นโยบายเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บทนา
คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการธนาคาร”) ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการของธนาคารเป็นประจา
ทุกปี (ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและยกระดับมาตรฐานการกากับดู แล
กิจการของกลุ่มธุรกิจฯ ให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยนโยบายเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการ
ฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีสว่ นได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารเชื่อมั่นว่า การกากับดูแลกิจการที่ดีจะทาให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้แก่กลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการสร้าง
ความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจฯ ในระยะยาว ดังนั้นการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่
กาหนดไว้ในนโยบายเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการฉบับนี้จึงถือเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร กลุ่มธุรกิจฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชนและสังคมส่วนรวม

1/30

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารตระหนักและให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นที่กฎหมาย
กาหนดไว้แล้วรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาทุกปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายในธนาคาร และสิทธิในการ
ได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุน เปลี่ยนแปลงอานาจควบคุม หรือเมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ที่
สาคัญของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้
ถือหุ้น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของธนาคาร สิทธิในการมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการดาเนินงานของธนาคาร สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาไรของธนาคาร และสิทธิที่จะได้รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นต้น ขณะเดียวกันคณะกรรมการธนาคารมีความมุง่ มั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก
คนได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยธนาคารจะไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
แนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิ ธิของตน คณะกรรมการธนาคารจึงได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ดังนี้
1.

การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1

การกาหนดวันและสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร
หรือตามแต่ที่กฎหมายจะกาหนด
• ธนาคารอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการธนาคารเห็นความจาเป็นหรือสมควร ใน
ทานองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทาหนังสือขอให้คณะกรรมการธนาคารเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อใดก็ได้ตามข้อบังคับของธนาคารที่กาหนดไว้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการธนาคารจะจัดให้มกี าร
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุน้
• คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุน้ ประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยหลีกเลี่ยงการกาหนดวันประชุมที่อยูใ่ นช่วงวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์ และจัดประชุมผู้
ถือหุ้น ณ สานักงานของธนาคาร หรือสถานที่อื่นใดที่มกี ารคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถอื หุ้น
ที่จะเข้าร่วมประชุม หรือตามแต่ที่กฎหมายจะกาหนด
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1.2 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และ
• ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล และระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารใน
เรื่องที่เสนอมีความครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
• พยายามอย่างเต็มความสามารถทีจ่ ะจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปีให้ผู้ถือหุน้ ทางไปรษณีย์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลเกีย่ วกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
บนเว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสาร
• โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
• อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยจัดทาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษและ
เผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย
1.3 การมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
• ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
• สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้
โดยธนาคารจะจัดส่งหนังสือมอบฉั นทะที่มีรูปแบบดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร
• ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้
ถือหุ้นอย่างชัดเจน และหลีกเลี่ยงการกาหนดเงื่อนไขซึ่งทาให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
• เสนอชื่อกรรมการอิสระของธนาคารอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.4 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยธนาคารจะ
เผยแพร่รายละเอียดวิธีการส่งคาถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
• อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ลว่ งหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2
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ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดย
ให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
• จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอย่างเต็มที่
• แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงกฎเกณฑ์และวิธีการ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธกี ารลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มการประชุม
• ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการลงมติ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย
และภายในเวลาอันเหมาะสม โดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง นับคะแนนเสียงข้างมากหรือคะแนนเสียงตามที่
กฎหมายกาหนดสาหรับวาระนั้นๆ เป็นมติ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้สาหรับการตรวจสอบในภายหลัง
เป็นระยะเวลาตามทีเ่ ห็นสมควร
• จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุ้นร่วมกับ
ธนาคาร
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้ง
ไว้ในหนังสือนัดประชุม
โดยไม่สนับสนุนให้มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคา่ ตอบแทนสาหรับกรรมการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ โดยธนาคารจะนาเสนอนโยบายและแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุน้
• ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม โดย
ให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถอื หุ้น
อย่างครบถ้วน
1.5 การเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสาคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี รวมถึงการเสนอชื่อ บุคคลที่ผู้ถือหุ้น
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและดาเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป
• เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร รวมทั้งข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการ
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อิสระของธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน
• ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทัว่ กันเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุน้ และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคารสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปีในปี
ถัดไป ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อน
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของธนาคาร
1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
• คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้สนับสนุนให้กรรมการของธนาคาร
ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้
โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
และผู้บริหารในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องได้
1.7 มติและรายงานการประชุมผู้ถือหุน้
• จั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งครบถ้ ว น โดยบั น ทึ ก รายชื่ อ และสั ด ส่ ว นของ
กรรมการที่เข้า ร่วมประชุม รายชื่อของกรรมการที่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน
วิ ธี ก ารนั บ คะแนน ค าชี้ แ จงที่ เป็ น สาระสาคัญ ค าถามค าตอบ ความคิ ดเห็ น ของที่ ป ระชุ ม ผลการ
ลงคะแนนโดยแยกเป็นจานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ และ
มติของที่ประชุม
• เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการถัดไปจากวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
• ดูแลให้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุน้ บนเว็บไซต์ของธนาคารภายใน 14
วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถอื หุ้นสามารถตรวจสอบได้
2.

