หลักการกากับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารตระหนักและให้ ความสาคัญกับสิทธิ ของผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยสิทธิ ของผู้ถือหุ้นที่
กฎหมายกาหนดไว้ แล้ วรวมถึงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้ บคุ คล
อื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตังและ
้
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมีสว่ นร่ วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายในธนาคาร และ
สิทธิ ในการได้ รับข้ อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของเงินทุน เปลี่ยนแปลงอานาจควบคุม หรื อเมื่อมีการซื ้อขาย
สินทรัพย์ที่สาคัญของธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของธนาคาร สิทธิ
ในการมีสว่ นร่วมในการเสริ มสร้ างผลการดาเนินงานของธนาคาร สิทธิในการมีสว่ นแบ่งในกาไรของธนาคาร และสิทธิที่จะ
ได้ รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็ นต้ น ขณะเดียวกันคณะกรรมการธนาคารมีความมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทุกคนได้ ใช้ สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่ โดยธนาคารจะไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
แนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อเป็ นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตน คณะกรรมการธนาคารจึงได้ กาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1.

การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1

การกาหนดวันและสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะจัดขึ ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
ธนาคารหรื อตามแต่ที่กฎหมายจะกาหนด
 ธนาคารอาจเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการธนาคารเห็นความจาเป็ นหรื อสมควร
ในทานองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าชื่อทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการธนาคารเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อใดก็ได้ ตามข้ อบังคับของธนาคารที่กาหนดไว้ ในกรณีนี ้ คณะกรรมการธนาคารจะจัดให้ มกี าร
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการธนาคารส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้ าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยหลีกเลีย่ งการกาหนดวันประชุมที่อยูใ่ นช่วงวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์ และจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น ณ สานักงานของธนาคารหรื อสถานที่อื่นใดที่มกี ารคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
ที่จะเข้ าร่วมประชุ

1.2 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะมี
รายละเอียดข้ อเท็จจริ งและเหตุผล และระบุอย่างชัดเจนว่า เป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ
เพื่อพิจารณา (แล้ วแต่กรณี ) ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารในเรื่ องที่เสนอมีความครบถ้ วน
เพียงพอ รวมทังระบุ
้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ
 พยายามอย่างเต็มความสามารถทีจ่ ะจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 28 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
บนเว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลา
ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้ าก่อนได้ รับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสาร
 โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็ น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
 อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติโดยจัดทาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นภาษาอังกฤษและ
เผยแพร่พร้ อมกับฉบับภาษาไทย
1.3 การมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
 สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้
โดยธนาคารจะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น หรื อผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดังกล่าวได้ ทางเว็บไซต์ของธนาคาร
 ระบุถึงเอกสารหรื อหลักฐานที่ใช้ ในการมอบฉันทะเพื่อเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้
ถือหุ้นอย่างชัดเจน และหลีกเลีย่ งการกาหนดเงื่อนไขซึง่ ทาให้ ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 เสนอชื่อกรรมการอิสระของธนาคารอย่างน้ อย 1 ท่านเป็ นทางเลือกให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ ในกรณีที่ผ้ ู
ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.4 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยธนาคารจะ
เผยแพร่รายละเอียดวิธีการส่งคาถามล่วงหน้ าไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร
 อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมได้ ลว่ งหน้ าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
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และให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ ว โดยให้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
 จัดให้ มีบคุ ลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ที่จะเข้ าร่วมประชุม เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิ ในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่
 แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และชี ้แจงกฎเกณฑ์และวิธีการ
ในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่ มการประชุม
 ใช้ บตั รลงคะแนนในทุกระเบียบวาระที่ต้องมีการลงมติ
การนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
เป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและภายในเวลาอันเหมาะสม โดยนับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง นับคะแนนเสียงข้ างมาก
หรื อคะแนนเสียงตามที่กฎหมายกาหนดสาหรับระเบียบวาระนันๆ
้ เป็ นมติ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้
สาหรับการตรวจสอบในภายหลังเป็ นระยะเวลาตามทีเ่ ห็นสมควร
 จัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกับ
ธนาคาร
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ แจ้ ง
ไว้ ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่สนับสนุนให้ มีการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ า
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนสาหรับกรรมการ ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นตัวเงิน และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ โดยธนาคารจะนาเสนอนโยบายและแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถาม โดยให้ เวลาอย่างเหมาะสม และให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องชี ้แจงและให้
ข้ อมูลต่างๆ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างครบถ้ วน
1.5 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการของธนาคาร
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิในการเสนอเรื่ องที่พิจารณาแล้ วเห็นว่าสาคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็ น
ระเบียบวาระเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี รวมถึงการเสนอ
ชื่อผู้ที่ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการของธนาคาร เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาและดาเนินการตามขันตอนต่
้
อไป
 เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการของธนาคาร รวมทังข้
้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและ
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กรรมการอิสระของธนาคารไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมัน่ ใจได้ ว่าจะได้ รับการปฏิบตั ิ
อย่างเท่าเทียมกัน
 ประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยทัว่ กันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของธนาคารในช่วง
3 เดือนสุดท้ ายก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของธนาคารเกี่ยวกับการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการของธนาคารสาหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในปี ถดั ไป
1.6 การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริ หาร
 คณะกรรมการธนาคารให้ ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้ สนับสนุนให้ กรรมการของธนาคาร
ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริ หารและฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
ผู้สอบบัญชีเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
และผู้บริ หารในเรื่ องทีเ่ กี่ยวข้ องได้
1.7 มติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 จัดให้ มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้ วน โดยบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้ าและไม่เข้ า
ร่วมประชุม สัดส่วนของกรรมการที่เข้ าร่วมและไม่เข้ าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับ
คะแนน คาชี ้แจงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ คาถามคาตอบ ความคิดเห็นของที่ประชุม ผลของการลงคะแนน
โดยแยกเป็ นจานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ และมติของที่
ประชุม
 เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทาการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
 ดูแลให้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสนับสนุนให้ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของธนาคารภายใน 14
วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
2.

การจ่ายเงินปั นผล
 คณะกรรมการธนาคารกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยจะพิจารณาฐานะการดาเนินงาน แนวโน้ มการ
ดาเนินธุรกิจของธนาคาร สภาวะอุตสาหกรรม และความต้ องการใช้ เงินทุน โดยการจ่ายเงิน
ปั นผลจะกาหนด
จ่ายจากกาไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจะ
รวมถึงการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น การจ่ายเงินปั นผลนี ้มีการเปลีย่ นแปลงได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต
 ในระเบียบวาระเรื่ องเงินปั นผล ธนาคารจะเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายเงินปั นผล จานวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย
พร้ อมทังเหตุ
้ ผลและข้ อมูลประกอบการพิจารณาให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และในกรณีที่เสนอให้ งดจ่ายเงินปันผล ธนาคาร
จะเปิ ดเผยเหตุผลและข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ วยเช่นกัน
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 แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยเร็ วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ปั นผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรั พย์ฯ และเว็บไซต์ของธนาคาร และจ่ายเงินปั นผลภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมตั ิ (แล้ วแต่กรณี)
3.

การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เป็ นผู้แต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารทุก ปี โดยผู้สอบ
บัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ธนาคารเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิต้อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร
 เปิ ดเผยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังอย่
้ างครบถ้ วน อาทิ ชื่อผู้สอบบัญชี
บริ ษัทที่สงั กัด ประวัติหรื อข้ อมูล รวมถึงค่าบริ การ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี

4.

การติดต่อขอข้ อมูลเกี่ยวกับธนาคาร
 จัดให้ มีช่องทางที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถติดต่อขอข้ อมูลเกี่ยวกับธนาคารได้ โดยตรงจากเลขานุการบริ ษัท (Company
Secretary) หรื อนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคาร

5.

