นโยบาย
เรือง
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
(ฉบับปรับปรุง ปี

)

ธนาคารได้มกี ารทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีให้สอดคล้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีดีสาํ หรับบริษทั จดทะเบียน CG Code )*+, ซึงในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด(มหาชน) เมือวันที
22 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที 28 สิงหาคม 2562 ได้มตี อิ นุมตั ปิ รับปรุงเพิมเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าว

เวอร์ชนั
วันที

: จัดทําครัง@ ที 6
: 18 กันยายน 2562

วิ สยั ทัศน์
“เป็ นธนาคารชัน@ นําของไทยในอาเซียนเพือผูท้ เกี
ี ยวข้องทุกคน”
พันธกิ จ
“มุ่งสู่การเป็ นธนาคารชัน@ นําของไทยในอาเซียน ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงิน พร้อมบริการทีเป็ นเลิศ
ให้แก่ลกู ค้าอย่างไร้พรมแดน โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มการเงินซีไอเอ็มบี”
ธนาคารกําลังอยู่ในเส้นทางทีมุ่งมันเพือบรรลุปณิ ธานของธนาคาร ได้แก่
•
เป็ นหนึ งในสามธนาคารทีสร้างผลกําไรสูงทีสุด (วัดจากอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ หรือ ROE)
•
เป็ นผูน้ ําตลาด ในธุรกิจอย่างน้อย 3 ประเภท (ผลิตภัณฑ์ / กลุ่มลูกค้า)
•
เป็ นนายจ้างในความต้องการของลูกจ้างจากการสร้างแบรนด์ทีแข็งแกร่งและขับเคลือนองค์กรด้วยวัฒนธรรมการ
ทํางานทีมีสมรรถนะสูง
ค่านิ ยมองค์กร
ค่านิยมองค์กรสะท้อนหลักความคิดของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ค่านิยมนี@จะไม่เปลียนแปลงไปตามกาลเวลา และสถานการณ์
หรือบุคคลใด แต่จะเป็ นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและเป็ นหัวใจของธนาคารเรา
CTHAI:
Customer
Teamwork
Honesty
ASEAN
Innovation

=
=
=
=
=

มุ่งให้ความสําคัญกับลูกค้า
การทํางานเป็ นทีม
ความซือสัตย์
อาเซียน
สร้างนวัตกรรม

Customer (มุ่งให้ความสําคัญกับลูกค้า)
ธนาคารเห็นคุณค่าและเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยให้ความสําคัญต่อความต้องการทีแตกต่างกันของ
ลูกค้าแต่ละท่านเป็ นสําคัญ เพือการบริการทีเป็ นเลิศ และความสัมพันธ์ทต่ี อเนือง
Teamwork (การทํางานเป็ นทีม)
ธนาคารเชือมันในการทํางานเป็ นทีม เพราะศักยภาพทีแท้จริงนัน@ ย่อมเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของการทํางาน

Honesty (ความซือสัตย์)
ธนาคารให้ความสําคัญกับความซือตรงเป็ นอย่างยิง โดยตระหนักดีว่าธุรกิจธนาคารเป็ นธุรกิจทีอาศัยความเชือถือไว้วางใจเป็ น
หลัก ธนาคารพร้อมทีจะยอมรับทัง@ ความสําเร็จและอุปสรรคทีเกิดขึน@ ซึงจะทําให้ลกู ค้ามอบความไว้วางใจใช้บริการของธนาคาร
ASEAN (อาเซียน)
ธนาคารมุ่งทีจะเป็ นธนาคารชัน@ นําของไทยในอาเซียน โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มการเงินซีไอเอ็มบี ทัง@ ด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์
และเครือข่าย เพือสร้างโอกาสและผลประโยชน์แก่ผทู้ มีี สว่ นเกียวข้องทุกคน
Innovation (สร้างนวัตกรรม)
ธนาคารมุ่งมันพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยอาศัยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะของพนักงาน สนับสนุนให้ทุกคน
สร้างสรรค์สงใหม่
ิ ๆทีไม่เหมือนใคร เพือช่วยนําพาองค์กรบรรลุเป้าหมายทีตัง@ ไว้

สํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โทรศัพท์ : 0-2638-8274, 0-2638-8287
โทรสาร : 0-2657-3082
E-mail :cs@cimbthai.com

นโยบาย เรือง การกํากับดูแลกิ จการ
สารบัญ
เนืL อหา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
หมวด m โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
3. การจัดตัง@ คณะกรรมการชุดย่อย
4. การประชุมคณะกรรมการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
p. การสรรหา การแต่งตัง@ กรรมการและผูบ้ ริหาร
8. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
q. แผนการสืบทอดตําแหน่ง

จัดทําครัง@ ที +
mn กันยายน )*+)
หน้ า
1
1
4
9
11
12
13
13
13
13

หมวด 2 การเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้
). การประชุมผูถ้ อื หุน้

