
นโยบายก ากับดูแลกิจการ 

                        

               คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีนโยบายการก ากับ

ดูแลกิจการของธนาคารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สนง.ก.ล.ต.) ซึ่งได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ

บริษัทจดทะเบียนรวมทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มาปรับปรุงเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนเปลง

ไปและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการจัดท านโยบายเพ่ือให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต 

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย 

สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงและ

ย่ังยืนของธนาคาร 

คณะกรรมการจะด าเนินการอย่างเคร่งครัดในการก ากับดูแลธนาคารให้ด าเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานการก ากับดูแล

กิจการขั้นสูงสุด โดยก าหนดเป็นภาระหน้าที่ส าคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพ่ือน าพาธุรกิจของ

ธนาคารให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคง สร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนในการลงทุนเพ่ือให้

มูลค่าของกิจการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนตลอดไป 

 

ค านิยาม 

ธนาคาร หมายถึง  ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการธนาคาร 

กรรมการ หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการธนาคาร 

พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกระดับที่ธนาคารได้รับเข้าท างานเป็นพนักงานและได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนจากธนาคาร 

ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร หมายถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน หน่วยงานราชการ ชุมชน สังคม 

และส่ิงแวดล้อม 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การด าเนินการใดๆ ที่อาจเป็นความต้องการของธุรกิจ องค์กร หรือของบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้ามามีอิทธผิลต่อการตัดสินใจ หรือขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร 

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การให้ เช่น การให้ค ามั่นสัญญา การกระท า (รวมถึงการคาดหวัง) ที่จะให้หรือให้

ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ (เงินสด ของขวัญของก านัล สินเชื่อ ของรางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือการปฏิบัติ

เพ่ือเอ้ือประโยชน์) จากการให้สินบน และอามิสสินจ้าง หรือการรับ เช่น การรับสินบน การรับอามิสสินจ้าง การร้องขอ รวมถึง

ผลประโยชน์อ่ืนใดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการให้หรือรับดังกล่าว โดยธนาคาร กรรมการ หรือพนักงานของธนาคาร หน่วยงาน

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานดังกล่าว หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ท าให้เกิดการกระท าที่ไม่สอดคล้องหรือละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และค าส่ังของธนาคาร หรือการกระท าผิดต่อ

ต าแหน่งหน้าที่ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม หรือเพ่ือการแสวงหา

ผลประโยชน์ของธรุกิจ องค์กร ส่วนตน หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ/หรือท าให้ธนาคารได้รับความเสียหาย 

หลักการบริหารความเส่ียง โดยจัดระดับความรับผิดชอบเป็น 3 ระดับ (Three lines of defence) 

ระดับความรับผิดชอบท่ีหน่ึง : ฝ่ายจัดการของธนาคารในสายธุรกิจและผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

บริหารและควบคุมความเส่ียงภายในหน่วยธุรกิจ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการและ

กฎหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมความปลอดภัยของระบบงาน

ส่วนกลางและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการในธรุกรรมของธนาคาร 

ระดับความรับผิดชอบท่ีสอง : กลุ่มบริหารความเส่ียง กฎหมาย ก ากับการปฏิบัติงาน ทรัพยากรบุคคล และ การเงิน มีหน้าที่

พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะในงาน รวมถึงก าหนดวัตถุประสงค์และน าไปปฏิบัติ และการ

บริหารจัดการกระบวนการการควบคุม การประสานงานในการรายงานความเส่ียงและการควบคุมจากหน่วยงานระดับความ

รับผิดชอบที่หนึ่ง และน าเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องในสายธุรกิจ การปฏิบัติงาน กิจกรรมในด้านสารสนเทศซึ่งพิจารณาว่าไม่

อยู่ในระดับที่ธนาคารสามารถยอมรับความเส่ียงได้ เพ่ือความเป็นอิสระในการรายงาน ก าหนดให้ก ากับการปฏิบัติงานมีสาย

การบังคับบัญชาที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร 



ระดับความรับผิดชอบท่ีสาม : ตรวจสอบท าหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายในในฐานะหน่วยงานอิสระ โดยการประเมิน

ความเส่ียงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ หรือความเส่ียงต่อความเสียหายในทรัพย์สิน รวมถึงการบริหารความเส่ียงที่ด าเนินการ

โดยระดับความรับผิดชอบที่หนึ่ง และระดับความรับผิดชอบที่สอง ในฐานะหน่วยงานอิสระตรวจสอบรายงานผลการ

ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร 

  

เนื้อหานโยบาย 

หลักปฏิบัติท่ี 1 

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

1.1 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่

ดี ซึ่งครอบคลุมถึง (1) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคาร (2) การก าหนดกลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน 

ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการ

รายงานผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ในการสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างย่ังยืน คณะกรรมการต้องก ากับดูแลธนาคารให้

น าไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 

     (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance 

with long-term perspective) 

     (2) ประกอบธรุกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and 

responsible business) รวมถึงมีการบริหารจัดการการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

     (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม (good corporate citizenship) 

     (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 

นอกจากนี้คณะกรรมการควรก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคาร (objectives) เป็นวัตถุประสงค์

และเป้าหมายเพ่ือความย่ังยืน ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งธนาคาร ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและส่ิงแวดล้อม

โดยรวมควบคู่กันไป 

1.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) 

และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น 

1.3 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการก าหนดและทบทวนโครงสร้าง

คณะกรรมการที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจนตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

1.4 หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต้องยึดหลักการ ดังต่อไปนี้ 

     1. เขา้ใจและด าเนินการในการก ากับดูแล รวมถึงเข้าใจความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร 

     2. ปฏิบัติหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” (Accountability) “หลักความซื่อสัตย์สุจริต” (Duty of Loyalty) และ “หลัก