การจ่ายเงินปันผล
• คณะกรรมการธนาคารกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาฐานะการดาเนินงาน แนวโน้มการ
ดาเนินธุรกิจของธนาคาร สภาวะอุตสาหกรรม และความต้องการใช้เงินทุน โดยการจ่ายเงินปันผลจะกาหนดจ่ายจาก
กาไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึง
การจ่ายเงินปันผลประจาปีและเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
• ในวาระเรื่องเงินปันผล ธนาคารจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จานวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทัง้
เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถอื หุ้น และในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะ
เปิดเผยเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน
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• แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคาร และจ่ายเงินปันผลภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
3.

การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีเป็นผู้แต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี โดยผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ธนาคารเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร
• เปิดเผยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ อย่างครบถ้วน อาทิ ชือ่ ผู้สอบบัญชี
บริษัทที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูล รวมถึงค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีเพือ่ ให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

4.

การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร
• จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท (Corporate
Secretary) หรือนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคาร

5.

การซื้อหุ้นคืน
• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมในการซื้อหุ้นคืน (ถ้ามี)

6.

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น
• ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ถือหุน้ ของธนาคาร
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการธนาคารเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
แนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผูถ้ ือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการธนาคารจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดงั นี้
1.

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับสารสนเทศ และการออกเสียงลงคะแนน โดย
ถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น

2.

อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและสนับสนุนโอกาสของผู้ถือหุ้นในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอคาถามในที่ประชุม
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หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีสว่ นร่วมใน
การกากับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยในการประกอบธุรกิจมีผมู้ ีส่วนได้เสีย
หลายกลุ่ม กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คูค่ ้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสว่ นได้
เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเป็นธรรม
แนวทางปฏิบตั ิ
1.

พัฒนาเว็บไซต์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ผลการดาเนินงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ โดยการส่งข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างธนาคาร กลุ่มธุรกิจฯ และผู้มสี ่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคงทางการเงินและ
ความยัง่ ยืนของกิจการ

2.

จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่อง การกระทาผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับธนาคาร หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาผิด ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังกรรมการอิสระ
หรือติดต่อผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธนาคาร นอกจากนี้ พนักงานสามารถติดต่อมายังประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือหัวหน้าสานักตรวจสอบภายในได้
โดยตรง
ธนาคารมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริต โดยธนาคารจะไม่กระทาการใดที่มี
ลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทางานให้แก่ธนาคาร เนื่องจากการ
แจ้งเบาะแสดังกล่าว และธนาคารให้ความสาคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นความลับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วย
หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นความลับ ทั้งนี้
ธนาคารจะดาเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน สอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาโทษทางวินัยตามที่ธนาคาร
กาหนด

3.

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการธนาคารจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้
3.1 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มธุรกิจฯ มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี มี
ความสามารถในการแข่งขัน และเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคานึงถึงสภาวะความเสี่ยงใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุ้นในระยะยาว โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีหน้าที่ในการ
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ดาเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธารงไว้ซงึ่ ชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจฯ
3.2

บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน
พนั ก งานทุ ก คนเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง และเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ของความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
คณะกรรมการธนาคารจึงกาหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานไว้ดังนี้
• จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทางานของ
พนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมและสัมมนากับ
สถาบันที่เชีย่ วชาญภายนอก
• จัดให้มีระบบการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม เสมอภาค และเทียบเคียงได้กับ
ผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึง่ อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมทั้งค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุแก่
พนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต
• จัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการ
ลงโทษ มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนักงาน
• เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน
ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างให้
เกียรติ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเฉพาะทีจ่ าเป็นโดยถือเป็นความลับ และไม่ยอมรับการ
เลือกปฏิบัติอันเนื่องด้วยเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ และการ
เลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
• กาหนดให้มีการดูแล บริหารจัดการ และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพและให้
เกียรติ ให้โอกาสในการทางานแก่พนักงานทุกระดับ และมุง่ เน้นการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศในการทางานที่ดี
• ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทางานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวติ และทรัพย์สินอยู่เสมอ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจาปี และการจัดทาประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้แก่พนักงาน
• กาหนดให้มีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงาน
ตามคุณค่าที่มุ่งหวัง เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้จัดให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้พนักงานทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบพนักงาน และมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติอยู่เสมอ
• สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ขององค์กร
เพื่อให้พนักงานมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างมูลค่าขององค์กร
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• จัดให้มีระเบียบปฏิบัติและกระบวนการในการดาเนินการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน
3.3 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
คณะกรรมการธนาคารถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมัน่ ของลูกค้าที่มีต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ
เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ดงั นี้
• มุ่งสร้างนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทางาน
เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยคานึงถึงความต้องการและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
• ทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จาก
ความเข้าใจผิดของลูกค้า และไม่เป็นการกระตุ้นการสร้างนิสัยที่ไม่พึงประสงค์
• ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม และจัดให้มีระบบการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เอา
ใจใส่และสม่าเสมอ
• รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกาหนด กลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ค้ากาไรจากการเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า
พนักงานจะต้องไม่ปรึกษาธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกค้าของตนกับพนักงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุ่ม
ธุรกิจฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นซึ่งวางข้อจากัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูล
ความลับของลูกค้า ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า พนักงานจะต้อง
สอบถามกับหัวหน้าฝ่ายหรือสายกฎหมายและกากับดูแลการปฏิบัติงาน
• ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมทั้งรับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องแล้ว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน
3.4

บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคูค่ ้า
• ปฏิบัติต่อคู่คา้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการดาเนินธุรกิจ
• ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิ จฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
• จัดให้มีระเบียบและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อ/ จัดจ้าง โดยการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา
ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการ
คัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ
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จากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ ดขาด หากปรากฏว่ามีข้อมูลการเรียก หรือการรับ หรือการจ่า ย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้พึงเปิดเผยรายละเอีย ดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าง
ยุติธรรมและรวดเร็ว
• จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนาข้อมูลความลับของคูค่ า้ ไปเปิดเผยหรือนาไปใช้เพื่อดาเนิน
ธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
• จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
• ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและ
ความมั่นคงของประเทศ หรือกิจกรรมใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
3.5

บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ดาเนินธุรกิจตามกฎ กติกาและจริยธรรม มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มี
การดาเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิด
กฎหมาย และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

3.6

บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนีค้ ้าประกัน
• ปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้าประกันอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
วัตถุประสงค์ การใช้เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้
ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้าประกัน ภายใต้กฎหมายหรือข้อกาหนดอื่นใดที่มีผลบังคับใช้
• รายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินต่อเจ้าหนี้ดว้ ยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่างสม่าเสมอ ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยธนาคารและบริษทั ในกลุ่มธุรกิจฯ
มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชือ่ ถือซึ่งกันและกัน
• กาหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกันมิให้ ตกอยู่ในฐานะที่
ยากลาบากในการชาระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการชาระคืน
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
• กาหนดให้คณะกรรมการกากับความเสี่ยงมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้
เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
(Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที่เหมาะสม สามารถรองรับความเสีย่ ง
ที่มีนัยสาคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนว
ทางการกากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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3.7

บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติต่อชุมชน สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้
• ทาหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิ
ส่วนตัว แต่ห้ามมิให้พนักงานใช้สิทธิหรือสนับสนุนทางการเมืองในนามของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ
• ปฏิบัติหรือควบคุมให้มกี ารปฏิบัติตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• ไม่ดาเนินธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนทาให้ชุมชน สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย และจะไม่
สร้างผลกาไรบนภาระของสังคม
• ยึดมั่นในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับประโยชน์ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนของประเทศ โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งเน้น
การเติบโตควบคู่กับการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนไทย
• พยายามช่วยเหลือและพัฒนาตลาดการเงิน ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศให้มีการเติบโต
อย่างมั่นคง
• สนั บ สนุ น การนาเอาความรู้ ความเชี่ย วชาญในด้ านธุ ร กิจของธนาคาร บริ ษั ท ในกลุ่ มธุ ร กิจ ฯ และ
พนักงาน อาทิ ด้านการบริหารจัดการ การจัดการการเงินและการลงทุน การวางระบบ และกฎหมาย
เป็นต้น ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
• ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึง
รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่าง
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
• สนับสนุนให้บุคลากรเป็นอาสาสมัครหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและงานสาธารณกุศล
• จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสาธารณกุศลอย่างเหมาะสม โดยจะไม่จากัดอยู่แต่
โครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น
• มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนา
อย่างสม่าเสมอ
• ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบและชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
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4.

