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หลักการก ากับดูแลกจิการ 
ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) 

 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการธนาคารตระหนกัและให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร โดยสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่กฎหมาย
ก าหนดไว้แล้วรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้า
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สิทธิใน
การออกเสยีงลงคะแนนก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สทิธิในการมีสว่นร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัภายในธนาคาร และสิทธิในการ
ได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุน เปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุม  หรือเมื่อมีการซือ้ขายสินทรัพย์ที่
ส าคญัของธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้
ถือหุ้น สทิธิในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของธนาคาร สิทธิในการมี
สว่นร่วมในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของธนาคาร สิทธิในการมีสว่นแบ่งในก าไรของธนาคาร และสิทธิที่จะได้รับ
สารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา เป็นต้น ขณะเดียวกนัคณะกรรมการธนาคารมีความมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
คนได้ใช้สทิธิของตนอยา่งเต็มที่ โดยธนาคารจะไมด่ าเนินการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  

 

แนวทางปฏิบตั ิ

เพื่อเป็นการปกปอ้งสทิธิของผู้ ถือหุ้นและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิไว้ดงันี ้ 

1. การประชมุผู้ถือหุ้น 

1.1 การก าหนดวนัและสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะจดัขึน้ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
ธนาคารหรือตามแตท่ี่กฎหมายจะก าหนด  

 ธนาคารอาจเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการธนาคารเห็นความจ าเป็นหรือสมควร 
ในท านองเดยีวกนั ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าช่ือท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการธนาคารเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เมื่อใดก็ได้ตามข้อบงัคบัของธนาคารท่ีก าหนดไว้ ในกรณีนี ้ คณะกรรมการธนาคารจะจดัให้มกีาร
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการธนาคารสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถงึผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั เข้าร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้น โดยหลกีเลีย่งการก าหนดวนัประชมุที่อยูใ่นชว่งวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์ และจดัประชมุ
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ผู้ ถือหุ้น ณ ส านกังานของธนาคารหรือสถานท่ีอื่นใดที่มกีารคมนาคมสะดวกตอ่การเดินทางของผู้ ถือหุ้น
ที่จะเข้าร่วมประชมุ 

1.2 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นจะระบขุ้อมลูเก่ียวกบัวนั เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะมี
รายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตผุล และระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือ
เพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารในเร่ืองที่ เสนอมีความครบถ้วน
เพียงพอ รวมทัง้ระบหุลกัเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ  

 พยายามอยา่งเต็มความสามารถทีจ่ะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีให้ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 28 วนัก่อนวนัประชมุ และเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี
บนเว็บไซต์ของธนาคารลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมเีวลา
ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุลว่งหน้าก่อนได้รับหนงัสอืนดัประชมุในรูปแบบเอกสาร  

 โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นหนงัสอืพิมพ์รายวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั เป็น
เวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

 อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติโดยจดัท าหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นภาษาองักฤษและ
เผยแพร่พร้อมกบัฉบบัภาษาไทย 

1.3 การมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยมอบฉนัทะให้
ผู้อื่นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้  

 สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่มีรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ 
โดยธนาคารจะจดัสง่หนงัสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือ
หุ้น หรือผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะที่มีรูปแบบดงักลา่วได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

 ระบถุึงเอกสารหรือหลกัฐานท่ีใช้ในการมอบฉนัทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสือนดัประชุมผู้
ถือหุ้นอยา่งชดัเจน และหลกีเลีย่งการก าหนดเง่ือนไขซึง่ท าให้ยากตอ่การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 เสนอช่ือกรรมการอิสระของธนาคารอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1.4 สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยธนาคารจะ
เผยแพร่รายละเอียดวิธีการสง่ค าถามลว่งหน้าไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร 
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 อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้ากอ่นเวลาประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง 
และให้สทิธิผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชมุแล้ว โดยให้สทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมติ 

 จดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย
ที่จะเข้าร่วมประชมุ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
อยา่งเตม็ที่ 

 แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึจ านวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และชีแ้จงกฎเกณฑ์และวิธีการ
ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนอยา่งชดัเจนก่อนเร่ิมการประชมุ 

 ใช้บตัรลงคะแนนในทกุระเบียบวาระท่ีต้องมีการลงมติ การนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ
เป็นไปอยา่งเปิดเผยและภายในเวลาอนัเหมาะสม โดยนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง นบัคะแนนเสยีงข้างมาก
หรือคะแนนเสยีงตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับระเบียบวาระนัน้ๆ เป็นมติ และเก็บบตัรลงคะแนนไว้
ส าหรับการตรวจสอบในภายหลงัเป็นระยะเวลาตามทีเ่ห็นสมควร 

 จดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ถือหุ้นร่วมกบั
ธนาคาร 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุจะด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้แจ้ง
ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ โดยไมส่นบัสนนุให้มีการเพิม่ระเบียบวาระการประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้า  

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการ ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และสทิธิ
ประโยชน์อื่นๆ โดยธนาคารจะน าเสนอนโยบายและแนวทางการก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

 ในระหวา่งการประชมุ ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิในการแสดงความ
คิดเห็นและซกัถาม โดยให้เวลาอยา่งเหมาะสม และให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เก่ียวข้องชีแ้จงและให้
ข้อมลูตา่งๆ แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน  

1.5 การเสนอระเบยีบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับเลอืกเป็นกรรมการของธนาคาร 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการเสนอเร่ืองที่พิจารณาแล้วเห็นว่าส าคญัและสมควรจะรวมบรรจุเป็น
ระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี  รวมถึงการเสนอ
ช่ือบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร 
เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาและด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
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 เผยแพร่รายละเอียด หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร รวมทัง้ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณสมบตัิของกรรมการและ
กรรมการอิสระของธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมัน่ใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบตัิ
อยา่งเทา่เทียมกนั 

 ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยทัว่กนัเก่ียวกบัการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้
ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับเลอืกเป็นกรรมการของธนาคารส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในปีถดัไป ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบนเวบ็ไซต์ของธนาคารในชว่ง 3 เดือน
สดุท้ายก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของธนาคาร 

1.6 การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น จงึได้สนบัสนนุให้กรรมการของธนาคาร  
ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
ผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 
และผู้บริหารในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องได้ 

1.7 มติและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างครบถ้วน โดยบันทึกรายช่ือ และสัดส่วนของ
กรรมการกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับ
คะแนน ค าชีแ้จงที่เป็นสาระส าคญั ค าถามค าตอบ ความคิดเห็นของที่ประชุม ผลของการลงคะแนน
โดยแยกเป็นจ านวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละระเบียบวาระ  และ
มติของที่ประชมุ  

 เปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสยีงในวนัท าการถดัไปจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้นผา่น
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคาร 

 ดแูลให้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลตา่งๆ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสนบัสนนุให้มีการเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของธนาคารภายใน 14 
วนั นบัจากวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

