
คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับข้อก าหนดของธนาคารเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ
หรือกรรมการอิสระของธนาคาร  

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมทั้ง
ด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ และ
สมควรไดร้ับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

• ในการสรรหากรรมการ หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเ ดิม
เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร ควรค านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการราย
ดงักล่าวประกอบการพิจารณาดว้ย 
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• ในการสรรหากรรมการใหม่ ธนาคารได้จัดท า Board Skill Matrix หรืออาจใช้บริษัทที่ปรึกษาหรือ
ฐานข้อมูลกรรมการ เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้งการสรรหาให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ า เป็นที่ยังขาดอ ยู่ใน
คณะกรรมการธนาคาร 

• เมื่อกรรมการอิสระของธนาคารด ารงต าแหน่งครบวาระหรือมีเหตุจ าเป็นที่จะตอ้ง เลือกตั้งกรรมการ
อิสระเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
ทัง้ดา้นประสบการณ ์ความรูแ้ละความสามารถที่จะเป็นประโยชนต่์อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงมี
คุณสมบติัขัน้ต ่าตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ตามขัน้ตอนที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของธนาคารต่อไป 

• ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการของธนาคารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่
วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจเสนอชื่อ
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งเป็น
กรรมการของธนาคารแทนดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ โดย
บุคคลที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนเขา้มาแทน 

1.5 การด ารงต าแหน่งที่บริษัทอื่นของกรรมการ 

• ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไดม้ีเวลาในการท าหน้าที่ไดอ้ย่างเต็มที่ การ
ด ารงต าแหน่งภายนอกธนาคารจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขว่าจะไม่ท าให้เสียการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ของธนาคาร 

• กรรมการของธนาคารสามารถด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการผู้
มีอ านาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นไดอ้ีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นใน
บริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่ไดม้าจากการปรับ
โครงสรา้งหนี ้ใหน้บัรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร  

• กรรมการของธนาคารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท์ั้งใน
ประเทศและต่างประเทศไดอ้ีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท์ี่
ธนาคารไดม้าจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้

• กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอก
กลุ่มธุรกิจฯ มากกว่า 2 แห่ง  
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• กรรมการของธนาคารไม่สามารถเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของธนาคาร เวน้แต่จะแจง้ให้ที่
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติเลือกตั้ง 

• ก่อนที่กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของธนาคารจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนกังานของ
ธุรกิจอื่น กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคาร และในกรณีที่กรรมการที่ เป็น
ผูบ้ริหารของธนาคารจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท์ั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการ
ป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ 

• กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านตอ้งเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ เมื่อเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคาร และกรรมการทุกท่านมีหน้าที่ตอ้งรายงานกิจกรรมรวมถึงแจ้ง
เปล่ียนแปลงขอ้มลู (ถา้มี) ที่เก่ียวกับผลประโยชนภ์ายนอกธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ใหธ้นาคารทราบ 

2. บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

2.1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่เป็นดา้นการเงินและด้านที่ไม่ใช่
การเงิน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายที่ก าหนด พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มและปัจจัยต่างๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร ก าหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ตามที่
กฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลก าหนด และก ากับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะ
กรรมการบริหารให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อระวงัรกัษาผลประโยชนข์องกลุ่มธุรกิจฯ และผูถื้อหุน้และการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

2.2. ก ากับดูแลใหม้ีการจดัสรรทรัพยากรที่ส าคญั เช่น เงินลงทุน บุคลากร และเทคโนโลยี เป็นตน้ อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการคิดคน้และน านวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการ
ด าเนินงานและการบริหารความเส่ียง และเอือ้ให้ธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักที่
ก าหนดไว้ อีกทั้งก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสมและจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเส่ียง (Risk 
Culture) โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ หรือคณะบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายรบัผิดชอบใน
การด าเนินการและรายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม 

2.3. จดัใหม้ีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผูม้ีอ านาจในการจดัการ และพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัภายในองคก์ร 