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ภายในเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงสังคม
โดยรวมมั่นใจได้ว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ดาเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อบุคคลทุกกลุ่ม
ตัวอย่างเช่น
4.1

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของธนาคารเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
• จัดให้มีมาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วน
ตนหรื อ เอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ผู้อื่ น ในทางมิ ช อบ ซึ่ ง เป็ น การเอาเปรี ย บผู้ อื่ น โดยกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ฯ ห้ า มมิ ใ ห้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของธนาคารและยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร
• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลที่สาคัญและงบการเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ธนาคารในช่วงระหว่าง 7 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสจนกระทั่งธนาคารได้เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ช่วงการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Session)
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร จะต้องขออนุมัติซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร 1 วัน โดยคาขออนุมัติจะมีผลใช้บังคับ 3 วันทาการ นับถัดจากวันที่
ได้รับอนุมัติ
• จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของธนาคาร
ของกรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยทุกไตรมาส
• จัดให้มีการสื่อสารระเบียบปฏิบัติว่าด้วยข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติดังกล่าว

4.2

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ” เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความขัดแย้งหรือ
คาดว่าจะมีความขัดแย้งไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งกับผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่มธุรกิจฯ
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมใดๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสื่อความไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรม หรือทาให้กลุ่ม
ธุรกิจฯ เสียชื่อเสียงได้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือการเข้าร่วมใดๆ ที่อาจกระทบการใช้
วิจารณญาณและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือทาให้กลุ่มธุรกิจฯ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ
ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด
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• จัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุม่
ธุ ร กิ จ ฯ กั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว และให้ ห ลี ก เลี่ ย งการกระท าใดๆ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ กั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ฯ อย่ า งไรก็ ดี กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ฯ ไม่ ส ามารถคาดเดาถึ ง ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจะต้องได้รับการจัดการภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบ
4.3

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
• ไม่สนับสนุนให้มีการเข้าทารายการระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) ทั้งนี้ เพื่ อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งกลุ่มธุรกิจฯ อาจมีความจาเป็นต้องเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
อันเนื่องมาจากการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ทั้งนี้ การเข้าทารายการดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณา
อย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ
• กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดจะต้องรายงานการมีส่ว นได้
เสียก่อนการพิจารณาธุรกรรมนั้นและไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้น
เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มธุรกิจฯ
• คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีอานาจในการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจฯ

4.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
• ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์
ในกลุ่มธุรกิจฯ หรือตามที่ได้รับการยกเว้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดพื้นฐาน โดยมิได้เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่
ยุติธรรม หรือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกจริยธรรม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการเข้าทารายการดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามธุรกรรมปกติและอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับรายการที่ทากับลูกค้า
4.5

กิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอาจมีการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
อาทิ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจอื่น เป็นพนักงานในกิจการของครอบครัว หรือเป็นกรรมการของ
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บริษัทอื่น ทั้งนี้ ความเหมาะสมในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่
ลั ก ษณะและขอบเขตของผลประโยชน์ นอกธนาคาร/ บริ ษั ท ในกลุ่ม ธุร กิจฯ ความสั มพั นธ์ระหว่ าง
ธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ กับกิจกรรมดังกล่าวและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
• ก่อนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของหน่วยงานหรือ
ธุรกิจอื่น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ธนาคารมอบหมายตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารกาหนด
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์นอก
ธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อย่างเคร่งครัด เช่น รายงานกิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคาร/ บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการถือหลักทรัพย์ในบริษัทและห้างหุ้นส่วนจากัด ต่ อธนาคาร/ บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ เพื่อพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
4.6 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• กลุ่มธุรกิจฯ เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา
• ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ่ ง ต่ า งๆ (เสี ย ง ภาพ หรื อ ข้ อ ความ) ที่ บุ ค คลอื่ น ได้ จ ดสิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าสิ่งนั้นจะได้รับมาอย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ ให้
รวมถึงการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมืออื่นใดซึ่งทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นด้วย
4.7

การต่อต้านคอร์รัปชันและการให้สินบน
• กลุ่มธุรกิจฯ มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูป แบบ โดยยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และระเบียบข้อกาหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
• เปิดเผยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันต่อสาธารณชน และไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ
บุคคลหรือองค์กรทีก่ ระทาผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเป็นภัยต่อสังคมและความ
มั่นคงของประเทศ
• สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจา
• จั ด ให้ มี ช่อ งทางการร้ อ งเรี ยนหรือ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกั บพฤติ กรรมที่ ส่ อถึ งการทุ จริ ตคอร์ รั ป ชันหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกลไกคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้
แจ้งเบาะแส และให้ความสาคัญกับการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส การร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูล ที่สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงิน โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และ
น่าเชื่อถือตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูล ที่สาคัญจะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา คณะกรรมการ
ธนาคารจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
1.