ความระมัดระวัง” (Duty of Care) ตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการก ากับดูแล 

     3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียและเหตุอันก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียนั้น รวมถึงก าหนดและบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ในการ

ควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรของธนาคารที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือองค์กร

อ่ืน ๆ 

     4. อุทิศเวลาและก าลังให้เพียงพอส าหรับปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 

     5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าวันของธนาคาร ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

     6. รับข้อมูลการบริหารเพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

ธนาคารที่จะตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด 

     7. ไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองที่กรรมการธนาคารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับกรรมการธนาคารมีส่วนได้

เสีย ซึ่งท าให้กรรมการธนาคารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก าหนดทางการที่

เกี่ยวข้อง 

     8. ก ากับดูแลผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโดยอาศัยอ านาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอค าอธบิายที่ชัดเจนจาก

ผู้บริหาร รวมถึงก าหนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 

     9. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธรุกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลอ่ืน รวมทั้งไม่น าข้อมูลความลับ



ของธนาคารและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากธนาคารหรือเป็นไป

ตามกฎหมาย 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย การดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการท างานและมีทรัพยากรที่

เหมาะสมเพียงพอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด และดูแลให้มีระบบการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ คณะกรรมการควรให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่

ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธก์ารด าเนินธรุกิจของธนาคาร และติดตามดูแลให้

ฝ่ายจัดการน าวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธใ์นการด าเนิน

ธรุกิจเป็นประจ าทุกปีให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่อื่นๆ ของ

คณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้ 

ก าหนดนโยบาย 

คณะกรรมการมีหน้าที่อนุมัตินโยบาย พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของธนาคาร เช่น 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จริยธรรมธรุกิจ จรรยาบรรณ เป้าหมาย และแผนกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ งบประมาณประจ าปี อนุมัติ

งบการเงิน และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานนโยบายที่ก าหนดไว้ 

ก ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ 

คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ 

ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารได้ด าเนินธรุกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ควบคุมภายใน 

คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ธนาคารมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพเพียงพอ

กับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ ประเมินประสิทธภิาพและความเพียงพอของ

การควบคุมภายในเป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงให้มาตรการควบคุมภายในมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียง และการรายงาน

ความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการบริหารความเส่ียงต่างๆ อย่างเพียงพอและครอบคลุมความเส่ียงทุก

ด้าน ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการควบคุมความเส่ียงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ จัดให้มีการทบทวน

กระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างสม่าเสมอ ก ากับดูแลให้ธนาคารมีนโยบายการท าธรุกรรมด้านสินเชื่อและการลงทุน โดย

พึงระมัดระวังเป็นพิเศษในการให้สินเชื่อแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ก ากับดูแลให้มีนโยบายในการจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือการลงทุนที่มีปัญหาตลอดจนการตั้งส ารองหนี้ด้อยคุณภาพให้

พอเพียงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับความเส่ียงท าหน้าที่ก ากับดูแลให้กระบวนการ

บริหารความเส่ียงด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า 

ความเพียงพอของเงินกองทุน  

คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ธนาคารมีเงินกองทุนในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต ก ากบัดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการหรือเคร่ืองมือที่ใช้ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่

มั่นคง 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้การบริหารจัดการธรุกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยก ากับดูแลไม่ให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ ซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนในเร่ืองใด จะต้องไม่เข้าร่วม

การพิจารณาและอนุมัติในเร่ืองนั้นๆ รวมถึงก ากับดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อย่างครบถ้วน 

ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดี 

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการ



ตัดสินใจในธรุกรรมหรือกิจการที่ตนมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไป

ตามนโยบายและกลยุทธท์ี่ก าหนด ก ากับดูแลให้ธนาคารมีจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร ก ากับดูแลให้ธนาคารมีการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) และการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) 

ที่เหมาะสม 

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

กรรมการทุกคนมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย ทั้งการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

โดยจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบรายงานที่ธนาคารก าหนด ตลอดจนรับรองความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน 

และน าส่งธนาคารภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือธนาคารจะได้รวบรวมน าเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ลงนามรับทราบรายงานดังกล่าวในทุกไตรมาส 

นอกจากนี้ ธนาคารต้องจัดท ารายงานการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการรับทราบ

เป็นประจ าทุกเดือน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลคณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการ

ชุดย่อยเพ่ือแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม ก ากับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเร่ืองส าคัญๆ ของธนาคารใน

รายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอ านาจในการอนุมัติและตัดสินใจในนามของคณะกรรมการ ตามอ านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ และ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน และเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ จัดให้มี

การประชุมอย่างสม่าเสมอพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจ า 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Directors) 

มีหน้าที่ทบทวนและน าเสนองบประมาณประจ าปี แผนธรุกิจของธนาคาร แผนการใช้เงินทุน การติดตามผลประกอบการและผล

การด าเนินงานตามสายงานธุรกิจของธนาคาร การดูแลผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม การทบทวนและน าเสนอหรือ

อนุมัติการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธต์ามอ านาจที่ได้รับมอบหมาย การทบทวนและน าเสนอแผนธรุกิจ

ใหม่ซึ่งเป็นกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจของธนาคาร การวางแผนการลงทุนในบริษัทอ่ืน การติดตามความคืบหน้าการบริหาร

แบรนด์และการส่ือสารขององค์กร รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

มีหน้าที่ดูแลให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธผิล มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการ

สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจของธนาคาร การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

ของธนาคาร การเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว การดูแลงานตรวจสอบภายในธนาคาร รวมถึงปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่

คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (Nomination Remuneration and Corporate Governance 

Committee) 

มีหน้าที่กลั่นกรอง เสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการ

ในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในบางระดับ การพิจารณาทบทวนค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม เป้าหมาย กลยุทธแ์ละสภาพแวดล้อมการควบคุม

