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บทน ำ 

ธนาคารกรุงไทย ด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
โดยค านึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ 
และจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อเป็นรากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
คณะกรรมการธนาคารอนุมัติให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่ อ เ ป็นหลักให้กรรมการ  ผู้บ ริหาร  และพนักงานทุกระดับ  ยึด ถือและปฏิบัติทั่ วทั้ งองค์กร 
และใหเ้ผยแพรน่โยบายการก ากบัดแูลกิจการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องธนาคาร 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของธนาคารกรุงไทย จัดท าขึน้และประกาศใชค้รัง้แรกตัง้แต่ พ.ศ. 2546 
และไดมี้การปรบัปรุงเพื่อยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  
โดยยึดแนวทางการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัการที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลทัง้ในและต่างประเทศ 
อาทิ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพฒันา (Organisation for 
Economic and Co-operation Development - OECD) หลักการ ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรบับริษัทจดทะเบียน 
ท่ีแนะน าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (The Principles of Good Corporate Governance for Listed 
Companies) คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(Corporate Governance Code: CG 
Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เป็นตน้ บนหลกั Apply or Explain ปรบัใชต้าม 
ที่เหมาะสมกบัการบรหิารจดัการ กฎหมายและกฎระเบียบ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของธนาคารได้รับทราบและยึดถือนโยบาย  
การก ากับดูแลกิจการเป็นหลักในการปฏิบัติงาน อันน าไปสู่การเป็นองคก์รที่มีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล 
สรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งคณุค่าและการเติบ
โตอย่างยั่งยืนของธนาคาร 
 

 

 

 

      
 
 
 



 

 

5 

ส่วนที ่1 

วิสัยทศัน ์พันธกจิ และนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
 

วิสัยทศัน ์(Vision) 

“กรุงไทย เคียงขา้งไทย สู่ความยั่งยืน” มุ่งมั่นดแูลและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เพื่อสนบัสนนุ  
การเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลกูคา้ สรา้งคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้แก่สงัคมและสิ่งแวดลอ้และสรา้งผลตอบแทน  
ที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผูถื้อหุน้ 
 
พันธกิจ (Mission) 

● ดแูลและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและระบบงาน 

● ใหบ้รกิารและค าแนะน าท่ีมีคณุค่าแก่ลกูคา้อย่างต่อเน่ือง 

● รว่มพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

● สรา้งผลตอบแทนท่ีดีอย่างยั่งยืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 
นโยบายเกีย่วกับการก ากบัดูแลกิจการ 

ธนาคารกรุงไทย มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่ง ใส สุจริตและ 
เป็นธรรมตามแนวทางของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเ้ป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศ  
ในการด าเนินธุรกิจ บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ ค านงึถึงผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ 
สร้างความเช่ือมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการเจริญเติบโตและก้าวหน้า 
อย่างยั่งยืนของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคาร ใหค้วามส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดระยะเวลา หลายปีท่ีผ่านมา 
ธนาคารไดด้  าเนินงานภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยมีการส่งเสริม  ใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบั ยึดมั่นและปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้มีส่วนรว่ม  
ในกิจกรรมที่น  าไปสูก่ารเป็นองคก์รที่มีวฒันธรรมบรรษัทภิบาล ยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร  
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ก าหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตาม  
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายพรอ้มทัง้ปรบัปรุงนโยบาย  
ดงักลา่วใหมี้ความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการติดตามและปรบัปรุงแนวทางปฏิบติใหส้อดคลอ้ง 
ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดีทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือมุ่งไปสูม่าตรฐานสากล 
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ธนาคารไดจ้ัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลกัษณอ์ักษร ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวทาง  
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวม 7 ประการ ดงันี ้

1)  Creation of Long-Term Value    สรา้งมลูค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 
2) Accountability   แสดงความรบัผิดชอบตอ่หนา้ที่ 
3) Responsibility    รูส้  านกึในหนา้ท่ี 
4)  Promotion of Best Practices   สง่เสรมิการปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ 
5)  Equitable Treatment    ปฏิบตัิต่อผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียอย่างเท่าเทียมกนั 
6)  Transparency    แสดงความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 
7)  Social and Environmental Awareness  ส านกึตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

หลักบรรษัทภิบาล 7 ประการของธนาคาร  เป็นนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
ที่ไดส้ื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร และยังไดผ้สมผสานก าหนดเป็นภารกิจ  
ที่ทกุหน่วยงานจะตอ้งมีการด าเนินงานตามหลกับรรษัทภิบาลของธนาคาร ซึ่งจะท าใหม้ั่นใจไดว้่าธนาคาร  
ได้ด าเนินการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการธนาคารทุกคนได้ตระหนักในหน้าที่  
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร รวมถึงการด าเนินกิจกรรมด้าน  
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชนต์่อสงัคม  
และสิ่งแวดลอ้มอย่างแทจ้รงิ 

คุณธรรมอัตลักษณ ์

ธนาคารก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ “สรา้งสรรค ์สัตยซ์ื่อ ส  าเร็จ สามัคคี สังคม’ และก าหนด  
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์ และรณรงค์  
ใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกรคนร่วมกันประกาศเจตนารมณ ์ยึดมั่นที่จะประพฤติปฏิบตัิอย่างมีคุณธรรม 
จรยิธรรม ประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑท์างการ  
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ส่วนที ่2 

แนวปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 
 
1. สิทธขิองผู้ถอืหุน้ (Rights of Shareholders) 

 1.1 นโยบายดูแลสิทธขิองผู้ถอืหุน้ 
ธนาคารมีนโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 

ทัง้ผูถื้อหุน้รายย่อย นักลงทุนสถาบนั รวมถึงผูล้งทุนต่างชาติ ใหไ้ดใ้ชส้ิทธิของตนในการเขา้ร่วมประชุม  
ผูถื้อหุน้ ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่ว่ าจะเป็นสิทธิพืน้ฐานตาม 
กฎหมาย เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอนหลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในการรบัส่วนแบ่งในก าไรตามนโยบาย  
การจ่ายเงินปันผลของธนาคารตามที่ผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติ ไว้ สิท ธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของธนาคารผ่านการพิจารณาในวาระการประชุม  
ผูถื้อหุน้ เช่น การอนุมัติธุรกรรมที่ส  าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร การแกไ้ข  
หนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของธนาคาร เป็นตน้  

นอกจากนี ้ธนาคารมีการด าเนินการตามแนวปฏิบตัิที่ดีในการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้มากกว่าสิทธิ  
พืน้ฐานตามกฎหมายในดา้นอื่นๆ รวมถึงไม่กระท าการใดๆ ท่ีอาจเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการ 
ศึกษาสารสนเทศของธนาคาร ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการรบัทราบขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ทางดา้น 
การเงินและไม่ใช่การเงิน เช่น ผลการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน บทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
ผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากสถาบันต่างๆ ขอ้มูลงานวิจัยและกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงขอ้มูล  
ที่ส  าคญัท่ีธนาคารเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องธนาคารซึง่สามารถเขา้ถึงไดง้่ายและสะดวก 

1.2 หลักปฏบัิตเิกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถอืหุน้ 

1.2.1 การประชุมผู้ถอืหุน้ 
คณะกรรมการธนาคารจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน 

นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของธนาคาร ส่วนการประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ เรียกว่าการประชมุวิสามญั 
ซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือไรก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ไดร้บัหนังสือ 
ร้องขอจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา 
และสถานที่ซึง่ค  านงึถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้ที่จะเขา้รว่มประชมุเป็นส าคญั 

คณะกรรมการธนาคารสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชมุไดใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมทั้งเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน 
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ โดยใหมี้การบริหารจัดการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
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และควรเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดท ารายงานการประชุมตอ้งมีการบนัทึก  
ขอ้มูลที่เป็นสาระส าคัญอย่างถูกตอ้งครบถว้น รวมถึงใหมี้การเปิดเผยรายช่ือกรรมการที่เ ขา้ร่วมประชุม 
และไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุพรอ้มทัง้รอ้ยละของทัง้ 2 กรณีดว้ย 

1.2.2 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถอืหุน้ และเอกสารการประชุม 
เ ม่ือคณะกรรมการธนาคารมีมติก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงวันก าหนดสิทธิใดๆ 

ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
/ไดร้บัเงินปันผล เป็นตน้ ใหธ้นาคารเผยแพร่สารสนเทศในเรื่องดังกล่าวทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
พร้อมกันผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์หรือช่องทางตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
และเว็บไซต์ของธนาคาร ภายในวันที่คณะกรรมการธนาคา รมีมติหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. 
ของวนัท าการถดัไป โดยมีสาระส าคญัถกูตอ้งและครบถว้นตามที่กฎหมายและหน่วยงานก ากบัก าหนด เช่น 
วนั เวลา และสถานที่จัดประชุมผูถื้อหุน้ ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม (Record Date) เป็นตน้ 

ก าหนดให้ธนาคารจัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงเอกสารประกอบการประชุมและ  
รายงานประจ าปี ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมีสาระส าคญัถูกตอ้งและครบถว้นตามที่กฎหมาย  
และหน่วยงานก ากับก าหนด รวมถึงค านึงถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น วัน เวลา และสถานที่ 
จัดประชุมผูถื้อหุน้ วาระการประชุมที่ระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้แบ่งเป็นเรื่องๆ 
อย่างชดัเจน เช่น ในวาระที่เก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลือกตัง้กรรมการและการอนมุตัิค่าตอบแทน  
กรรมการเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น ในแต่ละวาระการประชุมมีการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล 
ความเห็นคณะกรรมการ ตลอดจนรายละเอียดข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องอย่างเพียงพอ อาทิ วาระอนุมัติ  
การจ่ายเงินปันผล มีข้อมูลประกอบ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่ เสนอ  
พรอ้มทัง้เหตผุลและขอ้มลูประกอบ เป็นตน้ วาระเลือกตัง้กรรมการ มีขอ้มลูประกอบ เช่น ช่ือ-นามสกลุ อาย ุ
ประวัติการศึกษาและการท างาน การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
และองคก์รอื่นๆ ซึ่งระบุช่ือและจ านวนของแต่ละกรณีดว้ย หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของ  
กรรมการที่ เสนอ และในกรณีที่ เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้ง 
ให้มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง เ ป็นกรรมการ เ ป็นต้น 
วาระค่าตอบแทนกรรมการ มีขอ้มูลประกอบ เช่น นโยบายและหลักเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน  
ของกรรมการแต่ละต าแหน่ง โดยควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 
ในกรณีที่ไม่มีการใหส้ิทธิประโยชนอ์ื่นแก่กรรมการ ควรระบุว่า “ไม่มี” ในหนังสือเชิญประชุมและรายงาน  
การประชุมผู้ถือหุ้นด้วย วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี มีข้อมูลประกอบ เช่น 
ช่ือและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ข้อมูลที่แสดงถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ านวนค่าสอบ  
บญัชีที่เสนอ เป็นตน้ นอกจากนี ้ใหธ้นาคารแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัหรอืประสงค์ 
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จะทราบขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชมุรวมถึงเรื่องๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของธนาคาร 
ไดท้ราบช่องทางที่สามารถสง่ค าถามเป็นการลว่งหนา้มายงัธนาคารไดท้ัง้โดยทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกสซ์ึง่
ระบุ Email Address หรือโดยทางไปรษณียโ์ดยระบุช่ือหน่วยงาน สถานที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท ์
ที่ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อได ้

ทั้งนี  ้ให้ธนาคารเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม  
พรอ้มกนัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดไดบ้นเว็บไซตข์องธนาคารเป็นการลว่งหนา้  
ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้อย่างเพียงพอ  
ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร ส าหรับการน าส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ซึ่งธนาคารไดม้อบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ของธนาคารเป็นผูด้  าเนินการ โดยใหส้่งหนังสือเชิญประชุม  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกรายพรอ้มกัน แยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถื อหุ้นสัญชาติไทย 
และฉบบัภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างดา้ว โดยทางไปรษณีย ์เป็นเวลาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  
อย่างนอ้ยตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้ใหธ้นาคารลงประกาศหนังสือพิมพร์ายวันจ านวน 1 ฉบบั 
ติดตอ่กนัอย่างตอ่เนื่องเป็นเวลา 3 วนั ลว่งหนา้ 3 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

1.2.3  การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุน้ 
ธนาคารมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการ  

ชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่จะติดภารกิจ  ที่ส  าคัญและจ าเป็นที่ท  าให้ 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ เพื่อชีแ้จงผลการด าเนินงานและนโยบายบริหารงาน และตอบ 
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ และท าหน้าที่ดูแล  
การประชมุ (Inspector) ดแูลการนบัคะแนนเสียงใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคับของธนาคาร และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และควรเชิญผูถื้อหุน้รายย่อยอย่างนอ้ย 1 คน 
เพื่อเป็นผู้แทนของที่ประชุม ในการร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง นอกจากนี ้ให้เชิญผู้สอบ  
บญัชีของธนาคารประจ าปีนัน้ๆ เขา้รว่มประชมุเพื่อชีแ้จงตอบค าถามที่เก่ียวกบังบการเงินต่อที่ประชุมดว้ย 
ทัง้นี ้ใหป้ระธานในที่ประชมุแจง้รายช่ือกรรมการ ประธานคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร ที่เขา้รว่มประชมุ 
ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนการเขา้สูว่าระการประชมุ 

ธนาคารควรจดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระเพื่อพิจารณา โดยน าระบบคอมพิวเตอร ์
Bar Code/QR Code มาใชใ้นการรบัลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงใหมี้การแสดงผลการ  
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ซึ่งช่วยให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
นอกจากนี ้ ให้มีการแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบถึงข้อบังคับในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับการประชุม  
และสิทธิของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์และกติกาที่ใช้ในการประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
การออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ทัง้นี ้ในการประชมุผูถื้อหุน้ ใหธ้นาคารด าเนินการประชมุ 
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ตามล าดับวาระการประชุมที่ก  าหนดไว้ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
เวน้แต่จะเป็นการด าเนินการภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

ประธานในที่ประชุมควรเปิดโอกาสและใหเ้วลาแก่ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในทุก 
วาระการประชุม เพื่อสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นตลอดจนขอ้เสนอแนะในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ  
วาระหรือเก่ียวกับการด าเนินงานของธนาคารไดโ้ดยอิสระ ในเวลาที่เพียงพอ และเป็นไปตามวิธีการ  
ที่เหมาะสมกบัสถานการณ ์โดยมีการบริหารเวลาในการประชมุใหเ้ป็นไปอย่างกระชบัและมี ประสิทธิภาพ 
โดยแจง้หลักการด าเนินการต่อที่ประชุมก่อนเริ่มเขา้สู่วาระการประชุมเพื่อใหไ้ดร้บัทราบ เช่น ธนาคาร  
จะตอบค าถามผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุท่ีก าหนดไวแ้ละค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก่อน ส าหรับค าถามอื่น ธนาคารจะน าค าถามค าตอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร โดยธนาคาร 
จะบันทึกประเด็นต่างๆ เหล่านั้นที่ส  าคัญรวมถึงค าชีแ้จงของธนาคารไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
เป็นตน้ 

ธนาคารควรเสนอคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทุ
กปี โดยไม่มีการใหค้่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้
ใหธ้นาคารระบุในหนงัสือเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบถึงนโยบายและหลกัเกณฑค์่าตอบแทนกรรมการ  
และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายค่าตอบแทน 
รวมถึงการค านึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้นโยบาย แก้ปัญหา 
และตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร 
ซึ่งไดเ้ทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยท์ี่อยู่ใน  
ระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยในวาระ 
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการใหเ้สนอจ านวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงขอ้มลูค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดว้ย 
ส าหรบัวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งมีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  
จ านวนหลายคน ใหธ้นาคารเสนอ รายช่ือบุคคลทีละคนใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและลงคะแนนเสียง 
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามกระบวนการสรรหาและนโยบายการสรรหากรรมการเรียบรอ้ยแลว้  
ทัง้นี ้ใหก้รรมการทกุคนที่ไดร้ับการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งออกจากหอ้งประชมุ  
เป็นการชั่วคราวจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาและลงมติเรียบรอ้ยแลว้ จงึกลบัเขา้หอ้งประชมุได ้

1.2.4 การเปิดเผยมตแิละรายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ 
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ ้น ให้ธนาคารเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผล  

การลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกสียง ในแต่ละวาระ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ใหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทนุทราบผ่านทางระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสบ์นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเว็บไซตข์องธนาคาร อย่างชา้ก่อนเวลา 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป 
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ในการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ ใหบ้นัทกึรายละเอียดในเรื่องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีไ้วด้ว้ย 
- รายช่ือและต าแหน่งของกรรมการซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุ รวมถึงสดัส่วนรอ้ยละของจ านวน  

กรรมการที่เขา้ประชุมจากจ านวนกรรมการทัง้หมด เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร  / ผูช้่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งท าหนา้ที่เลขานกุารของที่ประชมุ ผูบ้ริหารระดบัสงูของธนาคารรวมถึงผูบ้ริหาร 
สายงานบริหารการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ท  าหน้าที่ดูแลการประชุม ( Inspector) และผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเป็นผูแ้ทนของที่ประชมุในการรว่มเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนเสียง 

- วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และมติของที่ประชมุ วิธีการและขัน้ตอน 
การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งเลขานุการของที่ประชุมไดชี้แ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเริ่มเขา้สู่  
วาระการประชมุ 

- สรุปสาระส าคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
รวมทัง้ค าชีแ้จงของกรรมการและผูบ้รหิารของธนาคารที่ไดต้อบในแต่ละวาระ 

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมรายละเอียดจ านวนและสัดส่วนของคะแนนเสียง  
ของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทั้งนี ้
ให้ธนาคารเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของธนาคารภายในก าหนดเวลา 14 วัน 
นบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และควรแจง้สารสนเทศผ่านทางระบบข่าว  
บนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องธนาคาร เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบข่าว  
การเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัหรือมีความเห็นเก่ียวกับ 
รายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังธนาคารไดภ้ายใน 1 เดือน 
นบัตัง้แต่วนัที่ที่ประชมุลงมติ 

2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

2.1  นโยบายการปฏบัิตต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกันและเป็นธรรม 

ธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้แต่ละรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่เลือก  
ปฏิบตัิ และสง่เสรมิผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ ทัง้ผูถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทนุสถาบนั รวมถึงผูล้งทนุตา่งชาติ ใหเ้ขา้รว่ม 
ประชุมผู้ถือหุน้ และไดใ้ช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุน้ โดยไดร้ับการดูแลผลประโยชนอ์ย่างเป็นธรรม 
พรอ้มทัง้อ  านวยความสะดวก โดยเลือกสถานที่จดัการประชมุที่ง่ายต่อการเดินทาง และเพียงพอกบัจ านวน  
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับดูแลอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 
ตลอดการประชุม เตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
รวมทัง้มีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบรหิารจดัการประชมุ 
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2.2  หลักปฏบัิตต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม 

หุน้ของธนาคารประกอบดว้ยหุน้ 2 ประเภท คือ หุน้สามัญ และหุน้บุริมสิทธิ ซึ่งมีคะแนนเสียง 
เท่ากันคือ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติ ยกเวน้กรณีที่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบั  
ของธนาคารหรือตามที่กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ทั้งนี ้ ให้ธนาคารก าหนดกระบวนการประชุม 
ผูถื้อหุน้ในลักษณะที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมอย่างนอ้ย  
ในเรื่องตอ่ไปนี ้

2.2.1  การใหข้้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุน้ 

- เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็น 
คณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวบนเว็บไซต์ของ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยค านงึถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

- ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ 
ที่ ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนซึ่งก าหนดไว้ไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อน รวมถึง 
สิทธิการออกเสียง ลงคะแนนของหุน้สามญัและหุน้บรุิมสิทธิซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากนัคือ 1 หุน้เป็น 1 เสียง 
และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีที่ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารหรือตามที่  
กฎหมายก าหนดไวเ้ป็น ประการอื่น นอกจากนี ้ในการด าเนินการประชมุ ใหเ้ลขานกุารของที่ประชมุแจง้ตอ่ 
ที่ประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงเรื่องดงักลา่วก่อนเขา้สูว่าระการประชมุ 

- ให้จัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่  
พรอ้มกนับนเว็บไซตข์องธนาคารเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี ้ใหน้  าส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วม  
ประชุมทุกรายพรอ้มกัน แยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและฉบับภาษาอังกฤษ  ให้แก่ 
ผู้ ถื อหุ้นต่ างด้าว  ทางไปรษณีย์เ ป็น เวลาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลา 
ตามที่กฏหมายก าหนด 

2.2.2  การคุ้มครองสิทธขิองผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนรว่มในการก ากบัดแูลธนาคาร และการคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิ  
เหมาะสม และปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย  
ทุกฝ่าย ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงก าหนดใหธ้นาคารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  เสนอช่ือ 
บุคคลพรอ้มขอ้มลูดา้นคณุสมบตัิ และการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ เพื่อเขา้รบัการคดัสรร 
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ผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาน าเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอเรื่องที่ เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระ  
ในการประชุมผู้ถือหุน้ โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนดผ่านทางเว็บไซตข์องธนาคาร 
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนสุดท้าย ก่อนวันสิน้สุดรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 
ของทุกปี โดยธนาคารแจง้การใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ทราบผ่านทางระบบข่าวบนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์  
แห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องธนาคารดว้ย นอกจากนี ้ธนาคารเปิดโอกาสให ้ผูถื้อหุน้สามารถใชห้นงัสือ 
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยน าส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ  
ตามที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนดครบทัง้ 3 แบบไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุใหก้บัผูถื้อหุน้ดว้ย ดงันี ้ 

แบบ  ก - แบบทั่วไป ซึง่เป็นแบบที่ง่าย ไม่ซบัซอ้น  
แบบ  ข -  แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

ซึง่ธนาคารแนะน าใหผู้ถื้อหุน้ใช ้  
แบบ ค – แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  

ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ พรอ้มทัง้เสนอช่ือและขอ้มลูของกรรมการอิสระอย่างนอ้ยจ านวน 
1 ท่านไวเ้ป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ หลักฐานที่ตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม ซึ่งรวมถึง  
เอกสารหรือหลักฐาน ค าแนะน าขั้นตอนในการมอบฉันทะ โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขใด  ซึ่งท าให้ 
ยากต่อการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ ธนาคารดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่ใหมี้การเพิ่มวาระการประชุม  
ที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มลู  
ก่อนตดัสินใจ รวมถึงไม่ใหมี้การเปลี่ยนแปลงล าดบัวาระการประชุม เวน้แต่จะไดมี้การด าเนินการถูกตอ้ง 
ตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
ใหธ้นาคารเสนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายคน 

2.2.3  การป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

2.2.3.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

- ธนาคารมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
น าขอ้มลูภายในของธนาคารไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตนหรือเผยแพร่ใหบุ้คคลอื่นทราบ รวมทัง้ก าหนดให้  
มีการเก็บรักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งแนวท างดังกล่าว 
ใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ โดยมีสาระส าคญัคือ หา้มพนกังานท าการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์
ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบคุคลภายนอก โดยอาศยัขอ้มลูภายในอนัเป็นสาระส าคญัต่อการ  
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรพัยท์ี่ยังมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และตนไดล้่วงรูม้าในต าแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรูข้้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของธนาคาร  
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และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อมูลภายในนั้น  
ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักลา่ว โดยตนไดร้บัประโยชน ์

- กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน และผู้ด  ารง 
ต าแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ ้นไปในฝ่ายการบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่ รายงาน  
การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยธนาคาร ทัง้ของตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑแ์ละระยะ  
เวลาที่ ก.ล.ต. ก าหนด 

- ธนาคารมีการรายงานการถือหุ้นธนาคารของกรรมการธนาคาร กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุม  
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน และเปิดเผยการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ธนาคาร  
ในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจ าปีของธนาคาร 

- ก ากับดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
โดยก าหนดช่วงระยะเวลาที่จ  ากดัการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยธนาคาร และมีการแจง้ระเบียบขอ้บงัคบั 
ในการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในใหก้รรมการและพนกังานไดท้ราบผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายใหก้รรมการธนาคารแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร    
และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อฝ่าย Retail Banking Regulations and Market เก่ียวกับการซือ้ขาย 
หุน้ธนาคาร อย่างนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย 

2.2.3.2  การมีส่วนไดส้่วนเสียของกรรมการ 
คณะกรรมการธนาคารก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารตอ้งรายงานให้ธนาคาร 

ทราบถึงการมีส่วนไดส้่วนเสียของตน รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดส้่วนเสียที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหาร 
จดัการกิจการของธนาคารและบริษัทย่อย ตามแบบฟอรม์ที่ธนาคารก าหนด โดยเลขานกุารบริษัทมีหนา้ที่  
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนั้น 
ให้ประธานกรรมการธนาคารและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่  
ธนาคารไดร้บัรายงาน ทัง้นี ้ขอ้บงัคบัของธนาคาร ก าหนดใหก้รรมการคนใดมีสว่นไดส้ว่นเสียในการประชมุ 
เรื่ องใด ห้ามมิ ให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  โดยประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุม  
เป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยในทางปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมของกรรมการธนาคาร กรรมการท่านนั้น  
จะไม่ไดร้บัเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ตอ้งไม่อยู่รว่มในการประชมุและไม่ออกเสียงในการพิจารณาวาระดงักลา่ว 
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2.2.3.3  การท ารายการระหว่างกนัหรือรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

ธนาคารมีระบบภายในเรียกว่า White List โดยเป็นระบบที่ เก็บรวบรวมรายช่ือกรรมการ 
และผูบ้ริหารระดับสูง รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งและนิติบุคคลที่เก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑข์องพระราชบัญญัติ  
ธุรกิจสถาบนัการเงิน เพื่อใหห้น่วยงานภายในไดใ้ชเ้ป็นฐานขอ้มลูเบือ้งตน้ในการตรวจสอบรายช่ือบุคคล 
ที่เก่ียวขอ้งซึ่งจะท าใหเ้กิดเป็นรายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งมีนโยบายและหลกัปฏิบตัิ  
ดงันี ้

นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกัน 
เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้จากการท ารายการกับบุคคล  

ที่เก่ียวข้อง ธนาคารก าหนดให้ใช้ราคาตลาดหรือราคายุติธรรมในการท าธุรกรรมทุกประเภท ยกเวน้  
มีกฎเกณฑข์องสถาบนัก ากบัก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ก็จะถือใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑด์งักลา่ว 

มาตรการการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
ธนาคารไดใ้หค้วามส าคญัต่อการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ากการท ารายการระหว่างกนั

หรือรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยในขัน้ตอนอนมุตัิการท ารายการ ธนาคารไดมี้การพิจารณาถึงความขดัแยง้  
ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ซื่อสตัย ์สจุริต สมเหตสุมผล มีความเป็นอิสระ ภายใตก้รอบจริยธรรมที่ดี 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของการด าเนินธุรกิจ และหลกับรรษัทภิบาลของธนาคาร และเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจ 
ไดว้่าการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดของ  
สถาบันก ากับ ธนาคารได้มีการมอบหมายให้ “กลุ่มก ากับงานกฎเกณฑ์ สายงานก ากับกฎเกณฑ์  
และกฎหมาย” ท าหนา้ที่ก  ากบัดแูลและตรวจสอบขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการดงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่ สถาบันก ากับก าหนด ทั้งนี ้ หากรายการระหว่างกันหรือรายการที่ เ ก่ียวโยงกัน 
รายการใดที่สถาบนัก ากบัก าหนดหรือธนาคารมีระเบียบปฏิบตัิว่าการท ารายการนัน้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้ก าหนด 
ขอ้พงึปฏิบตัิของกรรมการธนาคารในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่  
เก่ียวโยงกนัเอาไว ้ดงันี ้

1) กรรมการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือ  
รายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการระหวา่งกนัตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์
ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) ห้ามกรรมการที่ มีผลประโยชน์เ ก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิ จารณาอนุมัติ  
และกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็น  
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3) การใหส้ินเช่ือหรือลงทนุในกิจการที่กรรมการมีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งจะตอ้งไดร้บั
การอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารดว้ยมติเป็นเอกฉนัท ์โดยไม่มีกรรมการผูน้ัน้เขา้รว่มพิจารณา 
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อนุมัติด้วย และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ 
ตามการคา้ปกติของธนาคาร และปฏิบตัิเหมือนลกูคา้ทั่วไป 

3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Role of Stakeholders) 

 3.1 นโยบายการปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ธนาคารปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเคารพในสิทธิที่ มีตามกฎหมายที่ เก่ียวข้อง 

ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และจัดใหมี้กระบวนการส่งเสริมใหเ้กิด  
ความรว่มมือระหวา่งธนาคารกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในการสานประโยชนอ์ย่างเป็นธรรมและรว่มเสรมิสรา้งค
วามมั่งคั่งและยั่งยืนใหก้บักิจการ 

 3.2 หลักปฏบัิตแิละแนวปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ธนาคารตระหนกัถึงสิทธิและบทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร 

โดยค านงึถึงและยดึหลกัการปฏิบตัิดงันี ้
3.2.1 การเคารพสทิธิมนษุยชน 

ธนาคารมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทัง้ภายในประเทศและกฎหมาย  
ระหว่างประเทศ รวมถึงหลกัสิทธิมนษุยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR 
โดยธนาคารสนับสนุนหลกัการพืน้ฐานของสิทธิมนุษยชนในทุกๆ สายธุรกิจ และในทุกๆ พืน้ที่ที่ธนาคาร  
ด าเนินกิจการธนาคารเคารพในการปกป้องรักษารวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง  กับการละเมิดสิทธิ 
มนษุยชนตามหลกัการที่ก าหนดไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติ 

3.2.2 การเคารพสทิธิดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา 
ธนาคารมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิดต่อทรพัยส์ินทางปัญญาทัง้หลายไม่ว่า