2.    การจา่ยเงินปันผล 

 คณะกรรมการธนาคารก าหนดนโยบายการจา่ยเงินปันผลโดยจะพจิารณาฐานะการด าเนินงาน แนวโน้มการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคาร สภาวะอตุสาหกรรม และความต้องการใช้เงินทนุ โดยการจ่ายเงิน        ปันผลจะก าหนด
จ่ายจากก าไรสทุธิภายหลงัจากการหกัทนุส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะ
รวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจ าปีและเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลนีม้ีการเปลีย่นแปลงได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
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 ในระเบียบวาระเร่ืองเงินปันผล ธนาคารจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จ านวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย 
พร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ ถือหุ้น และในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล ธนาคาร
จะเปิดเผยเหตผุลและข้อมลูประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกนั 

 แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกบัการจ่ายเงิน
ปันผลผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคาร และจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารมีมติอนมุตัิ (แล้วแตก่รณี) 

3.  การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นผู้แตง่ตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคารทกุปี โดยผู้สอบ
บญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีที่ธนาคารเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร 

 เปิดเผยรายละเอยีดของผู้สอบบญัชีที่เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้อยา่งครบถ้วน อาทิ ช่ือผู้สอบบญัชี 
บริษัทท่ีสงักดั ประวตัิหรือข้อมลู รวมถงึคา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กบัผู้สอบบญัชีเพือ่ให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

4. การติดตอ่ขอข้อมลูเก่ียวกบัธนาคาร 

 จดัให้มีช่องทางที่ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่ขอข้อมลูเก่ียวกบัธนาคารได้โดยตรงจากเลขานกุารบริษัท (Company 
Secretary) หรือนกัลงทนุสมัพนัธ์ของธนาคาร 

5. การซือ้หุ้นคืน 

 ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรมในการซือ้หุ้นคืน (ถ้าม)ี 

6. การติดตอ่สือ่สารระหวา่งผู้ ถือหุ้น 

 ไมกี่ดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการติดตอ่สือ่สารกนัระหวา่งผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 
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หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

คณะกรรมการธนาคารเคารพในสทิธิของผู้ ถือหุ้นและให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  

 

แนวทางปฏิบตั ิ

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบตัิและได้รับการปกปอ้งสทิธิพืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั
คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงันี ้ 

1. ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับสารสนเทศ และการออกเสยีงลงคะแนน โดย
ถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
ในเร่ืองนัน้  

2. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นโดยจดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสมและสนบัสนนุโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอค าถามในท่ีประชมุ 
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หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

คณะกรรมการธนาคารมคีวามรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร กรรมการแตล่ะทา่นเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและมี
สว่นร่วมในการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยในการ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร มีผู้มสีว่นได้เสยีหลายกลุม่ กลา่วคือ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า เจ้าหนี ้
รวมทัง้ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จะต้องได้รับการดแูลเป็นอยา่งดีจากธนาคารตามสทิธิที่มีอยู่
ตามกฎหมายและข้อตกลงทีม่ีอยูก่บัธนาคารอยา่งเป็นธรรม  

 

แนวทางปฏิบตั ิ

1. พฒันาเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึง่ให้ผู้มีสว่นได้เสยีมีสว่นร่วมในการสร้างเสริมผลการด าเนินงาน
ของธนาคาร โดยการสง่ข้อเสนอแนะผา่นทางเว็บไซต์ของธนาคารมายงัผู้บริหารของธนาคาร ซึง่เป็นกระบวนการ
สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือกนัระหวา่งธนาคารกบัผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างความมัง่คงทางการเงินและความ
ยัง่ยืนของกิจการ 

2. จดัให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเก่ียวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่อง การกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริตคอร์รัปชนั หรือประพฤติ
มิชอบของบคุคลในองค์กร โดยพนกังานและผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกบัธนาคาร หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนจากการกระท าผิด ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายงักรรมการอิสระ หรือ
ติดตอ่ผา่นศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนของธนาคาร นอกจากนี ้พนกังานธนาคารสามารถติดต่อมายงัประธานกรรมการธนาคาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือหวัหน้าส านกัตรวจสอบภายในได้
โดยตรง  

 ธนาคารมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต โดยธนาคารจะไม่กระท าการใดที่มี
ลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอื่นใดที่รับจ้างท างานให้แก่ธนาคาร เนื่องจากการ
แจ้งเบาะแสดงักล่าว และธนาคารให้ความส าคญักับการเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และ
เอกสารหลกัฐานต่างๆ ไว้เป็นความลบั ซึ่งข้อมลูดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลที่ได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วย 
หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้ นอกจากนี ้ผู้ ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นความลบั ทัง้นี ้
ธนาคารจะด าเนินการตามกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน และระเบียบการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษทางวินยัที่
ธนาคารก าหนด 

3. เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับธนาคาร
อยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ไว้ดงันี ้ 

3.1 บทบาท การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

ธนาคารมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลประกอบการท่ีดี มีความ 
สามารถในการแขง่ขนั มีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน โดยค านงึถึงสภาวะความเสีย่งในปัจจบุนั
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และอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิม่มลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยธนาคารมีหน้าที่ในการด าเนินงาน 
เปิดเผยข้อมลูให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม และพยายามอยา่งเตม็ที่ในการปกปอ้งทรัพย์สนิและธ ารงไว้ซึง่ช่ือเสยีง
ของธนาคาร 

3.2 บทบาท การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 

พนกังานทกุคนของธนาคารเป็นทรัพยากรที่มีคณุค่ายิ่งและเป็นปัจจยัหลกัของความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่พนกังานไว้ดงันี ้

 จดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อสง่เสริมการพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างานของ
พนกังานอยา่งทัว่ถงึและสม า่เสมอ รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมการอบรมและสมัมนากบั
สถาบนัท่ีเช่ียวชาญภายนอก 

 จดัให้มีระบบการก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม เสมอภาค และเทียบเคยีงได้กบั
ผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้คา่ตอบแทนเมื่อเกษียณอายแุก่
พนกังานเพื่อสร้างความมัน่คงในชีวิต 

 จดัให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลในเร่ืองการแตง่ตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการ
ลงโทษ มีการปฏิบตัิโดยความสจุริตใจ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนกังาน 

 เคารพในสทิธิมนษุยชนและสทิธิสว่นบคุคลของพนกังานทกุคน ปฏิบตัิกบัพนกังานทกุคนอยา่งให้
เกียรติ รวมถงึเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานเฉพาะที่จ าเป็นโดยถือเป็นความลบั โดยธนาคาร
ไมย่อมรับการเลอืกปฏิบตัิอนัเนื่องด้วยเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุความพิการ หรือรสนิยมทาง
เพศ และการเลอืกปฏิบตัิที่ผิดกฎหมายทกุรูปแบบ 

 ก าหนดให้มีการดแูล บริหารจดัการ และการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค สภุาพ ให้
เกียรติ ให้โอกาสในการท างานแก่พนกังานทกุระดบั มุง่เน้นการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและ
บรรยากาศในการท างานท่ีดี  

 ให้ความส าคญักบัการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติและทรัพย์สนิ
อยูเ่สมอ รวมถึงมีสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจ าปี และการจดัท าประกนั
อบุตัิเหตแุละสขุภาพให้แก่พนกังาน 