การซื ้อหุ้นคืน
 ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้ องอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรมในการซื ้อหุ้นคืน (ถ้ ามี)

6.

การติดต่อสือ่ สารระหว่างผู้ถือหุ้น
 ไม่กีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการติดต่อสือ่ สารกันระหว่างผู้ถือหุ้นของธนาคาร
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการธนาคารเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
แนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้ รับการปฏิบตั ิและได้ รับการปกป้องสิทธิพื ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการธนาคารจึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1.

ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น การรับสารสนเทศ และการออกเสียงลงคะแนน โดย
ถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นรายนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนัน้

2.

อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและสนับสนุนโอกาสของผู้ถือหุ้นในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอคาถามในที่ประชุม
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หมวดที่ 3 บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร กรรมการแต่ละท่านเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
ทังหมดและมี
้
สว่ นร่วมในการกากับดูแลกิจการของธนาคารด้ วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
โดยในการประกอบธุรกิจของธนาคาร มีผ้ มู ีสว่ นได้ เสียหลายกลุม่ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน คูค่ ้ า คูแ่ ข่งทางการค้ า
เจ้ าหนี ้ รวมทังชุ
้ มชนและสังคม ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะต้ องได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดีจากธนาคารตามสิทธิที่มีอยูต่ าม
กฎหมายและข้ อตกลงทีม่ ีอยูก่ บั ธนาคารอย่างเป็ นธรรม
แนวทางปฏิบตั ิ
1.

พัฒนาเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีสว่ นร่วมในการสร้ างเสริ มผลการดาเนินงาน
ของธนาคาร โดยการส่งข้ อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารมายังผู้บริ หารของธนาคาร ซึง่ เป็ นกระบวนการ
ส่งเสริ มให้ เกิดความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างความมัง่ คงทางการเงินและความ
ยัง่ ยืนของกิจการ

2.

จัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่อง การกระทาผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสือ่ สารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังกรรมการอิสระ หรื อติดต่อผ่านศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนของธนาคาร นอกจากนี ้
พนักงานธนาคารสามารถติดต่อมายังประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้ าหน้ าที่กากับดูแลกิจการ หรื อหัวหน้ าสานักตรวจสอบภายในได้ โดยตรง เพื่อแจ้ ง
เบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนจากการกระทาผิด
ธนาคารมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต โดยธนาคารจะไม่กระทาการใดที่มี
ลักษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้ าง หรื อบุคคลอื่นใดที่รับจ้ างทางานให้ แก่ธนาคาร เนื่องจากการ
แจ้ งเบาะแสดังกล่าว และธนาคารให้ ความสาคัญกับการเก็บรักษาข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแส ข้ อมูลการร้ องเรี ยน และ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้ เป็ นความลับ ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวจะรับรู้ เฉพาะในกลุม่ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายและเกี่ยวข้ องด้ วย
หรื อเป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนดเท่านัน้ นอกจากนี ้ ผู้ร้องเรี ยนสามารถยื่นข้ อร้ องเรี ยนเป็ นความลับ ทังนี
้ ้
ธนาคารจะดาเนินการตามกระบวนการรับเรื่ องร้ องเรี ยน และระเบียบการสอบสวนข้ อเท็จจริ งและพิจารณาโทษทางวินยั ที่
ธนาคารกาหนด

3.

เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจว่าผู้มีส่วนได้ เสียทุ กกลุ่มจะได้ รับการดูแลตามสิทธิ และข้ อตกลงที่มีอยู่กับธนาคาร
อย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการธนาคารจึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ไว้ ดงั นี ้
3.1

บทบาท การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้ เกิดผลประกอบการที่ดี มีความ
สามารถในการแข่งขัน มีการเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยคานึงถึงสภาวะความเสีย่ งในปั จจุบนั
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และอนาคต เพื่อให้ เกิดการเพิม่ มูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว โดยธนาคารมีหน้ าที่ในการดาเนินงาน
เปิ ดเผยข้ อมูลให้ เกิดความโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สนิ และธารงไว้ ซงึ่ ชื่อเสียง
ของธนาคาร
3.2

บทบาท การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อพนักงาน
พนักงานทุกคนของธนาคารเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่ายิ่งและเป็ นปั จจัยหลักของความสาเร็ จในการดาเนิน
ธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิตอ่ พนักงานไว้ ดงั นี ้
 จัดให้ มีการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทางานของ
พนักงานอย่างทัว่ ถึงและสมา่ เสมอ
รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานเข้ าร่วมการอบรมและสัมมนากับ
สถาบันที่เชี่ยวชาญภายนอก
 จัดให้ มีระบบการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม เสมอภาค และเทียบเคียงได้ กบั
ผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึง่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมทังค่
้ าตอบแทนเมื่อเกษี ยณอายุแก่
พนักงานเพื่อสร้ างความมัน่ คงในชีวิต
 จัดให้ มีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องการแต่งตัง้ โยกย้ าย รวมถึงการให้ รางวัลและการ
ลงโทษ มีการปฏิบตั ิโดยความสุจริ ตใจ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนักงาน
 เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิกบั พนักงานทุกคนอย่างให้ เกียรติ ให้ ความเคารพใน
สิทธิสว่ นบุคคลของพนักงานทุกคน และเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเฉพาะทีจ่ าเป็ นโดยถือ
เป็ นความลับ โดยธนาคารไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องด้ วยเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ
ความพิการ หรื อรสนิยมทางเพศ และไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตั ิทผี่ ิดกฎหมายทุกรูปแบบ
 กาหนดให้ มีการดูแล บริ หารจัดการ และการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้
เกียรติ ให้ โอกาสในการทางานแก่พนักงานทุกระดับ มุง่ เน้ นการพัฒนาเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศในการทางานที่ดี
 ให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
อยูเ่ สมอ รวมถึงมีสวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี และการจัดทาประกัน
อุบตั ิเหตุและสุขภาพให้ แก่พนักงาน
 กาหนดให้ มีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของพนักงาน
ตามคุณค่าที่ธนาคารมุง่ หวัง เพื่อประโยชน์ในการสร้ างมาตรฐานด้ านพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยธนาคารได้ จดั ให้ มกี ารเผยแพร่ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้
พนักงานทราบโดยทัว่ กัน เพื่อให้ ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั คิ วบคูไ่ ปกับข้ อบังคับและระเบียบพนักงานของ
ธนาคาร และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิอยูเ่ สมอ
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 สือ่ สารให้ พนักงานเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ขององค์กร
เพื่อให้ พนักงานมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้ างมูลค่าขององค์กร
 จัดให้ มีระเบียบปฏิบตั ิและกระบวนการในการดาเนินการกับเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยน
3.3

บทบาท การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อลูกค้ า
คณะกรรมการธนาคารถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าที่มีตอ่ ธนาคารเป็ นสิง่ สาคัญ
อย่างยิ่ง จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าของธนาคารไว้ ดงั นี ้
 มุง่ สร้ างนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทางาน
เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและการบริ การที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ า โดยคานึงถึงความต้ องการและ
ประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
 เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ า
 ทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดหรื อใช้ ประโยชน์จาก
ความเข้ าใจผิดของลูกค้ า และไม่เป็ นการกระตุ้นการสร้ างนิสยั ที่ไม่พงึ ประสงค์
 ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างเป็ นธรรมโดยไม่กาหนดเงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรม
และจัดให้ มีระบบการ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด และด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เอา
ใจใส่และสม่าเสมอ
 รักษาข้ อมูลความลับของลูกค้ า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้ า ยกเว้ นได้ รับอนุญาตจากลูกค้ าหรื อมีหน้ าที่
ต้ องเปิ ดเผยตามที่กฎหมายกาหนด ธนาคารจะไม่ค้ากาไรจากการเปิ ดเผยข้ อมูลความลับของลูกค้ า
พนักงานจะต้ อ งไม่ปรึ กษาธุร กิ จ ที่ เกี่ ย วกับลูก ค้ า ของตนกับพนัก งานอื่น ที่ ไม่เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี ้
ธนาคารปฏิบัติต ามกฎหมายและระเบี ยบข้ อ บังคับอื่ น ซึ่ง วางข้ อ จากัด เพิ่ม เติ มเกี่ ยวกับ การรั ก ษา
ความลับของข้ อมูลลูกค้ า ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้ อมูลลูก ค้ า พนักงาน
จะต้ องซักถามการรักษาความลับกับหัวหน้ าฝ่ าย สานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน หรื อฝ่ ายกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานและตรวจสอบภายใน
 ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ าและรับฟั งข้ อคิดเห็น เพื่อพัฒนาและปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์และ
บริ การของธนาคาร รวมทังรั
้ บฟั งเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การของธนาคาร ซึ่งเมื่อ
ได้ รับเรื่ องแล้ ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องดาเนินการตรวจสอบและให้ การแก้ ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน

3.4 บทบาท การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อคูค่ ้ า
 ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าทุกรายด้ วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทาธุรกิจ
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 ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งได้ ธนาคารจะรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ าทราบโดยเร็ ว เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
โดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
 จัดให้ มีระเบียบและวิธีปฏิบตั ิวา่ ด้ วยการจัดซื ้อ/ จัดจ้ าง โดยการคัดเลือกผู้ขาย คู่สญ
ั ญา หรื อที่ปรึ กษา
ต้ องอยู่บนพื ้นฐานของหลักการว่าธนาคารต้ องได้ รับประโยชน์สงู สุด ภายใต้ กระบวนการคัดเลือกที่
โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ ามมิให้ พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้ า
รับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีข้อมูลการเรี ยก หรื อการรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น ให้ พงึ เปิ ดเผยรายละเอียดต่อคูค่ ้ าและร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
 จัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลมิให้ มีการนาข้ อมูลความลับของคูค่ ้ าไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ เพื่อดาเนิน
ธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
 จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้ วน
 ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อสนับสนุนบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมายหรื อเป็ นภัยต่อสังคมและ
ความมัน่ คงของประเทศ หรื อกิจกรรมใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน
3.5

บทบาท การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่งทางการค้ า
ธนาคารดาเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริ ยธรรม และมีระบบการควบคุมดูแลมิให้ มีการดาเนินการใดๆ
เพื่อให้ ได้ มาหรื อใช้ ข้อมูลความลับทางการค้ าของคูแ่ ข่งทางการค้ าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ทาลาย
ชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าหรื อกล่าวหาในทางร้ ายโดยปราศจากมูลความจริ ง

3.6

บทบาท การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อเจ้ าหนี ้ รวมถึงเจ้ าหนี ้ค ้าประกัน
 ปฏิบตั ิตามสัญญาและข้ อผูกพันต่างๆ ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้และเจ้ าหนี ้ค ้าประกันของธนาคารอย่างเคร่ งครัด ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ การใช้ เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค ้าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่
ได้ ให้ ข้อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้และเจ้ าหนี ้ค ้าประกันของธนาคาร ภายใต้ กฎหมายหรื อข้ อกาหนดอื่นใดที่มี
ผลบังคับใช้ กบั ธนาคาร
 รายงานฐานะและข้ อมูลทางการเงินของธนาคารต่อเจ้ าหนี ้ด้ วยความถูกต้ องและซื่อสัตย์อย่างสม่าเสมอ
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ ได้ ธนาคารจะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบโดยเร็ ว เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
โดยธนาคารมุง่ มัน่ ในการรักษา
สัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับเจ้ าหนี ้และให้ ความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
 กาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารเงินทุนเพื่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ ง เพื่อป้องกันมิให้ ธนาคารอยู่ในฐานะ
ที่ยากลาบากในการชาระหนี ้คืนแก่เจ้ าหนี ้ อีกทังมี
้ การบริ หารสภาพคล่องเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการชาระคืน
หนี ้ให้ แก่เจ้ าหนี ้ของธนาคารอย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
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 กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้
เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
(Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที่เหมาะสม สามารถรองรับความ
เสีย่ งที่มีนยั สาคัญครบทุกด้ าน ทังภายใต้
้
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้ องตามแนว
ทางการกากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.7

บทบาท การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อม
คณะกรรมการธนาคารให้ ความสาคัญในเรื่ องความรั บผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม จึงได้
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ชุมชน สังคมส่วนรวม และสิง่ แวดล้ อมไว้ ดงั นี ้
 ทาหน้ าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ส่งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ย์เป็ น
ประมุข และวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยพนักงานมีสทิ ธิและเสรี ภาพทางการเมือง ซึง่ ถือเป็ นสิทธิ
ส่วนตัว แต่ห้ามมิให้ พนักงานใช้ สทิ ธิหรื อสนับสนุนทางการเมืองในนามของธนาคาร
 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มกี ารปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
 เปิ ดเผยนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของธนาคารต่อสาธารณชน และไม่ให้ ความร่วมมือหรื อสนับสนุน
บุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมาย เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อเป็ นภัยต่อสังคม
และความมัน่ คงของประเทศ
 ไม่ดาเนินธุรกิจใดๆ ที่มีสว่ นทาให้ ชมุ ชน สังคมส่วนรวม และสิง่ แวดล้ อมได้ รับความเสียหาย และจะไม่
สร้ างผลกาไรบนภาระของสังคม
 ยึดมัน่ ในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกค้ าและผู้ถือหุ้นให้ สอดคล้ องกับประโยชน์ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนของประเทศ โดยธนาคารมุ่งเน้ นการ
เติบโตควบคูก่ บั การพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนไทย
 พยายามช่วยเหลือและพัฒนาตลาดการเงิน ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศให้ มีการเติบโต
อย่างมัน่ คง
 สนับ สนุนการนาเอาความรู้ ความเชี่ ย วชาญในด้ านธุร กิ จของธนาคาร บริ ษัท ในกลุ่ม ธุร กิ จ ฯ และ
พนักงาน อาทิ ด้ านการบริ หารจัดการ การจัดการการเงินและการลงทุน การวางระบบ และกฎหมาย
เป็ นต้ น ไปใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมส่วนรวม
 ส่งเสริ มให้ มีการให้ ความรู้และฝึ กอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้ อมให้ เกิ ดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง รวมถึง
รณรงค์และสร้ างจิตสานึกให้ แก่พนักงานในการอนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่าง
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
 สนับสนุนให้ บคุ ลากรเป็ นอาสาสมัครหรื อมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมและงานสาธารณกุศล
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 จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสาธารณกุศลอย่างเหมาะสม โดยจะไม่จากัดอยู่แต่
โครงการและกิจกรรมที่เอื ้อประโยชน์ทางภาษี เท่านัน้
 มีสว่ นร่ วมทางสังคมในการให้ การสนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมที่ธารงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีในการให้ การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนา
อย่างสม่าเสมอ
 ส่งเสริ มให้ ชุมชนโดยรอบของธนาคารและชุมชนต่างๆ มีความเข้ มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่าง
ยัง่ ยืน ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นสุข
4.