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส เข้าใจง่าย และเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/ รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชน (แล้วแต่กรณี) อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

2.

การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ จะต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ
หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

3.

ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลที่ถือเป็นความลับ ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับที่กาหนด

4.

เผยแพร่นโยบายเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการและแนวทางและนโยบายในการดาเนินงานที่แ สดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานตามหลักการ แนวทางและนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
แบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นต้น

5.

จัดให้มีการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย
ประธานกรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบคู่ กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบ 56-1 One
Report

6.

ดูแลให้แบบ 56-1 One Report รวมทั้งการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis/ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ และสนับสนุนให้มีการจัดทา
MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส

7.

เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของ
การประชุม จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็นจากการทาหน้าที่ และรายงาน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในแบบ 56-1 One Report
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8.

เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุด
ย่อยในภาพรวมในแบบ 56-1 One Report

9.

เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแบบ 56-1 One Report (หากมีการแต่งตั้ง)

10.

เปิดเผยนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ โครงสร้างค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของธนาคาร ค่าตอบแทนที่
กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษทั ย่อย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งค่าตอบแทนจากงานสอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนจากงานบริการอื่น รายละเอียดการทารายการระหว่างกัน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มธุรกิจฯ
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และข้อมูลต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูล
การถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่น และข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ เป็นต้น ในแบบ 56-1 One Report

11.

เปิดเผยบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในแบบ 56-1 One
Report

12.

เปิ ด เผยข้อ มูลด้ านธรรมาภิ บ าลที่สาคั ญต่ อผู้ ถื อหุ้ น และสาธารณชน เพื่ อ สนั บ สนุ น และแสดงให้ เห็ นถึงการมี
ธรรมาภิบาลที่ดีในแบบ 56-1 One Report

13.

เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ เช่น พลังงาน น้า
ขยะ ของเสีย มลพิษ และการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก (ถ้ามี) ในแบบ 56-1 One Report และ/ หรือ
รายงานความยั่งยืน

14.

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของกลุ่มธุรกิจฯ และการพัฒนานวัตกรรมใน
กระบวนการทางาน ผลิตภัณฑ์ และ/ หรื อบริการ (ถ้ามี) เพื่อแสดงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในแบบ 56-1
One Report

15.

เปิดเผยนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ
ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ใน
แบบ 56-1 One Report

16.

เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนบนเว็บไซต์ของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

17.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จะเป็น
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพ ย์ของธนาคาร และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
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ระหว่างผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจกับธนาคาร โดยธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีนโยบายหรือขั้นตอนที่
ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน
18.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอานาจในการแถลงข่าวสารในนามธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล
สาคัญของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมอบหมาย
ให้ผู้บริหารในแต่ละสายงานรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานนั้นๆ ได้

19.

ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงด้าน
บัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษัท มีความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
จานวนเพียงพอ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
โครงสร้าง
คณะกรรมการธนาคารที่เหมาะสมและอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการธนาคารจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
ต่อประสิทธิภาพการทางาน อีกทั้งบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่ มีวิสยั ทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และด้วยความมี
อิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร กลุ่มธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธนาคารจึงมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยกากับดูแล ศึกษา
และกลั่นกรองงานตามความจาเป็น
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้กรอบการทางานและอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
1.

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
1.1

องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
• คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
• คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการของธนาคาร
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีจานวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมกัน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการธนาคารทั้งหมด
• ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ป็นผู้บริหาร เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• มีความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพศ และอายุ เป็นต้น ที่เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อน ลักษณะธุรกิจ ความเสี่ยงและกลยุทธ์ของ
กลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ท่านที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลัก
ของธนาคาร และมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2

คุณสมบัติของกรรมการ
• มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ มีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสามารถนาเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่
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สาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ และสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม
• กรรมการทุกท่านต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานทางการที่
กากับดูแล และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคาร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดด้วย
• สามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กับธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการ
ประชุมของธนาคารเสมอ
1.3

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุด
กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งได้อีก
• กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี และเมื่อพ้นจากตาแหน่งกรรมการอิสระ
แล้ว หากจะกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้ง จะต้องเว้นระยะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (สาหรับกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ
วันที่นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับและดารงตาแหน่งมานานเกิน 9 ปี สามารถดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระต่อไปได้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565)
• กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจากตาแหน่งเป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี สามารถกลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกได้ โดยนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งต่อเนื่องจากเดิม