 ก าหนดให้มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ระบถุึงแนวทางในการปฏิบตัิงานในหน้าที่ของพนกังาน
ตามคณุคา่ที่ธนาคารมุง่หวงั เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของ
พนกังานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โดยธนาคารได้จดัให้มกีารเผยแพร่จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้
พนกังานทราบโดยทัว่กนั เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบพนกังานของ
ธนาคาร และมกีารติดตามผลการปฏิบตัิอยูเ่สมอ 
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 สือ่สารให้พนกังานเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกั วฒันธรรมองค์กรและกลยทุธ์ขององค์กร 
เพื่อให้พนกังานมีเปา้หมายร่วมกนัในการสร้างมลูคา่ขององค์กร 

 จดัให้มีระเบียบปฏิบตัิและกระบวนการในการด าเนินการกบัเร่ืองที่พนกังานร้องเรียน 

3.3 บทบาท การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า 

คณะกรรมการธนาคารถือวา่ความพงึพอใจสงูสดุและความเช่ือมัน่ของลกูค้าที่มีตอ่ธนาคารเป็นสิง่ส าคญั
อยา่งยิ่ง จงึก าหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่ลกูค้าของธนาคารไว้ดงันี ้

 มุง่สร้างนวตักรรมในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลกูค้า  โดยค านึงถึงความต้องการและ
ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริง 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้า 

 ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งมคีวามรับผิดชอบ ไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จาก
ความเข้าใจผิดของลกูค้า และไมเ่ป็นการกระตุ้นการสร้างนิสยัที่ไมพ่งึประสงค์ 

 ให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมโดยไมก่ าหนดเง่ือนไขการค้าที่ไมเ่ป็นธรรม และจดัให้มีระบบการ
ควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด และด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เอา
ใจใสแ่ละสม ่าเสมอ 

 รักษาข้อมลูความลบัของลกูค้า ไมเ่ผยแพร่ข้อมลูของลกูค้า ยกเว้นได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด ธนาคารจะไม่ค้าก าไรจากการเปิดเผยข้อมูลความลบัของลกูค้า  
พนักงานจะต้องไม่ปรึกษาธุรกิจที่เก่ียวกับลูกค้าของตนกับพนักงานอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้
ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นซึ่งวางข้อจ ากัดเพิ่มเติมเก่ียวกับการรักษา
ความลบัของข้อมูลลกูค้า ในกรณีที่มีข้อสงสยัเก่ียวกับการรักษาความลบัของข้อมูลลกูค้า พนกังาน
จะต้องซกัถามการรักษาความลบักบัหวัหน้าฝ่าย หรือสายกฎหมายและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

 ติดตามวดัผลความพงึพอใจของลกูค้าและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อน าไปพฒันาและปรับปรุงผลติภณัฑ์และ
บริการของธนาคาร รวมทัง้รับฟังเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการของธนาคาร ซึ่งเมื่อ
ได้รับเร่ืองแล้ว หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขเยียวยาอย่าง
เร่งดว่น 

3.4 บทบาท การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่คูค้่า 

 ปฏิบตัิตอ่คูค้่าทกุรายด้วยความเสมอภาคและยตุิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

 ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ธนาคารจะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 
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 จดัให้มีระเบียบและวิธีปฏิบตัิวา่ด้วยการจดัซือ้/ จดัจ้าง โดยการคดัเลือกผู้ขาย คู่สญัญา หรือที่ปรึกษา
ต้องอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการว่าธนาคารต้องได้รับประโยชน์สงูสุด ภายใต้กระบวนการคดัเลือกที่
โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนกังานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้า
รับการคดัเลอืกโดยเด็ดขาด หากปรากฏวา่มีข้อมลูการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 
ที่ไมส่จุริตเกิดขึน้ ให้พงึเปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค้่าและร่วมกนัแก้ไขปัญหาอยา่งยตุิธรรมและรวดเร็ว 

 จดัให้มีระบบการควบคมุดแูลมใิห้มีการน าข้อมลูความลบัของคูค้่าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อด าเนิน
ธุรกิจโดยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย 

 จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และมีระบบการจดัการและตดิตามเพื่อให้มัน่ใจวา่มกีารปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขของสญัญาอยา่งครบถ้วน 

 ไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภยัตอ่สงัคมและ
ความมัน่คงของประเทศ หรือกิจกรรมใดๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนั 

3.5 บทบาท การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 

ธนาคารด าเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการด าเนินการใดๆ 
เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมลูความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย  และไม่ท าลาย
ช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าหรือกลา่วหาในทางร้ายโดยปราศจากมลูความจริง 

3.6 บทบาท การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่เจ้าหนี ้รวมถึงเจ้าหนีค้ า้ประกนั 

 ปฏิบตัิตามสญัญาและข้อผกูพนัตา่งๆ ที่มีตอ่เจ้าหนีแ้ละเจ้าหนีค้ า้ประกนัของธนาคารอย่างเคร่งครัด ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองวตัถปุระสงค์ การใช้เงิน การช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่
ได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนีแ้ละเจ้าหนีค้ า้ประกนัของธนาคาร ภายใต้กฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นใดที่มี
ผลบงัคบัใช้กบัธนาคาร 

 รายงานฐานะและข้อมลูทางการเงินของธนาคารตอ่เจ้าหนีด้้วยความถกูต้องและซื่อสตัย์อยา่งสม ่าเสมอ 
ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ได้ ธนาคารจะรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว เพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตุสมผล โดยธนาคารมุง่มัน่ในการรักษา
สมัพนัธภาพทีย่ัง่ยืนกบัเจ้าหนีแ้ละให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

 ก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารเงินทนุเพื่อความมัน่คงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกนัมิให้ธนาคารอยู่ในฐานะ
ที่ยากล าบากในการช าระหนีค้ืนแก่เจ้าหนี ้อีกทัง้มีการบริหารสภาพคลอ่งเพื่อเตรียมพร้อมในการช าระคืน
หนีใ้ห้แก่เจ้าหนีข้องธนาคารอยา่งทนัทว่งทีและตรงตามระยะเวลาครบก าหนด 

 ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับความเสี่ยงมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้
เหมาะสมกบักิจกรรมทางการเงินของกลุม่ธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที่เหมาะสม สามารถรองรับความ
เสีย่งที่มีนยัส าคญัครบทกุด้าน ทัง้ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนว
ทางการก ากบัดแูลเงินกองทนุโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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3.7 บทบาท การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม 

คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคัญในเร่ืองความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่ชมุชน สงัคมสว่นรวม และสิง่แวดล้อมไว้ดงันี ้

 ท าหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี สง่เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมขุ และวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยพนกังานมีสทิธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึง่ถือเป็นสิทธิ
สว่นตวั แตห้่ามมิให้พนกังานใช้สทิธิหรือสนบัสนนุทางการเมืองในนามของธนาคาร 

 ปฏิบตัิหรือควบคมุให้มกีารปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

 เปิดเผยนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัของธนาคารตอ่สาธารณชน และไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุ
บคุคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนั หรือเป็นภยัตอ่สงัคม
และความมัน่คงของประเทศ 