จะเป็นเครื่องหมายการคา้ สิทธิบตัร ความลบัทางการคา้ และผลงานอนัมีลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ โดยในการใชเ้ผยแพร ่
หรือดดัแปลงทรพัยส์ินทางปัญญาใดๆ จะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญานัน้ก่อน 
ขณะเดียวกันพนักงานทุกคน จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร ได้แก่  สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเป็นของธนาคารดว้ย 

3.2.3 การจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐั 
ธนาคารจะแข่งขันทางการค้าหรือทางธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิธีการที่โปร่งใส 

โดยการด าเนินงานใดๆ ของธนาคารที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งจะตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
ตามกระบวนการที่กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างก าหนดไว้ รวมทั้งธนาคาร  
จะไม่แทรกแซง หรือใชค้วามสัมพันธ์ ส่วนบุคคลเพื่อกระท าการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อเจา้หนา้ที่ของรฐั  
เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทั้งภายในประเทศ  
และต่างประเทศ รวมทัง้จะตอ้งถือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการรบั-ใหส้ินบนและคอรร์ปัชนั 
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3.2.4 การตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 
ธนาคารมีนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐาน 

ที่ เ ก่ียวข้อง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ ได้รับการยอมรับ  
ในระดับสากล ทั้งนี ้ ธนาคารก าหนดให้มี  “นโยบายต่อต้านการรับ -ให้สินบนและคอร์รัปชัน” 
และประกาศนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ และมีนโยบายในการจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส  
การกระท าความผิด (Whistle Blowing) ที่เปิดโอกาสใหทุ้กคนแจง้เบาะแสการกระท าผิด รวมทัง้ป้องกนั 
การใชข้อ้มลูภายใน และความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ 
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและป ระกาศนโยบาย 
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย ได้รับใบประกาศรับรอง  
การเป็นสมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย รอบที่สอง (Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption) จากโครงการแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) 

3.2.5 แนวปฏิบตัิต่อผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
ธนาคารจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

อย่างเครง่ครดั อย่างนอ้ยในเรื่องตอ่ไปนี ้

ขอ้พงึปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ 

ธนาคารด าเนินการตามนโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น  
อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสรา้งผลก าไร  
ให้เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงดว้ยความรอบคอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์  
ห รื อ ข้ อ ก า ห น ดที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง ค ร บ ถ้ ว น  แ ล ะ ยึ ด มั่ น ใ น ห ลั ก จ ร ร ย า บ ร รณท า ง ธุ ร กิ จ  
เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นและความไวว้างใจของผูถื้อหุน้ มุ่งมั่นพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนั 
เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

ขอ้พงึปฏิบตัิต่อลกูคา้ 

ธนาคารมีนโยบายการปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความมุ่งมั่นในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ดว้ยความ
เต็มใจ เต็มก าลังความสามารถด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย  
และมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย 
โดยมีการพัฒนากระบวนการท างานและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนา 
ช่องทางการให้บริการผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนของลูกค้า  
ในการเข้าถึงบริการของธนาคาร เพื่ อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  
ให้ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด มีมาตรการในการดูแล รักษาข้อมูลของลูกค้าที่รัดกุม 
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายก าหนดให้  
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ต้องเปิดเผยหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่อง  
ร้องเรียนของลูกค้า และมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความใส่ใจ 
ตลอดจนการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ 
ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ธนาคารได้กระท า  
อย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชน ์จากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 

ขอ้พงึปฏิบตัิต่อเจา้หนี ้

ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้ทุกกลุ่ม ได้แก่  ผู้ฝากเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ 
และเจา้หนีอ้ื่นๆ บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทกุฝ่ายตามสญัญาหรือเงื่อนไขต่างๆ 
ที่ ตกลงกันไว้อย่าง เคร่งครัด  กรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง  ต้องรีบแจ้ง  
ให้เจ้าหนี ้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
พึงละเวน้การเรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สุจริตในการคา้ รวมถึงรายงานขอ้มูลทางการเงิน 
ที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหก้บัเจา้หนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 

ขอ้พงึปฏิบตัิต่อคูค่า้ 

ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค 
มีกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นส าคัญ ไม่ เอื ้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
มีการใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และอยู่บนพืน้ฐานของความจริงแก่คู่คา้ หลีกเลี่ยง การรบัของก านัล 
สินน ้าใจ การเลีย้งรับรอง หรือบริการ ที่จัดขึน้ให้เป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจา ะจง 
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดความโน้มเอียงที่อาจจะช่วยเหลือตอบแทน  
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ โดยยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซือ้จัดจ้างอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง  
ก าหนดนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่คา้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อาทิ  นโยบายการจัดหาพัสดุ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ค้า 
แนวทางปฏิบตัิงานร่วมกับธนาคาร และประกาศจัดซือ้จัดจา้งต่างๆ เป็นตน้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา  
การประกอบธุรกิจกบัคู่คา้อย่างยั่งยืน เช่น การช่วยใหค้วามรู ้พฒันาศักยภาพ และยกระดบัความสามารถ 
ในการผลิตและใหบ้ริการที่ไดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงาน  
ของตนเองอย่าง เ ป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลคูค่า้ เป็นตน้  

ขอ้พงึปฏิบตัิต่อพนัธมิตรธุรกิจของธนาคาร 

 ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อพนัธมิตรธุรกิจของธนาคารโดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับพันธมิตรธุรกิจของธนาคาร ให้ความช่วยเหลือธุรกิจรวมถึงประสานประโยชน์  
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ซึ่งกันและกันทั้งในดา้นองคค์วามรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการให้บริการ 
ที่ไดม้าตรฐาน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม 

ขอ้พงึปฏิบตัิต่อคูแ่ข่ง 

ธนาคารมีนโยบายในการประกอบธุรกิจด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส 
ไม่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และไม่มีนโยบายแข่งขันดว้ยการใส่รา้ยป้ายสี 
กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง แต่ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการตกลงหรือการพูดคุย  
ถกเถียงกบัพนกังานของหน่วยงานหรือสถาบนัการเงินอื่นๆ เก่ียวกบัต าแหน่งที่ตัง้ ภูมิประเทศ การตลาด 
การจัดสรรลูกค้า อัตราดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแผนธุรกิจ 
ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การแข่งขนัทางธุรกิจของธนาคาร 

ขอ้พงึปฏิบตัิต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ธนาคารก าหนดใหมี้นโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นลายลกัษณ ์
อักษรและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร โดยให้ความส าคัญและมุ่งปลูกฝังจิตส านึกในเรื่อง 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหมู่ผูบ้ริหารและพนกังานทกุระดบัผ่านนโยบายและ  
โครงการดา้น CSR ต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึน้ดว้ยความมุ่งมั่นในการเป็นองคก์รที่ดีของสังคม มีส่วนร่วม  
ในการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ทัง้นี ้ในดา้นสิ่งแวดลอ้ม แมธุ้รกิจของธนาคาร 
จะเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก ซึ่งไม่ไดส้รา้งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากร  
ธ ร ร ม ช าติ โ ด ยต ร ง  แ ต่ ธ น า ค า ร ไ ด้ต ร ะ หนั ก ถึ ง ค ว ามส า คัญขอ ง ก า ร รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ดล้อ ม  
โดย “จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร” ไดมี้การก าหนดหวัขอ้ จรรยาบรรณดา้นการประกอบธุรกิจ ซึ่งครอบคลมุ 
หลักการปฏิบัติในการตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ร วมถึ ง กา รดูแลสิ่ ง แวดล้อม  ให้ มี ก า ร ใช้ท รัพยากรอย่ า ง มีประสิ ท ธิภาพและประสิ ท ธิผล 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงาน และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ความส าคัญ 
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู ้  
นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมการศึกษาและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมลงมือปฏิบัติ ณ 
สถานที่จริงณ สถานที่ในทั้งนี ้ ธนาคารก าหนดใหจ้ัดท าและเผยแพร่รายงานความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ซึ่ ง ส รุปสา ระส าคัญกา รด า เ นิ นกา ร ใน รอบ ปีที่ ผ่ า นมา  ใน รายงานประจ า ปีห รื อ ร าย ง าน  
ความยั่งยืนของธนาคารดว้ย 

ขอ้พงึปฏิบตัิต่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

 คณะกรรมการและผูบ้ริหารของธนาคารรบัรูถ้ึงสิทธิและหนา้ที่ของตนเป็นอย่างดี และ 
พรอ้มเป็นแบบอย่างในการใชส้ิทธิและปฏิบตัิหนา้ที่ของตนตามกรอบที่ธนาคารก าหนดไว ้ขณะเดียวกัน  
ยงัตระหนกัถึงการดแูลสิทธิของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ของธนาคารอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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ขอ้พงึปฏิบตัิต่อพนกังาน 

ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนกังานโดยใหค้วามส าคญักบัการบรหิารและพฒันา
บุคลากร จัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพ  
อย่างเท่าเทียมกนั มีการปฏิบตัิที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม  และเคารพ 
สิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสม  
ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่ ง เทียบเคียงได้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินชั้นน า  
มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของธนาคารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
โดยมีการวัดผลการปฏิบตัิงานตาม Balanced Scorecard ส าหรบัการจ่ายผลตอบแทนใหก้ับพนักงาน  
ธนาคารไดด้  าเนินงานตามนโยบาย Performance Driven Organization (PDO) คือ “องคก์รที่ขบัเคลื่อน 
ด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ” โดยพนักงานจะได้รับผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance 
ของตนเอง นอกจากนี ้ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ โดยการจัดสวสัดิการ  
ที่หลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังานไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น จดัใหมี้สถานพยาบาล  
ธนาคารเพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ครอบครัว และพนักงานที่ เกษียณอายุ 
การให้เ งิ นช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงาน เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
การใหเ้งินกูส้วสัดิการ รวมถึงการจดัใหมี้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

ธนาคารปรบัปรุงวิธีการเรยีนรู ้จดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ และกระบวนการพฒันา 
บุคลากรเพื่อการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ ทักษะความรูค้วามสามารถของพนักงานใหพ้รอ้มรบัการแข่งขนั 
ทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร ตลอดจนโครงการฝึกอบรมด้าน  
การพัฒนาจิตด้วยการวิปัสสนากรรมฐาน นอกจากนี ้ ให้มีการส่งเสริมความรู้และให้ความส าคัญ  
ในความปลอดภัยของพนักงาน โดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื ้อ 
ต่อการท างาน มีการก าหนดมาตรการความปลอดภัยที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และที่ธนาคารก าหนดขึน้ รวมทั้งก าหนดใหแ้ต่ละหน่วยงานจัดท าคู่มือแผนฉุกเฉิน เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง  
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สินของธนาคาร ทั้ งในสถานการณ์ปกติ  
หรือเ ม่ือเกิดวิกฤต เป็นต้น นอกจากนี ้ ยังส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยการ  
ใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั ตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นคูมื่อจรรยาบรรณพนกังาน 

ขอ้พงึปฏิบตัิต่อภาครฐั 

ธนาคารเ ช่ือมั่ นว่าการด า เนินธุ รกิจอย่างถูกต้องควบคู่กับการมี จริยธรรมที่ ดี  
เป็นรากฐานส าคัญที่ท  าใหธ้นาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 
นอกจากการมุ่งสรา้งผลก าไรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ สรา้งความมั่งคั่งใหแ้ก่ลกูคา้ และสนับสนุนใหส้งัคมโดยรวม  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นแล้ว  ธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศข้อก าหนด 
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และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานก ากับอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือและประสานงาน  
กบัหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อรว่มเสรมิสรา้งความมั่นคงและเจรญิเติบโตใหก้บัประเทศชาติ 

3.3 การเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีส่วนร่วม 
ธนาคารด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบาล มุ่งเนน้การบรหิารจดัการดว้ยความซื่อสตัย ์โปรง่ใส  

เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและค านึงผลประโยชนต่์อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ทัง้พนักงาน ลูกคา้ สงัคม  
ผูถื้อหุน้ คู่คา้ และหน่วยงานก ากบั ธนาคารไดป้ระกาศใชน้โยบายต่อตา้นการรบั-ใหส้ินบนและคอรร์ปัชนั 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยสร้างความมุ่งมั่นพัฒนาในกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน 
สร้างการเติบโตและเสริมความมั่ งคั่ งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามวิสัยทัศน์ของธนาคา ร 
“GROWING TOGETHER FOR SUSTAINABILITY: กรุงไทย เคียงขา้งไทย สู่ความยั่งยืน” โดยมีการ 
ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียไวเ้ป็นสว่นหนึ่งในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรย
าบรรณธุรกิจของธนาคาร ขอ้พงึปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมต่อผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุ่ม ใชเ้กณฑข์องผลกระทบ 
(Impact) ที่มีต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย รวมถึงการค านึงเรื่องสิทธิในการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย  
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ใหมี้การทบทวนปรบัปรุงนโยบายต่อตา้นการรับ -ใหส้ินบนและ 
คอรร์ัปชัน ให้มีความทันสมัย มีความเป็นมาตรฐานสากลภายใต้หลักการในการต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบ การจัดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพ  
และรูปแบบวิธีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง ของพนักงาน 
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมตามวาระต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึน้ เช่น 
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระ 
การเสนอช่ือบุคคลที่ เหมาะสมเพื่อการคัดสรรเป็นกรรมการของธนาคาร การจัดกระบวนการให้  
ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของธนาคารไดโ้ดยตรงเพื่อ 
การเสนอแนะและใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของธนาคาร หรือรอ้งเรียนแจง้เบาะแส  
ในกรณีที่เป็นการกระท าทจุรติ ไม่ถกูตอ้ง ไม่โปรง่ใส 

3.4 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ายใหไ้ดร้บั  

การปฏิบตัิที่ถกูตอ้งเป็นธรรม ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียสามารถติดต่อกบัคณะกรรมการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  
ของธนาคารไดโ้ดยตรงผ่านช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

3.4.1 ช่องทางในการแจง้เบาะแสการกระท าผิด 
ธนาคารได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) 

และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดได้หลายช่องทาง 
ซึ่ งหากผู้ใดพบเห็นการกระท าความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้า งของธนาคาร 
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หรือพนักงานบริ ษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร 
หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี ้ 
รายช่ือของผูแ้จง้เบาะแสจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และไดร้บัการคุม้ครอง  ทัง้ในระหว่างการด าเนินการ 
สอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ โดยมีช่องทางในการแจง้เบาะแสการกระท าผิด ดงันี ้

- ประธานกรรมการธนาคาร Email: whistletruth@krungthai.com 
- Whistle Blowing Team Email: whistle@krungthai.com 
- จดหมาย: Whistle Blowing Team ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เลขท่ี 35 ถนนสขุมุวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
- โทรศพัท ์0-2208-4120 
- โทรสาร 0-2256-8778 

3.4.2 ช่องทางในการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน 
- Krungthai Contact Center 02-111-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 
- เว็บไซตธ์นาคาร 
- E-mail: compliant.center@krungthai.com 
- http://www.contactcenter.ktb.co.th หรอื E-mail: call.callcenter@krungthai.com 
- โทรสาร: 0-2256-8170 
- จดหมาย: บมจ.ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 อาคารนานาเหนือ ชัน้ 13 