ธนาคารได้ กาหนดนโยบายภายในเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียรวมถึงสังคมโดยรวมมัน่ ใจได้ ว่าธนาคารได้ ดาเนินธุรกิจ
อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรมต่อบุคคลทุกกลุม่ ตัวอย่างเช่น
4.1

การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของธนาคารเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ
 จัดให้ มีมาตรการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการป้องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อหาประโยชน์สว่ น
ตนหรื อเอื ้อประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบผู้อื่น โดยธนาคารห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง อาทิ คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ ข้อมูลภายในที่
เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของธนาคารและยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร
 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ทราบข้ อมูลที่สาคัญของธนาคารและงบการเงินซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของธนาคารในช่วงระหว่าง 7 วันก่อนวันสิ ้นไตรมาสจนกระทัง่ ธนาคารได้ เปิ ดเผยงบการเงิน
ต่อสาธารณชนแล้ วเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ช่วงการซื ้อขายหลักทรัพย์ (Trading Session)
 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
การเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร จะต้ องขออนุมตั ิซื ้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารล่วงหน้ า
ก่อนวันที่ต้องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร 1 วัน โดยคาขออนุมตั ิจะมีผลใช้ บงั คับ 3 วันทาการ
นับถัดจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิ
 จัดให้ มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารของกรรมการและผู้บริ หารทุกคนที่ มีหน้ าที่
รายงานการถื อครองหลักทรั พย์ ตามกฎหมายในการประชุม คณะกรรมการธนาคารอย่างน้ อยทุก
ไตรมาส
 จัดให้ มีการสือ่ สารระเบียบปฏิบตั ิวา่ ด้ วยข้ อมูลภายในของธนาคารแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ทุกระดับอย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กรและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ รั บทราบถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าว

4.2

การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 “ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” เกิดขึ ้นเมื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความขัดแย้ งหรื อ
คาดว่าจะมีความขัดแย้ งไม่วา่ ในทางใดทางหนึง่ กับผลประโยชน์โดยรวมของธนาคาร
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 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคารต้ องหลีกเลีย่ งการมีสว่ นร่ วมในการดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ซึ่งสื่อความไม่เหมาะสม ผิดจริ ยธรรม หรื อทาให้ ธนาคาร
เสียชื่ อ เสียงได้ รวมทัง้ หลีก เลี่ยงกิ จกรรม ผลประโยชน์ หรื อ การเข้ า ร่ ว มใดๆ ที่อ าจกระทบการใช้
วิจารณญาณและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน หรื อทาให้ ธนาคาร ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น และ
ประชาชนทัว่ ไปไม่ได้ รับประโยชน์สงู สุด
 จัดให้ มีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทังกระตุ
้
้ นให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคารตระหนักถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคาร
กับบุคคลดังกล่าวและให้ หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ
ธนาคาร อย่างไรก็ดี ธนาคารไม่สามารถคาดเดาถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทกุ อย่างที่อาจเกิดขึ ้น
ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจะต้ องได้ รับการจัดการ
ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมและความรับผิดชอบ
4.3

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 ไม่สนับสนุนให้ มีการเข้ าทารายการระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคล
ที่เกี่ยวข้ อง (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) ทังนี
้ ้ เพื่ อเป็ นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ ้นระหว่างธนาคารและบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้ ธนาคารอาจมีความจาเป็ นต้ อง
เข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร ทังนี
้ ้ การ
เข้ าทารายการดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
 จัดให้ มีระเบียบปฏิบตั ิวา่ ด้ วยการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้ การตกลงเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชดั เจน ผ่านกระบวนการพิจารณา
อย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล และเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือ
หุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ
 กรรมการหรื อผู้บริ หารของธนาคารที่มีสว่ นได้ เสียหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกรรมใดจะต้ องรายงานการ
มีส่วนได้ เสียก่อนการพิจารณาธุรกรรมนัน้ และไม่เข้ าร่ วมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณา
ธุรกรรมนัน้ เพื่อให้ การตัดสินใจเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคารอย่างเต็มที่
 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีอานาจในการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของรายการดังกล่าวให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร

4.4

การซื ้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน
 ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริ หาร ผู้บริ หารของธนาคาร รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั
ไม่บ รรลุนิ ติ ภาวะของกรรมการ กรรมการบริ ห าร ผู้บ ริ ห ารของธนาคาร จะต้ อ งเปิ ด บัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ในกลุม่ ธุรกิจฯ หรื อได้ รับการยกเว้ นภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
โดยการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดพื ้นฐาน โดยมิได้ เป็ น
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การเอาเปรี ยบผู้อื่นอย่างไม่ยตุ ิธรรมหรื อด้ วยวิธีการที่ไม่ถกู จริ ยธรรมหรื อไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย และ
การเข้ าทารายการดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามธุรกรรมปกติและอยู่บนพื ้นฐานเดียวกันกับรายการที่ทา
กับลูกค้ า
4.5

กิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคาร
 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ อาจมีการดาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจนอกธนาคารหรื อบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจ ฯ อาทิ เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นในธุรกิจอื่น เป็ นพนักงานใน
กิจการของครอบครั ว หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทอื่น ทัง้ นี ้ ความเหมาะสมในการดาเนินกิ จกรรม
ดังกล่าวขึน้ อยู่กับปั จ จัยหลายประการ ได้ แก่ ลักษณะและขอบเขตของผลประโยชน์ นอกธนาคาร
ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับกิจกรรมดังกล่าวและหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
 ก่อนกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคารและบริ ษั ทในกลุ่มธุร กิ จ ฯ จะเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการหรื อผู้บริ หารของหน่วยงานหรื อธุรกิ จอื่น จะต้ องได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก
หน่วยงานที่ธนาคารมอบหมายตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจ ฯ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายและ
ระเบียบเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์นอกธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจ ฯ อย่างเคร่ งครัด เช่น รายงาน
กิจกรรมทางธุรกิจนอกธนาคารทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัทและห้ างหุ้นส่วนจากัด ต่อ
ธนาคาร เพื่อพิจารณาถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น

4.6

การไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
 เคารพในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่น
 ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ่ง ต่ า งๆ (เสี ย ง ภาพ หรื อ ข้ อ ความ) ที่ บุค คลอื่ น ได้ จ ดสิ ท ธิ บัต ร
เครื่ องหมายการค้ า หรื อลิขสิทธิ์ไว้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต ไม่ว่าสิ่งนันจะได้
้
รับมาอย่างไรก็ตาม ทังนี
้ ้ ให้
รวมถึงการใช้ โปรแกรมหรื อเครื่ องมืออื่นใดซึ่งทาขึน้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรื อละเมิดสิทธิ ในทรั พย์ สินทาง
ปั ญญาของผู้อื่นด้ วย

4.7

การต่อต้ านคอร์ รัปชันและการให้ สนิ บน
 ธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีเจตนารมณ์และมุ่งมัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบ โดย
ยึด ถื อ ปฏิ บัติ ต ามนโยบายต่อ ต้ า นคอร์ รั ป ชัน ของธนาคารและบริ ษั ท ในกลุ่ม ธุ ร กิ จ ฯ และระเบี ย บ
ข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการต่อต้ านคอร์ รัปชันของประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด รวมถึงจะ
ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อเป็ น
ภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ
 สื่อสารนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ พนักงานทราบโดยทัว่ กัน
รวมถึงจัดให้ มีการฝึ กอบรมและทบทวนความรู้ ความเข้ าใจให้ กับ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อต่อต้ านคอร์ รัปชันเป็ นประจา
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 จัดให้ มี ช่อ งทางการร้ องเรี ยนหรื อแจ้ ง เบาะแสเกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมที่ ส่อ ถึง การทุจริ ตคอร์ รัป ชั น หรื อ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรของธนาคาร โดยมีกลไกคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและผู้แจ้ งเบาะแส และให้
ความสาคัญกับการรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนและผู้แจ้ งเบาะแส การร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐานไว้
เป็ นความลับ
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับธนาคาร ทังข้
้ อมูลทางการเงินและ
ข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคารต้ องเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทันเวลา ผ่าน
ช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่าย และน่าเชื่อถือ ตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจว่าข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับธนาคารจะได้ รับการเปิ ดเผยอย่างครบถ้ วน โปร่ งใส ทันเวลา
คณะกรรมการธนาคารจึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1.

เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของธนาคาร ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส เข้ าใจง่าย และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) เว็บไซต์ของธนาคารทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อ มวลชน (แล้ วแต่กรณี ) อย่างสม่า เสมอ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รั บทราบข้ อมูล
ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

2.

การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของธนาคารจะต้ องมัน่ ใจว่ามิได้ สง่ ผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ ระหว่างลูกค้ าและธนาคาร
หรื อล่วงละเมิดข้ อมูลที่ถือว่าเป็ นความลับของลูกค้ า ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น

3.