 ไมด่ าเนินธุรกิจใดๆ ที่มีสว่นท าให้ชมุชน สงัคมสว่นรวม และสิง่แวดล้อมได้รับความเสียหาย  และจะไม่
สร้างผลก าไรบนภาระของสงัคม 

 ยดึมัน่ในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนกังาน ลกูค้าและผู้ ถือหุ้นให้สอดคล้องกบัประโยชน์ของ
การพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาตลาดการเงินและตลาดทนุของประเทศ โดยธนาคารมุ่งเน้นการ
เติบโตควบคูก่บัการพฒันาตลาดการเงินและตลาดทนุไทย 

 พยายามช่วยเหลอืและพฒันาตลาดการเงิน ตลาดทนุ และธุรกิจหลกัทรัพย์ของประเทศให้มีการเติบโต
อยา่งมัน่คง 

 สนับสนุนการน าเอาความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านธุรกิจของธนาคาร บริษัท ในกลุ่มธุรกิจฯ และ
พนกังาน อาทิ ด้านการบริหารจดัการ การจัดการการเงินและการลงทุน การวางระบบ และกฎหมาย 
เป็นต้น ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวม 

 สง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื่อปลกูฝังจิตส านกึของความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สงัคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  รวมถึง
รณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่พนกังานในการอนรัุกษ์และการใช้ทรัพยากรและพลงังานต่างๆ อย่าง
ชาญฉลาดและมีประสทิธิภาพ 

 สนบัสนนุให้บคุลากรเป็นอาสาสมคัรหรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมและงานสาธารณกศุล   

 จดัสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลอืชมุชน สงัคม และสาธารณกศุลอย่างเหมาะสม โดยจะไม่จ ากดัอยู่แต่
โครงการและกิจกรรมที่เอือ้ประโยชน์ทางภาษีเทา่นัน้ 

 มีสว่นร่วมทางสงัคมในการให้การสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอปุถมัภ์กิจกรรมทางศาสนา
อยา่งสม ่าเสมอ 
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 สง่เสริมให้ชุมชนโดยรอบของธนาคารและชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยัง่ยืน ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั มีคณุภาพชีวิตที่ดี มีความสขุ และอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุ 

4. ธนาคารได้ก าหนดนโยบายภายในเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสียรวมถึงสงัคมโดยรวมมัน่ใจได้ว่าธนาคารได้ด าเนินธุรกิจ
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมตอ่บคุคลทกุกลุม่ ตวัอยา่งเช่น 

4.1 การปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในของธนาคารเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

 จดัให้มีมาตรการที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรในการป้องกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อหาประโยชน์สว่น
ตนหรือเอือ้ประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น โดยธนาคารห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้อง อาทิ คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ใช้ข้อมลูภายในท่ี
เป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของธนาคารและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ของธนาคาร 

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่ทราบข้อมูลที่ส าคญัของธนาคารและงบการเงินซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของธนาคารในช่วงระหวา่ง 7 วนัก่อนวนัสิน้ไตรมาสจนกระทัง่ธนาคารได้เปิดเผยงบการเงิน
ตอ่สาธารณชนแล้วเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ช่วงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Trading Session) 

 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้องที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในที่เป็นสาระส าคญัต่อ
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ของธนาคาร จะต้องขออนมุตัิซือ้ขายหลกัทรัพย์ของธนาคารลว่งหน้า
ก่อนวนัที่ต้องการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของธนาคาร 1 วนั โดยค าขออนมุตัิจะมีผลใช้บงัคบั 3 วนัท าการ 
นบัถดัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิ 

 จัดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของธนาคารของกรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยทุก           
ไตรมาส 

 จดัให้มีการสือ่สารระเบียบปฏิบตัิวา่ด้วยข้อมลูภายในของธนาคารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทกุระดบัอย่างทัว่ถึงทัง้องค์กรและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบตัิดงักลา่ว 

4.2 การปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 “ความขดัแย้งทางผลประโยชน์” เกิดขึน้เมื่อผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึ่งมีความขดัแย้งหรือ
คาดวา่จะมีความขดัแย้งไมว่า่ในทางใดทางหนึง่กบัผลประโยชน์โดยรวมของธนาคาร  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคารต้องหลกีเลีย่งการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสื่อความไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรม หรือท าให้ธนาคาร
เสียช่ือเสียงได้ รวมทัง้หลีกเลี่ยงกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือการเข้าร่วมใดๆ ที่อ าจกระทบการใช้
วิจารณญาณและความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ของตน หรือท าให้ธนาคาร ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และ
ประชาชนทัว่ไปไมไ่ด้รับประโยชน์สงูสดุ 
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 จดัให้มีมาตรการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างชดัเจน รวมทัง้กระตุ้นให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคารตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งธนาคาร
กบับคุคลดงักล่าวและให้หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
ธนาคาร อยา่งไรก็ดี ธนาคารไมส่ามารถคาดเดาถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทกุอย่างที่อาจเกิดขึน้
ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จะต้องได้รับการจัดการ
ภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบ 

4.3 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ไมส่นบัสนนุให้มีการเข้าท ารายการระหวา่งธนาคารกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และบคุคล
ที่เก่ียวข้อง (รายการที่เก่ียวโยงกัน) ทัง้นี ้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึน้ระหว่างธนาคารและบคุคลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้ธนาคารอาจมีความจ าเป็นต้อง
เข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร ทัง้นี ้การ
เข้าท ารายการดงักลา่วต้องเป็นไปตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 จดัให้มีหลกัเกณฑ์วา่ด้วยการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณา
อยา่งรอบคอบ สมเหตสุมผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อธนาคารและผู้
ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั 

 กรรมการหรือผู้บริหารของธนาคารท่ีมีสว่นได้เสยีหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกรรมใดจะต้องรายงานการ
มีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาธุรกรรมนัน้และไม่เข้าร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณา
ธุรกรรมนัน้ เพื่อให้การตดัสนิใจเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของธนาคาร 

 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีอ านาจในการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่ธนาคาร 

4.4 การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

 ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารของธนาคารจะต้องเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับ
บริษัทหลกัทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจฯ หรือได้รับการยกเว้นภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด โดยการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดพืน้ฐาน โดยมิได้เป็นการเอา
เปรียบผู้อื่นอย่างไม่ยตุิธรรมหรือด้วยวิธีการที่ไม่ถกูจริยธรรมหรือไม่ถกูต้องตามกฎหมาย และการเข้า
ท ารายการดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามธุรกรรมปกติและอยูบ่นพืน้ฐานเดียวกนักบัรายการท่ีท ากบัลกูค้า 

4.5 กิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อาจมีการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจนอกธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อาทิ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นในธุรกิจอื่น เป็นพนกังานใน
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กิจการของครอบครัว หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ทัง้นี ้ความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม
ดงักลา่วขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ ได้แก่ ลกัษณะและขอบเขตของผลประโยชน์นอกธนาคารหรือ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ความสมัพนัธ์ระหว่างธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ กบักิจกรรมดงักลา่วและ
หน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 