1.4

การสรรหากรรมการ
• ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคารต่อคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร อี ก ทั้ ง เผยแพร่ ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกาหนดของธนาคารเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ
หรือกรรมการอิสระของธนาคาร
• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง
ด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ และ
สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งตามข้อบังคับของธนาคาร
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• ในการสรรหากรรมการ หากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม
เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร ควรคานึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการราย
ดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย
• ในการสรรหากรรมการใหม่ ธนาคารได้จั ดท า Board Skill Matrix หรื อ อาจใช้ บ ริ ษัท ที่ป รึ ก ษาหรือ
ฐานข้อมูลกรรมการ เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
ธนาคาร
• เมื่อกรรมการอิสระของธนาคารดารงตาแหน่งครบวาระหรือมีเหตุจาเป็นที่จะต้องเลือกตั้งกรรมการ
อิสระเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงมี
คุณสมบัติขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งตามขั้นตอนที่กาหนดในข้อบังคับของธนาคารต่อไป
• ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการของธนาคารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่
วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจเสนอชื่อ
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งเป็น
กรรมการของธนาคารแทนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดย
บุคคลที่เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนจะมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เ หลื ออยู่ ข อง
กรรมการที่ตนเข้ามาแทน
1.5

การดารงตาแหน่งที่บริษัทอื่นของกรรมการ
• ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารได้มีเวลาในการทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การ
ดารงตาแหน่งภายนอกธนาคารจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทาให้เสียการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ของธนาคาร
• กรรมการของธนาคารสามารถดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้
มีอานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นใน
บริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุร กิจ และหากเป็นบริษัทที่ได้มาจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร
• กรรมการของธนาคารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
ธนาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้
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• กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอก
กลุ่มธุรกิจฯ มากกว่า 2 แห่ง
• กรรมการของธนาคารไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร เว้นแต่จะแจ้งให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติเลือกตั้ง
• ก่อนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของ
ธุ ร กิ จ อื่ น กรรมการท่ า นดัง กล่ าวจะต้อ งได้ รั บ อนุญ าตจากธนาคาร และในกรณี ที่ ก รรมการที่เป็น
ผู้บริหารของธนาคารจะดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
• กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ เมื่อเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของธนาคาร และกรรมการทุก ท่านมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรมรวมถึงแจ้ง
เปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ภายนอกธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ให้ธนาคารทราบ
2.

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
2.1. กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่เป็นด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่
การเงิน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญ ในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนด พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร กาหนดและอนุมัตินโยบายต่ างๆ ตามที่
กฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่กากับดูแลกาหนด และกากับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการโดยผ่า นคณะ
กรรมการบริ ห ารให้ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ไ ว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นและการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
2.2. กากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญ เช่น เงินลงทุน บุคลากร และเทคโนโลยี เป็นต้น อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการคิดค้นและนานวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการ
ดาเนินงานและการบริหารความเสี่ยง และเอื้อ ให้ธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
ก าหนดไว้ อี ก ทั้ ง ก าหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนบุ คลากรที่ เหมาะสมและจูงใจให้ ปฏิ บั ติ งานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง ( Risk
Culture) โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบใน
การดาเนินการและรายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2.3. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ครอบคลุมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
2.4. กาหนดหรืออนุมัติกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
22/30