15
15

หมวด s บทบาทต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1. นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล
2. นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
s. นโยบายการสรรหาและการแต่งตัง@ กรรมการและผูบ้ ริหาร
4. นโยบายสิทธิมนุษยชน
5. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ t
6. นโยบายและแนวปฏิบตั เิ รือง การต่อต้านการคอร์รปั ชัน
p. นโยบายการจัดการเรืองร้องเรียน
8. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
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19
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19
19
19
20
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หมวด * การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
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นโยบายการกํากับดูแลกิ จการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
การกํากับดูแลกิจการ เป็ นระบบทีจัดให้มโี ครงสร้างและกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างหน้าทีและความร่วมมือกันของ
คณะกรรมการ ฝา่ ยจัดการ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เป็ นกรอบในการกําหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ และวิธกี ารต่างๆ เพือให้องค์กร
บรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าในกิจการ อันนํ าไปสู่ความเจริญเติบโตและความ
มันคงในระยะยาว
ธนาคารได้กําหนดกรอบโดยยึดหลักการสําคัญอันเป็ นหลักมาตรฐานสากลสําหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
ดังนี@
1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทําทีสามารถอธิบายและชีแ@ จงได้ (Accountability)
2. ความสํานึกรับผิดชอบในภาระหน้าทีและปฏิบตั หิ น้าทีด้วยขีดความสามารถ สําหรับการกระทําของตนทีมี
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง@ หลายโดยเฉพาะต่อผูถ้ อื หุน้ (Responsibility)
3. การเคารพในสิทธิและการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
4. การเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
5. ยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นพืน@ ฐานในการประกอบธุรกิจ
(Code of Ethics and Conduct)
6. การสร้างความเจริญเติบโตให้กบั ธนาคารและเพิมคุณค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว (Creation of Long Term
Value Added) โดยคํานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืนประกอบ ประสานดุลยภาพทีดี ระหว่างความแตกต่าง
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุ่มและกับธนาคารด้วยความเป็ นธรรมแก่ทุกฝา่ ย
7. การเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิงแวดล้อม (Good Corporate Citizenship)
8. ความสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจั จัยการเปลียนแปลง (Corporate Resilience)
หมวด M โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
M.M ภาวะผูน้ ํา และวิ สยั ทัศน์
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการกําหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและ
กลยุทธ์เพือให้การดําเนินงานของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประธานกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
เป็ นผูน้ ําของคณะกรรมการ เสริมสร้างให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบ และแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดขององค์กรและผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นธรรม
M. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
m.).m คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มีี ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทหลากหลาย
ี
และมีความสามารถ
เฉพาะด้านทีเป็ นประโยชน์กบั ธนาคารและมีกรรมการทีมีความรูห้ รือประสบการณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย m คน ซึง
คณะกรรมการควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการธนาคาร (Board Skill Matrix)
ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีเกียวข้อง
m.).) ตามข้อบังคับของธนาคารกําหนดจํานวนคณะกรรมการให้มไี ม่น้อยกว่า * คน และไม่เกิน m) คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง@ หมดต้องมีถนที
ิ อยู่ในราชอาณาจักร
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m.).s คณะกรรมการของธนาคารโดยความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการที
ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร โดยจํานวนนี@จะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า s คน หรือ หนึงในสาม (m/s) ของจํานวนกรรมการทัง@ คณะ และ
จํา นวนกรรมการส่ ว นทีเหลือ เป็ น ไปตามสัด ส่ว นอย่ างยุ ติธ รรมและเหมาะสมของเงิน ลงทุ น ของผู้ถือ หุ้ น ทีมีอํา นาจควบคุ ม
(Controlling Shareholders)
1.2.4 ให้คณะกรรมการธนาคารแต่ งตัง@ กรรมการคนหนึงเป็ น ผู้ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการโดยไม่เป็ นบุ คคลเดียวกันกับ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าทีระหว่างกันอย่างชัดเจน เพือแบ่งแยกอํานาจหน้าทีในการกําหนดนโยบาย การ
กํากับดูแล และการบริหารงานประจําออกจากกัน ไม่ให้คนใดคนหนึงมีอํานาจโดยไม่จํากัด ประธานคณะกรรมการต้องเป็ นอิสระ
จากฝ่ายจัดการและไม่เป็ นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพือให้คณะกรรมการชุดย่อยแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เป็ นอิสระ
ทัง@ นี@ “กรรมการอิสระ” และ “กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร” ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที
สนส. m,/)*+m เรือง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีทจ. sq/)**q เรือง การขอ
อนุ ญาตและการอนุ ญ าตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ รวมทัง@ การแก้ไขประกาศในเรืองดังกล่าวใด ๆ (ถ้ามี) และกรรมการอิสระ
จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทัง@ หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ เกี
ี ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน@ ๆ ด้วย ซึงข้อ
ห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถอื หุน้ เกินกว่าร้อยละ 0.5 นี@ ถือเป็ นเกณฑ์ทเข้
ี มกว่าข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ซึงกําหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทัง@ หมดของบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทีตนเป็ นกรรมการ
1.3 การสรรหา การแต่งตังL และวาระการดํารงตําแหน่ ง
1.3.1 ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการทีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการทําหน้าทีพิจารณาคัดเลือก และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้องทีจะดํารงตําแหน่ งกรรมการ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อน ทัง@ นี@ ภายหลังคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบกับรายชือกรรมการที
เสนอดังกล่าว ธนาคารจะนําเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง@
ต่อไป ทัง@ นี@ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกในข้อบังคับของธนาคารและกฎหมายทีเกียวข้อง
m.s.) กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งไว้ในข้อบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง@ ให้กรรมการ
จํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพึงมีออกจากตําแหน่ง และในปี ต่อ ๆ ไป ให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้
ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
1.3.3 กําหนดให้กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งต่อเนืองไม่เกิน q ปี โดยให้นบั ระยะเวลาดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั ใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย ทัง@ นี@ หากกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครบ q ปี แล้ว และประสงค์จะกลับมา
ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระทีธนาคารอีก จะต้องพ้นจากการเป็ นกรรมการ ผู้จดั การ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ทีปรึกษา หรือ
พนักงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนัน@ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ) ปี ก่อนวันทียืนขอความ
เห็นชอบ
อนึง กรรมการอิสระทีดํารงตําแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจากตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษทั ในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารไม่ถงึ 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจในการจัดการ ที
ปรึกษา หรือเป็ นพนักงาน ของธนาคารและบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนัน@ สามารถกลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระอีกได้ โดยต้องนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งต่อเนืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในทุกครัง@
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กรรมการอิสระทีมีคุณสมบัตติ ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. ms/)**) เรือง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
ลงวันที q กรกฎาคม )**) และดํารงตําแหน่งอยู่แล้วในวันทีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. m,/)*+m เรือง ธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน ลงวันที )) พฤษภาคม )*+m มีผลใช้บงั คับ หากมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในข้อ *.).s ของประกาศ
ให้ถอื ปฏิบตั ดิ งั นี@
(1) บุคคลทีดํารงตําแหน่งอยู่แล้วในวันทีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีสนส. 10/2561 เรือง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินมีผลใช้บงั คับ ให้สามารถดํารงตําแหน่งไปได้จนถึงวันที m พฤษภาคม )*+*
(2) บุคคลทีดํารงตําแหน่งอยู่แล้วในวันทีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีสนส. 10/2561 เรือง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินมีผลใช้บงั คับ และครบวาระหลังจากวันทีประกาศฉบับนี@มผี ลใช้บงั คับ ธนาคารอาจขอแต่งตัง@ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งอีกได้ โดยสามารถดํารงตําแหน่งต่อไปจนถึงวันที m พฤษภาคม )*+*
1.4 การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืน
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร จึงมี
นโยบายกําหนดจํานวนบริษทั ทีกรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูม้ อี ํานาจในการจัดการ สามารถไปดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืนให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทีดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการของหน่ วยงานกํากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี@
m.u.m กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูม้ อี าํ นาจในการจัดการและทีปรึกษาของของธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ หรือกรรมการที
เป็ นผูบ้ ริหาร อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างในบริษทั อืนได้ไม่เกิน s กลุ่มธุรกิจ โดยไม่รวมการดํารงตําแหน่งในสถาบันการเงิน
1.4.2 กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจในการจัดการ และทีปรึกษาของธนาคารสามารถเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทงั @ ในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน * บริษัท (นับการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของธนาคารเป็ น 1 บริษัทด้วย)
โดยไม่นบั รวมบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทธนาคารได้
ี
มาจากการปรับโครงสร้างหนี@
1.4.3 กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงจะไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษัทอืน
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดํารงตําแหน่ ง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงประเภทของตําแหน่ งกรรมการ
และจํานวนบริษทั ทีสามารถไปดํารงตําแหน่ งได้ ทัง@ นี@ การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนๆ ต้องไม่ขดั กับข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานกํากับทีเกียวข้อง และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน p วัน นับตัง@ แต่วนั ทีได้รบั การแต่งตัง@ หรือวันทีดํารงตําแหน่ง
1.4.4 ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารต้องไม่ปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นพนักงาน เต็มเวลาทีองค์กรอืน เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบตั หิ น้าทีทีองค์กรอืนนัน@ ไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีในธนาคาร
1.5 คณะกรรมการแต่งตังL เลขานุการบริ ษทั เพือทําหน้าทีให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้องแก่
กรรมการ รวมทัง@ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี ดังนี@
- ให้คําปรึกษา และคําแนะนําเบือ@ งต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ อ้ บังคับต่างๆของ
ธนาคาร ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
- จัดให้มแี ละดําเนินการเรืองการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื
หุน้ รวมทัง@ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็ นไปตามมติคณะกรรมการ มติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้
- จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจําปี ของธนาคาร
- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีของกรรมการใหม่ แนะนํ า
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้แก่กรรมการใหม่
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- จัด ให้มีห ลัก สูต รฝึ ก อบรม สัม มนาต่ างๆ เพือเพิมพูน ความรู้ และพัฒ นากรรมการให้มีท ัก ษะและ
ประสบการณ์ทก่ี อให้เกิดประโยชน์ต่อการทําหน้าทีกรรมการ
- ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีกํากับธนาคารเป็ น
กฎระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
- ติดต่อและสือสารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไป ให้ได้รบั ทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของธนาคาร
- ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ/กําหนด
- อบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนืองด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบตั หิ น้าทีเลขานุการบริษทั
. บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร
คณะกรรมการ มีหน้ าที
1. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซือสัตย์สุจริตต่ อ
องค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้
2. ดูแลให้มนี โยบาย หรือแนวทางทีได้กําหนดไว้รวมทัง@ มีกระบวนการอนุมตั กิ ารดําเนินงานทีสําคัญ (เช่น การลงทุน การทํา
ธุรกรรมทีมีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยั สําคัญ การทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน การได้มา/จําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ
การจ่ายเงินปนั ผลเป็ นต้น) เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ เป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) การดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทัง@ พิจาณา
อนุ มตั ินโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตาม
นโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าทางการเงินให้แก่ธนาคารลูกค้า ผู้มสี ่วนได้เสีย
และสังคมโดยรวมและคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน
4. สรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือให้ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง@ กรรมการ ตลอดจนสนับสนุ นการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
เปิ ดช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชือบุคคลอืนเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
5. สรรหาผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพือดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
6. อนุมตั งิ บประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่วมกับฝา่ ยจัดการ
7. มอบหมายอํานาจให้ผูบ้ ริหารสามารถดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย แต่หากเป็ นกรณีทเป็
ี นเรืองสําคัญ มีผลกระทบ
สูงและเป็ นเรืองทีมิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การลงทุนในธุรกิจอืน การทํารายการขนาดใหญ่ เป็ นต้น หรือเรืองที
ผู้บริหารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจ ารณาเพือลดความเสียงด้านการจัดการ และหาก
กฎเกณฑ์ของทางการกําหนดว่าจะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเป็ นผู้ให้ความเห็นเกียวกับ
รายการดังกล่าว
8. กําหนดเรืองทีฝา่ ยจัดการจะต้องนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
9. กําหนดมาตรการเพือให้ผู้บ ริห ารดําเนิ นงานให้เป็ น ไปตามเป้าหมาย แผนงานทีกําหนด และดูแ ลให้ผู้บ ริห ารมีก าร
ถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กร
10. กํากับ ติดตาม ดูแลให้ฝา่ ยจัดการบริหารงานให้ธนาคารดําเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดในสัญญาที
เกียวข้อง
11. กํากับดูแลให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการกําหนดปจั จัยความเสียง ประเมินความ
เสียง หามาตรการจัดการความเสียงติดตามและตรวจสอบความเสียง ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบบริหารความเสียง
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อย่างสมําเสมอรวมทัง@ ดูแลให้มกี ารปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึง ความเสียง (Risk Culture) โดยมีโครงสร้าง
ค่าตอบแทนทีมีประสิทธิผลและมีกรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี
ทัง@ นี@ หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกียวกับกรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี มีดงั นี@
12. กําหนดหรืออนุมตั นิ โยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียงโดยรวม นโยบาย การทําธุรกรรมหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่
และระดับความเสียงทียอมรับได้ ให้สอดคล้องกับลักษณะ ความเสียง (Risk Profile) ลักษณะการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
และบริษทั ลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Business Model)
13. ดูแลให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีนโยบายและกระบวนการดําเนินธุรกิจ (Risk-Taking
Policies and Processes) ซึงรวมถึงกระบวนการกําหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากมี) ทีสอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารความเสียงโดยรวม และระดับความเสียงทียอมรับได้
14. มอบหมายและดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงกําหนดเพดานความเสียง (Risk Limit) ให้สอดคล้องกับระดับความเสียงทียอมรับ
ได้ รวมทัง@ สือสารให้บุคคลทีเกียวข้องรับทราบและเข้าใจ อย่างสมําเสมอ
15. มอบหมายและดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงกําหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ และระบบการบริหารความเสียงใน
ภาพรวมและความเสียงประเภทต่าง ๆ รวมทัง@ แนวทาง หรือวิธปี ฏิบตั ใิ นการระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงาน
ความเสียง
16. อนุมตั โิ ครงสร้างองค์กรทีเอือ@ อํานวยต่อการติดตาม กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับนโยบาย กล
ยุทธ์ กระบวนการ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารความเสียง
17. ดูแลให้มกี ารปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง
18. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารความเสียงโดยรวม และระดับความ
เสียงทียอมรับได้ อย่างน้อยปี ละครัง@ หรือทันทีทมีี การเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
19. ติดตามฐานะความเสียงทัง@ ความเสียงโดยรวมและความเสียงประเภทต่าง ๆ
20. ดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคล่องทีมันคงและเพียงพอ ทีจะรองรับการ
ดําเนินธุรกิจทัง@ ในปจั จุบนั และอนาคต
21. ดําเนินการให้ธนาคารมีและดํารงรักษาไว้ซงระบบการควบคุ
ึ
มภายใน และการตรวจสอบภายในทีเพียงพอเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล เพือประโยชน์ของธนาคาร กําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ชัี ดเจนเพือป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กําหนดนโยบายและวิธกี ารควบคุมดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผูท้ เกี
ี ยวข้องนําข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้ เพือประโยชน์
ส่วนตน พร้อมทัง@ มีการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกสิน@ ปี
22. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลทีสําคัญต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และสาธารณะ เพือสนับสนุ นและแสดงให้
เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลทีดีของธนาคาร
23. ประสานดุลยภาพทีดีระหว่างความแตกต่างของผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มกับธนาคารด้วยการให้ความเป็ นธรรมแก่ทุก
ฝา่ ย
24. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร มีการเปิ ดเผย คณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของฝา่ ยจัดการได้
และให้ผถู้ อื หุน้ ติดตามผลการดําเนินงานของธนาคารได้อกี ทอดหนึงด้วย
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25. จัดให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานทีเกิดขึน@ จริงว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทัง@ ปญั หาอุปสรรคต่ างๆ
เพือให้คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
26. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจําปี และแสดงไว้คู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี
คลอบคลุมเรืองสําคัญตามข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับกรรมการธนาคาร เพือให้มนใจว่
ั ารายงานทางการเงินของธนาคารมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและเชือถือได้
27. ดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงของธนาคารและบริษทั ลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารนําเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์
ทีสําคัญมาใช้ทวทั
ั ง@ องค์กร รวมทัง@ กําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการ เพือให้ธนาคารและบริษทั ลูกใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ทคณะกรรมการธนาคารอนุ
ี
มตั ิ หรือกําหนด
28. ดูแลให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการธนาคารทีมี
เนื@อหาครบถ้วน โดยระบุการให้ความเห็นทีสําคัญเป็ นรายบุคคลสําหรับวาระ เพือพิจารณาทีสําคัญ
29. ดูแลให้เกิดความมันใจว่าผูบ้ ริหารระดับสูงมีความสามารถในการ จัดการงานของธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร ซึงรวมถึงการแต่ งตัง@ ผู้มีอํานาจในการจัดการทีมีคุ ณ สมบัติเหมาะสม รวมทัง@ มีแผนการสืบทอด
ตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง เพือให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือง
30. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริหาร เพือพิจารณาปรับค่าจ้างและบําเหน็จประจําปี โดยคํานึงถึง
หน้าทีความรับผิดชอบและความเสียงทีเกียวข้อง รวมถึงการเพิมมูลค่าของส่วนผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณา
ประเมินผล
31. พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลและเงิน ชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้าง หรือ บุคคลใดทีทํา
กิจการให้กบั ธนาคาร โดยจะเป็ นผูท้ าํ การประจําหรือไม่ประจําก็ได้ตามทีฝา่ ยจัดการนําเสนอ
32. แต่ งตัง@ บุคคลใดมาเป็ นทีปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษาภายนอก เพือ
ช่วยเหลือให้ความคิดเห็น ในกิจการงานของธนาคารด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร พร้อมทัง@ กําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จ
ให้ตามทีเห็นสมควร
33. แต่งตัง@ กรรมการจํานวนหนึงเป็ นคณะกรรมการอืนหรือคณะกรรมการชุดย่อยเพือดําเนินกิจการอย่างหนึงหรือหลายอย่าง
พร้อมทัง@ กําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ตามทีเห็นสมควร ทัง@ นี@ โดยให้การสนับสนุ น ดูแล มอบอํานาจให้สามารถ
ทํางานได้อย่างเต็มที และสามารถจัดจ้างทีปรึกษาทีเชียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นเพิมเติมด้วยค่าใช้จ่ายของ
ธนาคารได้ ตลอดจนจัดให้มีพ นักงานประจําทีมีห น้ าทีติด ตาม หาข้อมูล ประสานงาน เพือสนับ สนุ น การทํางานของ
คณะอนุกรรมการ
34. ดูแลให้มกี ารถ่วงดุลอํานาจในคณะกรรมการธนาครอย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญต่อสัดส่วนหรือจํานวนของกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิบตั หิ น้าทีถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
35. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชือถือได้และทันเวลา
36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างสมําเสมอเพือให้สอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร
37. คํานึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อมเป็ นสําคัญ นอกเหนือจากการดําเนินกิจการเพือผลประกอบการทาง
การเงิน
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38. จัดให้มนี โยบายสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีแสดงถึงหลักการและแนวทางในการดําเนินงานเป็ นลายลักษณ์
อักษร เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct)ทีระบุ
หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพือใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าทีของกรรมการทุกคน และกํากับดูแลให้มกี าร
สือสารเพือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอทีเอือ@ ให้มกี ารปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั เิ ป็ นประจํา
39. กํากับดูแลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมกํากับดูแลให้มกี ารถ่ายทอด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้กบั องค์กร
40. กํากับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิใ นการรักษาความลับ
(confidentiality) การรักษาความน่าเชือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง@ การจัดการข้อมูล
ทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
41. ติด ตามดูแลให้ฝ่ายจัด การจัดสรรและจัดการทรัพ ยากรเป็ น ไปอย่ างมีประสิท ธิภ าพ คํานึงผลกระทบและการพัฒ นา
ทรัพยากรเพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
42. จัดให้มกี รอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ทีสอดคล้องกับความต้องการของ
กิจการ รวมทัง@ ดูแลให้มีการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การ
บริหารความเสียง เพือให้กจิ การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
43. ดูแลให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็ นธรรม
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็ นธรรม