 ก่อนกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของหน่วยงานหรือธุรกิจอื่น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
หนว่ยงานท่ีธนาคารมอบหมายตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายและ
ระเบียบเก่ียวกบัการมีผลประโยชน์นอกธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อย่างเคร่งครัด เช่น รายงาน
กิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทัง้หมด ซึ่งรวมถึงการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท
และห้างหุ้ นส่วนจ ากัด ต่อธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อพิจารณาถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 

4.6 การไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

 เคารพในทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลอื่น 

 ห้ามมิให้มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ (เสียง ภาพ หรือข้อความ) ที่บุคคลอื่นได้จดสิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการค้า หรือลิขสิทธ์ิไว้ โดยไม่ได้รับอนญุาต ไม่ว่าสิ่งนัน้จะได้รับมาอย่างไรก็ตาม ทัง้นี ้ให้
รวมถึงการใช้โปรแกรมหรือเคร่ืองมืออื่นใดซึ่งท าขึน้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นด้วย 

4.7 การตอ่ต้านคอร์รัปชนัและการให้สนิบน 

 ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีเจตนารมณ์และมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชันในทกุรูปแบบ โดย
ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และระเบียบ
ข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการต่อต้านคอร์รัปชนัของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  รวมถึงจะ
ไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนั หรือเป็น
ภยัตอ่สงัคมและความมัน่คงของประเทศ 

 สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้พนกังานทราบโดยทัว่กัน 
รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เก่ียวกบัการปฏิบตัิเพื่อตอ่ต้านคอร์รัปชนัเป็นประจ า 

 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันหรือ
ประพฤติมิชอบของบคุลากรของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ โดยมีกลไกคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและผู้
แจ้งเบาะแส และให้ความส าคญักบัการรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส การร้องเรียน และ
เอกสารหลกัฐานไว้เป็นความลบั 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบัธนาคาร ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่
ข้อมลูทางการเงิน โดยการเปิดเผยข้อมลูของธนาคารต้องเป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา ผ่านช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่าย และนา่เช่ือถือตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าข้อมูลส าคญัที่เก่ียวข้องกบัธนาคารจะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา 
คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงันี ้

1. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคญัของธนาคาร ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส เข้าใจง่าย และเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) เว็บไซต์ของธนาคารทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชน (แล้วแต่กรณี) อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล
ขา่วสารอยา่งทัว่ถึง 

2. การเผยแพร่ข้อมลูใดๆ ของธนาคารจะต้องมัน่ใจว่ามิได้สง่ผลเสียหายต่อความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้าและธนาคาร 
หรือลว่งละเมิดข้อมลูที่ถือวา่เป็นความลบัของลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น 

3. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวกับการสื่อสารข้อมูลที่ถือเป็นความลบั ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบตัิภายใต้ระเบียบ
ข้อบงัคบัของธนาคาร  

4. เผยแพร่หลกัการก ากบัดแูลกิจการและแนวทางและนโยบายในการด าเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม  
พร้อมทัง้ผลการปฏิบตัิงานตามหลกัการและนโยบายดงักลา่วผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น รายงานประจ าปี เว็บไซต์ของ
ธนาคาร เป็นต้น 

5. จัดให้มีการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย
ประธานกรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจ าปี 

6. ดแูลให้รายงานประจ าปี รวมทัง้การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis/ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ และสนบัสนนุให้มีการจดัท า  MD&A 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส 

7. เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชมุ จ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา ความเห็นจากการท าหน้าที่ และรายงาน
การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

8. เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุด
ยอ่ยในภาพรวมในรายงานประจ าปี 
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9. เปิดเผยข้อมลูของที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายงานประจ าปี (หากมีการแตง่ตัง้) 

10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
โครงสร้างคา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะทา่นได้รับจากการเป็นกรรมการของธนาคาร ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ
จากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ทัง้ค่าตอบแทนจากงานสอบบญัชีและค่าตอบแทน
จากงานบริการอื่น รายละเอียดการท ารายการระหว่างกนั โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุม่ธุรกิจฯ หลกัเกณฑ์
และกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และข้อมลูตา่งๆ ของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมลูการถือครอง
หลกัทรัพย์ของธนาคารทัง้ทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และ
ข้อมลูการฝึกอบรมและการพฒันาความรู้ เป็นต้น ในรายงานประจ าปี 

11. เปิดเผยบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทในรายงานประจ าปี 

12. เปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลที่ส าคัญต่อผู้ ถือหุ้ นและสาธารณชน เพื่อสนับสนุนและแสดงให้เห็นถึงการมี  
ธรรมาภิบาลท่ีดี 

13. เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของธนาคารที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนแล้วบนเว็บไซต์ของ
ธนาคารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

14. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่นกัลงทุนสมัพันธ์จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปของธนาคารแก่ผู้
ถือหุ้ น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคาร และเป็นช่องทาง ในการ
ติดตอ่สือ่สารระหวา่งผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุที่สนใจกบัธนาคาร โดยธนาคารมีขัน้ตอนที่ชดัเจนในการเปิดเผยข้อมูล
ทัง้ในกรณีปกติและกรณีเร่งดว่น  

15. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
กรรมการผู้จดัการใหญ่มีอ านาจในการแถลงข่าวสารในนามธนาคารหรือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัข้อมลูส าคญัของ
ธนาคาร อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่อาจมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละ
สายงานรับหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานของธนาคารท่ีเก่ียวข้องกบัสายงานนัน้ๆ ได้ 

16. ดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร อาทิ ผู้บริหารระดับสูงด้านบญัชีและ
การเงิน นกัลงทุนสมัพนัธ์ และเลขานุการบริษัท มีความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวน
เพียงพอ    
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

 

คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ โครงสร้าง
คณะกรรมการธนาคารที่เหมาะสมและอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบท่ีชดัเจนของคณะกรรมการธนาคารจึงเป็นสิง่ที่จ าเป็น
ตอ่ประสทิธิภาพการท างาน อกีทัง้บคุคลทีจ่ะได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของธนาคารจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสตัย์ตอ่
หน้าที่ มีวิสยัทศัน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้จะต้องอทุิศเวลาให้กบัธนาคาร เพื่อท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่ง
เต็มที่ และด้วยความมีอิสระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผู้ ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนัน้ เพื่อให้การ
ปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ธนาคารจงึมีคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เพื่อชว่ยก ากบัดแูล 
ศกึษาและกลัน่กรองงานตามความจ าเป็น  

 

แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้เพื่อให้กรอบการท างานและ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงันี ้ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร 

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร 

 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  

 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการของ
ธนาคารทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น โดยมีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
รวมกนัไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการธนาคารทัง้หมด 

 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ป็นผู้บริหาร เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 มีความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร เช่น ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เพศ และอาย ุเป็นต้น ที่เหมาะสมกับขนาด ความซบัซ้อน ลกัษณะธุรกิจ ความเสี่ยงและกลยุทธ์ของ
กลุม่ธุรกิจฯ โดยมีกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอยา่งน้อย 1 ทา่นท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหลกั
ของธนาคาร และมีกรรมการอยา่งน้อย 1 ทา่นท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 คณุสมบตัิของกรรมการ 