ภายในของธนาคาร การทบทวนนโยบายด้านบรรษัทภิบาลให้มีประสิทธภิาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการธนาคาร

มอบหมาย ประธานคณะกรรมการสรรหาฯควรเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และคณะกรรมการสรรหาฯ

ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียง (Risk Oversight Committee) 

มีหน้าที่ดูแลและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการธนาคารในเร่ืองระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเส่ียงที่

สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธค์วามเส่ียง (Risk Strategy) ระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมและก ากับ

ดูแลความเส่ียง การระบุ ประเมิน รวบรวม ควบคุม และรายงานความเส่ียง การวางกลยุทธใ์ห้มีความสอดคล้องกับนโยบาย

การบริหารความเส่ียง และดูแลให้ระดับความเส่ียงของสถาบันการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม การรักษาไว้ซึ่งวัฒธรรมที่

ส่งเสริมการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยผ่านทางวิธปีฏิบัติ (Procedure) การฝึกอบรม และการปฏิบัติของ



ผู้น าเพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระท าของตนซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคารและหน่วยงาน

ธรุกิจของตน รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียงจะมีการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประเมินความมีประสิทธิผลและประสิทธภิาพ

ของการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 2 คร้ังและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร 

ประธานคณะกรรมการก ากับความเส่ียงจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จ านวนกรรมการใน

คณะกรรมการก ากับความเส่ียงนั้นคร่ึงหนึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

คณะกรรมการสินเช่ือ (Credit Committee) 

มีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ แก้ไขและปรับปรุงหนี้ ตัดจ าหน่ายหนี้สูญทางบัญชี เข้าซื้อทรัพย์สิน / ตีโอนทรัพย์ช าระหนี้ จัดจ าหน่าย

ทรัพย์สินและตัดจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายออกจากบัญชีที่เกินจากอ านาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ ทบทวนค าขออนุมัติ

สินเชื่อเฉพาะเร่ืองก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ ทบทวนการอนุมัติสินเชื่อของคณะกรรมการด้านสินเชื่อในระดับฝ่าย

จัดการ พิจารณาอนุมัติความเส่ียงด้านสินเชื่อและความเส่ียงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับรายการการลงทุนหรือความผูกพันใน

การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอ านาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการก ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Oversight Committee) 

มีหน้าที่ก ากับดูแลแผนกลยุทธแ์ละการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลงบประมาณการลงทุนและค่าใช้จ่ายด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ ์ก ากับดูแลให้มีนโยบายและการบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่เหมาะสม รวมถึงก ากับดูแลให้มีการเสริมสร้างความรู้และตระหนักถึงความเส่ียง

เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน 

คณะกรรมการชุดย่อยสามารถจัดให้มีคณะท างานต่างๆ เพ่ือมอบหมายให้พิจารณาศึกษาในรายละเอียดเฉพาะเร่ืองนั้นๆ ได้ 

ในการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการธนาคารเพ่ืออนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะพิจารณาถึง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ และต้องเป็นผู้ที่มีทักษะวิชาชีพ 

ประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะด้าน และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาด ารงต าแหน่ง โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ

ชุดจะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อก าหนดของทางการ 

ฝ่ายจัดการ 

การมอบอ านาจในการบริหารงาน 

คณะกรรมการมอบอ านาจการบริหารงานประจ าวันของธนาคาร (Day to Day Running) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานในบางเร่ืองยังคงเป็นอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้น ากลยุทธต์ามที่คณะกรรมการอนุมัติไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผล ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้อง

ด าเนินการภายใต้อ านาจและมติของคณะกรรมการในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบริหารงานประจ าวันของ

ธนาคาร (Day to Day Running) ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 

กรรมการธนาคารสามารถร้องขอข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจได้ เช่น การขอข้อมูลผ่านเลขานุการ

บริษัทหรือหน่วยงานตรวจสอบ 

ฝ่ายจัดการต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอถึงความ

คืบหน้าการด าเนินงานต่างๆ โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่

ร้องขออย่างทันเวลา โปร่งใส และเชื่อถือได้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องได้รับรายงานจากประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย 

การก ากับดูแลการบริหารงาน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อบังคับของธนาคาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทหน้าที่

ในการด าเนินกลยุทธแ์ละด าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปอย่างราบร่ืนภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการก าหนด โดยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการด าเนินงานของทั้งธนาคาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านต่างๆ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้ง 6 ด้าน ขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยท างานร่วมกันในคณะประธานเจ้าที่บริหาร (Chief 

Executive Committee: CEC) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งรับผิดชอบงานตนเองเพ่ือ



บรรลุเป้าหมาย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ แบ่งออกเป็นสายธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลูกค้าธรุกิจ ด้าน

ลูกค้าเอสเอ็มอี ด้านลูกค้ารายย่อย และสายสนับสนุน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเส่ียง ด้านการเงิน และด้านปฏิบัติการ 

คณะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Committee: CEC) 

มีหน้าที่ด าเนินการตามแผนกลยุทธร์ะยะยาว ก ากับดูแลให้มีการทบทวนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และกลยุทธข์อง

ธนาคาร พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือขออนุมัติแผนธรุกิจ งบประมาณประจ าปี และแผนอัตราก าลัง รวมทั้ง

ควบคุมจ านวนพนักงานให้เป็นไปตามแผน พิจารณาและอนุมัติการลงทุน โครงการส าคัญต่างๆ ของธนาคาร ภาพลักษณ์

องค์กร การส่ือสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ ์และการด าเนินการเพ่ือกอบกู้สถานการณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในภาวะการณ์