(Market Conduct)
44. ดูแลให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีนโยบายและกระบวนการแจ้ง เบาะแสภายในองค์กร
(Whistleblowing Policy and Procedure) ทีมีประสิทธิภาพ
45. ดูแลให้มกี ารประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีประจําปี ของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็ นรายบุคคล ทัง@ (1) วิธปี ระเมิน
ตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธปี ระเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมินโดยผูป้ ระเมินภายนอก
(Third-Party Evaluation) และมีการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีของผูบ้ ริหารในตําแหน่งสูงสุดของธนาคาร รวมทัง@ ดูแลให้
กรรมการได้รบั การเสริมสร้างทักษะทีจําเป็ นในการทําหน้าทีอย่างต่อเนือง
บทบาทหน้าทีของประธานกรรมการ
1. กํากับ ติดตาม ดูแลกระบวนการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะอนุ กรรมการอืนๆ ให้บรรลุวตั ถุ ป ระสงค์ต ามที
กําหนดไว้
2. เป็ น ประธานทีประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร และเป็ น ผู้ล งคะแนนเสีย งชี@ขาดในทีประชุ มคณะกรรมการ กรณี มีการ
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝา่ ยเท่ากัน
3. เป็ นประธานทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้
4. ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร
5. ดูแลให้มนใจว่
ั า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ทีมีจริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี
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6. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และมีมาตรการทีดูแลให้เรืองสําคัญได้ถูก
บรรจุเป็ นวาระการประชุม
7. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝา่ ยจัดการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบ
โดยทัวกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝา่ ยจัดการ
กรรมการ มีหน้ าที
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและสมเหตุสมผล (Duty of Care) และความซือสัตย์สุจริต (Duty of
Loyalty) ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่เล่นพวกพ้อง ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม
โดยไม่จาํ กัดอยู่แต่เฉพาะผูถ้ อื หุน้ กลุ่มใดหรือรายใด (No Conflict of Interest and No Self-Dealing) รวมทัง@ สอดส่องดูแล
ไม่ให้เกิดการแทรกแซงการตัดสินใจใด ๆ อันจะทําให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีความ
เสียงเพิมขึน@
2. ตัดสินใจหรือลงมติอย่างสมเหตุสมผล (Rational Decision) โดยกรรมการพึงมีขอ้ มูลทีเพียงพอก่อนการตัดสินใจหรือลงมติ
เพือประกอบการตัดสินใจหรือลงมติ ทีสมเหตุสมผลทางธุรกิจในระดับทีผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการเงินและการธนาคารพึง
มี
3. ประธานคณะกรรมการธนาคารควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอภิปรายอย่างเปิ ดกว้างในทีประชุม และ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
4. นําผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีประจําปีมาพัฒนาตนเอง
5. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายอืน ทีเกียวข้อง รวมทัง@ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร
และมติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ และดําเนินการตามทีผูต้ รวจการสถาบันการเงินของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สังการอย่างเคร่งครัด
บทบาทหน้ าทีของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร
1. กํากับดูแลการดําเนิ นงานของธนาคารให้เป็ นไปตามกลยุท ธ์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามทีคณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมาย
2. บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
3. กํากับดูแลบริหารให้พนักงานและลูกจ้างทุกระดับปฏิบตั หิ น้าทีให้เป็ นไปตามนโยบายทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
4. ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคาร กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง@ ในและต่างประเทศ
5. เป็ นผู้แทน หรือผู้มอี ํานาจกระทําการแทนธนาคารในการดําเนินงานทีเกียวข้องกับหน่ วยงานภายนอก หน่ วยงานกํากับ
ดูแล หรือ กระทํานิติกรรมใดๆ ทีมีผ ลผูก พันตามกฎหมาย ตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใต้ข อบเขต
วัตถุประสงค์และข้อบังคับธนาคาร
6. พิจารณาเรืองอืนใดทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
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ผูบ้ ริหารระดับสูง มีหน้ าที
1. นํานโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงานของธนาคาร กรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี (ซึงรวมถึงนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารความเสียง ตลอดจน ระดับความเสียงทียอมรับได้) นโยบายเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทน และนโยบายเรืองธรร
มาภิบาลทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคารไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดและทัวถึงภายในธนาคาร
2. กําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการเพือให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ทคณะกรรมการธนาคารอนุ
ี
มตั ไิ ว้
3. ปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง รวมทัง@ สือสารนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสียง ระดับความเสียง
ทียอมรับได้ และเพดานความเสียง ให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
4. ควบคุมความเสียงของธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม และยอมรับได้
และไม่เกินเพดานความเสียงทีกําหนด
5. รายงานฐานะความเสียง ประสิทธิภาพและแนวทางการบริหารความเสียง สถานะการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กรที
ั
คํานึงถึงความเสียง ตลอดจนปจั จัยและปญหาที
มีนยั สําคัญ และสิงทีต้องแก้ไขต่อคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยทีเกียวข้อง อย่างสมําเสมอหรือทันทีทพบเพื
ี
อพิจารณากําหนดแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลา
6. กําหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงาน ทีเหมาะสม รวมถึงการกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชานัน@ อย่างชัดเจน เพือให้เอือ@ ต่อการบริหารจัดการความเสียง และการกํากับ
ควบคุม ตรวจสอบ อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ทบทวนกระบวนการและระบบการบริหารความเสียง รวมถึงเพดาน ความเสียงอย่างสมําเสมอ หรือทุกครัง@ ทีมีเหตุการณ์
สําคัญทีอาจส่งผลกระทบต่อความมันคงของธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอย่างมีนยั สําคัญ
8. จัดให้มบี คุ ลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจทางด้านเทคนิค การเงิน และธุรกิจทีเกียวข้องอย่างเพียงพอ
สําหรับการทําหน้าทีด้านการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน
9. สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในการดูแลให้ผมู้ อี าํ นาจในการจัดการมีคุณสมบัตเิ หมาะสมและมีความสามารถในการ
จัดการงานธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
3. การจัดตังL คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้มีการแต่ งตัง@ คณะกรรมการชุด ย่อ ยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ ดูแ ลกิจ การ คณะกรรมการ Board Risk Committee คณะกรรมการจัด การ ฯลฯ เพือช่ ว ย
กลันกรองการปฏิบตั งิ านเฉพาะด้านและสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพือให้ธนาคาร
มีระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี ทัง@ นี@ กรรมการชุดย่อยมีหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดในคําสังของธนาคาร
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการทีเป็ นอิสระอย่างน้ อย s คน โดยมีป ระธานกรรมการตรวจสอบเป็ น
กรรมการอิสระ และอย่างน้อย m คน มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกียวกับด้านบัญชีหรือการเงิน โดยกรรมการทัง@ หมด
ต้องมีคุณสมบัตเิ กียวกับความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง คุณ สมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องไม่เป็ น
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ประธานในคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกํ า กับ ความเสียง คณะกรรมการสรรหาและ/หรือ คณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มี
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสียง (Risk
Management) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง@ สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของทางการและกฎหมายที
เกียวข้อง นอกจากนี@ ทําหน้าทีคัดเลือกและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี และพิจารณารายการสําคัญทีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
ของผุบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิ จการ (Nomination, Remuneration and Corporate
Governance Committee)
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า s คน สมาชิกทุกคนต้องเป็ น
กรรมการอิสระหรือกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร โดยประธานคณะกรรมการควรเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ มีหน้าทีและความรับผิดชอบหลัก ดังนี@
ด้านสรรหา
กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การและผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ ตลอดจนคัดเลือก
และเสนอชือกรรมการธนาคารทีได้รบั แต่งตัง@ ให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพือเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุมตั ิ รวมถึงดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยกระบวนการสรรหากรรมการและผูอ้ าํ นาจในการจัดการในรายงานประจําปี
ด้านกําหนดค่าตอบแทน
กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนรวมถึ
ื
งจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนที
ื ให้แก่กรรมการ
ผู้จดั การและผู้มีอํานาจในการจัดการ โดยมีหลักเกณฑ์ทีชัดเจน โปร่งใส ให้แก่ กรรมการผู้จดั การและผู้มีอํานาจในการจัดการ
ได้รบั ค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุ มตั ิ
รวมทัง@ กําหนดแนวทางการประเมินผลงานประจําปี ของกรรมการผูจ้ ดั การและผูม้ อี ํานาจในการจัดการของธนาคาร รวมถึงเปิ ดเผย
เกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผย ค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ มีการจัดทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่าง
น้อยต้องมี รายละเอียดเกียวกับปจั จัยทีใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมรวมถึงวิธแี ละเครืองมือ ในการ
จ่ายค่าตอบแทนเพือให้สะท้อนความเสียง (หากมี) ไว้ในรายงานประจําปี
ทัง@ นี@ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรมีการหารือกับคณะกรรมการกํากับความเสียงอย่างใกล้ชดิ เพือให้นโยบาย
เกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนสามารถสะท้อนความเสียงทีสําคัญของธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ได้
ด้านการกํากับดูแลกิ จการ
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงาน เพือให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่ วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง และนํ าเสนอต่ อคณะกรรมการธนาคารเพือ
พิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนี@ คณะกรรมการยังทําหน้าทีเป็ นผูอ้ นุมตั แิ นวปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับดูแลกิจการเพือให้หน่วยงานทีเกียวข้อง
นําไปปฏิบตั ิ และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็ นประจําทุกปี เพือส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดีของธนาคาร
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3.3 คณะกรรมการ Board Risk Committee (Board Risk Committee)
คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็ น
กรรมการอิสระ หรือเป็ นกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร สมาชิกทุกคนต้องเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือทีปรึกษาของธนาคาร
โดยสมาชิกอย่างน้อยกึงหนึงต้องเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร หรือทีปรึกษาของธนาคารทีทําหน้าทีเปรียบเสมือน
กรรมการ และสมาชิกอย่างน้อย m คนจะต้องมีความรู้ ความชํานาญและความเข้าใจด้านความเสียงทีเกียวข้องกับธุรกิจสถาบัน
การเงิน
คณะกรรมการ Board Risk Committee ทําหน้าทีแต่งตัง@ คณะกรรมการด้านความเสียงชุดต่างๆ และให้ความเห็นชอบ
กรอบ/นโยบายบริหารความเสียง เพดานความเสียง และ Management Action Trigger (MAT) กํากับดูแลการบริหารความเสียง
ทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กําหนดแนวทางด้านกลยุทธ์และ
ทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเสียงชุดต่างๆ มีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสียง รวมถึงมี
ความเห็นหรือส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสูงสุดหน่วยงานบริหารความเสียง
3.4 คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้ าทีบริหารเป็ นประธานกรรมการ และมี
กรรมการซึงประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานด้านต่างๆ ทีเกียวข้อง
คณะกรรมการจัดการ มีหน้าทีและความรับผิดชอบหลัก คือ ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ
ธนาคาร และทบทวนปรับนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายจากคณะกรรมการธนาคาร

4.1
4.2
4.3

4.4
u.*
4.6

u.p
4.8

4. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง@ หมดจึงจะครบองค์ประชุม ซึงเป็ นไปตามกฎหมาย
คณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า ) ใน s ของจํานวนกรรมการทัง@ หมด
กรรมการทีมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรืองทีพิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรืองนัน@ หรือ จะต้องงดออกเสียง เพือป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี@ หากกรรมการมีหรือคาดว่ามีความเกียวข้องในกระบวนการพิจารณาควรหลีกเลียง
หรือยุตกิ ารมีสว่ นร่วมในกระบวนการหรือการปฏิบตั นิ นั @
กําหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้ าตลอดทัง@ ปี โดยจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยหนึงครัง@ ในทุกๆไตรมาส เพือให้
กรรมการจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครัง@ และประธานกรรมการอาจเรียกให้มกี ารประชุมพิเศษเพิมได้ตามความเหมาะสม
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการ ร่วมกันกําหนดวาระ
ทีจะนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการ เพือให้แน่ใจว่าได้ระบุเรืองทีสําคัญไว้ในวาระการประชุมแล้ว
เลขานุ การคณะกรรมการมีหน้าทีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ไปยัง
คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า p วัน เพือให้กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลก่อนเป็ นการล่วงหน้า และกรรมการสามารถ
ขอข้อมูลทีจําเป็ นต่อการตัดสินใจได้เพิมเติมผ่านเลขานุการคณะกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้าทีดูแลและจัดสรรเวลาให้ฝา่ ยจัดการเสนอเรืองอย่างเพียงพอสําหรับคณะกรรมการทีจะอภิปราย และ
แสดงความเห็นในประเด็นสําคัญใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
กรรมการมีหน้าทีเข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครัง@ ยกเว้นกรณีทมีี ความจําเป็ นจริงๆ ให้แจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการ
คณะกรรมการทราบ กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ p* ของจํานวนครัง@ ของการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทัง@ หมดทีได้จดั ให้มขี น@ึ ในรอบปี ทัง@ นี@ กรรมการแต่ละคนต้องมีสว่ นร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นทีเป็ น
ประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ
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4.9 คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสประชุมกันเองอย่างน้อยปี ละ m ครัง@ โดยไม่มกี รรมการทีเป็ น
ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม เพือเปิ ดโอกาสให้อภิปรายปญั หาต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการ และควรรายงานและแจ้งเพือทราบ
ต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารทราบผลการประชุมด้วย
4.10 คณะกรรมการควรสนับสนุ นให้กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้ าทีบริหารเชิญ ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
เพือให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิมเติมทีจําเป็ นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และเพือเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้รจู้ กั ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดตําแหน่ง
u.mm กรณี ทีกรรมการต้องการเอกสารประกอบการพิจ ารณาวาระเพิมเติมให้ติดต่ อขอจากกรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร หรือ เลขานุ การบริษัท หรือผู้บริหารอืนทีได้รบั มอบหมาย และในกรณีทจํี าเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากทีปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของธนาคาร
4.12 เลขานุ การคณะกรรมการ มีหน้าทีจัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และนํ าเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่าง
รายงานการประชุมดังกล่าวภายใน mu วันหลังการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
ธนาคาร เพือพร้อมสําหรับให้คณะกรรมการและหน่วยงานทีเกียวข้องตรวจสอบได้
u.ms ในการประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานทําหน้าทีประธาน
ในทีประชุม ถ้าไม่มรี องประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ น
ประธานในทีประชุม การวินิจฉัยชี@ขาดของทีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึงมีหนึงเสียงในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีข@ าด
5. การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี เพือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผล
การปฏิบตั ิงาน ปญั หาและอุปสรรคตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะนํ าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน@ โดยแบบประเมินผลการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยโดยประเมินแบบราย
คณะ ทัง@ (1) วิธปี ระเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ ())วิธปี ระเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) ซึงแบ่งออกเป็ น + ส่วน ได้แก่
m) โครงสร้า งและคุ ณ สมบัติข องคณะกรรมการ )) บทบาท หน้ า ที และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ s) การประชุ ม
คณะกรรมการ u) การทําหน้าทีของกรรมการ *) ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ และ +) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบ้ ริหาร
และประเมิน แบบรายบุคคล ซึงแบ่ งออกเป็ น s ส่วน ได้แก่ m) โครงสร้างและคุณ สมบัติของคณะกรรมการ )) การประชุม ของ
คณะกรรมการ และ s) บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเลขานุ การคณะกรรมการธนาคารทําหน้ าที
รวบรวมผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเสนอต่อประธานกรรมการ เพือพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎ
บัตรของคณะกรรมการต่อไป
หากจําเป็ น คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตัง@ ทีปรึกษาภายนอกเพือช่วยกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยสามปี ต่อหนึงครัง@ และเปิ ดเผยการดําเนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจําปี
รวมทัง@ ธนาคารจะจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็ นประจํา
ทุกปี เพือพิจารณาเปรียบเทียบกับดัชนีวดั ผลสําเร็จ (Key Performance Indicator) ทีกําหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี
โดยเลขานุ การคณะกรรมการธนาคารทําหน้าทีรวบรวมผลประเมินการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
บริหารเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป
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6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
6.1 คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าทีพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนของกรรมการและผู
ื
บ้ ริหาร โดยอยู่ในอัตราทีเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที
และความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย รวมทัง@ สอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใน
ระดับเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั จากรรมการแต่ละคน กรรมการทีได้รบั
มอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมขึน@ เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิมทีเหมาะสมด้วย
6.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุ มตั ิโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อยทัง@ รูปแบบทีเป็ นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วาม
เหมาะสม
6.3 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อืนรวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อนของผู
ื
้บริหาร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ (U2)ขึน@ ไป) ซึง
รวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ ซึงจะเชือมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของธนาคารทัง@ ในระยะสัน@ และระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบ
กับตัวชีว@ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน ทัง@ ทีเป็ นตัวชีว@ ดั ด้านการเงิน ตัวชีว@ ดั ด้านลูกค้า ตัวชีว@ ดั เกียวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ทํางาน รวมทัง@ ตัวชีว@ ดั ด้านบุคลากร ทัง@ นี@ ผูบ้ ริหารจะได้รบั ค่าตอบแทนทัง@ ทีเป็ นตัวเงินและค่าตอบแทนอืนตามทีธนาคารกําหนด
7. การสรรหา การแต่งตังL กรรมการและผูบ้ ริหาร
ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผูด้ ํารงตําแหน่ งกรรมการทีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตัง@
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการทําหน้าทีพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่ งกรรมการ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
ก่อนจะนําเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง@ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง@ และถอดถอนกรรมการตามทีระบุไว้ในข้อบังคับและ
กฎหมายทีเกียวข้อง
คณะกรรมการกํา หนดค่ า ตอบแทน สรรหา และการกํา กับ ดู แ ลกิจ การ รับ ผิด ชอบสําหรับ การทบทวนและพิจ ารณา
คุณสมบัตขิ องบุคคลทีเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารของธนาคารเพือนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุ มตั ิ และนําเสนอต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพือพิจารณาอนุมตั ิ ทัง@ นี@ธนาคารได้มกี ารจัดทํากระบวนการในการจ้างผูบ้ ริหารของธนาคารเพือให้มนใจว่
ั า
การสรรหาและการแต่งตัง@ ผูบ้ ริหารมีคุณสมบัตทิ เป็
ี นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการอืนๆ
8. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเกียวกับบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการอย่าง
สมําเสมอ เพือเพิมพูนความรูแ้ ละพัฒนาวิสยั ทัศน์ให้กว้างไกล สามารถปฏิบตั หิ น้าทีและกํากับดูแลกิจการของธนาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สําหรับกรรมการใหม่ ธนาคารได้จดั ให้มีการปฐมนิเทศ โดยจัดให้มีการบรรยาย แนะนํ าภาพรวมการดําเนินงานของ
ธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจําปี กฎหมายทีเกียวข้อง มาตรฐาน ความเสียง โดยเลขานุ การบริษทั ได้มอบคู่มอื กรรมการ ที
กําหนดบทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง@ กฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้องอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบตั ิ
หน้าที
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ธนาคารมีความมุ่งมันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําหรับผู้บริหารและพนักงานอืนในทุกระดับ โดยมุ่งเน้ นด้านการ
พัฒนาทางอาชีพและการวางแผนบุคลากรภายใน เพือทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมทัง@ ในด้านความรู้
ทักษะ และความสามารถ ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามทักษะทีจําเป็ นในตําแหน่ งงานนัน@ ๆ เพือสนับสนุ น
การเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนือง ธนาคารได้นําเสนอ sD Academy ขึน@ มาเพือช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ทีจําเป็ นต่อการ
เปลียนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต นอกจากนี@ ธนาคารยังคงส่งเสริมให้พนักงานมี
การเรียนรู้อย่างต่อเนืองนอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบต่ างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรียนรู้จากผู้อืน (peer to
peer learning) รวมถึงการเรียนการสอนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านบนมือถือทีสามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกทีทุกเวลาอีกด้วย
9. แผนการสืบทอดตําแหน่ ง
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง จึงมอบหมายให้ทรัพยากร
บุคคล จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง เพือสรรหาและเตรียมความพร้อมของผูบ้ ริหารระดับสูงและพัฒนาผูท้ มีี ศกั ยภาพทีจะสืบทอด
ตําแหน่งสําคัญในการบริหารและดําเนินธุรกิจได้ ทัง@ สามารถสืบทอดตําแหน่ งได้ทนั ทีหรือในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และ มากกว่า 1
ปี โดยมีขนั @ ตอนสําคัญในการดําเนินการ เพือผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
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หมวด 2 การเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นและการปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
M. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
ธนาคารคํานึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย จึงส่งเสริมให้ผถู้ อื รายย่อย และผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันใช้สทิ ธิพน@ื ฐานอย่างเท่าเทียม
กัน เช่น
1.1 สิทธิในการซื@อขายหรือโอนหุ้น และการได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารต่ างๆ ของธนาคารอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และ
เพียงพอ ผ่านช่องทางทีเข้าถึงได้ง่าย
1.2 การมีสว่ นแบ่งกําไรอย่างเท่าเทียมกัน
1.3 สนับสนุ นการใช้สทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือใช้สทิ ธิออกเสียง แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะพิจารณาตัดสินใจใน
เรืองทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญสําคัญ เช่น การแต่งตัง@ หรือถอดถอนกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
การแต่งตัง@ ผูส้ อบบัญชี การจ่ายจํานวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี การจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปนั ผล การลดทุนหรือเพิม
ทุน การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
2. การประชุมผูถ้ ือหุ้น
2.1 ธนาคารจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นประจําทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับจากสิน@ สุดรอบ
ปี บญ
ั ชีของธนาคาร สําหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืนนอกเหนือจากนี@จะจัดขึน@ เมือมีความจําเป็ นตามแต่ละกรณี โดย
เรียกการประชุมนี@ว่า “การประชุมวิสามัญ”
2.2 ธนาคารกําหนดวัน เวลา และสถานทีประชุม คํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ เช่น ช่วงเวลาการ
ประชุมทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานทีจัดประชุมทีสะดวกต่อการเดินทาง
2.3 ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าและเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ
คัดเลือกดํารงตําแหน่ งกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิน@ งวดปี บญ
ั ชี โดยธนาคารประกาศหลักเกณฑ์และ
ขัน@ ตอนวิธีการผ่ านช่องทางตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บ ไซต์ (www.cimbthai.com) ของ
ธนาคาร
2.4 ธนาคารจัดส่งหนังสือนัดประชุ มให้แ ก่ผู้ถือหุ้น ทางไปรษณี ย์ทงั @ ฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึงประกอบด้วย
รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการและหลักเกณฑ์วธิ กี ารในการเข้า
ร่วมประชุม การมอบฉันทะและรายงานประจําปี ในรูป CD ROM ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด (ไม่น้อยกว่า p วัน) โดยธนาคารมอบหมายให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ในฐานะเป็ นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผูถ้ ือหุ้นพิจารณาก่อนการประชุมอย่าง
น้อย mu วันตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี นอกจากนี@ ธนาคารได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย
)n วัน และโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็ นเวลา s วันติดต่อกันก่อนวันประชุม เพือให้ผู้ถอื หุ้นมีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอสําหรับการพิจาณาลงมติในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ผ่านทาง E-mail: cs@cibmthai.com หรือทางไปรษณีย์
2.5 ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ทีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคล
อืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และเพิมทางเลือกโดยเสนอรายชือกรรมการอิสระของธนาคารเป็ นผูร้ บั
มอบอํานาจแทนในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยธนาคารได้จดั เตรียมข้อมูลกรรมการอิสระ เช่น
ประวัติ การศึ ก ษาการดํ า รงตํ า แหน่ ง ในกิ จ การที แข่ ง หรือ กิ จ การที เกี ยวเนื องกับ ธุ ร กิจ ของธนาคาร ลัก ษณะ
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
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จัดทําครัง@ ที +
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ความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับธนาคารหรือบริษทั ย่อยของธนาคาร เป็ นต้น ซึงหนังสือมอบฉันทะทีธนาคารจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หุน้ นัน@ จะเป็ นแบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีกําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ธนาคารอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มเี จ้าหน้ าทีลงทะเบียน และ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเพือรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุน้ ธนาคารนําระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนเพือจัดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระใดทีผูถ้ อื หุน้ นัน@ มีส่วนได้เสียเป็ น
พิเศษ นอกจากนี@ประธานทีประชุมควรเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถาม และร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระการ
ประชุม
ประธานกรรมการเป็ น ประธานทีประชุ ม ผู้ถือ หุ้น มีห น้ า ทีดูแ ลให้ก ารประชุ ม ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ที
เกียวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุมทีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้อย่าง
เหมาะสม
เพือให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรืองสําคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ควร
สนับสนุ นการเพิมวาระการประชุมทีไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผู้ถือหุ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ก่อนเริมการประชุม ธนาคารจะแจ้งจํานวนและสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ อื หุน้ ทีมอบ
ฉันทะ วิธกี ารประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
ธนาคารสนับสนุ นให้กรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุมทุกครัง@ เพือรับฟงั ความคิดเห็น
และตอบชีแ@ จงข้อซักถาม เรืองทีเกียวข้องให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ
ในกรณีทวาระใดมี
ี
หลายรายการ ประธานทีประชุมจัดให้มกี ารลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการ
แต่งตัง@ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง@ กรรมการ
ธนาคารสนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีสําคัญ และส่งเสริมให้มบี ุคคลทีเป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
ธนาคารจัดทํารายงานการประชุมภายใน mu วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีการบันทึกรายชือกรรมการและผูบ้ ริหาร
เข้าร่วมประชุ ม และกรรมการทีลาประชุม สัด ส่วนการเข้าร่วมประชุ มของกรรมการ บัน ทึก การชี@แ จงขัน@ ตอนการ
ลงคะแนนและวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทประชุ
ี
มทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทัง@ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ตัง@ ประเด็น
หรือซักถาม นอกจากนี@ ยังมีการบันทึกคําถามคําตอบ รายเอียดการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ และ ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื หุน้ เห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียง เพือให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ ทัง@ นี@ผถู้ อื หุน้
สามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
ธนาคารเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันทําการถัดไปผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของธนาคาร
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นโยบาย เรือง การกํากับดูแลกิ จการ
หมวด 3 บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย

จัดทําครัง@ ที 6
mn กันยายน )*+)

หมวด 3 บาทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า
คู่คา้ เจ้าหนี@ ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอืนๆ ในสังคม ซึงถือเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาและสร้างเสริมผลการดําเนินงานของ
ธนาคารให้เติบโตอย่างต่อเนืองในระยะยาว จึงกําหนดข้อพึงปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้ในหลักจริยธรรมและหลัก
จรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct) เพือให้ทุกคนในองค์กรยึดเป็ นแนวปฏิบตั ริ ่วมกัน
การกําหนดนโยบายต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล
ธนาคารมีความมุ่งมันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทางอาชีพและการวางแผน
บุคลากรภายใน เพือทดแทนตําแหน่ งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมทัง@ ในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมตามทักษะทีจําเป็ นในตําแหน่ งงานนัน@ ๆ เพือสนับสนุ นการเติบโตในสาย
อาชีพต่างๆ อย่างต่อเนือง ธนาคารได้นําเสนอ 3D Academy ขึน@ มาเพือช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ทีจําเป็ นต่อการเปลียนแปลง
ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต นอกจากนี@ ธนาคารยังคงส่งเสริมให้พนักงานมีการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนืองนอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรียนรู้จากผู้อนื (peer to
peer learning) รวมถึงการเรียนการสอนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านบนมือถือทีสามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกทีทุกเวลาอีก
ด้วย
นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้ าที
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนของกรรมการ
ื
โดยอยู่ในอัตราทีเหมาะสมกับขอบเขต
หน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย รวมทัง@ สอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ในระดับเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั จากรรมการแต่ละ
คน กรรมการทีได้รบั มอบหมายหน้ าทีและความรับผิดชอบเพิมขึน@ เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั
ค่าตอบแทนเพิมทีเหมาะสมด้วย
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อยทัง@ รูปแบบทีเป็ นตัวเงิน
และไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบ
ให้มคี วามเหมาะสม
สําหรับผูบ้ ริหารและพนักงานของธนาคาร
นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของธนาคารใช้กบั พนักงานทุกคน โดยนโยบายนี@จะทําให้มนใจว่
ั า ธนาคารจะสามารถ
ดึงดูดบุคลากรทีมีความสามารถ และรักษาและจูงใจพนักงานทีมีผลการปฏิบตั งิ านในระดับสูงให้ปฏิบตั งิ านกับธนาคาร เพือ
ความสําเร็จอย่างยังยืนของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์ทโปร่
ี งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน ตลอดจน
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของธนาคารเมือเปรีย บเทีย บกับ สถาบัน การเงิน และบริษั ท ชัน@ นํ า อืนๆ ในประเทศไทย
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นโยบาย เรือง การกํากับดูแลกิ จการ
หมวด 3 บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย

จัดทําครัง@ ที 6
mn กันยายน )*+)

องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ธนาคารกําหนดค่าตอบแทนให้กบั พนักงานทุกคน โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ
ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ส่วนค่าตอบแทนอืน ธนาคารได้กําหนดสิทธิประโยชน์เกียวกับ
การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวติ และประกันอุบตั เิ หตุ เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย@ งชีพ และสวัสดิการเงินกู้
ต่างๆ ทัง@ ทีมีอยู่ในปจั จุบนั และตามทีธนาคารจะประกาศเปลียนแปลงต่อไป
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการกํา หนดค่ าตอบแทน สรรหา และการกํา กับ ดูแ ลกิจ การ รับ ผิด ชอบในการกําหนดนโยบายการจ่า ย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนรวมถึ
ื
งจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนของผู
ื
บ้ ริหาร (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(U2)ขึน@ ไป) ซึงรวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุ มตั ิ ซึง
จะเชือมโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคารทัง@ ในระยะสัน@ และระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่
ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชีว@ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน ทัง@ ทีเป็ นตัวชีว@ ดั ด้านการเงิน ตัวชีว@ ดั ด้านลูกค้า ตัวชีว@ ดั เกียวกับการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทัง@ ตัวชีว@ ดั ด้านบุคลากร ทัง@ นี@ ผู้บริหารจะได้รบั ค่าตอบแทนทัง@ ทีเป็ นตัวเงินและ
ค่าตอบแทนอืนตามทีธนาคารกําหนด
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
ทรัพยากรบุคคลจะกําหนดอัตราค่าตอบแทนทัง@ ทีเป็ นตัวเงินและค่าตอบแทนอืนของพนักงานระดับตัง@ แต่ผู้อํานวยการ
อาวุโส (U3) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับลักษณะงาน ตําแหน่ งหน้าที คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
และความรับผิดชอบ เพือนําเสนอผูบ้ ริหารซึงมีอาํ นาจอนุมตั ติ ามอํานาจอนุมตั ขิ องธนาคาร พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
กําหนดค่าตอบแทน
การปรับขึนL เงิ นเดือนประจําปี
พนักงานของธนาคารและผูบ้ งั คับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในปี ทผ่ี านมาและกําหนดเป้าหมายใน
ปี ถดั ไป ธนาคารจะพิจารณาปรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบกับผลประกอบการของ
ธนาคารเป็ นหลัก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการและได้รบั
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิในการพิ
จารณาปรับค่าตอบแทนตามความเหมาะสมและความจําเป็ น
t
ตามทีธนาคารเห็นสมควร
การจ่ายเงิ นรางวัลพิ เศษ (Bonus)
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus) เป็ นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ
ให้พนักงานทราบเป็ นรายปี โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละรายทีมีผลการ
ปฏิบตั งิ านไม่ตํากว่าเกณฑ์ทคณะกรรมการธนาคารอนุ
ี
มตั ิ รวมถึงต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามทีจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินรางวัล
พิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการและได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
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นโยบาย เรือง การกํากับดูแลกิ จการ
หมวด 3 บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย

จัดทําครัง@ ที +
mn กันยายน )*+)