 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ มีความเข้าใจในอปุสรรคต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ทางธุรกิจ สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของธนาคารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงสามารถน าเสนอมมุมองที่เป็นประโยชน์เก่ียวกบั
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ความเสี่ยงที่ส าคญั ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และสร้าง
ความได้เปรียบทางการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม 

 มีความซื่อสตัย์ สจุริต และมจีริยธรรม 

 กรรมการทกุทา่นต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของหนว่ยงานทางการที่
ก ากบัดแูลธนาคาร และกรณีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิตามที่ธนาคาร ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดด้วย 

 สามารถอทุิศเวลาและทุม่เทความสนใจให้กบัธนาคาร และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของธนาคาร
เสมอ 

1.3 วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุ
กบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่ได้อีก  

 กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องกนัได้ไมเ่กิน 9 ปี และเมื่อพ้นจากต าแหนง่กรรมการอิสระ
แล้ว หากจะกลบัมาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระอีกครัง้ จะต้องเว้นระยะเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อน
วนัที่ยื่นขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ส าหรับกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งอยู่ ณ 
วนัที่นโยบายฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัและด ารงต าแหน่งมานานเกิน 9 ปี สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระตอ่ไปได้จนถึงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565)  

 กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่ยงัไมค่รบ 9 ปี หากพ้นจากต าแหนง่เป็นเวลาไมถ่ึง 2 ปี สามารถกลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของธนาคารอีกได้ โดยนบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องจากเดิม 

1.4 การสรรหากรรมการ 

 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคารต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร อีกทัง้เผยแพร่ข้อก าหนด
เก่ียวกบัคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระของธนาคารไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัข้อก าหนดของธนาคารเพื่อรับเลอืกเป็นกรรมการ
หรือกรรมการอิสระของธนาคาร  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีหน้าที่คดัเลอืก สรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมทัง้
ด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและสมควรได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการ  กรรมการอิสระ  หรือกรรมการตรวจสอบของธนาคาร  เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตามข้อบงัคบัของธนาคาร 
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 ในการสรรหากรรมการ หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอช่ือกรรมการรายเดิม
เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร ควรค านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการราย
ดงักลา่วประกอบการพิจารณาด้วย 

 ในการสรรหากรรมการใหม่ ธนาคารได้จดัท า Board Skill Matrix หรืออาจใช้บริษัทที่ปรึกษาหรือ
ฐานข้อมลูกรรมการ เพื่อก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ  โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเ ป็นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการธนาคาร 

 เมื่อกรรมการอิสระของธนาคารด ารงต าแหนง่ครบวาระหรือมีเหตจุ าเป็นท่ีจะต้องแตง่ตัง้กรรมการอิสระ
เพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะท าหน้าที่สรรหาบคุคลที่มีความเหมาะสมทัง้ด้าน
ประสบการณ์  ความรู้และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร  รวมถึงมีคณุสมบตัิขัน้ต ่าตาม
หลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของธนาคารตอ่ไป 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการของธนาคารว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่
วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจเสนอช่ือ
บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้เป็น
กรรมการของธนาคารแทนด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่  โดย
บุคคลที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

1.5 การด ารงต าแหนง่ที่บริษัทอื่นของกรรมการ 

 ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น 
อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารได้มีเวลาในการท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การ
ด ารงต าแหน่งภายนอกธนาคารจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าจะไม่ท าให้เสียการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ
ของธนาคาร 

 กรรมการของธนาคารสามารถด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้
มีอ านาจลงนาม อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุม่ธุรกิจ โดยการเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นใน
บริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นบัแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุม่ธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่ได้มาจากการปรับ
โครงสร้างหนี ้ให้นบัรวมเป็นกลุม่ธุรกิจเดียวกนักบับริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจของธนาคาร  

 กรรมการของธนาคารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นบัรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่
ธนาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี ้
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 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอก
กลุม่ธุรกิจฯ มากกวา่ 2 แหง่  

 กรรมการของธนาคารไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนอื่นๆ ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของธนาคาร เว้น
แตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 ก่อนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนกังานของ
ธุรกิจอื่น กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคาร และในกรณีที่กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของธนาคารจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารกอ่น เพื่อเป็นการ
ปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 

 กรรมการเข้าใหมท่กุทา่นต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกธนาคารเมื่อเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของธนาคาร และกรรมการทกุทา่นมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรมรวมถงึแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลู 
(ถ้ามี) ท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ภายนอกธนาคารให้ธนาคารทราบ 

2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

2.1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ที่เป็นด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่
การเงิน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรที่ส าคญัในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ
เปา้หมายที่ก าหนด พิจารณาอนมุตัิแผนการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและปัจจยัต่างๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร ก าหนดและอนมุตัินโยบายต่างๆ ตามที่
กฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลก าหนด และก ากับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะ
กรรมการบริหารให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล เพื่อระวงัรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ธุรกิจฯ และผู้ ถือหุ้นและการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

2.2. ก ากบัดแูลให้มีการจดัสรรทรัพยากรที่ส าคญั เช่น เงินลงทนุ บคุลากร และเทคโนโลยี เป็นต้น อยา่งเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการคิดค้นและน านวตักรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พฒันาการ
ด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยง และเอือ้ให้ธนาคารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัที่
ก าหนดไว้ อีกทัง้ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสมและจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk 
Culture) โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ หรือคณะบคุคลที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบใน
การด าเนินการและรายงานผลตอ่คณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม 

2.3. จดัให้มีบทบญัญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลมุถึงจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรม
ของกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ และพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองค์กร 

2.4. ก าหนดหรืออนุมัติกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดภายใต้สภาพแวดล้อมที่
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) ส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารให้เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งที่ธนาคารเผชิญอยู่ และก ากบัดแูลให้การด าเนิน
ธุรกิจของธนาคารอยูภ่ายในขอบเขตความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ดแูลให้ธนาคารมีระบบและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่สามารถประมวลให้เห็นความเสี่ยงในภาพรวมที่ครอบคลมุความเสี่ยงที่มีนยัส าคญัทัง้หมด 
(Comprehensive Risk Management Policy and Process) รวมทัง้ดแูลให้คณะกรรมการก ากบัความ
เสี่ยงของธนาคารมีการก าหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยง
ประเภทตา่งๆ โดยอยา่งน้อยที่สดุจะต้องครอบคลมุถึงความเสีย่งด้านเครดิต ด้านตลาดและการลงทนุ ด้าน
สภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านช่ือเสียง ด้านกฎหมาย ด้านกลยุทธ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงความเสี่ยงจากการออกผลิตภณัฑ์ใหม่และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ธนาคารต้องท าหน้าที่อนมุตันิโยบายดงักลา่ว รวมทัง้ทบทวนกลยทุธ์การปฏิบตัิงานจริงและนโยบายในเร่ือง
ดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอหรือทนัทีที่มีการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญั นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารยงัมี
หน้าที่ก ากับความเสี่ยงของกลุม่ธุรกิจฯ และดแูลให้กลุ่มธุรกิจฯ ด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงที่ธนาคารได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยงและ
ควบคมุดแูลให้มีการสือ่สารนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสีย่งให้ทราบโดยทัว่กนั 