ที่มีเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งพิจารณากลยุทธก์ารด าเนินงานของบริษัทในเครือและทบทวนผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับฝ่ายจัดการ (Management) เพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยอนุมัติ 

  

หลักปฏิบัติท่ี 2 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคารเพ่ือสร้างความย่ังยืน 

2.1 คณะกรรมการก ากับดูแลให้ธนาคารมีการก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลักที่ชัดเจน เหมาะสม และส่ือสารให้

พนักงานในธนาคารขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักสะท้อนอยู่ในการท างาน

ของพนักงานทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการจัดท ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลัก โดยมี

การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและจัดให้มีการทบทวนเป็นประจ า

ทุกปี 

  

หลักปฏิบัติท่ี 3 

เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ท้ังในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ 

สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

คณะกรรมการจะก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) เหมาะสมกับขนาด ความ

ซับซ้อน ลักษณะธรุกิจ และความเส่ียง ประกอบด้วย ภาวะผู้น า ทักษะวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ

และธรุกิจที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Skill Matrix) และเพศ อีกทั้งสอดคล้องกับกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจของ

ธนาคาร และมีกรรมการที่มีความรู้ หรือ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน คณะกรรมการจะต้องมี

จ านวนที่เหมาะสมและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด พร้อมก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ

ถ่วงดุลอ านาจที่เหมาะสม ไม่ท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ านาจโดยไม่มีข้อจ ากัด 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการอิสระอย่าง

น้อยในจ านวนที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ธนาคารก าหนด 

ซึ่งจะเข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่าของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้ม่ันใจว่า องค์ประกอบและการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ  

คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

การแบ่งแยกต าแหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  

     1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกัน 

     2. ประธานกรรมการจะไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย 

     3. กรรมการธนาคาร (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) จะไม่เป็นพนักงานของธนาคารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ปกติประจ าวันของธนาคาร รวมทั้งจะมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่าง

ชัดเจน 



บทบาทของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะกรรมการและผู้น าของคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยควร

ครอบคลุม : 

     1. ก ากับ ตดิตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของธนาคาร 

     2. ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

     3. เสริมสร้างความสัมพันธอั์นดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ

และฝ่ายจัดการ 

โดยประธานกรรมการจะท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

บทบาทของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทในการด าเนินกิจการธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ ์แผนงาน และก ากับดูแลการด าเนินงาน

ของธนาคารให้เป็นไปอย่างราบร่ืนภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการก าหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ที่มีความ

รับผิดชอบสูงสุดต่อการด าเนินงานของทั้งธนาคาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก หากกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี และประสงค์จะกลับมาด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระอีกคร้ัง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการในธนาคารเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ เกณฑ์มีการ

ผ่อนปรนได้ โดยจะใช้บทเฉพาะกาลของหน่วยงานทางการหรือเข้มกว่าบทเฉพาะกาลก็ได ้

3.3 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจนเพ่ือให้ได้

คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้  

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการที่มีความโปร่งใส โดยจะแต่งตั้งบุคคลที่มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ 

ทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจและธรุกิจที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (skill Matrix) 

และไม่จ ากัดเพศ อีกทั้งสอดคล้องกับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อผลการ

ด าเนินงานของธนาคาร มีความมุ่งมั่นที่จะน าพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคง มีความเที่ยงตรง มีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ส าหรับผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอิสระนั้น ต้องมีคุณสมบัติ

ของการเป็นกรรมการอิสระตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งจะเข้มงวดกว่าข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน (คณุสมบัติ

กรรมการอิสระของธนาคาร ตามเอกสารแนบ) นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้น 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาสรรหากรรมการจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตาม

ข้อบังคับของธนาคาร และข้อก าหนดของทางการ รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีความคิดในเชิงกลยุทธท์ี่จะ

สามารถน าพาธนาคารไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและย่ังยืน และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการอย่าง

เต็มที่เพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ก่อนน าเสนอคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) 

ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ จะมีจัดท าข้อมูลที่ระบุความรู้ความช านาญในแต่ละด้าน            

(Skill Matrix) ที่จ าเป็นส าหรับกรรมการ และเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการในรายงาน

ประจ าปีของธนาคาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่

ทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่ง

กรรมการซึ่งพ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

3.4 คณะกรรมการควรพิจารณให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเสนอให้ผู้ถือ

หุ้นอนุมัติ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

     1. คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้

หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน

อุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 

รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น 



เช่น เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมในอัตราที่เหมาะสมด้วย 

     2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ า

ทุกปี 

     3. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อก าหนดของ

ทางการ อาทิ รายงานประจ าปี 

โบนัสกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดกลยุทธ ์นโยบาย และก ากับดูแลการด าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย คณะกรรมการอาจพิจารณาให้โบนัสแก่คณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ

ธนาคาร และระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาโบนัสและน าเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารเปิดเผยโบนัสกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อก าหนดของทางการ อาทิ 

รายงานประจ าปี 

3.5 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ  

การประชุมคณะกรรมการ 

     1. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยต้องก าหนดวันประชุมในแต่ละปีไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้

กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกคร้ัง เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติม

ตามความจ าเป็น รวมถึงการก าหนดวันประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าด้วย 

     2. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนการประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพ่ือเตรียมตัวเข้าประชุม 

โดยเลขานุการคณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและมีเวลาเพียง

พอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า 

     3. กรรมการสามารถขอเอกสารข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ที่เข้าวาระการประชุมจากฝ่ายจัดการได้ 

     4. เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บไว้อย่าง

เป็นระเบียบเพ่ือการตรวจสอบ และจัดส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานทางการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

     5. กรรมการควรเข้าร่วมการประชุมทุกคร้ัง หรืออย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารที่จัดขึ้นในแต่ละปี ในช่วงเวลาที่กรรมการคนนั้นด ารงต าแหน่งอยู่ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น 