2.4. ก าหนดหรืออนุมติักรอบการก ากับดูแลความเส่ียง (Risk Governance Framework) ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยก าหนดระดับความเส่ียงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) ส าหรับการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารใหเ้หมาะสมกับระดบัความเส่ียงที่ธนาคารเผชิญอยู่ และก ากับดูแลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคาร
อยู่ภายในขอบเขตความเส่ียงที่ก าหนดไว้ ดูแลให้ธนาคารมีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่
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สามารถประมวลให้ เห็นความเส่ียงในภาพรวมที่ ครอบคลุมความเส่ี ยงที่ มี นัยส าคัญทั้ งหมด 
(Comprehensive Risk Management Policy and Process) รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการก ากับความ
เส่ียงของธนาคารมีการก าหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหารความเส่ียง
ประเภทต่างๆ โดยอย่างนอ้ยที่สุดจะตอ้งครอบคลมุถึงความเส่ียงดา้นเครดิต ดา้นตลาดและการลงทุน ดา้น
สภาพคล่อง ดา้นปฏิบติัการ ดา้นชื่อเสียง ดา้นกฎหมาย ดา้นกลยุทธ์ และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ความเส่ียงจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคาร
ตอ้งท าหนา้ที่อนุมัตินโยบายดงักล่าว รวมทัง้ทบทวนกลยุทธก์ารปฏิบติังานจริงและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว
อย่างสม ่าเสมอหรือทันทีที่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารยังมีหน้าที่
ก ากับความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจฯ และดูแลให้กลุ่มธุรกิจฯ ด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเส่ียงที่ธนาคารได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเส่ียงและ
ควบคุมดูแลใหม้ีการส่ือสารนโยบายและกลยุทธก์ารบริหารความเส่ียงใหท้ราบโดยทั่วกัน 

2.5. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีกลไกในการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมถึงมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้มีโครงสรา้งองคก์รที่เอือ้
ให้การท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมี
ประสิทธิผล เพื่อให้การท าธุรกรรมต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2.6. ศึกษาและท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการ และจัดให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการและ/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อสัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร
ดว้ย 

2.7. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
ดูแลการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับความเส่ียง คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ก ากับกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เป็นตน้ และจัดให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดงักล่าวเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละครัง้ 

2.8. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ด าเนินการให้ฝ่ายจัดการก าหนดและจัดท าระบบการก ากับดูแล
กิจการธนาคารที่จ าเป็นทั้งตามที่กฎหมายก าหนดและที่จ าเป็นตามลักษณะของการประกอบการ พิจารณา
อนุมัติระบบการก ากับดูแล ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของระบบการก ากับดูแลเพื่อให้ค าแนะน าในการ
ปรบัปรุง 

2.9. ดูแลให้ฝ่ายจดัการบอกกล่าวเร่ืองที่ส าคญัของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการ
จดัส่งข้อมลู เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารไดร้บัข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบัติตามอ านาจ 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบไดอ้ย่างสมบูรณ ์
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2.10. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เพื่อขอรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรบัทราบ
ความเห็นจากผูส้อบบญัชี (Management Letter) พรอ้มความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 

2.11. ก าหนดนโยบายประเมินความเส่ียง ความเพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคาร    รวมทัง้กล
ยุทธแ์ละแนวทางในการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ดูแลให้สอดคลอ้งกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ที่
ไดร้บัอนุมัติ และก าหนดนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกับธุรกรรมและระดับ
ความเส่ียงที่มีนยัส าคญัของธนาคาร 

2.12. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจา้หน้าที่บริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารเป็นประจ าทุกปีหรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ท าการประเมินและอนุมัติค่าตอบแทนภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจูงใจให้ปฏิบัติงานเพื่อน าพากลุ่มธุรกิจฯ ให้
สามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในระยะยาว 

2.13. พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหารระดบัสูงสดุของบริษัท เคเค
พี แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2.14. ดูแลใหธ้นาคารก าหนดนโยบายเก่ียวกับการใหสิ้นเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลที่เก่ียวขอ้งกับธนาคาร 

2.15. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการก าหนด
อ านาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคลา้ยการให้สินเชื่อ 
รวมทัง้การจดัซือ้และค่าใชจ้่ายเพื่อการบริหารงาน เพื่อประโยชนข์องธนาคารภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

2.16. ทบทวนบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละครัง้ เพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาวะ
แวดลอ้ม อุตสาหกรรม ปัจจยัต่างๆ หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่มีการเปล่ียนแปลง อีกทั้งเพื่อเอือ้ให้ธนาคาร
สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ ์และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที่เป็นประจ าทุกปี 

2.17. ดูแลใหธ้นาคารมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นธรรมาภิบาลที่ส าคัญต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้และสาธารณะ 

2.18. ก าหนดให้กรรมการตอ้งเข้าร่วมประชุมอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุมที่จดัขึน้ในแต่ละ
ปี เวน้แต่มีเหตุผลและความจ าเป็นอนัสมควร 

นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเก่ียวกับการด าเนิน
กิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

ทัง้นี ้ภาระหนา้ที่ของคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการ
ธนาคารและประธานเจา้หนา้ที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแผนปฏิบัติ เสนอแนะกลยุทธ์ มีบทบาทในการติดตามการ
บริหารงานของฝ่ายจัดการเพื่อใหม้ั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมไดถู้กน ามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานดว้ยความเอาใจใส่ระมัดระวังและซื่อสัตยส์จุริต โดย
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ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและกลุ่ม  
ธุรกิจฯ 

ประธานกรรมการธนาคารมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการธนาคาร โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการธนาคาร
อย่างนอ้ยครอบคลมุในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(1) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่ นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลตุามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