2.5. ดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีกลไกในการควบคมุ ก ากบั ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมถึงมี
ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้มีโครงสร้างองค์กรที่เอือ้
ให้การท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมี
ประสิทธิผล เพื่อให้การท าธุรกรรมต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการที่ก าหนดอย่าง มี
ประสทิธิภาพ ถกูต้องตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2.6. ศกึษาและท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการ และจดัให้มีการถ่วงดลุอ านาจของฝ่ายจดัการและ/ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม โดยให้ความส าคญัต่อสดัสว่นหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร
ด้วย 

2.7. พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
ดแูลการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และ
ก ากบักิจการ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และจดัให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยดงักลา่วเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละครัง้ 

2.8. ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ด าเนินการให้ฝ่ายจดัการก าหนดและจดัท าระบบการก ากบัดแูล
กิจการธนาคารที่จ าเป็นทัง้ตามที่กฎหมายก าหนดและท่ีจ าเป็นตามลกัษณะของการประกอบการ พิจารณา
อนมุตัิระบบการก ากบัดแูล ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของระบบการก ากบัดแูลเพื่อให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุง 
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2.9. ดแูลให้ฝ่ายจดัการบอกกลา่วเร่ืองที่ส าคญัของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการ
จดัสง่ข้อมลู เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบตัิตามอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อยา่งสมบรูณ์ 

2.10. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและการสอบทานของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อขอรับรองจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และรับทราบ
ความเห็นจากผู้สอบบญัชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 

2.11. ก าหนดนโยบายประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินกองทนุและสภาพคลอ่งของธนาคาร    รวมทัง้
กลยทุธ์และแนวทางในการด ารงเงินกองทนุของธนาคาร ดแูลให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ที่ได้รับอนุมตัิ และก าหนดนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครอบคลมุและสอดคล้องกับธุรกรรมและ
ระดบัความเสีย่งที่มีนยัส าคญัของธนาคาร 

2.12. พิจารณาแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปีหรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ ท าการประเมินและอนุมัติค่าตอบแทนภายใต้
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจูงใจให้ปฏิบตัิงานเพื่อน าพากลุ่มธุรกิจฯ ให้
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัในระยะยาว 

2.13. พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัท ทนุ
ภทัร จ ากดั (มหาชน) ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2.14. ดแูลให้ธนาคารก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการให้สนิเช่ือและการลงทนุแก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัธนาคาร 

2.15. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการก าหนด
อ านาจในการอนุมตัิวงเงินสินเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผูกพนั หรือท าธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือ 
รวมทัง้การจดัซือ้และคา่ใช้จ่ายเพื่อการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.16. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อม อตุสาหกรรม ปัจจยัต่างๆ หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทัง้เพื่อเอือ้ให้
ธนาคารสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประจ าทกุปี 

2.17. ดแูลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมลูด้านธรรมาภิบาลท่ีส าคญัตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและสาธารณะ 

2.18. ก าหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุมที่จดัขึน้ในแต่
ละปี เว้นแตม่ีเหตผุลและความจ าเป็นอนัสมควร 

นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเก่ียวกบัการด าเนิน
กิจการของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 
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ทัง้นี ้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการมีการแบง่แยกอยา่งชดัเจน กลา่วคือ ประธานกรรมการ
ธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั  

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแผนปฏิบัติ เสนอแนะกลยุทธ์ มีบทบาทในการติดตามการ
บริหารงานของฝ่ายจดัการเพื่อให้มัน่ใจวา่นโยบายและกระบวนการท่ีเหมาะสมได้ถกูน ามาใช้ในทางปฏิบตัิอย่างมี
ประสทิธิผล และมีหน้าที่ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิงานด้วยความเอาใจใสร่ะมดัระวงัและซื่อสตัย์สจุริต โดย
ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของธนาคารและของผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจของธนาคารและบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ 

ประธานกรรมการธนาคารมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการธนาคาร โดยหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร
อยา่งน้อยครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกั 

(2) ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

(3) ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่
ดแูลให้เร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบและให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

(5) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการ 

ฝ่ายจัดการซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ
ประจ าวนัของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

คณะกรรมการธนาคารจะไม่เข้าไปเก่ียวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการหรือในการน านโยบายของ
คณะกรรมการธนาคารไปใช้ในทางปฏิบตัิ โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการเป็นไป
ในรูปแบบการท างานร่วมกนั  

ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่น าเสนอทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อน าเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการธนาคาร กลัน่กรองนโยบายและแผนการด าเนินงาน
ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงก ากบัดแูลประธานเจ้าหน้าที่
บริหารให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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3. ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการของธนาคารพึงมีจริยธรรม และปฏิบตัิหน้าที่เพื่อประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการธนาคาร โดย
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความอิสระในการตัดสินใจและการแสดง
วิสยัทศัน์ รวมทัง้เข้าใจและตระหนกัในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กร สามารถวิเคราะห์
การเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมตา่งๆ เพื่อบริหารงานของธนาคารให้เป็นธุรกิจที่ยัง่ยืนและสามารถปรับตวัให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม อนัจะสร้างคณุค่าให้ธนาคารและผู้ ถือหุ้นโดยรวมในระยะ
ยาว 

4. การประชมุคณะกรรมการธนาคาร 

 การประชมุคณะกรรมการธนาคารจะถกูก าหนดลว่งหน้าเป็นรายปี และเลขานกุารบริษัทจะแจ้งให้กรรมการแต่
ละทา่นทราบก าหนดการดงักลา่ว เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยกรรมการแต่
ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุมที่จัดขึน้ในแต่ละปี เว้นแต่มี
เหตผุลและความจ าเป็นอนัสมควร 

 จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการธนาคารควรสอดคล้องกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร โดยไมค่วรน้อยกว่า 6  ครัง้ต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมิได้มีการประชุมกนั
ทกุเดือน กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนได้จากฝ่ายจัดการหรือ
เลขานกุารบริษัท ทัง้นี ้เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารสามารถก ากบั ควบคมุ และดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่าย
จดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์  

 กรณีที่กรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในครัง้ใด ให้แจ้งสาเหตใุห้เลขานกุารบริษัททราบก่อนการประชุมใน
ครัง้นัน้ๆ และให้เลขานุการบริษัทด าเนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมท่านนัน้ได้
รับทราบ 

 ในการเลอืกเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจะร่วมกนัพิจารณาตามความส าคญัและความจ าเป็น อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุคณะกรรมการธนาคารได้อยา่งเป็นอิสระ 

 กรรมการจะได้รับหนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 5  วนัท าการ
ก่อนวนัประชมุ เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งเต็มที่  