     6. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาร่วมกันในการเลือกเร่ืองเพ่ือบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

โดยมั่นใจว่าเร่ืองที่ส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้ว และควรเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อ

ธนาคารเข้าสู่วาระการประชุมได้ 

     7. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา

ส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการควรส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้

ความสนใจกับประเด็นทุกเร่ืองที่น าสู่ที่ประชุม และประธานกรรมการจะต้องสรุปเป็นมติที่ประชุม 

     8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะต้องไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระดังกล่าวและจะต้องไม่มีสิทธอิอกเสียง

ในวาระนั้น 

     9. กรรมการไม่เป็นผู้บริหารควรมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายประเด็นต่างๆ หรือปัญหาต่างๆ 

เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง และน าผลมารายงานให้

คณะกรรมการรับทราบ นอกจากนี้กรรมการอิสระอาจพิจารณาจัดการประชุมระหว่างกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

     10. ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการสามารถสอบถามความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารธนาคารจะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้น รวมทั้งความเป็นอิสระไว้ในรายงานประจ าปี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการ 

เพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถอุทิศเวลาและสามารถปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในธนาคารได้อย่างเพียงพอ 

คณะกรรมการก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ส านักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

     1. กรรมการธนาคารจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เกิน 

5 บริษัท (นับรวมธนาคาร) 

     2. กรรมการธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอ่ืนได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธรุกิจ (ไม่นับรวมธนาคาร) ทั้งนี้ หากเป็นบริษัทที่มิใช่กลุ่มธรุกิจ ให้นับ



แต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธรุกิจ 

     3. กรรมการจะต้องเปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนให้ธนาคารทราบตามข้อก าหนดของทางการ 

และระเบียบของธนาคาร 

3.6 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

และกิจการอ่ืนท่ีธนาคารไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มธรุกิจทางการเงินของธนาคาร จะแบ่งบริษัทในกลุ่มฯ ออกเป็น 2 ประเภท โดยเป็นการแบ่งตามสัดส่วนการถือหุ้นและตาม

ประเภทของธุรกิจที่บริษัทในกลุ่มฯ ด าเนินการ ดังนี้ 

   • บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation เป็นบริษัทลูกที่ประกอบธรุกิจการให้สินเชื่อหรือธรุกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้

สินเชื่อ ที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะหรือมีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะซึ่งธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อย

ละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการบริหารงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคาร 

   • บริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation โดยบริษัทลูกในกลุ่มนี้ จะออกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะการด าเนินธรุกิจของ

บริษัทฯ 

   • ธรุกิจการเงิน เป็นบริษัทลูกซึ่งด าเนินธรุกิจการเงินที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด ซึ่งการประกอบธรุกิจของธุรกิจทางการเงินอาจมีลักษณะการประกอบธรุกิจที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบธรุกิจ

ไว้เป็นการเฉพาะหรือมีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ 

   • ธรุกิจสนับสนุน 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ 

ธนาคารจะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานและกรรมการของบริษัทในกลุ่มธรุกิจตามสัดส่วนการถือหุ้น ประธานของ

บริษัทในกลุ่มธรุกิจอาจพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอกอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานของธนาคาร แต่ในทางปฏิบัติ กรรมการของ

บริษัทในกลุ่มธรุกิจ (“กรรมการผู้แทน”) โดยส่วนใหญ่จะคัดเลือกมาจากผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

คุณสมบัติจากหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน กรรมการผู้แทนมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างธนาคารกับบริษัทในกลุ่ม

ธรุกิจ นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่มธรุกิจ ทั้งนี้ การ

แต่งตั้งกรรมการผู้แทนและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี ทั้งนี้

เป็นไปตามที่ก าหนดในนโยบายการก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร) โดยมีหน่วยงานบริหารเงินท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน

กรรมการบริษัทในกลุ่มธรุกิจ 

การก าหนดกลยุทธ์และการประสานงาน 

บริษัทในกลุ่มธรุกิจแต่ละบริษัทจะต้องก าหนดกลยุทธใ์ห้ตรงตามวัตถุประสงค์การด าเนินธรุกิจและสอดคล้องกับกลยุทธร์ะยะ

ยาวของธนาคารก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท และน ามาเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของธนาคารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ โดยมีหน่วยงานกลยุทธอ์งค์กรของธนาคาร และ กรรมการผู้แทน ท าหน้าที่ประสานงาน 

การด าเนินนโยบาย 

ฝ่ายจัดการของบริษัทในกลุ่มธรุกิจจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidate Supervision 

Policy) ของธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบบริษัทในกลุ่มธรุกิจเป็นประจ าทุกปี 

3.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมกาชุดย่อย และ

กรรมการายบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

     1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องก าหนดบรรทัดฐาน

ที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

     2. วิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะมี (1) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ และ

รายบุคคล (2) การประเมินแบบไขว้ (Cross-Assessment) และรวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินใน

ภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

     3. คณะกรรมการอาจพิจารณาให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 



3.8 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้รับการ

เสริมทักษะและความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่าเสมอ 

 

การพัฒนากรรมการ 

     1. คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนในการให้ความรู้แก่กรรมการในการท าหน้าที่กรรมการธนาคาร โดยการอบรม

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตร

อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย และ

ข้อก าหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรือการด าเนินธรุกิจของธนาคารเพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถในการก ากับดูแล 

โดยธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

     2. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของธนาคารให้แก่กรรมการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินธรุกิจของธนาคารและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการธนาคาร 

     3. คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการชาวต่างประเทศที่ไม่ได้พ านักอยู่ในประเทศไทยได้มีการเข้าอบรมใน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจากต่างประเทศ ซึ่งเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) อีกทั้งสนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคม IOD เช่นกัน 