นโยบายการสรรหาและการแต่งตังL กรรมการและผูบ้ ริหาร
ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผูด้ ํารงตําแหน่ งกรรมการทีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตัง@
คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน สรรหา และการกํากับ ดูแ ลกิจการทําหน้ าทีพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือบุ คคลทีมี
คุ ณ สมบัติเหมาะสมทีจะดํารงตํ าแหน่ งกรรมการ ไม่ มีล ัก ษณะต้ อ งห้ามตามทีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็น ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง@ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง@ และถอดถอนกรรมการ
ตามทีระบุไว้ในข้อบังคับและกฎหมายทีเกียวข้อง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ ดูแลกิจ การ รับ ผิด ชอบสําหรับ การทบทวนและพิจารณา
คุณสมบัตขิ องบุคคลทีเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารของธนาคารเพือนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ และนําเสนอ
ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพือพิจารณาอนุมตั ิ ทัง@ นี@ธนาคารได้มกี ารจัดทํากระบวนการจ้างผูบ้ ริหารของธนาคารเพือให้มนใจ
ั
ว่าการสรรหาและการแต่งตัง@ ผูบ้ ริหารมีคุณสมบัตทิ เป็
ี นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ
อืนๆ
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เรืองสิ ทธิ มนุษยชน
ธนาคารได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ รืองสิทธิมนุ ษยชนตามหลักสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติเพือให้กรรมการผู้บริหารและ
พนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีมีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเรืองถินกําเนิดเชือ@ ชาติ เพศ
อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือทางศาสนา การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คํานึงถึง
การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น ทางการเมือง อันไม่ขดั ต่ อบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนู ญ รวมทัง@ การไม่ร่วมข้องเกียวหรือ
สนับสนุนหน่วยงานหรือบุคคลทีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
นโยบายการไม่ละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิ ขสิ ทธิg
ธนาคารไม่สนับสนุ นให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานมีการกระทําหรือการดําเนินการทีมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ t โดยธนาคารมีนโยบายให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือ
ลิขสิทธิ t เช่นการไม่ทําซํ@าดัดแปลงเผยแพร่งานสร้างสรรค์ทมีี ลขิ สิทธิ t ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ t
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เรือง “การต่อต้านการคอร์รปั ชัน”
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านคอร์รปั ชันโดยเข้าร่วมใน “โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต” และเพือให้มนใจว่
ั าธนาคารมีแนวปฏิบตั แิ ละข้อกําหนดทีเหมาะสมในการป้องกันคอร์รปั ชัน ธนาคารยังได้จดั ทํา
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือง การต่อต้านการคอร์รปั ชัน เพือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ยึดถือและ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด
นโยบายการจัดการเรืองร้องเรียน
ธนาคารมีการกําหนดมาตรฐานระดับสูงในการให้บริการลูกค้า ด้วยการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมโปร่งใส และเชือถือได้
จึงมีการกําหนดให้มนี โยบายและระเบียบปฏิบตั ใิ นการจัดการเรืองร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลเพือให้องค์กรมีความ
พร้อมในการรับผิดชอบและแก้ไขเรืองร้องเรียนอย่างเป็ นระบบ เพือรักษาชือเสียงและภาพพจน์ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ทดีี
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นโยบาย เรือง การกํากับดูแลกิ จการ
หมวด 3 บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย

จัดทําครัง@ ที +
mn กันยายน )*+)

กับลูกค้า หากสถานการณ์ทเลวร้
ี ายได้รบั การแก้ไขด้วยความรวดเร็วและรัดกุมก็จะสามารถสร้างความภักดีและความมันใจที
ลูกค้ามีต่อธนาคารได้
การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มชี อ่ งทางและสนับสนุนให้พนักงาน รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียแจ้งเบาะแสของเรืองราว หรือพฤติกรรม
ทีน่ าสงสัยเกียวกับการกระทําผิดโดยเร็วทีสุด หรือเมือพนักงาน ผูม้ สี ่วนได้เสียเชือหรือสงสัยว่าการกระทํานัน@ ขัดแย้งในแนว
ทางการปฏิบตั ิ หรืออาจมีการกระทําผิดเกิดขึน@ ได้ในอนาคต สามารถแจ้งผ่านช่องทางดังต่อไปนี@
M. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสกระทําความผิด
•

•

หากพนักงานพบเห็นการคอร์รปั ชันภายในธนาคาร หรือพนักงานไม่แน่ใจว่าการกระทํานัน@ ๆ เข้าข่ายการ
คอร์รปั ชัน สามารถแจ้งเบาะแส ขอคําแนะนําหรือหารือก่อนการร้องเรียนได้ที e-mail
internalfraud@cimbthai.com หรือ งานป้องกันและตรวจสอบการทุจริต กํากับการปฏิบตั งิ าน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียพบเห็นการกระทําทีผิดกฎหมาย ทุจริต หรือการกระทําทีไม่เหมาะสมสามารถแจ้งเบาะแสข้อ
ร้องเรียนได้ทประธานกรรมการ
ี
หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร
ทีอยู่
e-mail
โทรศัพท์
โทรสาร

•

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 44 ชัน@ 21 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
chairman@cimbthai.com หรือ ac_chairman@cimbthai.com หรือ ceo@cimbthai.com
02 626 7000 หรือ 02 638 8000
02 657 3399

ผูแ้ จ้งเบาะแสต้องระบุชอและนามสกุ
ื
ลจริง ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้ หรือ e-mail รวมถึงชือบุคคล
หรือเหตุการณ์ทร้ี องเรียน เพือแสดงความบริสทุ ธิใจ
t โดยไม่มเี จตนาให้รา้ ยหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื
หรือธนาคาร

. ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน
ธนาคารให้ความสําคัญกับความเสียงด้านชือเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึงกําหนดให้มหี น่ วยงาน
และวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการเรืองร้องเรียนจากลูกค้า โดยจัดตัง@ หน่ วยงานเพือเป็ นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนทีมีถึง
ธนาคาร เช่น การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้า (CIMB Thai Care Centre) การร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
(Facebook) ตลอดจนสาขาต่างๆของธนาคาร โดยหน่ วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้าจะเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวม
และบริหารเรืองร้องเรียนทีผ่านมาตามช่องทางต่างๆ ข้างต้น
หน่ วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าจะทําหน้าทีบริหารเรืองร้องเรียนเพือให้มนใจว่
ั าหน่ วยงานทีเกียวข้องต่างๆ รับและ
จัดการเรืองร้องเรียนตามนโยบาย และกระบวนการต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางการแก้ไข
หรืออธิบายข้อเท็จจริงทีเหมาะสมให้กบั ลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของเรืองร้องเรียนเพือแก้ไขประเด็นต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม ส่วนเรืองร้องเรียนทีส่งผ่านหน่ วยงานกํากับดูแลของทางการ หรือการตรงส่งมายังกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงเรืองร้องเรียนทีเข้าข่าย “เรืองร้องเรียนร้ายแรง” หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้า
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หมวด 3 บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย

จัดทําครัง@ ที +
mn กันยายน )*+)

จะเป็ นผูบ้ ริหารจัดการ และทําหนังสือตอบชีแ@ จงไปยังหน่ วยงานทางการและหรือลูกค้า เพือแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขหรือ
ชีแ@ จงข้อเท็จจริงต่างๆ นอกจากนี@ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้าจะรวบรวมเรืองร้องเรียนทีนําส่งทัง@ หมดรวมถึงแนว
ทางแก้ไขเรืองร้องเรียน นําเสนอต่อทีประชุมคณะทํางานร่วมพิจารณาพัฒนาคุณภาพประสบการณ์ลูกค้าเพือให้รบั ทราบและ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพิมเติม เพือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รอ้ งเรียนและป้องกันปญั หาไม่ให้เกิดขึน@ อีก หลังจากนัน@
หน่ วยงานบริหารงานประสบการณ์ ลูกค้าจะสรุปเรืองร้องเรียนและผลการแก้ไขเรืองร้องเรียนนี@นําเสนอต่อคณะกรรมการ
จัดการและคณะกรรมการ Board Risk and Compliance (BRCC) เป็ นประจําทุกเดือน