(2) ดูแลใหม้ั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรมและการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

(3) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และมีมาตรการที่
ดูแลใหเ้ร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบและใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

(5) เสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการ 

ฝ่ายจัดการซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ
ประจ าวนัของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  

คณะกรรมการธนาคารจะไม่เขา้ไปเก่ียวข้องในภาระหนา้ที่ของฝ่ายจัดการหรือในการน านโยบายของคณะกรรมการ
ธนาคารไปใช้ในทางปฏิบติั โดยความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการเป็นไปในรูปแบบการ
ท างานร่วมกัน  

คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่น าเสนอทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 
เพื่อน าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร กลั่นกรองนโยบายและแผนการด าเนินงานตามที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเสนอเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงก ากับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายที่ไดร้บัการอนุมติัไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ภาวะผูน้ าและวิสยัทศัน ์

คณะกรรมการของธนาคารพึงมีจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจฯ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สียและผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีความอิสระในการตัดสินใจและการ
แสดงวิสัยทัศน์ เข้าใจและตระหนักในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กร รวมทั้งสามารถ
วิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มต่างๆ เพื่อบริหารงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ให้เป็นธุรกิจที่
ยั่งยืนและสามารถปรบัตวัให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม อันจะสรา้งคุณค่าให้ธนาคาร 
กลุ่มธุรกิจฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมในระยะยาว 

4. การประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
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• การประชุมคณะกรรมการธนาคารจะถูกก าหนดล่วงหนา้เป็นรายปี และเลขานุการบริษัทจะแจง้ใหก้รรมการแต่
ละท่านทราบก าหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดย
กรรมการแต่ละท่านตอ้งเข้าร่วมประชุมอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุมที่จัดขึน้ในแต่ละปี 
เวน้แต่มีเหตุผลและความจ าเป็นอนัสมควร 

• จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการธนาคารควรสอดคลอ้งกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรนอ้ยกว่า 6  ครัง้ต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมิไดม้ีการประชุมกัน
ทุกเดือน กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนได้จากฝ่ายจัดการหรือ
เลขานุการบริษัท ทั้งนี ้เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารสามารถก ากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัการณ ์  

• กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้ใด ให้แจง้สาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อนการประชุมใน
ครัง้นั้นๆ และให้เลขานุการบริษัทด าเนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุมท่านนั้นได้
รบัทราบ 

• ในการเลือกเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาตามความส าคัญและความจ าเป็น อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละท่าน
สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

• กรรมการจะไดร้ับหนงัสือนัดประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างนอ้ย 5  วันท าการก่อนวัน
ประชุม เพื่อใหก้รรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมไดอ้ย่างเต็มที่  

• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร การด าเนินการประชุมจะเรียงตามล าดับความส าคัญ คือ เร่ืองสืบเนื่อง 
เร่ืองเพื่อพิจารณา และเร่ืองเพื่อทราบ เพื่อให้กรรมการใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการไดใ้ช้ดุลยพินิจและอภิปรายปัญหาส าคัญกัน
อย่างรอบคอบ กรรมการสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นและตัดสินใจไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

• องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมด โดยขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี ้ประธาน
กรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

• คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสงูในสายงานที่เก่ียวข้องกับ
วาระการประชุมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อชีแ้จงข้อมูลในฐานะผู้เก่ียวข้องกับเร่ืองโดยตรง 
และเพื่อใหก้รรมการไดม้ีโอกาสรูจ้ักผูบ้ริหารระดบัสงูส าหรบัประกอบการพิจารณาการสืบทอดต าแหน่งงาน 

• กรรมการสามารถพบฝ่ายจัดการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ไดต้ามความเหมาะสม และสามารถ
ขอรับรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมโดยติดต่อไดโ้ดยตรงหรืออาจขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานหรือ
ติดต่อให้ก็ได ้หรือกรรมการอาจขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอิสระไดต้ามความเหมาะสมดว้ยค่าใช้จ่ายของ
ธนาคาร 
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• ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เก่ียวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในระเบียบ
วาระที่พิจารณา กรรมการท่านนัน้ตอ้งเปิดเผยประเด็นความขัดแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารก่อนการพิจารณาวาระนัน้และไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในวาระนัน้ โดยมีการบนัทึกไวใ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรกึษาหารือระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละครัง้หรือตามความจ าเป็น
ในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารกิจการธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย และ
รายงานผลการประชุมใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบ 

• เลขานุการบริษัทเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม โดยจะบันทึกการตอบข้อซกัถามและค าชีแ้จงของฝ่ายจัดการ
ต่อที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจน ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม  
กรรมการสามารถขอใหเ้ลขานุการบริษัทบนัทึกขอ้คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุมได ้

5. รายงานของคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นประจ าทุกปี
เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้น โดยไดเ้ปิดเผยควบคู่ไปกับรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นแบบ 56-1 One Report เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนไดเ้สียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลและสอบทานให้ ธนาคารมี
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

6. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย 

• ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายคณะและรายบุคคล และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อใหก้รรมการของธนาคารน าผลการประเมินการปฏิบติังานไปพฒันาตนเอง 

• เห็นชอบการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารซึ่งผ่านการสอบทานโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยอาจเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารหรือ
คณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมและ/ หรือเฉพาะในบางเร่ืองก็ได ้

• ส่งเสริมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบุคคลใช้วิธีประเมินทั้งการ
ประเมินตนเอง (Self-evaluation) และการประเมินแบบไขว ้(Cross-evaluation) 

•  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจใช้บริการจากที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามความเหมาะสม 
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7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการในเบือ้งตน้และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความ
เส่ียงที่เก่ียวขอ้ง และผลการปฏิบติังานของกรรมการ สถานะการเงินของธนาคาร และอยู่ในระดบัที่เทียบเคียง
ไดกั้บอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ผูบ้ริหารระดับสูงอื่นๆ ต าแหน่งระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนโ์ดยคณะกรรมการบริหารทรพัยากรบุคคล 

8.    การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารและการสืบทอดต าแหน่งงาน 

• ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารไดร้ับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลกัสตูรที่
เป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ที่ เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง 

• ในการเข้ารบัต าแหน่งกรรมการ กรรมการแต่ละท่านจะไดร้บัทราบข้อมูลที่ส าคัญเก่ียวกับธนาคารและบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจฯ ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร และไดร้บัค าแนะน าดา้น
กฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รวมถึงความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

• มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรบัผิดชอบในการก ากับดูแลใหม้ีการวางแผนและ
ด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ ้นไปเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร 

• จัดให้มีการรายงานถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดต าแหน่งงานและโครงการส าห รับพัฒนาผู้บริหารต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

9. การคุม้ครองการปฏิบติังานของกรรมการ 

• จัดให้มีการคุ้มครองการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ความ
รบัผิดชอบ โดยไม่ไดก้ระท าการทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนา้ที่ของกรรมการไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ 

10. การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบ้ริหาร 

• ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
ธนาคารไดร้ับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม การด ารงต าแหน่งภายนอกธนาคารของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ท าให้เสียการปฏิบัติ
หนา้ที่ของธนาคาร และไม่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องคก์รอื่น เวน้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาแลว้
ว่าการปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที่ที่ธนาคาร 
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• ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของธนาคารสามารถด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นไดอ้ีก
ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน
บริษัทขา้งตน้ หากเป็นในบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ใหน้บัแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่
ไดม้าจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้ใหน้บัรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร 

• ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของธนาคารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศไดอ้ีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นบัรวมบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยท์ี่ธนาคารไดม้าจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไม่สามารถเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการ
ของธนาคาร 

• ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
เจา้หนา้ที่ หรือพนักงานของธุรกิจอื่น ผู้บริหารรายดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสาย
กฎหมายและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร ในกรณีที่ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารหรือกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ของธนาคารจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยท์ัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ จะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกันความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ 

• เมื่อเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงทุกรายต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอก
ธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ และมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรม รวมถึงแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ที่เก่ียวกับ
ผลประโยชนภ์ายนอกธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ใหธ้นาคารทราบ 

11. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

• ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อน าผลการ
ประเมินมาประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทั้งเพื่อให้ไดท้ราบ
มุมมองดา้นต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารมีต่อการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นข้อมูล
สะทอ้นกลับใหป้ระธานเจ้าหนา้ที่บริหารน าไปพิจารณาด าเนินการให้การบริหารจดัการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสงูสดุ 

• ประธานกรรมการธนาคารส่ือสารผลการประเมิน มุมมอง ความคาดหวังของคณะกรรมการธนาคารให้
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารไดร้บัทราบ  

12. เลขานุการบริษัท 

• จดัใหม้ีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหนา้ที่ให้ค าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ที่คณะกรรมการธนาคาร
จะตอ้งทราบและปฏิบติัหนา้ที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการธนาคาร 
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• เลขานุการบริษัทจะตอ้งมีคุณสมบติัและประสบการณท์ี่เหมาะสมที่จะปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะเลขานุการบริษัท 
กล่าวคือ มีวุฒิการศึกษาดา้นกฎหมายหรือบัญชี หรือไดผ่้านการอบรมในหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบติั
หนา้ที่ของเลขานุการบริษัท และธนาคารจะเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณข์องเลขานุการบริษัทในแบบ 56-1 
One Report 

• ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบัญชี หรือที่
เก่ียวขอ้งกับการปฏิบติัหนา้ที่เลขานุการบริษัท 

 

 