ในการปฏิบัติหน้ าที่ที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้ อมูลที่ถือเป็ นความลับ ทุกคนจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ ระเบียบ
ข้ อบังคับของธนาคาร

4.

เผยแพร่หลักการกากับดูแลกิจการและแนวทางและนโยบายในการดาเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
พร้ อมทังผลการปฏิ
้
บตั ิงานตามหลักการและนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี เว็บไซต์ของ
ธนาคาร เป็ นต้ น

5.

จัดให้ มีการเปิ ดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย
ประธานกรรมการธนาคารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี

6.

ดูแลให้ รายงานประจาปี รวมทังการวิ
้
เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and
Analysis/ MD&A) สะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ และสนับสนุนให้ มีการจัดทา MD&A
เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส

7.

เปิ ดเผยบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของ
การประชุม จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา ความเห็นจากการทาหน้ าที่ และรายงาน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
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8.

เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุด
ย่อยในภาพรวมในรายงานประจาปี

9.

เปิ ดเผยข้ อมูลของที่ปรึ กษาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเป็ นอิ สระและไม่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในรายงานประจาปี (หากมีการแต่งตัง)้

10.

เปิ ด เผยนโยบายการจ่า ยค่าตอบแทนแก่ กรรมการและผู้บริ หารที่สะท้ อ นถึง ภาระหน้ าที่ และความรั บผิด ชอบ
โครงสร้ างค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับจากการเป็ นกรรมการของธนาคาร ค่าตอบแทนที่กรรมการได้ รับ
จากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รายละเอียดการทารายการระหว่างกัน โครงสร้ าง
การถือหุ้น โครงสร้ างกลุม่ ธุร กิจฯ หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริ หาร และข้ อมูลต่างๆ ของ
กรรมการและผู้บริ หาร อาทิ ข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารทังทางตรงและทางอ้
้
อม ข้ อมูลการดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น และข้ อมูลการฝึ กอบรมและการพัฒนาความรู้ เป็ นต้ น ในรายงาน
ประจาปี

11.

เปิ ดเผยบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทในรายงานประจาปี

12.

เปิ ดเผยข้ อ มูลด้ านธรรมาภิบ าลที่สาคัญ ต่อ ผู้ถื อหุ้นและสาธารณชน เพื่อ สนับสนุนและแสดงให้ เ ห็น ถึง การมี
ธรรมาภิบาลที่ดี

13.

เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของธนาคารที่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ วบนเว็บไซต์ของ
ธนาคารทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ และปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

14.

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กบั ผู้ลงทุน ทาหน้ าที่เผยแพร่ ข้อมูลทางการเงินและข้ อมูลโดยทัว่ ไปของธนาคาร
แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคาร และเป็ นช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และนักลงทุนที่สนใจติดต่อสื่อสารกับธนาคาร โดยธนาคารมีขนตอนที
ั้
่ชั ดเจนในการเปิ ดเผยข้ อมูลทังในกรณี
้
ปกติ
และกรณีเร่งด่วน

15.

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ และบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อ
กรรมการผู้จดั การใหญ่มีอานาจในการแถลงข่าวสารในนามธนาคารหรื อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้ อมูลสาคัญของ
ธนาคาร อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่อาจมอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารในแต่ละ
สายงานรับหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของธนาคารที่เกี่ยวข้ องกับสายงานนันๆ
้ ได้

16.

ดูแลให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคาร อาทิ ผู้บริ หารระดับสูงด้ านบัญชี และ
การเงิ น นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษัท มีความรู้ ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรั บผิดชอบ และมีจานวน
เพียงพอ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ โครงสร้ าง
คณะกรรมการธนาคารที่เหมาะสมและอานาจหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบที่ชดั เจนของคณะกรรมการธนาคารจึงเป็ นสิง่ ที่จาเป็ น
ต่อประสิทธิภาพการทางาน อีกทังบุ
้ คคลทีจ่ ะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของธนาคารจะต้ องเป็ นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ตอ่
หน้ าที่ มีวิสยั ทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทังจะต้
้ องอุทิศเวลาให้ กบั ธนาคาร เพื่อทีจ่ ะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่าง
เต็มที่ และด้ วยความมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนัน้ เพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ธนาคารจึงมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยกากับดูแล
ศึกษาและกลัน่ กรองงานตามความจาเป็ น
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้ โครงสร้ างคณะกรรมการธนาคารเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทังเพื
้ ่อให้ กรอบการทางานและ
อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารมีความชัด เจน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1.

โครงสร้ างคณะกรรมการธนาคาร
1.1

องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ ว ยกรรมการอิสระอย่า งน้ อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการของ
ธนาคารทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีจานวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการธนาคารทังหมด
้
 ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่ป็นผู้บริ หาร เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 มีความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการธนาคาร เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
เพศ และอายุ เป็ นต้ น ที่เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้ อน ลักษณะธุรกิจ ความเสี่ยงและกลยุทธ์ ของ
กลุม่ ธุรกิจฯ โดยมีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 ท่านที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลัก
ของธนาคาร และมีกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่านที่มีความรู้หรื อประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2

คุณสมบัติของกรรมการ
 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ มีความเข้ าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนิน
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ธุรกิจของธนาคารทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
รวมถึงสามารถนาเสนอมุมมองที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่สาคัญ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวมต่อธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจ ฯ และสร้ าง
ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม
 มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีจริ ยธรรม
 กรรมการทุกท่านต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้ วย
บริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานทางการที่
กากับดูแลธนาคาร และกรณีกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่ธนาคาร ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดด้ วย
 สามารถอุทิศเวลาและทุม่ เทความสนใจให้ กบั ธนาคาร และพร้ อมที่จะเข้ าร่ วมการประชุมของธนาคาร
เสมอ
1.3

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ
กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งได้ อีก
 กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ ไม่เกิน 9 ปี และเมื่อพ้ นจากตาแหน่งกรรมการอิสระ
แล้ ว หากจะกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้ จะต้ องเว้ นระยะเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (สาหรับกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ
วันที่นโยบายฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับและดารงตาแหน่งมานานเกิน 9 ปี สามารถดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระต่อไปได้ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565)
 กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้ นจากตาแหน่งเป็ นเวลาไม่ถึง 2 ปี สามารถกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกได้ โดยนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งต่อเนื่องจากเดิม

1.4

การสรรหากรรมการ
 ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการของธนาคารต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร อีกทังเผยแพร่
้
ข้อกาหนด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของธนาคารไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่ อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของธนาคารเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการ
หรื อกรรมการอิสระของธนาคาร
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่คดั เลือก สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทัง้
ด้ านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อธนาคารและสมควรได้ รับการเสนอ
ชื่ อ เป็ น กรรมการ กรรมการอิ ส ระ หรื อ กรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการธนาคารหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังตามข้
้
อบังคับของธนาคาร
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 ในการสรรหากรรมการ หากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม
เพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการของธนาคาร ควรคานึงถึงผลการปฏิบัติหน้ าที่ที่ผ่านมาของกรรมการราย
ดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้ วย
 ในการสรรหากรรมการใหม่ ธนาคารได้ จดั ทา Board Skill Matrix หรื ออาจใช้ บริ ษัทที่ปรึ กษาหรื อ
ฐานข้ อมูลกรรมการ เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารและกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ฯ โดยพิ จ ารณาจากทั ก ษะที่ จ าเป็ นที่ ยั ง ขาดอยู่ ใ น
คณะกรรมการธนาคาร
 เมื่อกรรมการอิสระของธนาคารดารงตาแหน่งครบวาระหรื อมีเหตุจาเป็ นที่จะต้ องแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ
เพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะทาหน้ าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมทังด้
้ าน
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติขนต
ั ้ ่าตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาแต่งตังตามขั
้
นตอนที
้
่กาหนดในข้ อบังคับของธนาคารต่อไป
 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการของธนาคารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้ นแต่
วาระของกรรมการเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจเสนอชื่อ
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายให้ คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการของธนาคารแทนด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ โดย
บุคคลที่เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนจะมีวาระการด ารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนเข้ ามาแทน
1.5