ส านกักรรมการธนาคาร ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
หรอื ตู ้ปณ. 44 ศฝ. หวัล าโพง กรุงเทพฯ 10331 

- แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ โดยทีม Business Risk and Macro Research 
จะรวบรวมสง่ใหผู้บ้รหิารและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขและ ปรบัปรุงตอ่ไป 

- ส าหรับพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ  
และผูบ้ริหารโดยตรงทางอีเมลของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ซึ่งจะมี E-mail Address 
ในระบบ Intranet ของธนาคาร และมีช่องทางรอ้งเรยีนอื่นอีก ดงันี ้

1. E-mail: hr.care@krungthai.com ซึ่งดูแลโดยผูบ้ริหารสายงานทรพัยากรบุคคล 
และบรรษัทภิบาล ผูบ้รหิารกลุม่สวสัดิการและพนกังานสมัพนัธ ์และผูบ้รหิารฝ่าย 
บรหิารงานวินยัและพนกังานสมัพนัธ ์

2. งานวินยัและพนกังานสมัพนัธ ์สายด่วน (Hotline) หมายเลขโทรศพัท ์0-2208-8887 
E-mail: Hr_hotline@krungthai.com 

mailto:Hr_hotline@krungthai.com
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3.4.3 ช่องทางส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอแนะประเด็นที่มีประโยชนต์่อธนาคาร หรือเรื่องที่ 
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ สิ ท ธิ ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ส า ม า ร ถ แ จ้ ง  ไ ด้ ที่  E - m a i l  A d d r e s s : 
share.holder@krungthai.com 

กระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน  
ก. ผูร้อ้งเรยีนด าเนินการผ่านชอ่งทางการรอ้งเรยีนตา่งๆ รายชื่อของผูร้อ้งเรยีนจะถกูเก็บไว ้

เป็นความลบัและไดร้บัการคุม้ครองทัง้ในระหวา่งการด าเนินการและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 
ข. หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง จดัล าดบัความรุนแรง 

- ขอความช่วยเหลือ 
- เสนอแนะ 
- รอ้งเรยีน 
- รอ้งเรยีนเรง่ดว่นรุนแรง 

ค. หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือทนัที/ใหค้  าปรกึษา/ติดตามเรื่อง แลว้แต่กรณี 
ง. 1) กรณีเป็นเรื่อง Crisis Communication ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สามารถ 

รายงานผูบ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้งทนัที เพื่อพิจารณาเขา้สูก่ระบวนการบรหิารการสื่อสารในภาวะวิกฤติทนัที 
 2) กรณีซบัซอ้น/ทุจริต ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ/น าส่งเร่ืองใหส้ายงานตรวจสอบภายใน  

ด าเนินการตรวจสอบทนัที 
จ. หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง รายงานสรุปรายเดือน/งวด/ปี 
ฉ. ทบทวนกระบวนการเป็นประจ าทกุปี  

ธนาคารมีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ ครอบคลุม 3 หลักการใหญ่ คือ 
ความซื่อสัตยส์่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการด าเนินธุรกิจ (Fairness) และการรบัผิดชอบต่อ 
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (Responsible of Stakeholders) ซึง่แบง่การด าเนินงานเป็น 3 สว่นดงันี ้
  1) ยดึถือหลกัการดแูลผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และใหบ้รกิารดว้ยความยตุิธรรม 
โดยธนาคารจะไม่เปิดเผยขอ้มลูหรือความลบัของลกูคา้ ยกเวน้กฎหมายก าหนดใหต้อ้งเปิดเผยหรือไดร้บั  
อนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลกูคา้ 

2) ใหค้วามส าคญัถึงการด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้อย่างทนัท่วงที มีการส ารวจ 
พฤติการณแ์วดลอ้ม ท าความเขา้ใจและจัดการต่อขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้ดว้ยวิธีการเหมาะสม ยุติธรรม  
และโปรง่ใส 

3) ด าเนินการโฆษณา จัดกิจกรรมทางการตลาด  น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือ 
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดว้ยการใหข้อ้มลูที่ถูกตอ้งและครบถว้นที่เป็นประโยชนก์่อนตดัสินใจ 
ใชบ้รกิาร 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)   

 4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนบัสนุนใหธ้นาคารตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแล 

กิจการที่ดี รบัผิดชอบต่อสังคม และท าหนา้ที่ก  ากับดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของธนาคารใหเ้ป็นไป  
ตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยมีการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล  
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่ น  
ในการด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนประพฤติ  ปฏิบตัิตน 
เป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและใส่ใจคุณธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรม 
บรรษัทภิบาลขึ ้นในองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการเปิดเผย  
ขอ้มลูของธนาคารสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานที่ส  าคญัต่างๆ พรอ้มทัง้จดัท า  
คู่มือการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิและถือใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัส าหรบั 
พนกังานทกุระดบัทกุสว่นงาน ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูิภาค และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องธนาคาร 

4.2 คุณภาพของรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการธนาคารไดใ้หค้วามส าคญัและรบัผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย  

รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐาน 
และหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสมตามหลกัความระมดัระวงั ถูกตอ้ง 
และครบถว้นเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นผลการด าเนินงานของธนาคารตามที่เป็นจริง จดัใหมี้การรายงานผล  
การด าเนินงานและเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไป นอกจากนีค้ณะกรรมการ  
ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  ให้ท าหน้าที่ก  ากับดูแล 
สอบทานความน่าเช่ือถือและความถกูตอ้งของรายงาน ทางการเงิน รวมทัง้ระบบควบคมุภายในใหเ้ป็นไป 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ท าใหม้ั่นใจไดว้า่งบการเงินของธนาคารสามารถเชื่อถือได ้

4.3 หลักปฏบัิตใินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
4.3.1 การเปิดเผยขอ้มลูตามพระราชบญัญตัิขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ธนาคารมีการด าเนินการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณชนให้ 
เป็นไปตามพระราชบญัญัติขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชนข์องประชาชนในการเขา้ถึง 
ขอ้มลูข่าวสารของธนาคาร โดยสาระส าคญัของการด าเนินการดงันี ้

4.3.1.1 การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารในระบบสารสนเทศ 
ธนาคารจัดใหมี้ Website ย่อย คือ e-Procurement (ประกาศจัดซือ้จัดจา้ง) 

ที่เช่ือมโยงโดยตรง (Quick Link) กบั Website: www.krungthai.com ของธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวก 
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ให้แก่ประชาชนทั่ วไป  ในการเข้าดูข้อมูลข่าวสารการจัดซื ้อจัดจ้างของธนาคาร ภายใน เว็บไซต์นี ้ 
ใหมี้ขอ้มลูสรุปผลการพิจารณาการจัดซือ้จัดจา้งที่ธนาคารจัดซือ้กับบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่เป็น  
ปัจจุบันไว้ มีการเผยแพร่ประกาศเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยประกาศ  
การจัดซือ้จัดจา้งดว้ยวิธีสอบราคาและประกวดราคา ประกาศยกเลิกการสอบราคาและประกวดราคา 
ประกาศผลรายช่ือผู้ชนะการสอบราคา ประกวดราคาและการประมูล นอกจากการสืบค้นข้อมูล  
การจัดซือ้จัดจา้งของธนาคารตามที่ไดเ้ผยแพร่ไวแ้ลว้ ในกรณีผูส้นใจที่จะเสนองานในการจัดซือ้จัดจา้ง  
ของธนาคาร สามารถเขา้สู่ระบบดังกล่าวไดด้ว้ยตนเอง เพียงแต่แจง้ขอ้มูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขและขอ้ตกลงตามที่ธนาคารก าหนด 

4.3.1.2 การเปิดเผยขอ้มลูของธนาคารและขอ้มลูของลกูคา้แกห่นว่ยงานและบคุคล 
ภายนอกท่ีรอ้งขอ 
หน่วยงานที่มีอ  านาจตามกฎหมาย หน่วยงานภาครฐัและเอกชนสามารถรอ้งขอ 

ตรวจสอบขอ้มลูจากธนาคารได ้ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหลกัการพิจารณาของธนาคาร ดงันี ้
ก) หนว่ยงานที่มีอ  านาจตามกฎหมาย 

ในการขอตรวจสอบขอ้มูลหรือเรียกเอกสารหลกัฐาน หรือขอใหพ้นักงาน  
ธนาคารไปใหป้ากค าในฐานะพยานบคุคล สามารถขอขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัค าขอเปิดบญัชี 
รายการทางบัญชีของบัญชีเงินฝาก ขอตรวจสอบข้อมูลการฝาก -ถอนเงิน ขอทราบยอดเงินคงเหลือ 
ในบญัชีเงินฝาก เป็นตน้ 

ข) หนว่ยงานและบคุคลที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
ในการขอตรวจสอบขอ้มลู จะมีทัง้หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 

รวมถึงบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นการรอ้งขอตรวจสอบขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งธนาคารไม่สามารถเปิดเผยได ้
เนื่องจากตามพระราชบญัญัติขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บญัญัติวา่ หน่วยงานของรฐั 
จะเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารสว่นบคุคลที่อยู่ในความควบคมุดแูลของตนต่อหน่วยงานของรฐั แห่งอื่น หรือผูอ้ื่น 
โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสือจากเจา้ของขอ้มลูที่ใหไ้วล้ว่งหนา้หรือในขณะนัน้ไม่ได ้

4.3.2 การเปิดเผยขอ้มูลตามหลักการของการเป็นบริษัทจดทะเบียนและตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ธนาคารมีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบักิจการ ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลู  

ที่ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง เช่ือถือได ้และทันเวลา ตามขอ้ก าหนด  
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพั ยแ์ห่ง 
ประเทศไทย ทัง้นี ้ขอ้มลูส่วนใหญ่ไดน้ าเสนอทางเว็บไซตข์องธนาคารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษดว้ย 
ซึ่งช่วยใหผู้ถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูท้ี่สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกัน และเช่ือถือได ้
โดยมีการด าเนินการต่างๆ อย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
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4.3.2.1 การเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกบัการเงิน 
- การน าส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินภายในเวลาตามหลกัเกณฑข์อง 

หน่วยงานก ากับ ไดแ้ก่ ส  านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงตามที่กฎหมาย  
ที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

- การจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ เพื่อสรุปอธิบายในเชิง 
วิเคราะห ์และใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการเปิดเผยงบการเงินเป็นรายไตรมาส 

- การจัดท างบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่ ว ไป 
การเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสม 

- การเปิดเผยค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ทั้งค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
(Audit Fee) และค่าบรกิารอื่น ในรายงานประจ าปีเป็นประจ าทกุปี 

- คณะกรรมการธนาคารจดัใหมี้รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อ 
รายงานทางการเงิน โดยธนาคารเปิดเผยรายงานดังกล่าวแสดงไวค้วบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี  
ในรายงานประจ าปี 

4.3.2.2 การเปิดเผยขอ้มลูที่ไม่เก่ียวกบัการเงิน 
- การเปิดเผยการด าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร เช่น การให้ความ  

เห็นชอบและสนับสนุนให้ธนาคารจัดท านโยบายด้านบรรษัทภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ  
น โยบายการก ากับดูแลกิ จกา ร  น โยบายด้านความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมและสิ่ ง แวดล้อม 
และนโยบายการตอ่ตา้นการใหส้ินบนและคอรร์ปัชนั เป็นตน้ 

- การจัดท ารายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และรายงาน 
ความยั่งยืนเป็นประจ าทกุปี โดยไดเ้ผยแพรน่โยบายและรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  
ที่ดีไวบ้นเว็บไซตข์องธนาคาร 

- การเปิดเผยรายช่ือ ประวัติ บทบาท หนา้ที่ และวาระการด ารงต าแหน่งของ  
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่าน  
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท าหน้าที่  ประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ 
ในรายงานประจ าปีเป็นประจ าทกุปี และบนเว็บไซตข์องธนาคาร 

- การเปิดเผยโครงสรา้งผูถื้อหุน้ธนาคาร ขอ้มลูการถือหุน้ธนาคารของกรรมการ 
และผูบ้รหิารทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

4.3.2.3 การเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกบัการเงินและไม่เก่ียวกบัการเงิน 
การเปิดเผยนโยบายและจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

ที่สะทอ้นภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ โดยธนาคารไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ทบทวนโดยพิจารณาถึง  
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ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระความรบัผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของธนาคาร 
เทียบเคียงไดก้บับรษัิทในกลุม่ธุรกิจระดบัเดียวกนั และตอ้งเป็นไปตามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

4.3.3 งานผูล้งทนุสมัพนัธ ์
ธนาคารก าหนดหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่งานผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดยรับผิดชอบในการ  

ใหบ้ริการและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารความเคลื่อนไหวของธนาคารที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม 
ทัง้ผูล้งทุน รายย่อย ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทั่วไป นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ผูจ้ัดการกองทุนทัง้ในและต่าง  
ประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสาร 
ที่หลากหลาย อาทิ ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคารพบและให้ข้อมูล  
ต่อนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในโอกาสต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-One Meeting & 
Conference Call) การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม (Analyst Meeting & Fund Meeting) 
และการเดินทางไปพบผูถื้อหุน้และผูล้งทนุ (Road Show) เป็นตน้ 

4.3.4 การสื่อสารเพ่ือภาพลกัษณข์องธนาคาร 
ธนาคารก าหนดหน่วยงานเพ่ือท าหนา้ท่ีดแูลรบัผิดชอบการเผยแพรข่่าวสารของธนาคารผ่าน 

สื่อสารมวลชนในโอกาสต่างๆ เช่น ข่าวเผยแพร่ (Press Release) การแถลงข่าว (Press Conference) 
และการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารรดบัสงู (Press Interview) เป็นตน้ 
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board) 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

5.1.1 คณะกรรมการธนาคาร ประกอบดว้ย กรรมการธนาคารจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน แต่ไม่เกิน 
15 คน ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด และควรเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจ านวน  
กรรมการทัง้หมด แต่ไม่นอ้ยกวา่หลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.1.2 คณะกรรมการธนาคารเลือกกรรมการธนาคาร 1 คน เพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการธนาคาร 
โดยมีก าหนดเวลาอยู่ ในต าแหน่งได้คราวละ 1 ปี  เว้นแต่จะต้องพ้นจากต าแหน่งโดยเหตุอื่ น 
ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร และอาจถกูเลือกต่อไปอีกก็ได ้

ประธานกรรมการธนาคารควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการธนาคาร 
ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารควรส่งเสริมใหเ้กิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการ  
ธนาคาร และฝ่ายจดัการ โดยพิจารณา 

(1)  องคป์ระกอบของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบดว้ย กรรมการอิสระมากกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการธนาคารทัง้หมด หรอื 
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(2)  แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 คนร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
ธนาคาร  นอกจากนี ้ ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร จะเลือกกรรมการธนาคาร 1 
คนหรอืหลายคนเพื่อแตง่ตัง้เป็นรองประธานกรรมการธนาคารก็ได ้

5.2 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

5.2.1 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการดังที่ก  าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชกฤษฎีกา  
ว่าดว้ยการควบคมุดแูลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ตลอดจนกฎหมายและหลกัเกณฑข์อง  
หน่วยงานก ากับที่ เ ก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และข้อบังคับของธนาคาร รวมถึง  
ไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5.2.2 มีความรู้ความเ ช่ียวชาญตาม Ski l l  Matr ix ที่ ธนาคารก าหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้อง 
กบัภารกิจและยทุธศาสตรธ์นาคาร 