รวดเร็ว โดยกาหนดระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับ ได้ (Risk Appetite) สาหรับการดาเนินธุรกิจของ
ธนาคารให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารเผชิญอยู่ และกากับดูแลให้การดาเนินธุรกิจของธนาคาร
อยู่ภายในขอบเขตความเสี่ยงที่กาหนดไว้ ดูแลให้ธนาคารมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
สามารถประมวลให้ เ ห็ น ความเสี่ ย งในภา พรวมที่ ค รอบคลุ ม ความเสี่ ย งที่ มี นั ย ส าคั ญ ทั้ ง หมด
(Comprehensive Risk Management Policy and Process) รวมทั้ ง ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการก ากั บ ความ
เสี่ยงของธนาคารมีการกาหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ ย ง
ประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาดและการลงทุน ด้าน
สภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านชื่อเสียง ด้านกฎหมาย ด้านกลยุทธ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ความเสี่ยงจากการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร
ต้องทาหน้าที่อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริงและนโยบายในเรื่องดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอหรือทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังมีหน้าที่
กากับความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ และดูแลให้กลุ่มธุรกิจฯ ดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ ย งที่ ธ นาคารได้ ก าหนดไว้ รวมถึ ง มี ก ารปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ค านึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งและ
ควบคุมดูแลให้มีการสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้ทราบโดยทั่วกัน
2.5. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีกลไกในการควบคุม กากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมถึงมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อ
ให้ ก ารท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ก ากั บ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มี ค วามเป็ น อิ ส ระและมี
ประสิทธิผล เพื่อให้การทาธุรกรรมต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.6. ศึกษาและทาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของกิจการ และจัดให้มีการถ่วงดุลอานาจของฝ่ายจัดการและ/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสาคัญต่อสัดส่วนหรือจานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร
ด้วย
2.7. พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
ดูแลการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับความเสี่ยง คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
กากับกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และจัดให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง
2.8. กากับดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดาเนินการให้ฝ่ายจัดการกาหนดและจัดทาระบบการกากับดูแล
กิจการธนาคารที่จาเป็นทั้งตามที่กฎหมายกาหนดและที่จาเป็นตามลักษณะของการประกอบการ พิจารณา
อนุมัติระบบการกากับดูแล ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของระบบการกากับดูแลเพื่อให้คาแนะนาในการ
ปรับปรุง
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2.9. ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สาคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการ
จัดส่งข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะทาให้สามารถปฏิบัติตามอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
2.10. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจาปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อขอรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบ
ความเห็นจากผู้สอบบัญชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
2.11. กาหนดนโยบายประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคาร รวมทั้งกล
ยุทธ์และแนวทางในการดารงเงินกองทุนของธนาคาร ดูแลให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่
ได้รับอนุมัติ และกาหนดนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับธุรกรรมและระดับ
ความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญของธนาคาร
2.12. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กาหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ ผลการด าเนิ น งาน
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเป็ น ประจ าทุ ก ปี ห รื อ อาจมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้ ท าการประเมิ น และอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจูงใจให้ปฏิบัติงานเพื่อนาพากลุ่มธุรกิจฯ ให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในระยะยาว
2.13. พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดอานาจหน้าที่ของผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท เคเค
พี แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.14. ดูแลให้ธนาคารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
2.15. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการกาหนด
อานาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
รวมทั้งการจัดซื้อและค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.16. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อม อุตสาหกรรม ปัจจัยต่างๆ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเพื่อเอื้อให้ธนาคาร
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกปี
2.17. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลที่สาคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ
2.18. กาหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละ
ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นอันสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
ทั้งนี้ ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการ
ธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
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คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ เสนอแนะกลยุทธ์ มีบทบาทในการติดตามการ
บริหารงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกนามาใช้ในทางปฏิบั ติอย่างมี
ประสิทธิผล และมีหน้าที่กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจฯ
ประธานกรรมการธนาคารมีบทบาทเป็นผู้นาของคณะกรรมการธนาคาร โดยหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร
อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)

ก ากั บ ติ ด ตาม และดู แ ลให้ มั่ น ใจได้ ว่ า การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการธนาคารเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

(2)

ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี

(3)

กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่
ดูแลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4)

จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเพี ยงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

(5)

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ

ฝ่ า ยจั ด การซึ่ ง อยู่ ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของประธานเจ้า หน้ าที่ บ ริ ห ารมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดาเนิ น ธุ รกิจ
ประจาวันของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
คณะกรรมการธนาคารจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการหรือในการนานโยบายของคณะกรรมการ
ธนาคารไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการเป็นไปในรูปแบบการ
ทางานร่วมกัน
คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่นาเสนอทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ฯ
เพื่อนาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร กลั่นกรองนโยบายและแผนการดาเนินงานตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เสนอเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงกากับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ดาเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.

ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของธนาคารพึงมีจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาหรับการบริหารจัดการธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจฯ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความอิสระในการตัดสินใจและการ
แสดงวิสัยทัศน์ เข้าใจและตระหนักในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นาองค์กร รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อบริหารงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ให้เป็นธุรกิจที่
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ยั่งยืนและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อันจะสร้างคุณค่าให้ธนาคาร
กลุ่มธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว
4.