     4. ทุกคร้ังที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดปฐมนิเทศ แนะน าลักษณะธรุกิจ และแนวทางการด าเนินธรุกิจของธนาคาร กฎระเบียบ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ พร้อมจัดให้มีการพบปะกับผู้บริหารธนาคารเพ่ือให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูล

การด าเนินธรุกิจของธนาคารในรายละเอียด 

     5. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการในรายงานต่างๆ ตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี อาทิ รายงานประจ าปี 

3.9 คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็น และ

มีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท คณะกรรมการ

จะก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

(Best Practice) โดยเลขานุการบริษัทจะดูแลติดตามการด าเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ และ

ธนาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร 

ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และของธนาคาร ให้เป็นไป

ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและประสบการณ์ของ

เลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และบน website ของธนาคาร 
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สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

4.1 มีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการขับเคล่ือน

องค์กร 

การสรรหาผู้บริหาร 

ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร” ขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา 

ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะท าหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่

จะด ารงต าแหน่งทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ตามข้อก าหนดและข้อบังคับของธนาคาร และน าเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและข้อบังคับของหน่วยงาน

ทางการที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจของธนาคาร 

ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ “เจ้าหน้าที่บริหาร” ลงมา ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะ

มาด ารงต าแหน่งตามความเหมาะสม 

แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 

คณะกรรมการจะก าหนดให้มีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากการด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าวเป็น



องค์ประกอบส าคัญของการวางแผนกลยุทธด์้านบุคลากร คณะกรรมการต้องดูแลให้ธนาคารมีนโยบาย แผนงาน และ

กระบวนการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าการสืบทอด

ต าแหน่งผู้บริหารเป็นไปอย่างราบร่ืน รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนเพ่ือให้การด าเนินธรุกิจของธนาคารเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะปฏิบัติงานธนาคารเต็มเวลา ทั้งนี้ การด ารงต าแหน่งใดๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัท

หรือองค์กรอ่ืนๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

4.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจท่ี

เหมาะสม 

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 

ธนาคารได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอในทุกระดับซึ่งแบ่งเป็นการ

ฝึกอบรมทั้งในด้านธรุกิจธนาคาร ด้านวิชาชีพที่ตนเองสังกัด ด้านภาวะผู้น าและการท างานร่วมกัน ทั้งการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากผู้อ่ืน การจัดอบรมภายในธนาคารผ่านห้องเรียน (Classroom Training) การอบรมผ่าน

ระบบส่ือดิจิทัล (E-Learning) และการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกธนาคาร 

 

4.3 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม  

ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม

เทียบเคียงได้กับการจ่ายของกลุ่มการเงินการธนาคารและให้เกิดความเป็นธรรมภายในธนาคาร นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยมุ่งสู่องค์กรแบบ “Flat Organization” ซึ่งจะมีความคล่องตัวในการ

ท าธรุกิจ และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการลดขั้นตอนในการท างาน และท าให้การตัดสินใจรวดเร็วมากย่ิงขึ้น และ

เพ่ือสนับสนุนแนวทางดังกล่าว ธนาคารได้ปรับปรุงข้อมูลค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดหา

เคร่ืองมือในการท างานตามบทบาทหน้าที่ โดยไม่ยึดถือระดับพนักงาน อีกทั้งการวางกรอบค่าตอบแทนโดยรวม เพ่ือผลักดัน

ให้เกิดวัฒนธรรมตามแนวคิด “Pay for Performance” โดยจะแปรผันตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลการ

ด าเนินงานของธนาคาร 
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ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธนาคาร และเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทาง

ธรุกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึง

การจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธรุกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลโดย

ค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain รวมถึงมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ก ากับดูแลความเส่ียง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธข์องธนาคารอย่างย่ังยืน 

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็น

ธรรม และเหมาะสม คณะกรรมการต้องดูแลให้ธนาคารมีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกค้าและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วย

ความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า

อย่างเคร่งครัด ด าเนินธรุกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ 

ศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธภิาพในการท างาน และมีการ

ก าหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ขึ้นในองค์กร 

คณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลการด าเนินธรุกิจของธนาคารให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยค านึงถึง

การสร้างความเจริญเติบโตของผลการด าเนินงานที่ย่ังยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของ



ธนาคารอย่างเต็มที่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธนาคารทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพ่ิมสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่า

จูงใจ 

พนักงาน 

คณะกรรมการจะดูแลให้พนักงานธนาคารทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน

สูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรมเพ่ือให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยได้รับ

ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน เปิดรับฟังความคิดเห็น ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ

สุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน จัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีการก าหนด

มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างานและให้การเอาใจใส่ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง การว่าจ้าง 

แต่งตั้ง โยกย้าย และกระบวนการลงโทษพนักงานต้องพิจารณาบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม นอกจากนี้ ธนาคารจะดูแลให้

มีแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร 

ลูกค้า 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพ่ือให้

ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดี มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้

เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีแก่ลูกค้า โดยค านึงถึงความเป็นธรรม 

การรักษาความลับของข้อมูล การโฆษณาและการส่งเสริมการขายต้องกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความ

เข้าใจผิด 

คู่ค้า 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารด าเนินธรุกิจร่วมกับคู่ค้าในระยะยาวอย่างย่ังยืนในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธรุกิจที่ดีต่อ

กัน คณะกรรมการต้องดูแลให้ธนาคารมีระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหา การจ้าง การ

เช่า และเช่าซื้อทุกประเภท และดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวังและรัดกุม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม

แก่ทุกฝ่าย การด าเนินการมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

เจ้าหน้ี 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งต้องดูแลให้ธนาคารมีการช าระคืน

เงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตาม

ข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้

ธนาคารด าเนินงานเพ่ือให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ที่ดีของธนาคาร ตลอดจน

ดูแลให้ธนาคารมีการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้ 

คู่แข่งทางการค้า 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารด าเนินธรุกิจอยู่บนพ้ืนฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต 

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ท าลาย ท าให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจ ากัดการประกอบธรุกิจของคู่แข่งขัน 

คณะกรรมการต้องดูแลให้ธนาคารปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง

การค้าด้วยวิธกีารที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบนหรืออามิสสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่

ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

ผู้ลงทุน 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายใน

ก าหนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม 

หน่วยงานทางการ 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารด าเนินธรุกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงาน

ทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือที่ดีต่อหน่วยงานทางการ 

ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารด าเนินธรุกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มีการ

สนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน รวมทั้งการสร้าง

ความสัมพันธอั์นดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของธนาคารตั้งอยู่รวมถึงชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้

ธนาคารมีการเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมของธนาคารไว้ในรายงานประจ าปี 



2. การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน และจะดูแลให้ธนาคารไม่กระท าการใดอันเป็นการ

ละเมิดสิทธมินุษย์ชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่น

ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม 

3. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระท าการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์

หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่ธนาคารจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

ลิขสิทธิอ์ย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

การป้องกันการทุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการให้และรับสินบน 

     1. คณะกรรมการให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการให้

และรับสินบน คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีการจัดท านโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้วย

มาตรการที่เข้มงวดเพ่ือลดความเสียหายที่เกิดจากการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน 

     2. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร รวมถึงก าหนดให้

ธนาคารมีมาตรการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมาใช้ธนาคารเป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิดทางกฎหมาย รวมถึงมี

มาตราการป้องกันคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธหรือผู้แจ้งการกระท าการทุจริต คอร์รัปชัน การให้และรับสินบน ให้ได้รับความปลอดภัย 

เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Fraud Policy) นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-

Corruption Policy) และ Anti-Money Laundering/Combating of financing Terrorism (ALM/CFT) Policy เป็นต้น 

     3. นอกจากนี้ คณะกรรมการให้ความส าคัญในการห้ามให้หรือรับสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธรุกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบน

ในการตกลงธรุกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีการจัดท านโยบายการให้ของขวัญ การ

เลี้ยงรับรอง และการต่อต้านการให้สินบนเพ่ือให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

     1. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีการจัดท านโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และประกาศที่เกี่ยวกับ

การร้องทุกข์ของพนักงานเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารสามารถติดต่อส่ือสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบ

เห็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย การกระท าผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การ

ทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการต้องดูแลให้ธนาคารจัดช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้

สะดวกโดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

     2. รวมถึงดูแลให้ธนาคารมีนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลหรือข้อร้องเรียนได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ว และจะมีการแจ้งกลับให้ทราบถึงการด าเนินการของธนาคาร 

รวมถึงการก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม การถูกปองร้าย ถูกลงโทษ ลด

ต าแหน่ง หรือการถูกข่มขู่ จากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

     3. นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วน

ได้เสีย (Whistle Blower) โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ธนาคารหรือในรายงานประจ าปี 

การดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการจะเข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการ

ระหว่างกัน ซึ่งในการพิจารณารายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและ

กฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้มีการพิจารณารายการเหล่านี้เสมือนเป็นการท ารายการที่กระท ากับ

บุคคลภายนอก (arm’s length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการ

ดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีนโยบายการท าธรุกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ส าหรับพนักงาน เพ่ือให้การท าธรุกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 

สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง และต้องดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี 



ในการพิจารณาวาระที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้

เสียของตน อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

     1. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในธนาคารเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ซึ่งรวมทั้งข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ใน

ต าแหน่งหรือสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของธนาคาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามค านิยามที่ทางการก าหนด ไป

กระท าการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยเป็นการ

ทั่วไป การน าข้อมูลหรือความลับของธนาคาร / ลูกค้าไปใช้ในการท าธรุกิจแข่งขันกับธนาคาร / ลูกค้าของธนาคาร หรือการ

หาประโยชน์จากอ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ 

     2. คณะกรรมการจะก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่าง ๆ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่

บริหารหรือเทียบเท่าในหน่วยงานควบคุมทางการเงินและวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน และบริหารเงิน รวมทั้งบุคคลที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินก าหนด มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน 

ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกคร้ังเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 

ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการมีหน้าที่จัดท ารายงานการถือหุ้นธนาคารของกรรมการ ผู้บริหาร และคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจ าทุกเดือน และจดัท ารายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ธนาคาร

ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่าง ๆ รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

โดยให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการและมีกรอบการก ากับดูแล

การบริหารความเส่ียงและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของธนาคารที่มีประสิทธภิาพ 

เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารอย่างสม่าเสมอ และก ากับดูแลหน่วยงานต่างๆ ของ

ธนาคารให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และกฎระเบียบของธนาคาร เพ่ือให้มั่นใจ

ว่าผลประโยชน์ของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด 

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการตระหนักถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ และชื่อเสียงของธนาคาร คณะกรรมการจะ

ดูแลให้มีจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้าน

จริยธรรมที่ธนาคารใช้ในการด าเนินธรุกิจ และเพ่ือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ท างานประจ าวันอันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย 
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รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล

ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง

ที่สาธารณะชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

การเปิดเผยข้อมูล 

     1. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ

ธรุกิจและผลประกอบการของธนาคารที่ตรงต่อความเป็นจริงอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดย

แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แท้จริงของธนาคาร เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียของ

ธนาคารได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเว็บไซต์ของ

ธนาคารทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

     2. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดการ

เปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน 



     3. คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการบริหารความสัมพันธก์ับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยจะค านึงถึงความถูกต้องครบถ้วน คุณภาพและความเพียงพอของข้อมูลสารสนเทศของธนาคารที่เปิดเผย

ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ คณะกรรมการจะดูแลให้

ฝ่ายจัดการของธนาคารได้มีการพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพ่ือ

ชี้แจงผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตลอดจนเข้าร่วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและ

ต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของธนาคาร รวมถึงการสร้างความสัมพันธท์ี่ดีในระยะ

ยาว 

     4. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารจัดท าค าอธบิายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขใน

งบการเงินเพียงอย่างเดียว 

     5. คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์(Investor Relations) เพ่ือท าหน้าที่ติดต่อส่ือสารให้กับนักลงทุน 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศของธนาคารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของ

ธนาคารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

ลงทุน สร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร 

     6. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของธนาคารบนเว็บไซต์หรือรายงานประจ าปีของธนาคารทั้ง

รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลธนาคารได้สะดวก 

โดยมีข้อมูลขั้นต่าดังต่อไปนี้ 

          1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร 

          2. ลักษณะการประกอบธรุกิจของธนาคาร 

          3. รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

          4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน 

          5. แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

          6. ข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนใดที่ธนาคารน าสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือส่ือต่างๆ 

          7. โครงสร้างกลุ่มธนาคาร รวมถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า 

          8. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธอิอกเสียง 

          9. การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

          10. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

          11. ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ 

          12. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

          13. นโยบายด้านบริหารความเส่ียงของธนาคาร นโยบายการก ากับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          14. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

          15. จรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนักงาน 

          16. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ์เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลข

โทรศัพท์ ข้อมูลบุคคลที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท 

          17. ข้อมูลอ่ืนๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีก าหนดหรือตามกฏเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง 
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รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักการ 

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเร่ืองส าคัญของธนาคาร รวมถึงดูแลให้การเปิดเผยมติ

ที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

สิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

     1. คณะกรรมการให้ความส าคัญในการรักษาสิทธขิองผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธขิองตนอย่างเต็มที่ โดย

ครอบคลุมถึงสิทธขิั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของกิจการ การได้รับข้อมูล

ข่าวสารของธนาคารอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้สิทธใินการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงเร่ืองต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคาร เช่น การจัดสรรเงินปันผล 

การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธ ิเป็นต้น ทั้งนี้ 



ธนาคารจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธขิองผู้ถือหุ้น 

     2. คณะกรรมการจะดูแลและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วน โดย

ผ่านทางเว็บไซด์ของธนาคารที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว อาทิ ผลการ

ด าเนินงานของธนาคาร ค าอธบิายและการวิเคราะห์งบการเงิน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และรายงานการประชุมผู้ถือ

หุ้น เป็นต้น 

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 

     1. คณะกรรมการจะสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยก าหนดจัดการประชุมปีละ 1 คร้ังภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบ

ปีบัญชีของธนาคารตามที่กฎหมายก าหนด (หรือหากมีความจ าเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการอาจจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็น

กรณีไป) ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องดูแลให้ธนาคารด าเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่

เกี่ยวข้องรวมถึงภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 

     2. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมรายละเอียด

ความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระ โดยมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมโดยมีค าชี้แจงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล

และเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณา และต้องเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็น

การล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของธนาคารในระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจทั้งในรูปแบบภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษก่อนวันจัดส่งเอกสารและก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

     3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตัวเอง คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธใินการออกเสียง

ลงคะแนนอย่างเต็มที่ โดยจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และต้อง

เสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

     4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารก าหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้น า

เทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพ่ือให้การด าเนินการประชุม

สามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย าและจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม

ประชุมทุกคนได้ใช้สิทธใินการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้า

ประชุมของผู้ถือหุ้น 

     5. ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ มีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถาม

และให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น 

     6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการ

ออกเสียงลงมติและมติในแต่ละวาระ พร้อมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

และซักถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้

อย่างเต็มที่ 

     7. คณะกรรมการจะดูแลให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ/อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

     8. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระการประชุมนั้นมีหลายรายการ 

     9. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงบันทึกรายชื่อ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม โดยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต้องบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการ

ลงคะแนน และวิธกีารแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือ

ซักถาม นอกจากนี้ ต้องบันทึกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก

เสียงเป็นอย่างไร 

     10. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันท าการถัดไปบนเว็บไซต์ของธนาคาร และเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ

ธนาคารภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หลักการ 

คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอ้ือให้ผู้

ถือหุ้นสามารถใช้สิทธขิองตน 

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

     1. คณะกรรมการจะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา ผู้ลงทุน



ประเภทสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

     2. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

     1. คณะกรรมการจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค านึงถึงฐานะ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และแม้ผู้ถือ

หุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใดผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธมิอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นโดย

ครบถ้วน 

     2. คณะกรรมการจะดูแลให้ธนาคารก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือ

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ

ตามแนวทางที่ธนาคารก าหนด รวมถึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของธนาคารและแจ้งข้อมูลเผยแพร่ผ่านตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

     3. คณะกรรมการจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

     4. ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธเิท่ากับ 1 เสียง และมีสิทธไิด้รับข้อมูลของ

ธนาคารอย่างเท่าเทียมกัน 

     5. ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธอิอกเสียงในการประชุมแต่ละวาระผ่านบัตรลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะในวาระการแต่งตั้ง

กรรมการ คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงได้เป็นรายบุคคล 

     6. คณะกรรมการจะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ เป็นธรรม และทันต่อเวลา และต้องไม่แสดง

ความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 