5.2.3 สามารถปฏิบตัิหนา้ที่และแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่  
ไดอ้ย่างเพียงพอ 

5.2.4 การด ารงต าแหน่งในบรษัิทอื่น 
(1) ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร* อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ  

หลายอย่างในบรษัิทอื่นอีกไม่เกิน 3 กลุม่ธุรกิจ 
(2) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศและ  

ต่างประเทศได้ไม่ เกิน 5 บริษัท (นับรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นับรวมบริษัทที่ ได้มาจาก 
การปรบัโครงสรา้งหนี)้ 

*นิยามค าวา่ “กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร” ใหเ้ป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

5.3 วาระการด ารงต าแหน่ง 

เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการธนาคารจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการธนาคารทั้งหมดตอ้งออกตามวาระ ถ้าจ านวน 
กรรมการธนาคารไม่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนพอดี ก็ใหก้รรมการธนาคารออกเป็นจ านวนที่ใกล ้  
1 ใน 3 มากที่สุด กรรมการธนาคารที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งพิจารณาจากกรรมการธนาคารที่อยู่ใน  
ต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการธนาคารที่ออกไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้ 
ใหเ้ขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

 ทัง้นี ้ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคารที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกนั เวน้แต่ 
กรรมการธนาคารคนใดมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการธนาคาร  
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จะพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการธนาคารรายดงักลา่วและชีแ้จงเหตผุลพรอ้มผล
การปฏิบตัิหนา้ที่ต่อผูถื้อหุน้ 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคบัของธนาคารขา้งตน้แลว้  กรรมการธนาคาร 
พน้จากต าแหน่งในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอ่ธนาคาร ซึง่จะมีผลนบัตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไปถึงธนาคาร 
(3) ขาดคุณสมบัติ ของกา ร เ ป็นก ร รมกา รธนาคารตามข้อบัง คับของธนาคา ร 

หรอืตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัที่เก่ียวขอ้ง 
(4) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ 

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้  
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ  
ธนาคารโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ เลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ 
ครบถว้นแต่งตัง้เป็นกรรมการธนาคารแทนในการประชุมคณะกรรมการธนาคารคราวถัดไป เวน้แต่วาระ 
ของกรรมการธนาคารนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่ เข้าเป็นกรรมการธนาคารแทน 
อยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ ของกรรมการธนาคารซึง่ตนแทน 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการธนาคารว่าง กรรมการธนาคารที่ เหลืออยู่ท  ากิ จการต่อไปได้ 
แต่ถา้จ านวนกรรมการธนาคารลดนอ้ยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองคป์ระชุม กรรมการธนาคารที่เหลืออยู่ 
ท ากิจการไดเ้ฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมการธนาคารแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมด  
เท่านัน้ 

5.4 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 
5.4.1 กระบวนการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ที่พิจารณาคดัเลือกและเสนอช่ือ  
บุคคลที่ มีคุณสมบัติ เหมาะสม จากแหล่งต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ ( Director Pool) 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้องก าหนด ข้อบังคับของธนาคาร 
และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร  โดยค านึ งถึ งสัดส่วนและความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
และนโยบายความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งในด้านเพศ ความรู ้
(Knowledge) ความเป็นอิสระ ทักษะและความเช่ียวชาญ (Skill Matrix) ประสบการณ ์(Experience) 
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ที่สอดคลอ้งกับภารกิจและยุทธศาสตรธ์นาคารทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ของธนาคาร ซึง่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดกฎหมาย ขอ้บงัคบัของธนาคาร และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 กรณีการสรรหาบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหา  
และก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือ (ถ้ามี) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้  
ส่วนนอ้ย ไดเ้สนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้  
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีหรือพิจารณาผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง 

นโยบายการสรรหากรรมการ 
  การสรรหากรรมการตอ้งค านงึถึงคณุสมบตัิของคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ประกอบดว้ย 

- บุคคลผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการดังที่ก  าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ  
บรษัิทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ตลอดจนกฎหมาย  
และหลักเกณฑข์องหน่วยงานก ากับท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และข้อบังคับของธนาคาร 
รวมถึงไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- บุคคลผู้มีความรู้ความเ ช่ียวชาญตาม Ski l l  Matr ix ที่ ธนาคารก าหนดไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคาร ซึ่งท าให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่ มี  
คุณสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะที่เป็นประโยชน ์ซึ่งประกอบ  
ดว้ยผูมี้ความรูห้รอืประสบการณท์ างานที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชยอ์ย่างนอ้ย 1 คน ดา้นบญัชี 
และการเงินอย่างนอ้ย 1 คน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างนอ้ย 1 คน 

- บุคคลผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ อุทิศเวลา  
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเพียงพอ 

- การด ารงต าแหน่งในบรษัิทอื่น 
● ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างใดอย่างหนึ่ง  

หรอืหลายอย่างในบรษัิทอื่นอีกไม่เกิน 3 กลุม่ธุรกิจ 
● ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยท์ั้งในประเทศ 

และต่างประเทศไดไ้ม่เกิน 5 บรษัิท (นบัรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นบัรวมบรษัิทที่ไดม้าจากการปรบั 
โครงสรา้งหนี)้ 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอช่ือบุคคลและความเห็น  
ต่อคณะกรรมการธนาคาร 

3. คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบใหน้ าเสนอรายช่ือ เพื่อขอความเห็นชอบการแต่งตัง้  
กรรมการต่อหน่วยงานก ากบัที่เก่ียวขอ้ง 
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4. คณะกรรมการธนาคารด าเนินการตามแตล่ะกรณี ดงันี ้
4.1 กรณีการแต่งตัง้กรรมการแทนผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ 

คณะกรรมการธนาคารน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ กรรมการซึ่งพ้น  
จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาเลือกตัง้ 
กรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

- ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ  

เป็นรายบคุคล โดยผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็น 
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น  
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับเลือกตั้ง 
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ใหป้ระธานในที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด ทัง้นี ้ในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการธนาคาร  
จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

4.2 กรณีการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่วา่ง ในกรณีอื่นที่มิใช่กรณีตามขอ้ 4.1 
คณะกรรมการธนาคารโดยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจ านวน 

กรรมการที่ เหลืออยู่  แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการและให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ 
ที่ยงัเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนแทน 

5. หน่วยงานภายในธนาคารด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวง  
พาณิชย ์รวมถึงรายงานตอ่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในเวลาที่ก าหนด 

5.4.2 กระบวนการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 
มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งเช่นเดียวกับกรรมการ โดยบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง  

กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม  
กรรมการอิสระของธนาคารดว้ย ดงันี ้

นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เก่ียวข้องกับธนาคารพาณิชยอ์ันอาจมี 

ผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์  
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้น (ก) และความสัมพันธ์ทางการมีส่วนร่วม  
ในการบรหิารงาน (ข) ดงันี ้
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(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี ้ 
ใหน้บัรวมการถือหุน้ ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่ เ ป็ นหรื อ เคย เ ป็นกรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ร รมการอิ ส ระ  ลูกจ้า ง  พนัก งาน 
ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บ ริ ษั ท ย่ อ ย ล า ดั บ เ ดี ย ว กั น  ผู้ ถื อ หุ้ น ร า ย ใ ห ญ่  ห รื อ ข อ ง ผู้ มี อ  า น า จค วบคุ ม ข อ ง ธน าค า ร 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่า ว 
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของธนาคาร 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เ ป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของธนาคาร หรอืบรษัิทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ  
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์  
ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุม 
ของธนาคาร เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท า  
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์  
เป็นหลักประกัน หนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญา  
มีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีก ฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสทุธิของธนาคาร หรือตัง้แต่ 
ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ  
ค านวณมูลค่าของรายการที่ เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์  
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ 
ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัที่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 



 

 

33 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว  
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษา  
กฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย 
ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี  
ลกัษณะดงักลา่ว มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ  
ของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม  
บริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน 
ที่มีนยักบักิจการของธนาคาร หรอืบรษัิทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนิน  
งานของธนาคาร 

(ญ) ตอ้งเป็นผูท้ี่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) 
ถึง (ญ) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของ 
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  า นาจ 
ควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

นอกจากนี ้กรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน/คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ไดมี้ประกาศปรบัปรุง/ผ่อนปรนหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิกรรมการอิสระก็ใหถื้อปฏิบตัิตามได ้
ภายหลงัตอ่ไป 

ในกรณีที่บุคคลที่จะเสนอแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร เป็นบุคคล  
ที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก  าหนดไวใ้นนิยามกรรมการ  
อิสระ ธนาคารจะจัดใหมี้ความเห็นคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไดมี้การพิจารณาตามหลกัในมาตรา  89/7 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมแลว้ว่า การแต่งตัง้ 
บุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการ  
เปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ 



 

 

34 

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท  าให้บุคคล  
ดงักลา่วมีคณุสมบตัิยงัไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

- เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
- ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารในการเสนอใหมี้การแต่งตัง้บุคคลดังกล่าว 

เป็นกรรมการอิสระ 

5.5 อ านาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจเต็มในการบรหิารงานเพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์หเ้ป็นไป
ตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของธนาคาร และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้อยู่ภายใตเ้งื่อนไขและขอ้ก าหนด 
ของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

5.5.1 อ านาจของคณะกรรมการธนาคาร 
(1) กิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการธนาคาร  

ที่จะกระท าได้ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล าพัง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่  2 คนขึ ้นไป 
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายไว ้มีอ านาจลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของธนาคาร  
กระท าการใดๆ แทนธนาคารได้ ทั้งนี ้ คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ช่ือกรรมการซึง่มีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนัธนาคารกระท าการใดๆ แทนธนาคารได ้

(2) คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่และพนักงานต่างๆ 
ของธนาคาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนของธนาคาร โดยให้ผู้ใดมีอ านาจและหน้ าที่ เพียงใดสุดแต่  
คณะกรรมการ ธนาคารจะเห็นสมควร รวมทั้งสามารถก าหนดอัตราและค่าใชจ้่าย และบ าเหน็จรางวัล  
แก่บคุคลเหลา่นี ้และถอดถอนจากต าแหน่งได ้

(3) คณะกรรมการธนาคารจะมอบอ านาจใหผู้จ้ัดการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้และถอดถอน  
พนักงานต่างๆ ของธนาคารก็ได้ ทั้งนี ้ ถ้าผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ด  ารงต าแหน่ง 
กรรมการของธนาคารดว้ย ก็ใหเ้รียกวา่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(4) คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาแก่  
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อช่วยเหลือใหค้วามคิดเห็นในกิจการของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการธนาคาร  
จะเห็นสมควรกบัทัง้ก าหนดค่าจา้งและบ าเหน็จรางวลัได ้

(5) คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว 
ในเม่ือพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าธนาคารมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 
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ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการธนาคาร 

แมว่้ากิจการทัง้หลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการธนาคารท่ีจะกระท าได ้
แต่มีกิจการบางประการที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของธนาคาร รวมถึงกฎหมาย  
และหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัที่เก่ียวขอ้ง ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(ก) การอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(ข) การอนมุตัิจดัสรรก าไร 
(ค) การเลือกตั้งกรรมการธนาคารใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือเลือกตั้ง  

กรรมการธนาคารเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจ านวน 
(ง) การเลือกตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(จ) การเพิ่มทุน ลดทุน การโอนส ารองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงิน  

ปันผล การเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ และการออกหุน้กู ้
(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ การซือ้ 

หรือรับโอนกิจการอื่น การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของธนาคารทั้งหมด  
หรอืบางสว่นที่ส  าคญั 

5.5.2 หนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร  
(1) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นไป 

ตามกฎหมาย รวมทั้งก ากับดูแลการด าเนินกิจการทั้งหลายของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่า  
ใหแ้ก่ธนาคารอย่างยั่งยืน 

(2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
โดยมีการทบทวนและอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 

(3) ก ากบัดแูลใหธ้นาคารมีการบริหารจดัการที่ดี ซึ่งครอบคลมุถึงการก าหนดนโยบาย  
การด าเนินงาน นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการ  
ความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ ก าหนดหรืออนุมัติกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance 
Framework) เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด รวมทัง้ดแูลใหมี้การปลกูฝัง  
วฒันธรรมองคก์รที่ค  านงึถึงความเสี่ยง (Risk Culture) 

(4) ดูแลให้มีการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่ มีประสิทธิภาพครอบคลุม 
กิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินงาน และสามารถสะท้อนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างทันท่วงที 
มีโครงสรา้งองค์กรที่เอือ้ให้การท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ ( Three Lines of Defense) 
มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล 
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(5) การพิจารณาแผนงานหลัก งบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบัติ 
รวมถึงการประเมินผลและดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

(6) ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร เคารพสิทธิ  
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีการทบทวนการแบ่ง 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคลอ้งกับทิศทาง 
ขององคก์ร ก ากบัดแูลใหมี้นโยบายและกระบวนการแจง้เบาะแสภายในองคก์ร (Whistleblowing Policy 
and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ 

(7) ดูแลใหมี้การบริหารจัดการดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 
ตัง้แต่ตน้จนจบ (End-to-End Process) จัดใหมี้ช่องทางในการรบัและบริหารจัดการขอ้รอ้งเรียนต่างๆ 
ของผู้แจ้งหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการใหน้โยบาย 
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินธุรกิจของธนาคารโดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากรของธนาคาร 

(8) ก ากบัดแูลใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพฒันาผูบ้ริหาร 
ระดบัสงู ใหมี้ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ  าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย 
รวมทัง้ก ากบัดแูลใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูที่มีประสิทธิผล 
เป็นประจ าทุกปี มีโครงสรา้งค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกับวฒันธรรมองคก์รที่ค  านึงถึงความเสี่ยง มีระบบ  
การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคลอ้งกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และผลการปฏิบตัิงานที่สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของธนาคารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

(9) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ  
ประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบญัชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ 
นอกจากที่กล่าว เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งกรรมการธนาคารจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือไรก็ได ้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายใน  1 เดือน 
นบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือรอ้งขอจากผูถื้อหุน้ 

(10) เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างนอ้ยที่สุดรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ 
ของการประชุมที่จดัขึน้ในแต่ละปี และการประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็น รวมทัง้มีส่วนรว่ม  
ในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี ้ 
กรรมการคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
ในกรณีนีป้ระธานอาจเชิญใหอ้อกนอกที่ประชมุเป็นการชั่วคราวได ้

(11) คณะกรรมการธนาคารอาจจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานตาม  
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายใหก้รรมการ  
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ธนาคารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเขา้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัติ  
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งก าหนดสาระส าคัญเก่ียวกับองคป์ระกอบ หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
และเรื่องอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการชดุย่อยตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นวา่เหมาะสม  

(12) คณะกรรมการธนาคารตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ทัง้แบบประเมิน  
ตนเอง แบบประเมินกรรมการท่านอื่น และแบบประเมินทัง้คณะ ปีละ 2 ครัง้ และน าผลการประเมินดงักลา่ว 
มาปรับปรุงและพัฒนาการท างาน รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ  
ของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดใหมี้ที่ปรึกษาภายนอกมาช่วย  
ในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก็ได้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละช่วงเวลาที่เห็นสมควร เช่น ทุกๆ 3 ปี เป็นตน้ โดยตอ้งเปิดเผยการด าเนินการเก่ียวกบั 
การประเมินผลไวใ้นรายงานประจ าปี 

(13) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส  าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practice of Directors of Listed Companies) และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Code: CG Code) 

5.5.3 บทบาทหนา้ที่ของประธานกรรมการธนาคาร 

ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผูน้  าองคก์รไดท้ าหนา้ที่ดแูลผลประโยชนข์องธนาคาร 
ผูถื้อหุน้ รวมถึงผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลผุลประโยชนส์งูสดุในระยะยาว โดยเป็นผูน้  าในการผนึก 
ศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ  
ของธนาคารเขา้ดว้ยกัน ที่ส่งผลใหแ้ผนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของธนาคารทั้งระยะสัน้  และระยะยาว 
ประสบความส าเร็จ มีการติดตามการด าเนินกิจการของฝ่ายจัดการอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง โดยใหมี้  
การรายงานฐานะการเงินและขอ้มลูส าคญัต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทกุเดือน เป็นก าลงัส าคญั  
ผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร 
สรา้งจรยิธรรมใหก้บับคุลากรทกุระดบั โดยมีบทบาทหนา้ที่สรุปไดด้งันี ้

การบรหิาร 
(1) ดูแลภาพรวมในดา้นกลยุทธ์และแนวนโยบายของธนาคารใหเ้กิดความยุติธรรม 

รวมถึงการดแูลลกูคา้ของธนาคารดว้ยความเท่าเทียมกนั 
(2) ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย  

ทัง้ในดา้นการก ากบัของทางการและของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
(3) ก ากับ ติดตาม ดูแลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการธนาคาร  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของธนาคาร 
(4) ดแูลใหม้ั่นใจว่า กรรมการธนาคารทกุคนมีส่วนรว่มในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรม  
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องคก์รที่มีจรยิธรรม และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

การประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
(1) ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมและเขา้ร่วมการประชุมทุกครัง้ เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น 

เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ 
(2) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจั้ดการ ใหญ่ 

และมีมาตรการที่ดแูลใหเ้รื่องส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
(3) กระตุน้ใหก้รรมการธนาคารทกุท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ านาจ  

หนา้ที่ดา้นการบรหิารจดัการองคก์รใหแ้ก่ฝ่ายจดัการดว้ยความเหมาะสม ดแูลใหก้รรมการธนาคารทกุท่าน  
ไดร้บัขอ้มูลของธนาคารที่ถูกตอ้ง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใชใ้นการตัดสินใจซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จ 
ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง  
และเพียงพอส าหรบัคณะกรรมการธนาคารในการอภิปรายประเด็นที่ส  าคญัและปรกึษาหารือกนั สง่เสรมิให้ 
กรรมการธนาคารมีการใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ 
เก่ียวขอ้งไดโ้ดยทั่วกันในวาระประชุมที่ส  าคัญ ทั้งนี ้เป็นผูน้  าแนวนโยบายเสริมสรา้งความสมัพันธ์อันดี  
ระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
โดยไดมี้การปรกึษาหารอืกนัเป็นประจ า 

การพฒันาและประเมินประสิทธิภาพในการท างาน 
(1) ดแูลใหมี้การจดัการปฐมนิเทศและการเขา้เยี่ยมชมการปฏิบตัิงาน ใหก้บักรรมการ  

ธนาคารใหม่ทกุท่าน ซึง่จะช่วยใหก้รรมการธนาคารใหม่เขา้ใจและสามารถปรบัตวัเขา้กบัองคก์รไดร้วดเรว็ 
(2) สนับสนุนส่งเสริมใหก้รรมการธนาคารทุกท่านเขา้ร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ 

ในดา้นต่างๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่การปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการธนาคารที่จดัโดยสถาบนัที่มีช่ือเสียงและเป็นที่  
ยอมรบั เช่น สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

(3) สนบัสนนุส่งเสริมใหก้รรมการธนาคารทกุท่านท างานรว่มกนัอย่างเป็นทีม อนัจะก่อ  
ให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งแบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทั้งคณะ 
น าผลการประเมินดงักลา่วมาปรบัปรุงและพฒันาการท างานของคณะกรรมการธนาคาร 

(4) ก าหนดใหมี้ระบบการติดตามดแูลและประเมินผลการด าเนินงานของธนาคารเพื่อ 
ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูถื้อหุน้ 
ดแูลใหมี้การสื่อสารระหว่างผูถื้อหุน้ของธนาคารดว้ยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาส 

ใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดต่อสื่อสารกบัคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั 
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การประชมุผูถื้อหุน้ 
ท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแล  

การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ อย่างถูกตอ้ง พรอ้มทั้งดูแลใหก้รรมการ 
ธนาคารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผูถื้อหุน้อย่างพรอ้มเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ไดใ้ชส้ิทธิ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
การซกัถามหรือขอค าชีแ้จงเพิ่มเติม การรบัทราบรายงานประจ าปี การอนุมตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
การอนุมัติจัดสรรก าไรและเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
การเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี การอนมุตัิเรื่องการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ  
ของธนาคาร เป็นตน้ 

บทบาทในดา้นอื่นๆ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร  

ให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการน านโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารไปปฏิบัติ  
อย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในทกุระดบั ตัง้แต่กรรมการธนาคาร ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถึงพนกังาน 

5.6 การประชุมคณะกรรมการธนาคารและองคป์ระชุม 
5.6.1 ประธานกรรมการธนาคารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร หรือในกรณีที่  

กรรมการธนาคารตั้งแต่ 2 คนขึน้ไปรอ้งขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้ประธาน  
กรรมการธนาคารก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

5.6.2 คณะกรรมการธนาคารมีก าหนดการประชมุอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ โดยจะจดัใหป้ระชมุ 
ณ สถานที่อื่นใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

5.6.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้ประธานกรรมการธนาคารหรือผู้ซึ่ง  
ไดร้บัมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการธนาคารไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ 
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น  
และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

5.6.4 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร องค์ประชุมต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของจ านวนกรรมการธนาคารทัง้หมด กรรมการธนาคารคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนนและการวินิจฉยั 
ชี ้ขาดของที่ ประชุมให้ถือ เสี ยงข้างมากเ ป็นมติของที่ ประชุม  ในกรณีที่ คะแนนเสียง เท่ ากัน 
ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด เวน้แต่การเลือกตัง้กรรมการธนาคาร  
แทนต าแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่ถึงคราวออกตามวาระ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนกรรมการธนาคารที่ยังเหลืออยู่ เป็นมติของที่ประชุม ทั้งนี ้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง  
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี ณ ขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมควรมีกรรมการอยู่  
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

5.6.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการธนาคารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการธนาคาร ให้รองประธานกรรมการธนาคารเป็นประธานในที่ประชุม 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการธนาคารหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการธนาคารซึง่มาประชมุ 
เลือกกรรมการธนาคารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

5.6.6 กรรมการธนาคารคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมเรื่องใด หา้มออกเสียงลงคะแนน 
ในเรื่องนัน้ ในกรณีนี ้ประธานในที่ประชมุอาจเชิญใหอ้อกนอกที่ประชมุเป็นการชั่วคราวได ้

5.6.7 จ านวนกรรมการธนาคาร แม้ต าแหน่งจะว่างไปบ้าง แต่กรรมการธนาคารที่เหลืออยู่  
ย่อมท ากิจการได ้อย่างไรก็ดี ถา้จ านวนกรรมการธนาคารลดนอ้ยลงจนเหลือไม่พอที่จะเป็นองคป์ระชุม 
กรรมการธนาคารที่เหลืออยู่ย่อมท ากิจการไดเ้ฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมการธน
าคารแทนต าแหน่งที่วา่งทัง้หมดเท่านัน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดูแลการบริหารจัดการตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จัดใหมี้การประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมดว้ยอย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการอิสระมีการด าเนินงานในรูปแบบขององคค์ณะ 
จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ ได้ก าหนดคุณสมบัติ  วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และ  
ความรับผิดชอบ รวมถึงให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อ 
คณะกรรมการธนาคารรวมถึงขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม 

5.7 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหนา้ที่ต่อผูถื้อหุน้ และเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง  
จากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่  
ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการที่ชดัเจน โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผูก้  าหนด  
นโยบายเพื่อใหก้ารบริหาร ระบบงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารด าเนินไปในลักษณะที่ถูกตอ้ง  
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม นอกจากนีเ้พื่อใหมี้บทบาทและถ่วงดุลกันอย่างโปร่งใส ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จึงเป็นคนละบุคคลกนั และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่ง  
มีอ านาจโดยไม่จ ากัด จึงไดมี้การก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของประธานกรรมการธนาคาร  
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกจากกนัอย่างชดัเจน 
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 บทบาทหนา้ที่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอ านาจหนา้ที่การก ากับดูแล บริหารจัดการ และด าเนินงาน  
ของธนาคารใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ขอ้บงัคับ และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการธนาคาร 
ก าหนดไว ้ตลอดจนบริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 
และรกัษาผลประโยชนข์องธนาคารและผูถื้อหุน้ โดยมีหนา้ที่รบัผิดชอบหลกั ดงันี ้

1) ก ากับดูแลการด าเนินงานของธนาคารใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ข้อบงัคบั 
และเปา้หมายตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

2) บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 
และรกัษาผลประโยชนข์องธนาคารและผูถื้อหุน้ 

3) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างธนาคาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละอ านาจ 
หนา้ที่ของธนาคาร 

4) ติดต่อสรา้งความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงาน  
และองคก์รต่างๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

5) เป็นผู้แทนหรือผู้มีอ  านาจกระท าการแทนธนาคารในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 
หน่วยงานภายนอก หน่ วยงานก ากับ  หรือกระท านิติกรรมใดๆ ที่ มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใตก้รอบวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของธนาคาร 

6) รว่มประชมุและเป็นคณะกรรมการตามที่ไดร้บัแตง่ตัง้จากธนาคาร 

7) พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย 

5.8 คณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งติดตาม  

ก ากบัดแูลการด าเนินงานของธนาคารใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกลยทุธท่ี์ก าหนดภายใตห้ลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยสนับสนุน 
การท าหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารตามความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยค านึงถึงขนาด 
ความซบัซอ้น ลกัษณะธุรกิจ และความเสี่ยง ตลอดจนกลยทุธแ์ละการด าเนินงานในระยะยาวของธนาคาร 
โดยคณะกรรมการชดุย่อยมีจ านวน 7 คณะ ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบรหิาร    5. คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ   6. คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 7. คณะกรรมการอิสระ 
4. คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย

 
5.8.1 คณะกรรมการบรหิาร 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
(1) การพิจารณากล่ันกรองหรืออนุมัติสินเช่ือ ปรบัปรุงหนี ้และตัดหนีสู้ญ ตามอ านาจท่ีก าหนด 
(2) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการลงทุนหรือขายหลักทรพัยท์ี่ธนาคารลงทุน 

การซือ้ขายหรอืใหเ้ช่าทรพัยข์องธนาคาร ตามอ านาจที่ก าหนด 
(3) การพิจารณากลั่ นกรองหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื ้อจัดจ้าง 

ตามระเบียบการพสัด ุ
(4) การพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งานนโยบาย และงบประมาณประจ าปี 
(5) การติดตามงานที่มีความส าคญัท่ีคณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมาย 
(6) การพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่ นๆ  ที่ เ ก่ียวกับการบริหารงาน 

ที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจ าเป็นหรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ด าเนินการ  
แลว้จะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และใหร้ายงานคณะกรรมการธนาคารใหท้ราบโดยเรว็ 

(7) ด าเนินงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

5.8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูมี้ความรู  ้

และประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน และควรมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที่จบการศกึษา 
ดา้นบญัชี 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
(1) รายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

(1.1) สอบทานใหมี้การรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน เพียงพอ 
เช่ือถือได ้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

(1.2) สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึ งประเด็นส าคัญๆ อันอาจกระทบต่อ 
ความเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงิน เช่น 

(1.2.1) ความยุ่งยากหรือขอ้ขัดแยง้ที่มีนัยส าคัญ ที่ผูส้อบบญัชีประสบ 
ในระหวา่งปฏิบตัิงาน 
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(1.2.2)  ประเด็นขอ้เท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผูส้อบ 
บญัชีกบัฝ่ายจดัการ 

(1.2.3) ระดบัประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน 
(1.2.4) ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึ ้นในงวดบัญชีนี ้ 

และท่ีอาจจะเกิดขึน้ในงวดบญัชีต่อไป 
(1.2.5) รา่งงบการเงินประจ าปีและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
(1.2.6) รายงานของผูส้อบบญัชี 

(1.3) พิจารณารายการที่เก่ียวโยง หรือรายการที่อาจขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง มีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อธนาคาร 

(1.4) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเ ก่ียวกับการด าเนินการที่อาจมี  
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมี 
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคาร 

(1.5) สอบทานถึงข้อมูลที่น  าส่งหน่วยงานก ากับดูแลให้มีความสอดคล้อง 
กบัขอ้มลูในรายงานทางการเงิน 

(2) การควบคมุภายใน 
(2.1) สอบทานใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) โดยใหผู้ต้รวจสอบภายใน 
ตอ้งมีการประเมินระบบควบคมุภายในทัง้ระบบอย่างนอ้ยปีละครัง้ นอกเหนือจากการประเมินการควบคมุ  
ภายในดา้นการเงินรว่มกบัผูส้อบบญัชี 

(2.2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและ  
การควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับ 
ในกรณีฉกุเฉิน 

(3) ผูส้อบบญัชี 
(3.1) ประกนัความเป็นอิสระแก่ผูส้อบบญัชี 
(3.2) สอบทานขอบเขตการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน 

เพื่อป้องกนัความซ า้ซอ้นของการปฏิบตัิงานที่อาจจะมีความคาบเก่ียวกนัในงานตรวจสอบทางการเงินโดย
ค านงึถึงประสิทธิภาพการใชท้รพัยากรในกระบวนการตรวจสอบ 

(3.3) พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งและเลิกจ้าง รวมถึงอัตราผลตอบแทน  
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
รวมทัง้ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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(3.4) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูส้อบบัญชี และอาจเสนอแนะ 
ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญ พรอ้มทั้งน าข้อเสนอแนะ  
ที่ส  าคญัเสนอคณะกรรมการธนาคาร 

(4) ผูต้รวจสอบภายใน 
(4.1) ประกนัความเป็นอิสระแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(4.2) บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้าน 

การจดัการของสายงานตรวจสอบภายใน ใหข้ึน้ตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(4.3) ก ากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ใหมี้จริยธรรม และบรรษัทภิบาล 

พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการตรวจสอบอัน เป็นที่ยอมรับ รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณ 
พนกังานตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ 

(4.4) สอบทานและทบทวนกฎบตัรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ 
(4.5) พิจารณาและอนมุตัิแผนยุทธศาสตรข์องการตรวจสอบภายในโครงสรา้ง 