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
• การประชุมคณะกรรมการธนาคารจะถูกกาหนดล่วงหน้าเป็นรายปี และเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการแต่
ละท่านทราบกาหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดย
กรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นอันสมควร
• จานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการธนาคารควรสอดคล้องกับภาระ หน้าที่แ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมิได้มีการประชุมกัน
ทุกเดือน กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนได้จากฝ่ายจัดการหรือ
เลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
• กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใด ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อนการประชุมใน
ครั้งนั้นๆ และให้เลขานุการบริษัทดาเนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นได้
รับทราบ
• ในการเลื อ กเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ เป็ น วาระการประชุม คณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาตามความสาคัญ และความจาเป็น อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละท่ า น
สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ
• กรรมการจะได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่
• ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร การดาเนินการประชุมจะเรียงตามลาดับความสาคัญ คือ เรื่องสื บเนื่อง
เรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้กรรมการใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ใช้ดุลยพินิจและอภิปรายปัญหาสาคัญกัน
อย่างรอบคอบ กรรมการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
• องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
กรรมการทั้งหมด โดยขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
• คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องโดยตรง
และเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสาหรับประกอบการพิจารณาการสืบทอดตาแหน่งงาน
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• กรรมการสามารถพบฝ่ายจัดการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ฯ ได้ตามความเหมาะสม และสามารถ
ขอรับรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมโดยติดต่อได้ โดยตรงหรืออาจขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานหรือ
ติดต่อให้ก็ได้ หรือกรรมการอาจขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ
ธนาคาร
• ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกีย่ วข้องไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในระเบียบ
วาระที่พิจารณา กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นต่อคณะกรรมการ
ธนาคารก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น โดยมีการบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจาเป็น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการธนาคาร/ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และ
รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบ
• เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม โดยจะบันทึกการตอบข้อซักถามและคาชี้แจงของฝ่ายจัดการ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม รวมทั้ ง ข้ อ คิด เห็ นของกรรมการอย่างชัดเจน ในกรณี ที่ ก รรมการไม่ เห็ น ด้วยกับ มติ ที่ประชุม
กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมได้
5.

รายงานของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินเป็นประจาทุกปี
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ เปิดเผยควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบ 56-1 One Report เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่ วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กากับดูแลและสอบทานให้ธนาคารมี
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่ เกี่ยวโยงกั นหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน

6.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
• กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายคณะและรายบุคคล และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการประเมิน ต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้กรรมการของธนาคารนาผลการประเมินการปฏิบัติงานไปพัฒนาตนเอง
• เห็ น ชอบการใช้ แ บบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการธนาคารซึ่ ง ผ่ า นการสอบทานโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอาจเป็ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการธนาคารหรื อ
คณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมและ/ หรือเฉพาะในบางเรื่องก็ได้
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• ส่งเสริมให้การประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการธนาคารเป็ นรายบุคคลใช้วิธีประเมิ นทั้ ง การ
ประเมินตนเอง (Self-evaluation) และการประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation)
•

7.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจใช้บริการจากที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามความเหมาะสม

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ สถานะการเงินของธนาคาร และอยู่ในระดับที่เทียบเคียง
ได้กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ตาแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

8.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารและการสืบทอดตาแหน่งงาน
• ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
• ในการเข้ารับตาแหน่งกรรมการ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูล ที่สาคัญเกี่ยวกับธนาคารและบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจฯ ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร และได้รับคาแนะนาด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
• มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการกากับดูแลให้มีการวางแผนและ
ด าเนิ น การสรรหาผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง งานตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ขึ้ น ไปเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร
• จั ด ให้ มี การรายงานถึง แผนการพัฒ นาและสืบ ทอดตาแหน่ ง งานและโครงการสาหรั บ พัฒ นาผู้ บริ หารต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

9.

การคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ
• จั ด ให้ มี ก ารคุ้ ม ครองการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ ก รรมการที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามอ านาจหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ โดยไม่ได้กระทาการทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ
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10.

การดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร
• ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ข อง
ธนาคารได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม การดารงตาแหน่งภายนอกธนาคารของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทาให้เสียการปฏิบัติ
หน้าที่ของธนาคาร และไม่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาแล้ว
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ธนาคาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ของธนาคารสามารถดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีก
ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามใน
บริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่
ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจของธนาคาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ของธนาคารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทธี่ นาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของธนาคาร
• ก่ อ นที่ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จัด การใหญ่ ข องธนาคารจะเข้า ดารงตาแหน่ งกรรมการ
เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของธุรกิจอื่น ผู้บริหารรายดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสาย
กฎหมายและกากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ของธนาคารจะดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
• เมื่อเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงทุก รายต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอก
ธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ และมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรม รวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ภายนอกธนาคาร/ กลุ่มธุรกิจฯ ให้ธนาคารทราบ

11.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด
• กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อนาผลการ
ประเมินมาประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทั้งเพื่อให้ได้ทราบ
มุมมองด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารมีต่อการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นข้อมูล
สะท้อนกลับให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนาไปพิจารณาดาเนินการให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
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• ประธานกรรมการธนาคารสื่ อสารผลการประเมิน มุ ม มอง ความคาดหวังของคณะกรรมการธนาคารให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ
12.

เลขานุการบริษัท
• จัดให้มีเลขานุการบริษัทซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคาร
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งประสานงานให้มกี าร
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการธนาคาร
• เลขานุการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท
กล่าวคือ มีวฒ
ุ ิการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องเลขานุการบริษัท และธนาคารจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในแบบ 56-1
One Report
• ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
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