 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร การด าเนินการประชุมจะเรียงตามล าดบัความส าคญั คือ เร่ืองสืบเนื่อง 
เร่ืองเพื่อพิจารณา และเร่ืองเพื่อทราบ เพื่อให้กรรมการใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ใช้ดลุยพินิจและอภิปรายปัญหาส าคญักัน
อยา่งรอบคอบ กรรมการสามารถแลกเปลีย่นความคิดเห็นและตดัสนิใจได้อยา่งเป็นอิสระ  

 องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 
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 คณะกรรมการธนาคารสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดบัสงูในสายงานที่เก่ียวข้องกับ
ระเบียบวาระการประชมุเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการธนาคารเพื่อชีแ้จงข้อมลูในฐานะผู้ เก่ียวข้องกบัเร่ือง
โดยตรง และเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับประกอบการพิจารณาการสืบทอด
ต าแหนง่งาน 

 กรรมการสามารถพบฝ่ายจดัการของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้ในและนอกห้องประชมุ และสามารถ
ขอรับรายงานและข้อมลูเพิ่มเติมโดยติดต่อได้โดยตรงหรืออาจขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงานหรือ
ติดต่อให้ก็ได้ หรือกรรมการอาจขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ
ธนาคาร 

 ในกรณีที่กรรมการทา่นใดมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในระเบยีบ
วาระท่ีพิจารณา ให้กรรมการทา่นนัน้ต้องเปิดเผยประเด็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ตอ่คณะกรรมการ
ธนาคารก่อนการพิจารณาระเบยีบวาระนัน้และไมม่ีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจในระเบียบวาระนัน้ โดยมี
การบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคาร 

 กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกนัเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้หรือตามความ
จ าเป็นในเร่ืองที่เก่ียวกบัการบริหารกิจการธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ
ด้วย และรายงานผลการประชมุให้ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารทราบ 

 เลขานกุารบริษัทเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ โดยจะบนัทกึการตอบข้อซกัถามและค าชีแ้จงของฝ่ายจดัการ
ต่อที่ประชุม รวมทัง้ข้อคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจน ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม  
กรรมการสามารถขอให้เลขานกุารบริษัทบนัทกึข้อคดัค้านไว้ในรายงานการประชมุได้ 

5. รายงานของคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารตระหนกัถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นประจ าทุกปี
เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจ าปี เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่ของผู้มีสว่นได้เสยีตอ่รายงานงบการเงินวา่เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลและสอบทานให้ธนาคารมี
รายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมลูของธนาคาร ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั
หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายคณะและรายบคุคล และการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้กรรมการของธนาคารน าผลการประเมินการปฏิบตัิงานไปพฒันาตนเอง 
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 เห็นชอบการใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารและและกรรมการชุดย่อยซึ่งผ่านการ
สอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยอาจเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ธนาคารหรือคณะกรรมการชดุยอ่ยโดยรวมและ/ หรือเฉพาะในบางเร่ืองก็ได้ 

 สง่เสริมให้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นรายบคุคลใช้วิธีประเมินทัง้การประเมิน
ตนเอง (Self-evaluation) และการประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation) 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจใช้บริการจากที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตามความเหมาะสม 

7. คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการในเบือ้งต้นและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยการพิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการจะพิจารณาถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเสีย่ง
ที่เก่ียวข้อง และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ สถานะการเงินของธนาคาร และอยูใ่นระดบัที่เทียบเคียงได้กบั
อตัราคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูอื่นๆ ต าแหน่งระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึน้ไป เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล 

8.        การพฒันากรรมการและผู้บริหารและการสบืทอดต าแหนง่งาน 

 สง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสมัมนาในหลกัสตูรที่
เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

 ในการเข้ารับต าแหน่งกรรมการ  กรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมลูที่ส าคญัเก่ียวกบัธนาคารและบริษัท
ในกลุม่ธุรกิจฯ ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร และได้รับค าแนะน าด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ และเง่ือนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
รวมถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

 มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการก ากบัดแูลให้มีการวางแผนและ
ด าเนินการสรรหาผู้ สืบทอดต าแหน่งงานตัง้แต่ระดับผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไปเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร 

 จัดให้มีการรายงานถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดต าแหน่งงานและโครงการส าหรับพัฒนาผู้ บริหารต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 
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9. การคุ้มครองการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

 จัดให้มีการคุ้ มครองการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยไม่ได้กระท าการทจุริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
หน้าที่ของกรรมการได้อยา่งเต็มก าลงัความสามารถ 

10. การด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอื่นของผู้บริหาร 

 ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ของ
ธนาคารได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม การด ารงต าแหน่งภายนอกธนาคารของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าจะไม่ท าให้เสียการปฏิบัติ
หน้าที่ของธนาคาร และไมเ่ป็นพนกังานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาแล้ว
วา่การปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีธนาคาร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคารสามารถด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งในบริษัทอื่นได้อีกไม่
เกิน 3 กลุม่ธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน
บริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที่มิใชก่ลุม่ธุรกิจ ให้นบัแตล่ะบริษัทเป็นหนึง่กลุม่ธุรกิจ และหากเป็นบริษัทท่ี
ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี ้ให้นบัรวมเป็นกลุม่ธุรกิจเดียวกนักบับริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจของธนาคาร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคารสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้อีกไมเ่กิน 4 บริษัท โดยไมน่บัรวมบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทีธ่นาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี ้

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ของธนาคารไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็น
กรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนั
กบักิจการของธนาคาร 

 ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ของธนาคารจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ หรือพนกังานของธุรกิจอื่น ผู้บริหารคนดงักลา่วจะต้องได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสาย
กฎหมายและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของธนาคาร ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ของธนาคารจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกันความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 

 เมื่อเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงทุกคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยช น์ภายนอก
ธนาคาร และมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรม รวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ที่เก่ียวกับผลประโยชน์
ภายนอกธนาคารให้ธนาคารทราบ 
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11. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าผลการ
ประเมินมาประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทัง้เพื่อให้ได้ทราบ
มมุมองด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารมีต่อการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นข้อมูล
สะท้อนกลบัให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน าไปพิจารณาด าเนินการให้การบริหารจดัการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลสงูสดุ 

 ประธานกรรมการธนาคารสือ่สารผลการประเมิน มมุมอง ความคาดหวงัของคณะกรรมการธนาคารให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ  

12. เลขานกุารบริษัท 

 จดัให้มีเลขานกุารบริษัทซึง่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่คณะกรรมการธนาคาร
จะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าทีใ่นการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการธนาคาร 

 เลขานกุารบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะเลขานกุารบริษัท 
กลา่วคอื มีวฒุกิารศกึษาด้านกฎหมายหรือบญัชี หรือได้ผา่นการอบรมในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิ
หน้าที่ของเลขานกุารบริษัท และธนาคารจะเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทในรายงาน
ประจ าปีของธนาคาร 

 สง่เสริมให้เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่องด้านกฎหมาย การบญัชี หรือการ
ปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุารบริษัท 

 