การดารงตาแหน่งที่บริ ษัทอื่นของกรรมการ
 ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ ที่กรรมการได้ รับจากการเป็ นกรรมการที่หน่วยงานอื่น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของธนาคารได้ มีเวลาในการทาหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่ การ
ดารงตาแหน่งภายนอกธนาคารจะต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขว่าจะไม่ทาให้ เสียการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
ของธนาคาร
 กรรมการของธนาคารสามารถดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร หรื อกรรมการผู้
มีอานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างในบริ ษัทอื่นได้ อีกไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ โดยการเป็ น
ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามในบริ ษัทข้ างต้ น หากเป็ นใน
บริ ษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้ นบั แต่ละบริ ษัทเป็ นหนึ่งกลุม่ ธุรกิจ และหากเป็ นบริ ษัทที่ได้ มาจากการปรับ
โครงสร้ างหนี ้ ให้ นบั รวมเป็ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกันกับบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
 กรรมการของธนาคารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงใน
ั้
ประเทศและต่างประเทศได้ อีกไม่เกิน 4 บริ ษัท โดยไม่นบั รวมบริ ษั ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
ธนาคารได้ มาจากการปรับโครงสร้ างหนี ้

20 / 29

 กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของธนาคารไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอก
กลุม่ ธุรกิจฯ มากกว่า 2 แห่ง
 กรรมการของธนาคารไม่สามารถเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อเข้ า เป็ นกรรมการในบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษั ท
มหาชนอื่นๆ ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร เว้ น
แต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
 ก่อนที่กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของธนาคารจะเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ หรื อพนักงานของ
ธุร กิ จ อื่ น กรรมการท่า นดัง กล่า วจะต้ อ งได้ รั บอนุญาตจากธนาคาร และในกรณี ที่ ก รรมการที่ เ ป็ น
ผู้บริ หารของธนาคารจะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทงั ้
ในประเทศและต่างประเทศ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารของธนาคารก่อน เพื่อเป็ นการ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
 กรรมการเข้ าใหม่ทกุ ท่านต้ องเปิ ดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกธนาคารเมื่อเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการของธนาคาร และกรรมการทุกท่านมีหน้ าที่ต้องรายงานกิจกรรมรวมถึงแจ้ งเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
(ถ้ ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ภายนอกธนาคารให้ ธนาคารทราบ
2.

บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
2.1. กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในระยะสันและระยะยาว
้
ทังที
้ ่เป็ นด้ านการเงินและด้ านที่ไม่ใช่
การเงิน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญ ในภาพรวมของกลุม่ ธุรกิจฯ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนด พิจารณาอนุมตั ิแผนการดาเนินงานของกลุม่ ธุรกิจฯ โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมและปั จจัยต่างๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร กาหนดและอนุมตั ินโยบายต่างๆ ตามที่
กฎหมายหรื อหน่วยงานทางการที่กากับดูแลกาหนด และกากับควบคุมดูแลฝ่ ายจัดการโดยผ่านคณะ
กรรมการบริ ห ารให้ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ได้ รั บ การอนุมัติ ไว้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ ธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นและดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2.2. กากับดูแลให้ มีการจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญ เช่น เงินลงทุน บุคลากร และเทคโนโลยี เป็ นต้ น อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิ ภาพ และส่งเสริ มการคิดค้ นและนานวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการ
ดาเนินงานและการบริ หารความเสี่ยง และเอื ้อให้ ธนาคารสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
กาหนดไว้ อี กทัง้ ก าหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนบุค ลากรที่เหมาะสมและจูง ใจให้ ป ฏิบัติง านอย่างเต็ ม
ความสามารถด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และสอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง (Risk
Culture) โดยอาจมอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ หรื อคณะบุคคลที่ได้ รับมอบหมายรับผิดชอบใน
การดาเนินการและรายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
2.3. จัดให้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ที่ครอบคลุมถึงจริ ยธรรมทางธุรกิจ จริ ยธรรม
ของกรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร
2.4. กาหนดหรื อ อนุมัติ ก รอบการก ากับดูแ ลความเสี่ย ง (Risk Governance Framework) ที่ดี แ ละมี
ประสิทธิ ภาพ เพื่อรองรั บการดาเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนดภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยกาหนดระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) สาหรับการ
ดาเนินธุรกิจของธนาคารให้ เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งที่ธนาคารเผชิญอยู่ และกากับ ดูแลให้ การดาเนิน
ธุรกิจของธนาคารอยูภ่ ายในขอบเขตความเสีย่ งที่กาหนดไว้ ดูแลให้ ธนาคารมีระบบและกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ยงที่สามารถประมวลให้ เห็นความเสี่ยงในภาพรวมที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญทังหมด
้
(Comprehensive Risk Management Policy and Process) รวมทังดู
้ แลให้ คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงของธนาคารมีการกาหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางด้ านการบริ หารความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ โดยอย่างน้ อยที่สดุ จะต้ องครอบคลุมถึงความเสีย่ งด้ านเครดิต ด้ านตลาดและการลงทุน ด้ าน
สภาพคล่อ ง ด้ านปฏิ บัติการ ด้ านชื่ อเสีย ง ด้ านกฎหมาย ด้ า นกลยุทธ์ และด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
รวมถึงความเสี่ยงจากการออกผลิตภัณฑ์ และการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
ธนาคารต้ องทาหน้ าที่อนุมตั นิ โยบายดังกล่าว รวมทังทบทวนกลยุ
้
ทธ์การปฏิบตั ิงานจริ งและนโยบายในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอหรื อทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารมี
หน้ าที่กากับความเสี่ยงของกลุม่ ธุรกิจฯ และดูแลให้ กลุ่มธุรกิจฯ ดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ การ
บริ หารความเสี่ยงที่ธนาคารได้ กาหนดไว้ รวมถึง มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยงและ
ควบคุมดูแลให้ มีการสือ่ สารนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งให้ ทราบโดยทัว่ กัน
2.5. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิ ผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงโดยรวม
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างน้ อยปี ละครัง้ หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ โดยมีการ
หารื อและแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ยงในปั จจุบนั ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครบถ้ วน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่
และมีก ารดาเนิ นการตามนโยบายและกลยุท ธ์ ดัง กล่า วอย่า งมี ประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผล ทัง้ นี ้
คณะกรรมการธนาคารควรมีสว่ นร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานสายบริ หารความเสี่ยง
เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้ เพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
2.6. ดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ มีกลไกในการควบคุม กากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมถึง มี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทังมี
้ โครงสร้ างองค์กรที่เอื ้อ
ให้ การทาหน้ าที่ควบคุม กากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็ นอิสระและมี
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ การท าธุ ร กรรมต่ า งๆ เป็ นไปตามนโยบายและกระบวนการที่ ก าหนดอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้ องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
2.7. ศึกษาและทาความเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการ
ดาเนินงานของกิจการ และจัดให้ มีการถ่วงดุลอานาจของฝ่ ายจัดการและ/ หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม โดยให้ ความสาคัญต่อสัดส่วนหรื อจานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร
ด้ วย
2.8. พิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดบทบาทหน้ าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
ดูแลการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และ
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กากับกิจการ และคณะกรรมการบริ หาร เป็ นต้ น และจัดให้ มีการทบทวนบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้
2.9. กากับดูแลให้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดาเนินการให้ ฝ่ายจัดการกาหนดและจัดทาระบบการกากับดูแล
กิ จ การธนาคารที่ จ าเป็ น ทัง้ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด และที่ จ าเป็ น ตามลัก ษณะของการประกอบการ
พิ จ ารณาอนุมัติ ร ะบบการก ากับ ดูแ ล ตลอดจนติ ด ตามประสิท ธิ ผลของระบบการก ากับ ดูแ ลเพื่ อ ให้
คาแนะนาในการปรับปรุง
2.10. ดูแลให้ ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่ องที่สาคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการ
จัดส่งข้ อมูล เพื่อให้ คณะกรรมการธนาคารได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอที่จะทาให้ สามารถปฏิบตั ิตามอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบได้ อย่างสมบูรณ์
2.11. ให้ ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจาปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของ
คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพื่อขอรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบ
ความเห็นจากผู้สอบบัญชี (Management Letter) พร้ อมความเห็นจากคณะกรรมการบริ หาร
2.12. กาหนดนโยบายประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินกองทุน และสภาพคล่องของธนาคาร รวมทัง้
กลยุทธ์และแนวทางในการดารงเงินกองทุนของธนาคาร ดูแลให้ สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ที่ได้ รับอนุมตั ิ และกาหนดนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับธุรกรรมและ
ระดับความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญของธนาคาร
2.13. พิจารณาแต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กาหนด
หลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับผลการด าเนิ น งาน
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารเป็ น ประจ าทุก ปี ห รื อ อาจมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้ท าการประเมิ น และอนุ มัติ ค่ า ตอบแทนภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจูงใจให้ ปฏิบตั ิงานเพื่อนาพากลุ่มธุรกิจฯ ให้
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักในระยะยาว
2.14. พิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดอานาจหน้ าที่ของผู้บริ หารของธนาคาร และผู้บริ หารระดับสูงสุดของบริ ษัท ทุน
ภัทร จากัด (มหาชน) ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.15. ดูแลให้ ธนาคารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้ สนิ เชื่อและการลงทุนแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับธนาคาร
2.16. พิจารณาให้ ความเห็นชอบข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการโดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการกาหนด
อานาจในการอนุมตั ิวงเงินสินเชื่ อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อ
รวมทังการจั
้
ดซื ้อและค่าใช้ จ่ายเพื่อการบริ หารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.17. ทบทวนบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครั ง้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สภาวะแวดล้ อม อุตสาหกรรม ปั จจัยต่างๆ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทังเพื
้ ่อเอื ้อให้
ธนาคารสามารถปรั บตัวได้ อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่เป็ น
ประจาทุกปี
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2.18. ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านธรรมาภิบาลที่สาคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ
2.19. กาหนดให้ กรรมการต้ องเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของจานวนครัง้ ของการประชุมที่จดั ขึ ้นในแต่
ละปี เว้ นแต่มีเหตุผลและความจาเป็ นอันสมควร
นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึ กษาภายนอกเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจการของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ ได้ ด้วยค่าใช้ จ่ายของธนาคารหรื อบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ
ทังนี
้ ้ ภาระหน้ าที่ของคณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการ
ธนาคารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่เป็ นบุคคล
เดียวกัน
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้ให้ ข้อคิดเห็นเกี่ ยวกับแผนปฏิบัติ เสนอแนะกลยุทธ์ มีบทบาทในการติดตามการ
บริ หารงานของฝ่ ายจัดการเพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ ถกู นามาใช้ ในทางปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิทธิผล และมีหน้ าที่กากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิงานด้ วยความเอาใจใส่ระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดย
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของธนาคารและของผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและบริ ษัทใน
กลุม่ ธุรกิจฯ
ประธานกรรมการธนาคารมีบทบาทเป็ นผู้นาของคณะกรรมการธนาคาร โดยหน้ าที่ของประธานกรรมการธนาคาร
อย่างน้ อยครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) ก ากั บ ติ ด ตาม และดู แ ลให้ มั่น ใจได้ ว่ า การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการธนาคารเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
(2) ดูแลให้ มนั่ ใจว่ากรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรมและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
(3) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารื อร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และมีมาตรการที่
ดูแลให้ เรื่ องสาคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริ มให้ กรรมการใช้ ดุลยพินิจที่
รอบคอบและให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
(5) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่ ได้ เป็ นผู้บริ หาร และระหว่าง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัด การซึ่ง อยู่ภายใต้ การกากับดูแ ลของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห ารมี หน้ า ที่รั บ ผิด ชอบในการด าเนิ น ธุร กิ จ
ประจาวันของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ
คณะกรรมการธนาคารจะไม่ เ ข้ าไปเกี่ ย วข้ องในภาระหน้ าที่ ข องฝ่ ายจั ด การหรื อ ในการน านโยบายของ
คณะกรรมการธนาคารไปใช้ ในทางปฏิบตั ิ โดยความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการเป็ นไป
ในรูปแบบการทางานร่วมกัน
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ธนาคารมีคณะกรรมการบริ หารทาหน้ าที่นาเสนอทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของธนาคารและ
บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการธนาคาร กลัน่ กรองนโยบายและแผนการดาเนินงาน
ตามที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเสนอเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงกากับ ดูแลประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารให้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับการอนุมตั ิไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.

ภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการของธนาคารพึงมีจริ ยธรรม และปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประโยชน์สาหรับการบริ หารจัดการธนาคาร โดย
คานึงถึ ง ผู้มี ส่วนได้ เ สียและผลกระทบต่อสัง คมและสิ่งแวดล้ อ ม มี ความอิ สระในการตัด สิน ใจและการแสดง
วิสยั ทัศน์ รวมทังเข้
้ าใจและตระหนักในบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นาองค์กร สามารถวิเคราะห์
การเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้ อมต่างๆ เพื่อบริ หารงานของธนาคารให้ เป็ นธุรกิจที่ยงั่ ยืนและสามารถปรับตัวให้
สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ อย่างเหมาะสม อันจะสร้ างคุณค่าให้ ธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว

4.

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 การประชุมคณะกรรมการธนาคารจะถูกกาหนดล่วงหน้ าเป็ นรายปี และเลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งให้ กรรมการแต่
ละท่านทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้ าร่ วมประชุมได้ โดยกรรมการแต่
ละท่านต้ องเข้ าร่ วมประชุม อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของจานวนครัง้ ของการประชุมที่จัดขึ ้นในแต่ละปี เว้ นแต่มี
เหตุผลและความจาเป็ นอันสมควร
 จานวนครั ง้ ของการประชุม คณะกรรมการธนาคารควรสอดคล้ องกับภาระ หน้ าที่และความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรน้ อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมิได้ มีการประชุมกัน
ทุกเดือน กรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริ หารสามารถขอรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนได้ จากฝ่ ายจัดการหรื อ
เลขานุการบริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อให้ คณะกรรมการธนาคารสามารถกากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
จัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
 กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมในครัง้ ใด ให้ แจ้ งสาเหตุให้ เลขานุการบริ ษัททราบก่อนการประชุมใน
ครัง้ นันๆ
้ และให้ เลขานุการบริ ษัทดาเนินการแจ้ งผลการประชุมให้ กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมท่านนันได้
้
รับทราบ
 ในการเลือกเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารจะร่ วมกันพิจารณาตามความสาคัญและความจาเป็ น อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอ
เรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารได้ อย่างเป็ นอิสระ
 กรรมการจะได้ รับหนังสือนัดประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการ
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมการสามารถพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ อย่างเต็มที่
 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร การดาเนินการประชุมจะเรี ยงตามลาดับความสาคัญ คือ เรื่ องสืบเนื่อง
เรื่ องเพื่อพิ จารณา และเรื่ องเพื่ อทราบ เพื่ อให้ กรรมการใช้ เวลาในการประชุมให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด และ
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ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ กรรมการได้ ใช้ ดลุ ยพินิ จและอภิปรายปั ญหาสาคัญกัน
อย่างรอบคอบ กรรมการสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและตัดสินใจได้ อย่างเป็ นอิสระ
 องค์ ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
กรรมการทังหมด
้
 คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเชิญผู้บริ หารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้ องกับ
ระเบียบวาระการประชุมเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อชี ้แจงข้ อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
โดยตรง และเพื่อ ให้ กรรมการได้ มี โอกาสรู้ จัก ผู้บ ริ หารระดับ สูง สาหรั บ ประกอบการพิ จารณาการสืบ ทอด
ตาแหน่งงาน
 กรรมการสามารถพบฝ่ ายจัดการของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ ทังในและนอกห้
้
องประชุม และสามารถ
ขอรับรายงานและข้ อมูลเพิ่มเติมโดยติดต่อได้ โดยตรงหรื ออาจขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงานหรื อ
ติดต่อให้ ก็ได้ หรื อกรรมการอาจขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
ธนาคาร
 ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมในระเบียบ
วาระที่พิจารณา ให้ กรรมการท่านนันต้
้ องเปิ ดเผยประเด็นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนต่
ั ้ อคณะกรรมการ
ธนาคารก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนันและไม่
้
มีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจในระเบียบวาระนัน้ โดยมี
การบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารื อระหว่างกันเองตามความจาเป็ นในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
บริ หารกิจการธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจ ฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย และรายงานผลการ
ประชุมให้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบ
 เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม โดยจะบันทึกการตอบข้ อซักถามและคาชี ้แจงของฝ่ ายจัดการ
ต่อ ที่ ป ระชุม รวมทัง้ ข้ อ คิ ด เห็น ของกรรมการอย่า งชัด เจน ในกรณี ที่ ก รรมการไม่เ ห็ นด้ ว ยกับ มติ ที่ ป ระชุม
กรรมการสามารถขอให้ เลขานุการบริ ษัทบันทึกข้ อคัดค้ านไว้ ในรายงานการประชุมได้
5.

รายงานของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินเป็ นประจาทุกปี
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ แสดงคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี เพื่อให้ เกิดความ
เชื่อมัน่ ของผู้มีส่วนได้ เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการธนาคารได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่กากับดูแลและสอบทานให้ ธนาคารมี
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคาร ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน

6.

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
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 กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารเป็ นรายคณะและรายบุคคล และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้ กรรมการของธนาคารนาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานไปพัฒนาตนเอง
 เห็นชอบการใช้ แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารและและกรรมการชุดย่อยซึ่งผ่านการ
สอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน โดย การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยอาจเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ธนาคารหรื อคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมและ/ หรื อเฉพาะในบางเรื่ องก็ได้
 ส่งเสริ มให้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารเป็ นรายบุคคลใช้ วิธีประเมินทัง้ การประเมิน
ตนเอง (Self-evaluation) และการประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation)
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจใช้ บริ การจากที่ปรึ กษาภายนอกมาช่วยในการกาหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามความเหมาะสม
7.

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการในเบื ้องต้ นและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่ อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี โดยการพิ จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้ อง และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ สถานะการเงินของธนาคาร และอยูใ่ นระดับที่เทียบเคียงได้ กบั
อัตราค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่
ให้ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นที่ให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงอื่นๆ ตาแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ ้นไป เพื่อเป็ น
แนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคล

8.

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หารและการสืบทอดตาแหน่งงาน
 ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ กรรมการและผู้บริ หารได้ รับการฝึ กอบรมหรื อเข้ าร่ วมสัมมนาในหลักสูตรที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
 ในการเข้ ารับตาแหน่งกรรมการ กรรมการแต่ละท่านจะได้ รับทราบข้ อมูล ที่สาคัญเกี่ยวกับธนาคารและบริ ษัท
ในกลุม่ ธุรกิจฯ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร และได้ รับคาแนะนาด้ าน
กฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็ นกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม
ไปถึงความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจ ฯ
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 มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการกากับดูแลให้ มีการวางแผนและ
ดาเนินการสรรหาผู้สบื ทอดตาแหน่งตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไปเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร
 จัด ให้ มีก ารรายงานถึ ง แผนการพัฒนาและสืบ ทอดต าแหน่ง งานและโครงการสาหรั บ พัฒนาผู้บ ริ ห ารต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม
9.

การคุ้มครองการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
 จัด ให้ มี ก ารคุ้ม ครองการปฏิ บัติ ง านให้ แ ก่ ก รรมการที่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ อ ย่า งถูก ต้ อ งตามอ านาจหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ โดยไม่ได้ กระทาการทุจริ ตหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการได้ อย่างเต็มกาลังความสามารถ

10.

การดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของผู้บริ หาร
 ธนาคารตระหนักถึ งคุณ ค่าของประสบการณ์ ที่ ป ระธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ ห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ
ธนาคารได้ รับจากการเป็ นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม การดารงตาแหน่งภายนอกธนาคารของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขว่าจะไม่ทาให้ เสียการปฏิบัติ
หน้ าที่ของธนาคาร และไม่เป็ นพนักงานเต็มเวลาที่องค์ กรอื่น เว้ นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาแล้ ว
ว่าการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ธนาคาร
 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ของธนาคารสามารถดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างในบริ ษัทอื่นได้ อีกไม่
เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ โดยการเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามใน
บริ ษัทข้ างต้ น หากเป็ นในบริ ษัทที่มิใช่กลุม่ ธุรกิจ ให้ นบั แต่ละบริษัทเป็ นหนึง่ กลุม่ ธุรกิจ และหากเป็ นบริ ษัทที่
ได้ มาจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ ให้ นบั รวมเป็ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกันกับบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ของธนาคารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศได้ อีกไม่เกิน 4 บริ ษัท โดยไม่นบั รวมบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทธี่ นาคารได้ มาจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
 ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของธนาคารไม่สามารถเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อเข้ าเป็ น
กรรมการในบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่นๆ ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของธนาคาร
 ก่ อ นที่ ป ระธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ ข องธนาคารจะเข้ า ด ารงต าแหน่ง กรรมการ
เจ้ าหน้ าที่ หรื อพนักงานของธุรกิจอื่น ผู้บริ หารคนดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสานัก
กากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร ในกรณี ที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
ธนาคารจะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษั ทอื่ นที่ จดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พย์ ทัง้ ในประเทศและ
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ต่างประเทศ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารของธนาคารก่อน เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
 เมื่อเข้ าเป็ นพนักงานของธนาคาร ผู้บริ หารระดับสูงทุกคนต้ องเปิ ดเผยกิ จกรรมและผลประโยชน์ ภายนอก
ธนาคาร และมี หน้ าที่ต้องรายงานกิ จกรรม รวมถึงแจ้ งเปลี่ย นแปลงข้ อมูล (ถ้ ามี) ที่เกี่ ยวกับผลประโยชน์
ภายนอกธนาคารให้ ธนาคารทราบ
11.

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงสุด
 กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนาผลการ
ประเมินมาประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร อีกทังเพื
้ ่อให้ ได้ ทราบ
มุมมองด้ านต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารมีต่อการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและเป็ นข้ อมูล
สะท้ อนกลับให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนาไปพิจารณาดาเนินการให้ การบริ หารจัดการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
 ประธานกรรมการธนาคารสือ่ สารผลการประเมิน มุมมอง ความคาดหวังของคณะกรรมการธนาคารให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ รับทราบ

12.

เลขานุการบริ ษัท
 จัดให้ มีเลขานุการบริษัทซึง่ ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการธนาคาร
จะต้ องทราบและปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร
รวมทังประสานงานให้
้
มีการ
ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการธนาคาร
 เลขานุการบริ ษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะเลขานุการบริ ษัท
กล่าวคือ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาด้ านกฎหมายหรื อบัญชี หรื อได้ ผา่ นการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัท และธนาคารจะเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทในรายงาน
ประจาปี ของธนาคาร
 ส่งเสริ มให้ เลขานุการบริ ษัทได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้ านกฎหมาย การบัญชี หรื อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท
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