องคก์ร อัตราพนักงาน แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการ 
ตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ และจดัล าดบัความส าคญั  
โดยค านงึถึงระดบัความเสี่ยง 

(4.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมลับกับผู้บริหาร 
สายงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานถึงการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการอนัอาจจะกระทบ  
ถึงความเป็นอิสระและใจท่ีเป็นอิสระของ ผูต้รวจสอบภายใน 

(4.7) ก ากับดูแลเรื่องรอ้งเรียน และการแจง้เบาะแสการกระท าผิดที่ส่งมายัง  
สายงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีการด าเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

(4.8) ส อบท า นกั บ ผู้ บ ริ ห า ร ส า ย ง า น  ส า ย ง า น ต ร ว จ ส อบภ า ย ใ น 
ถึงสมรรถนะในการใชท้รพัยส์ินของธนาคาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรือคูมื่อปฏิบตัิงาน 

(4.9) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องขอ้บกพร่องส าคัญที่  
ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจดัการ 

(4.10) ใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย 
ถอดถอน ก าหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบ  
ภายในพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบ  
และค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน 

(4.11) ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน 
(4.12) จัดใหมี้การสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ 

ประเมินอิสระจากภายนอกองคก์ร (Independent Quality Assessment Review) อย่างนอ้ยในทกุ 5 ปี 
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(5) การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบตัิงาน 
(5.1) สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดจากทางราชการ 

และหน่วยงานก ากบัดแูล เพื่อป้องกนัความเสียหายทัง้ที่ เป็นเบีย้ปรบั การตกัเตือน ตลอดจนช่ือเสียงของ 
ธนาคารและของผูบ้รหิารธนาคาร 

(5.2)  การก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
(5.2.1) ก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของ 

กลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
(5.2.2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ 

ถกูตอ้งและเพียงพอ 
(5.3) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียว  

กบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของธนาคาร ตามแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย  
 (6) การบรหิารความเสี่ยง 

(6.1) สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่ส  าคัญและสอบทานถึงวิธีการประเมิน 
ความเสี่ยงของผูต้รวจสอบภายในกบัของผูส้อบบญัชีวา่มีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เช่ือถือได ้

(6.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของธนาคารตระหนัก 
ถึงความเสี่ยงที่ส  าคญัและที่เก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) ความเสี่ยงดา้นสินเช่ือ 
(Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
และความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ (Operational Risk) 

(7) การประเมินการท างาน 
จัดให้มีการประเมินตนเอง และคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ประเมินผล  

การปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(8) การจดัท าและสอบทานกฎบตัร 

จัดท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัร  
ดงักลา่วอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร 

(9) ความรบัผิดชอบอื่น ๆ 
(9.1) มีอ านาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้องภายใต้ขอบเขต 

อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจา้งหรือน าเอาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  
มาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได ้

(9.2) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมายดว้ยความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.8.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
(1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการ ในการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทน 

รวมถึงผลประโยชนอ์ื่นของกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูมี้อ  านาจในการจดัการของธนาคาร 
(2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและ 

ผลประโยชนอ์ื่นของธนาคาร 
(3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ก าหนด แลว้น าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ดงัตอ่ไปนี ้
(3.1) กรรมการ 
(3.2) กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่  

และความรบัผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ 
(3.3) ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูมี้อ  านาจในการจดัการ 

(4) ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองคก์ร 
รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตอ้ง  
ประกอบดว้ยบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณใ์นดา้นต่างๆ 

(5) เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาแต่งตัง้กรรมการธนาคารแทนกรรมการ 
ที่พน้จากต าแหน่งตามขอ้บงัคบั 

(6) ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ  านาจในการจัดการของธนาคาร 
ไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่มีต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ไดร้บัมอบหมาย 
ใหมี้หนา้ที่และความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้ควรไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ได้
รบัมอบหมายนัน้ 

(7) ก าหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงูและผูมี้อ  านาจ  
ในการจัดการของธนาคาร เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี โดยจะต้องค านึงถึงหน้าที่  
ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ เ ก่ียวข้อง รวมถึงให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วน 
ของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

(8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกับ 
การก าหนดค่ าตอบแทน  และ เ ปิด เผยค่ าตอบแทนใน รูปแบบต่ า งๆ  รวมทั้ ง จัดท า รายงาน  
การก าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอี ยดเ ก่ียวกับเป้าหมายการด า เนินงาน 
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปีของธนาคารดว้ย 

(9) ด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
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5.8.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
(1) เสนอแนวนโยบายเก่ียวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของ  

ธนาคารและบรษัิทในเครอืต่อคณะกรรมการธนาคาร 
(2) ก ากบัดแูลการปฏิบติังานของธนาคารใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของสถาบนัก ากบั 

เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ ดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

(3) พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายดา้นบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ 
ธนาคารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบัน 
หรอืหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

(4) พิจารณาเสนอขอ้พงึปฏิบตัิที่ดีส  าหรบัคณะกรรมการธนาคาร หรือเสนอการก าหนด 
ขอ้บงัคบัคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการที่ธนาคารแตง่ตัง้ทกุชดุ 

(5) เสนอแนะขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร (Code of 
Conduct) และขอ้พงึปฏิบตัิของผูบ้รหิาร และพนกังานของธนาคาร 

(6) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วม  
ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนใหเ้ป็นที่เขา้ใจทั่วทกุระดบั และมีผลในทางปฏิบตัิ 

(7) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท าหนา้ที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไดต้ามความเหมาะสม 

(8) การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

5.8.5 คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
(1) ใหค้  าแนะน าคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกบักรอบการดแูลความเสี่ยงของธนาคาร  

และกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
(2) ใหค้  าแนะน าคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกบักรอบการดแูลความเสี่ยงของธนาคาร  

และกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
(3) ดูแลใหผู้บ้ริหารระดับสูง รวมถึงหัวหนา้หน่วยงานบริหารความเสี่ยง  ปฏิบัติตาม 

นโยบายและกลยทุธก์ารบรหิารความเสี่ยง รว่มถึงระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้
(4) ดูแลใหก้ารบริหารเงินกองทุน สภาพคล่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง  

ต่างๆ ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
ที่ไดร้บัอนมุตัิ 
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(5) ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์  
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดอ้ย่างนอ้ยปีละครัง้ หรือ เม่ือมีการ  
เปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญั โดยคณะกรรมการดแูลความเสี่ยง พงึประเมินวา่นโยบายและกลยทุธก์ารบรหิาร 
ความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยง  
ที่อาจเกิดขึน้ใหม่ และมีการด าเนินตามนโยบายและกลยทุธด์งักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเ ป็นรายไตรมาสถึงฐานะความเสี่ ยง 
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคก์รที่ค  านึงถึงความเสี่ยง 
ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส าคัญ และสิ่งที่ตอ้งปรบัปรุงแก้ไขเพื่อใหต้อ้งสอดคลอ้งกับนโยบาย  
และกลยทุธใ์นการบรหิารความเสี่ยงของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

(7) มีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ 
งานของหวัหนา้หน่วยงานบรหิารความเสี่ยง 

(8) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

5.8.6 คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์
หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
(1) ดูแลให้ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม  

กฎหมายและกฎเกณฑโ์ดยผ่านหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์
(2) ทบทวนกฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑอ์ย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ 
(3) ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี ของหน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

เพื่อมิใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละมีความเป็นอิสระ รวมถึงทบทวนนโยบายและประเมิน  
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่า  
งานดา้นการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องธนาคารมีความเหมาะสม 

(4) ใหค้วามเห็นชอบต่อรายงานการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑป์ระจ าปี (Annual 
Compliance Report) 

(5) สอบทานรายงานการสอบทานหรือติดตามการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และอาจมีการ  
เสนอแนะใหส้อบทานหรือติดตามธุรกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละเห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่ส  าคญัท่ีมีความเสี่ยงต่อธนาคาร 

(6) รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับทราบผลการสอบทานหรือติดตาม 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ มีการปฏิบัติที่ ไม่เป็นไป  
ตามกฎเกณฑ ์
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5.8.7 คณะกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการธนาคารใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่งกับบทบาทหนา้ที่ของกรรมการอิสระ 

เนื่องจากเป็นส่วนส าคญัที่ท  าใหโ้ครงสรา้งของคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดลุ 
(Check and Balance) กันอย่างเพียงพอ โครงสรา้งคณะกรรมการของธนาคารควรมีกรรมการอิสระ  
มากกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณแ์ต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ห
ลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น  
ที่เป็นอิสระ ใหค้วามเห็นแยง้หรือมีขอ้สงัเกตอื่นใดในการประชมุคณะกรรมการธนาคารโดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อดูแลสิทธิและประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียอื่นๆ อันเป็นการส่งเสริมการด าเนินการ  
ด้านการก ากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะ  
กรรมการอิสระ ทั้งนี ้ คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดับการท างานของกรรมการอิสระ  โดยให้มี  
การด าเนินงานในรูปแบบขององคค์ณะในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัคณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ ของธนาคาร 
จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ ได้ก าหนดคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง รวมถึงหน้าที่  
และความรบัผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
(1) เสนอแนะวาระการประชมุต่อประธานกรรมการธนาคารกรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส าคญั 

หรอืประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการธนาคารควรพิจารณา และยงัไม่ไดมี้การบรรจไุวใ้นวาระการประชมุ 
(2) เสนอความคิดเห็นแก่ประธานกรรมการธนาคารเก่ียวกับบทบาทและการปฏิบตัิ  

หนา้ที่ของคณะกรรมการธนาคาร 
(3) สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการ 

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
(4) กรณีที่มีการพิจารณาวาระส าคัญๆ ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เช่น 

รายการที่ เ ก่ียวโยงกัน หรือการซื ้อขายทรัพย์สินที่ มีนัยส าคัญ กรรมการอิสระมากกว่ากึ่ งหนึ่ ง  
ของจ านวนกรรมการอิสระทัง้หมดควรเขา้รว่มพิจารณาวาระส าคญัดงักลา่ว 

(5) กรณีที่มีการพิจารณาวาระในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ 
อาจมีความเห็นแยง้หรือมีขอ้สังเกตอื่นใดก็ตาม ความเห็นหรือขอ้สังเกตดังกล่าวควรไดร้ับการบันทึก  
ไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคารดว้ยทกุครัง้ 

(6) ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ ได้รับมอบหมายให้ด ารง  
ต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการก ากับการปฏิบัติงานระบบบัญชีระหว่าง  
ประเทศ และการบรหิารความเสี่ยง 

(7) ด าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
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มีวาระเท่ากับการด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร และด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี 
ติดต่อกนั โดยเม่ือครบ 9 ปีแลว้ หากคณะกรรมการธนาคาร/ที่ประชุมผูถื้อหุน้ จะแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง  
กรรมการอิสระของธนาคารอีกครัง้ จะตอ้งพน้จากการเป็นกรรมการ ผูจ้ัดการ ผูมี้อ  านาจในการจัดการ 
ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลา  
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นขอความเห็นชอบการด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

5.9 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
5.9.1 นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 

ธนาคารมีนโยบายมอบหมายใหผู้บ้ริหารของธนาคารเขา้เป็นกรรมการ เพื่อประโยชน์  
ในการควบคุมดูแลการด าเนินงาน และประสานประโยชนร์่วมกบัธนาคารและบริษัทอื่นๆ โดยก าหนดให้ 
บริษัทย่อย จัดท าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีน าเสนอต่อธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบรวมถึง  
มีการก าหนดตวัชีว้ดัผลงานของบรษัิทย่อย เพื่อใหน้โยบายการด าเนินกิจการมีความสอดคลอ้งกบันโยบาย  
ของธนาคาร โดยใหมี้การรายงานผลการด าเนินงานต่อธนาคารเป็นประจ าสม ่าเสมอ และส าหรบักรณีที่  
บริษัทในกลุ่มธุริกจทางการเงินจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในที่ เป็นนัยส าคัญ จะต้องได้รับ  
ความเห็นชอบจากธนาคารก่อนด าเนินการ 

5.9.2 การด าเนินการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 
ธนาคารก าหนดใหค้ณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูบ้ริหารของธนาคารเขา้  

เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร  
เข้าเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยธนาคารได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติส  าหรับการใช้สิทธิออกเสียง  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี  ้
ธนาคารก าหนดให้บริ ษัทย่อย จัดท าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีน าเสนอต่อธนาคาร  
เพื่อขอความเห็นชอบ พรอ้มก าหนดตัวชีว้ัดผลงานของบริษัทย่อย เพื่อให้นโยบายการด าเนินกิจการ  
มีความสอดคลอ้งกับนโยบายของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคารจะควบคุมดูแลการใช้ไปของเงินทุน 
และการด าเนินงานของบรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยจดัท าขอ้มลูพรอ้มทัง้รายงานผลการด าเนินงาน  
รายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายครึ่งปีเสนอต่อ  
คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง รวมทัง้จดัท าผลการด าเนินงานรายปีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร 
พรอ้มจัดส่งใหแ้ก่หน่วยงานก ากับ นอกจากนี ้ธนาคารยังไดก้ าหนดใหบ้ริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
น าส่งข้อมูลทางการเงินและรายการระหว่างกันรายไตรมาสมายังธนาคาร เพื่อจัดท างบการเงินรวม 
รวมถึงก าหนดให้รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมภายในกลุ่มมายังธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้ 
ธนาคารสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลไดอ้ย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ธนาคารไดก้ าหนด  
ใหก้รรมการผูแ้ทนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งเสนอขอความเห็นชอบส าหรบักรณีที่มีเหตกุารณ์  
เปลี่ยนแปลงภายในบริ ษัทที่ เ ป็นนัยส าคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การลงทุนขนาดใหญ่ 
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ซึ่ ง เ กิ นกว่ ากึ่ งหนึ่ ง ของสิ นทรัพย์ร วม ปัจจุบัน  โดยบริ ษัทย่ อยก าหนดให้ขอความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการบริหาร และบริษัทร่วมขอความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ก่อนด าเนินการ 
ธนาคารมีขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุน้อื่นในการบริหารจดัการบริษัทร่วมในลกัษณะ Joint Venture โดยมีจ านวน 
กรรมการตามสดัสว่นการถือหุน้ และมีกรรมการอิสระตามที่หน่วยงานก ากบับรษัิทนัน้ๆ ก าหนดไว ้

5.10 การประเมินผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรรมการธนาคารตอ้งจัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคาร 

และน าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท างาน รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณา  
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณา  
จดัใหมี้ที่ปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิ
งานของ คณะกรรมการก็ได ้โดยตอ้งเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี นอกจากนี ้
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประเมินการก ากับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐาน ธนาคารไดก้ าหนดใหมี้  
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยดว้ย 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคาร 
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นการประเมิน  

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ปีละ 2 
ครัง้ คือ ช่วงเดือนมกราคม-มิถนุายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคมของแต่ละปี 

กระบวนการในการประเมินผล 
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนแบบประเมินผล ใหมี้ความถูกตอ้ง 

ครบถ้วน และครอบคลุมประเด็นตามหลักเกฑ์ที่หน่วยงานก ากับก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดส่งแบบประเมินผลใหค้ณะกรรมการธนาคารด าเนินการประเมิน 
3) เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารรวบรวมแบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงาน  

ของคณะกรรมการธนาคาร และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการธนาคาร 
4) คณะกรรมการธนาคารน าผลการประเมินมาวิเคราะหแ์ละก าหนดแนวทางพัฒนาปรบัปรุง  

การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
5) ธนาคารเปิดเผยเก่ียวกบัการประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจ าปี 
โดยวตัถปุระสงคก์ารประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร มุ่งเนน้ใหก้ารประเมินผลสามารถ 

สะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ  
ของคณะกรรมการธนาคาร โดยน าผลการประเมินและ Skill Matrix ของคณะกรรมการธนาคาร 
จดัท าแผนเพิ่มประสิทธภาพการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการธนาคารทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
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การประเมินผลแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคาร 
ทัง้คณะการประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินตนเอง) และการประเมินผล  
ของคณะกรรมการธนาคารรายบคุคล (การประเมินกรรมการท่านอื่น) ซึง่มีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ มีหวัขอ้การประเมินรวม 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(3) แนวปฏิบตัิของคณะกรรมการ (4) การสื่อสารของคณะกรรมการ   (5) ความสมัพนัธข์องคณะกรรมการ 
กบัฝ่ายบรหิาร และ (6) การจดัเตรยีมและด าเนินการประชมุ 

การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินตนเอง) มีหัวข้อ  
การประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (2) ความเป็นอิสระ (3) 
ความพร้อม ในกา รปฏิบัติ ภ า รกิ จ  ( 4) ความ เอา ใจ ใส่ ต่ อหน้าที่ แ ละความรับผิ ดชอบ  ( 5) 
การปฏิบตัิหนา้ที่ในคณะกรรมการ และ (6) การมีวิสยัทศันใ์นการสรา้งมลูค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 

การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่ น ) 
มีหวัขอ้การประเมิน รวม 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความโดดเด่นในความรูค้วามสามารถ (2) ความเป็นอิสระ (3) 
ความพร้อม ในกา รปฏิบัติ ภ า รกิ จ  ( 4) ความ เอา ใจ ใส่ ต่ อหน้าที่ แ ละความรับผิ ดชอบ  ( 5) 
การปฏิบตัิหนา้ที่ในคณะกรรมการ และ (6) การมีวิสยัทศันใ์นการสรา้งมลูค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อย 
ธนาคารจัดใหมี้การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
และความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตาม  
กฎเกณฑ ์ และคณะกรรมการอิสระ ปีละ 1 ครัง้ และแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบดว้ย 
การประเมินผลของคณะกรรมการชดุย่อยทัง้คณะ และการประเมินผลของคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 
(ประเมินตนเอง) เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

กระบวนการในการประเมินผล 
1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดท าและทบทวนปรบัปรุงแบบประเมินผลตามหลกัการก ากับดแูล 

กิจการที่ดี และแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการชดุย่อย 
2) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมินผลใหค้ณะกรรมการชุดย่อยด าเนิน  

การประเมิน 
3)  เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยรวบรวมแบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติ  

งานของคณะกรรมการชดุย่อย และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการชดุย่อย 
4) คณะกรรมการชุดย่อยน าผลประเมินมาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง  

การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และน าสง่ผลประเมินใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร 
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5) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อ  
คณะกรรมการธนาคารเพื่อรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารใชผ้ลการประเมินประกอบการพิจารณา  
ทบทวนการปฏิบัติหนา้ที่ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และวิเคราะหก์ารปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร 
เพื่อพฒันาการด าเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมขององคป์ระกอบของคณะกรรมการชดุย่อย 

`5.11 การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ใหแ้ก่กรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารก ากบัดูแลใหก้รรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของธนาคาร 

5.11.1 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
เ ม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  ธนาคารจะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อน าเสนอ  

ใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบขอ้มลูส าคญัของธนาคาร อาทิ แผนธุรกิจของธนาคาร ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
โครงสร้างทุนและผู้ ถือหุ้น  โครงสร้างองค์กร  ตลอดจนประเด็นกฎหมายส าคัญที่ ควรทราบ  
ส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการธนาคารและในฐานะของกรรมการบรษัิทจดทะเบียน 

5.11.2 การอบรม เสรมิสรา้งและพฒันาความรู ้
คณะกรรมการธนาคารน าผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณะกรรมการ รวมถึงแนวทาง 

ตามยทุธศาสตรธ์นาคาร เพื่อก าหนดแนวทางในการเสรมิสรา้งทกัษะความเช่ียวชาญ (Skill Matrix) ความรู ้
และการพัฒนากรรมการเพื่อเสริมสรา้งคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล โดยใหมี้แผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน 4 ประเภท ได้แก่   
(1) การอบรม (2) กรสัมมนา (3) การศึกษาดูงาน และ (4) การประชุมสัญจรและการเยี่ ยมชม 
การปฏิบัติงานรวมถึงกิจการ/ธุรกิจของลูกค้าธนาคาร โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร  
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งภาครฐัและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และจัดหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ใหค้ณะกรรมการไดมี้การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้  
และประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร และด้านเทคโนโลยีที่ส  าคัญ เพื่อน าเอาองค์ความรู้  
และเทคโนโลยีทางการเงินและการคา้ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่น มาปรบัใชใ้นการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  
เพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งในอนาคตได ้

5.12 ค่าตอบแทนกรรมการ 
5.12.1 นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

ธนาคารก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่ เ ป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  
และสอดคลอ้งกบัภาระความรบัผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
เทียบเคียงไดก้บับรษัิทในกลุม่ธุรกิจระดบัเดียวกนั และตอ้งเป็นไปตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 
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5.12.2 กระบวนการในการก าหนดค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนความเหมาะสมตาม 

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของธนาคาร เพื่ อน า เสนอ  
คณะกรรมการธนาคาร 

- คณะกรรมการธนาคาร น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
อนมุตัิเป็นประจ าทกุปี โดยมีขอ้มลูประกอบการพิจารณาไดแ้ก่ นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการแตล่ะต าแหน่ง จ านวนเงินค่าตอบแทน 

- เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินในรายงานประจ าปี 

5.13 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร และเลขานกุารบริษัท 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของธนาคาร โดยมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกั ดงันี ้
1) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  

และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 
2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ

ของธนาคารและติดตามใหมี้การปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้งและสม ่าเสมอ 
3) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงันี ้

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบรษัิท 
- หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

4) เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดส้ว่นเสียที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
5) ติดตามใหมี้การปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารและท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
6) ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 

ของธนาคาร 
7) ดแูลเรื่องการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 
8) เป็นที่ปรกึษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุต่างๆ 
9) ติดตอ่และสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ใหไ้ดร้บัทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของธนาคาร 
10) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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5.14 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
5.14.1 การก าหนดนโยบายและการก ากบัดแูลฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการธนาคารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยจิตส านึกท่ีจะดแูลรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
ด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวัง โดยเฉพาะในการให้ความเห็นชอบวิสัย ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 
และการอนุมัติในประเด็นส าคัญเก่ียวกับทิศทางและนโยบายการด าเนินงานของธนาคาร รวมถึง  
แผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี โดยใชห้ลกัความมีเหตมีุผลและมีการวิเคราะหภ์าวะแวดลอ้มทางธุรกิจ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรอบคอบ ซึ่งเม่ือสิน้สุดไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี คณะกรรมการจะจัดให้ 
มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร และในไตรมาสสุดทา้ยจะจัดท าแผนธุรกิจ  
ธนาคารของปีถดัไป เพื่อส่งต่อใหฝ่้ายจดัการน าไประดมสมองร่วมกบัผูบ้ริหารทุกหน่วยงานและทุกสาขา  
ทั่วประเทศในการก าหนดกลยทุธก์ารปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสูเ่ปา้หมายเดียวกนัตอ่ไป 

ในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการบริหาร  
จัดการเชิงบูรณาการ (GRC: Governance Risk & Compliance) ประกอบดว้ย การบริหารความเสี่ยง 
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล โดยตอ้งมีการวางกระบวนการบริหาร 
และปฏิบัติงานที่ เ ช่ือมโยงกันและมีผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน ตั้งแต่ระดับการวาง  
แผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจของธนาคารการก าหนดนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและระเบียบปฏิบัติ งานต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติตามแผน  
และนโยบายของธนาคาร รวมถึงการติดตามรายงานผล นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังได้ควบคุม  
และตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทัง้ก ากบัดแูลการควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยงใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมดว้ย 

5.14.2 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทอื่น 
1) กรณีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ของธนาคารนั้น 
สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้อีกไม่เกิน 3 บริษัท โดยไม่ท าให้เสียการงาน 
ของธนาคารและตอ้งไม่น าเอาธนาคารหรือต าแหน่งของตนในธนาคารไปเก่ียวขอ้งกับกิจการนัน้ โดยให้  
ส านักกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร และเปิดเผยขอ้มูลการด ารงต า แหน่ง 
กรรมการในบริ ษั ทอื่ น ให้ผู้ ถื อหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ า ปี  ( แบบ  56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

2) กรณีพนกังานต าแหน่งอื่น ๆ 
ใหป้ฏิบตัิตามระเบียบการพนกังานของธนาคาร 
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5.14.3 การสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงู 
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการ

ก าหนดความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และคุณลักษณะบุคคล ที่จะด ารงต าแหน่ง  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูที่จ  าเป็นตอ่การขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ปา้หมายของธนาคาร 

การสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และการก าหนดค่าตอบแทน 
ธนาคารปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนกังาน  

รฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และมีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกอย่างโปรง่ใส โดยจะประกาศรบัสมคัร 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่  
และมีวิสัยทัศน์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยธนาคารจะแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสรรหา ขึน้เป็นการเฉพาะเพื่อท าหนา้ที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่ เหมาะสม เพื่อเสนอช่ือต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา แล้วมอบหมายให้  
คณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทนด าเนินการก าหนดผลตอบแทน และแต่งตัง้ตามขัน้ตอนตอ่ไป 

การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู 
ธนาคารมีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกอย่างโปร่งใส โดยกรรมการ ผูจั้ดการใหญ่ 

และสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาสรรหาบุคคลภายในธนาคารที่มี  ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณเ์ก่ียวกบังานในความรบัผิดชอบของสายงานนัน้ๆ จาก Successor Pool ก่อน 
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่ มีความเหมาะสมขึ ้นมาทดแทนได้ทัน 
จึงจะพิจารณารบับุคคลภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ ์ภาวะผูน้  า ตลอดจน 
วิสยัทัศน ์และทัศนคติที่ดีต่อองคก์รเขา้มาปฏิบัติงานกับธนาคาร โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

5.14.4 แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น 

ผูร้บัผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารและพัฒนาแผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อใหม้ั่นใจว่าธนาคาร  
มีการวางแผน สรรหา คดัเลือก และเตรียมความพรอ้มของผูบ้รหิารแต่ละระดบัซึ่งเป็นต าแหน่งงานที่ส  าคญั 
(Cri t ical  Posit ion)  มีการเตรียมความพร้อมรวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพที่ เหมาะสม 
ของผูท้ี่จะมาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร หรือผูจ้ัดการ เพื่อใชใ้นการก าหนดเวน้ทางความกา้วหนา้ (Career 
Path Roadmap) และเพื่อให้ Succession Pool สามารถสืบทอดต าหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีแผนงานและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor อย่างชัดเจน ครอบคลุมผู้บริหารระดับต่างๆ 
อย่างไรก็ตาม ส าหรบัแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ 
คณุสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และมีกระบวนการในการสรรหา 
และคดัเลือกอย่างโปรง่ใส โดยจะประกาศรบัสมคัรจากผูบ้ริหารภายใน และเปิดโอกาสใหบ้คุคลภายนอก 
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ที่ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัย ทัศน์ 
สนใจสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และมีกระบวนการคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสม 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5.14.5 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

โดยก าหนดให้มีการประเมิน 2 ครั้ง คือ พิจารณาผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 
และผลการปฏิบตัิงานตัง้แต่เดือนมกราคม-ธนัวาคม 

กระบวนการประเมินผล 
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและก าหนดหลักเกณฑ์  

การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามตวัชีว้ดั และน าเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) คณะกรรมการบริหาร  พิ จารณาตัว ชี ้วัดและประ เมินผลการปฏิบัติ ง าน 

โดยเปรียบเทียบกับดัชนีวัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ที่ก  าหนดตามกลยุทธ์ 
และเปา้หมายในแต่ละปี และความสามารถในการบรหิารจดัการ 

3) สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล น า เสนอผลการปฏิบัติงานต่อ  
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบ 

4) คณะกรรมการธนาคารแจง้ผลการประเมินตอ่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
5.14.6 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการธนาคารก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเปา้หมาย 
โดยก าหนดตัวชี ้วัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ไว้ตั้งแต่ต้นปี และติดตามผล 
การด าเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ด าเนินการทุกระยะ 
หากผลประกอบการต ่ ากว่า เป้าหมายก็จะวิ เคร าะห์หาสาเหตุเพื่ อก าหนดแนวทางการแก้ไข 
และเม่ือถึงปลายปีคณะกรรมการจะพิจารณาผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการโดยการเปรียบเทียบกบั KPI 
ที่ตัง้ไวต้ามระบบขอ้ตกลงการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี (Performance Agreement: PA)  

5.14.7 นโยบายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและพนกังาน 
ธนาคารมีนโยบายก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รที่ค  านงึ

ถึ ง ความ เสี่ ย ง  มี ร ะบบการก าหนดค่ าตอบแทนแก่ ผู้บ ริ ห า ร ระดับสู ง ที่ ร อบคอบ  โป ร่ ง ใส 
สอดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานที่สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของธนาคารทัง้ใ
นระยะสัน้และระยะยาว มีการวัดผลการปฏิบัติงานตามบาลานซส์กอรก์ารด์ (Balanced Scorecard) 
โดยใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะ Performance Driven Organization (PDO) 
การบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านการวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ตอบสนองกับแนวทาง  
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การด าเนินธุรกิจของธนาคาร และเช่ือมโยงไปสู่การจ่ายผลตอบแทนทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวที่สอดคลอ้ง 
กบัลกัษณะงานและความสามารถของฝ่ายจดัการรวมถึงพนกังานทัง้องคก์ร 

5.14.8 การเสรมิสรา้งและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังาน 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายสง่เสริมสนบัสนนุใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร

ระดับสูงรวมถึงพนักงานไดร้บัการการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็น  
ประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน มีการก าหนดหน่วยงานหลกัที่ดูแลรบัผิดชอบดา้นการฝึกอบรมและพัฒนา  
บุคลากรและผู้น  า ท าการรวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร 
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร เพื่อน ามาก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร  
ของธนาคารอย่างครอบคลมุครบทุกมิติอนัจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งเป็นการเสริมสรา้ง  
ทักษะการท างาน การให้ความรูใ้หม่กับพนักงาน ทั้ง Upskill และ Reskill เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง 
และพนกังานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

 
 

__________________________________________________________ 