ทัง@ นี@ ต ามหลัก เกณฑ์ทีเกียวข้อ ง กล่าวคือ การจัด การด้านการให้บ ริการแก่ ลูก ค้าอย่างเป็ น ธรรม (Market Conduct) จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย และแนวทางการปฏิบตั ิในการขายและการให้บริการเกียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีเป็ นหน่ วย
ลงทุนและตราสารหนี@ (Fair Dealing) จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารต้องแจ้งให้
ลูกค้าทราบถึงช่องทางร้องเรียนต่อทางการ ดังนี@
•
ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
สายด่วน 1213
อีเมล
fcc@bot.or.th
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สายด่วน 1207
อีเมล
complian@sec.or.th
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หมวด 4 การเปิ ดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
1. ธนาคารมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลรายงานทางการเงิน และข้อมูลทีสําคัญต่างๆ เช่น ฐานะการเงินและผล
การดําเนินงาน โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลตามทีกฎหมายหรือข้อบังคับทีเกียวข้อง ตามข้อกําหนด
ของหน่ วยงานทีกํากับโดยเปิ ดเผยในรายงานประจําปี (แบบ *+-)) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ*+-m)
ฯลฯ เพือเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน
2. ธนาคารได้เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของหน่ วยงานทีกํากับดูแล
เช่น การรายงานต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อํานวยความสะดวกโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ทัง@ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เกี
ี ยวข้องติดต่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
).m ประเภทของข่าวสารทีมีการเปิ ดเผย
).m.m การเปิ ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบ การเปิ ดเผยรายการย่อ
แสดงทรัพย์สนิ และหนี@สนิ ทุกวันที )m ของเดือน ตลอดจนการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ ยจัดการ (Management
Discussion and Analysis: MD&A) เพือประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
).m.) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีใน
รายงานประจําปี
).m.s นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือง การต่อต้านคอร์รปั ชันฯลฯ
).m.u ข้อมูลสารสนเทศของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธกี ารเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตามทีตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนดแนวทางไว้
).m.* ธนาคารต้องเปิ ดเผยข้อมูลในเรืองดังต่อไปนี@ไว้ในรายงานประจําปี ของธนาคาร
(1) โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร (Organization Chart) โดยให้ระบุรายชือและตําแหน่ งของผู้มี
อํานาจในการจัดการ รวมทัง@ ผูบ้ ริหารสูงสุดหน่ วยงานบริหารความเสียง ผูบ้ ริหารสูงสุดหน่วยงานกับการปฏิบตั งิ าน
และผูบ้ ริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายในด้วย
(2) รายชือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีถือหุน้ ธนาคารสูงสุด 10 อันดับแรก จํานวนหุน้ และสัดส่วนการ
ถือหุน้
(3) จํานวนครัง@ การประชุมในแต่ ละปี ของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทีธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกําหนด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเสียง คณะกรรมการสรรหา และ/หรือ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และจํานวนครัง@ ทีกรรมการแต่ละรายเข้าประชุม
(4) รายชือของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํา กับ ความเสียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํา หนด
ค่าตอบแทน โดยระบุประเภทกรรมการว่าเป็ นกรรมการทีเป็ นผู้บริหาร กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการ
อิสระ และขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการแต่ละชุด
(5) รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
(6) หน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลียนแปลงในองค์ประกอบรวมทัง@ การเปลียนแปลงทีมี
นัยสําคัญต่อการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
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(7) นโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการและผูม้ อี าํ นาจในการจัดการของธนาคาร
(8) นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของธนาคาร
(9) นโยบายเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนขององค์กร ซึงรวมถึงปจั จัยทีใช้ในการพิจารณาการประเมินผล
การดําเนินงานในภาพรวม เป้าหมายและการดําเนินงาน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และวิธหี รือเครืองมือในการจ่ายค่าตอบแทนเพือให้สะท้อนความเสียง (หากมี) โดยให้เปิ ดเผยนโยบายเกียวกับการ
กําหนดค่าตอบแทนเฉพาะสําหรับกลุ่มกรรมการ ผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ และหน่วยงานหรือผูท้ ก่ี อให้เกิดความเสียง
ทีสําคัญด้วย
(10) ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยเปิ ดเผยทัง@ ยอด
รวมและแยกมาตราทีถูกเปรียบเทียบปรับภายใต้กฎหมายทีใช้ในการกํากับดูแล ทัง@ นี@ ในการเปิ ดเผยข้อมูลค่าปรับที
มีสาเหตุมาจากการให้บริการทีไม่เป็ นธรรม ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็ นธรรม
).) ช่องทางในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ประกอบด้วยช่องทางต่างๆดังนี@
).).m การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal: SEP) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีตลาดหลักทรัพย์ฯ
กําหนด
- การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ ยจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ *+-m)
- งบการเงินของธนาคาร และรายงานประจําปี (แบบ *+-))
- มติทประชุ
ี มคณะกรรมการธนาคาร ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และสารสนเทศต่างๆ
).).) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
).).s กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
).).u เว็บไซต์ของธนาคาร www.cimbthai.com
2.2.5 สือมวลชน สือสิงพิมพ์ต่างๆ
).).+ การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
2.2.7 การพบปะให้ขอ้ มูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/ One-on-One Meeting)
2.2.8 การจัดหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์
3. สํานั ก กรรมการผู้จ ัด การใหญ่ แ ละสือสารองค์ก รมีห น้ าทีดู แ ลในการจัด ทํ า ข้อ มู ล สารสนเทศของธนาคาร และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ทเกี
ี ยวข้อง ทัง@ นี@ ผู้ทีสนใจ
สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคารได้ทหมายเลขโทรศั
ี
พท์ ,-)+)+-ppsn หรือ
e-mail: ir@cimbthai.com
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หมวด 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารการจัดความเสียงทีเหมาะสม การรายงานทางการเงินทีเพียงพอ ครบถ้วน การทบทวนงานและพัฒนา
ระบบงานของด้านตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเพือปรับปรุงแก้ไขอย่าง
จริงจัง ในการประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
ธนาคารจัดโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิงานเพือให้มรี ะบบบริหารความเสียงและระบบการควบคุมภายในทีดี
เพือให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมันคงและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี นอกจากนี@ ธนาคารตรวจสอบและติดตามประเมิน
ความเพียงพอ ประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือง
องค์กรและสภาพแวดล้อม
ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยคํานึงถึงการแบ่งแยกหน้าทีทีเหมาะสมเพือให้มรี ะบบบริหารความเสียงและการควบคุม
ภายใน รวมทัง@ ระบบควบคุมติดตามและตรวจสอบทีมีประสิทธิผล (Three Lines of Defense) นอกจากนี@ ธนาคารยังมีการติดตาม
ดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่างต่อเนืองให้เป็ นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตั ติ ่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็ นธรรม ธนาคารมีการจัดทําแผนธุรกิจระยะสัน@ และระยะกลางเพือกําหนดแผนกลยุทธ์และทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจ ซึงมีการสือสารให้พนักงานระดับบริหารทัง@ องค์กรได้ทราบและนําไปดําเนินการให้บรรลุแผนและเป้าหมายทีวางไว้
•

การบริหารความเสียง
ธนาคารให้ค วามสําคัญ ต่ อการบริห ารและจัด การความเสียงทัง@ จากป จั จัย ภายในและภายนอก คณะกรรมการ
ธนาคารแต่ งตัง@ คณะกรรมการ Board Risk Committee และคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee)
เพือกําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลความเสียงที
กําหนดไว้ คณะกรรมการ Board Risk Committee และบริหารความเสียงเป็ นผู้กําหนดกรอบการดูแลความเสียง นโยบายและ
ระเบียบงานต่างๆ ในการบริหารความเสียงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการควบคุมและติดตามความเสียงต่างๆ และ
เสริมสร้างให้มวี ฒ
ั นธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง
การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร
ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้ าที และอํานาจการอนุ มตั ิวงเงินของผู้บ ริหารแต่ ละระดับ
รวมทัง@ มีการแบ่งแยกหน้าทีระหว่างผูบ้ ริหารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเป็ นกลไกสําคัญในการถ่วงดุลอํานาจการบริหาร (Check and
Balance) โดยจัดทําเป็ นระเบียบงานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างสมําเสมอ
ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในการให้สนิ เชือแก่หรือลงทุนในกิจการทีธนาคาร ผู้ถือหุ้น หรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร รวมทัง@ ผูท้ เกี
ี ยวข้องมีผลประโยชน์เกียวข้อง ซึงในกรณีทมีี การทําธุรกรรมดังกล่าวกับผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาทุก
ครัง@ ส่วนธุรกรรมการขาย ให้ ให้เช่า รับซือ@ หรือเช่าทรัพย์สนิ ใดๆ กับกรรมการผูม้ อี าํ นาจจัดการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูท้ เกี
ี ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายทีธนาคารกําหนด
นอกจากนี@ ธนาคารมีงานกํากับการปฏิบตั งิ านทําหน้าทีติดตามควบคุมการดําเนินงานของธนาคารให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร และมีตรวจสอบภายในซึงเป็ นหน่วยงานอิสระทํา
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หน้าทีตรวจสอบการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
หลักการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีดี
ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล
ธนาคารใช้นโยบายและวิธกี ารทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทเป็
ี นทียอมรับโดยทัวไปและเหมาะสมกับธุรกิจ
ของธนาคาร ธนาคารมีการพัฒนาจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลอืนๆ อย่างต่อเนืองเพือให้สามารถเรียกใช้
ข้อมูลทีสําคัญๆ ได้อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงไป ธนาคารมีระเบียบเกียวกับระบบการควบคุมเอกสาร
สําคัญด้วยอิเล็กโทรนิกส์เพือใช้ในการติดตามและจัดเก็บเอกสารสําคัญต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรัดกุม นอกจากนี@ ธนาคารมี
การสือสารนโยบายระเบียบปฏิบตั งิ านไปยังพนักงานทีเกียวข้องทุกระดับ
•

ระบบการกํากับและติ ดตาม
ธนาคารมีระบบการกํากับและติดตามการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ กฎหมายและ
กฎระเบียบทีเกียวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในทีธนาคารกําหนดไว้ ทัง@ นี@ ธนาคารมีการจัดทําแผนงานประจําปี ซึงจะมี
การทบทวนเป็ น ระยะๆ เพือให้ก ารดําเนิ น การมีป ระสิท ธิผ ลและสอดคล้องกับ สภาวการณ์ ทีมีก ารเปลียนแปลงอย่ างรวดเร็ว
นอกจากนี@ คณะกรรมการตรวจสอบจะกํากับดูแลให้มกี ารปฎิบตั ิ ปรับปรุงแก้ไข หรือการดําเนินมาตรการอย่างเป็ นรูปธรรมตาม
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการหรือการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างสมําเสมอเพือให้มนใจ
ั
ว่าการดําเนินการตามข้อเสนอแนะนัน@ ให้ผลเป็ นทีน่าพอใจ
•

การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีมาตรการการป้องกันเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเกียวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกันทีไม่เหมาะสม โดยกําหนดในนโยบาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมตั ริ ายการ ดังนี@
•
การดําเนินธุรกรรมสําคัญ ได้แก่ รายการทีเกียวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ของธนาคาร
ธนาคารจะต้อ งปฏิบ ัติต ามระเบีย บข้อ บังคับ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย ประกาศสํานั ก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ตลอดจนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวข้อง
•
ธนาคารและบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สนิ เชือ หรือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรือ ทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือแก่ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของธนาคาร รวมผูท้ เกี
ี ยวข้อง หรือแก่กจิ การทีมีผลประโยชน์
เกียวข้องกับธนาคารและบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร กรรมการ หรือผูม้ อี ํานาจในการจัดการของธนาคาร และ/หรือ
บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร จะต้องเป็ นไปตามเงือนไขและและอัตราส่วนทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
โดยต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์ และไม่มกี รรมการหรือผูม้ อี ํานาจในการจัดการทีมีผลประโยชน์เกียวข้อง
กับ การให้สนิ เชือลงทุนก่อภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือนัน@ ๆ เข้าร่วมพิจ ารณาอนุ มตั ิสนิ เชือใน
รายการนัน@
•
กําหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารมีหน้าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารตามกฎหมายกําหนด
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นโยบาย เรือง การกํากับดูแลกิ จการ
หมวด 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง

จัดทําครัง@ ที 6
18 กันยายน 2562

การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารจัดให้มมี าตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพือป้องกันการนํ าข้อมูลภายในของ
ธนาคารไปใช้เพือประโยชน์ ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้มหี ลักเกณฑ์ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
ธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ขอ้ มูลภายในอันเป็ นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่ อการเปลียนแปลง
หลักทรัพย์ของธนาคาร ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพือทําการซือ@ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง
m เดือนก่อนช่วงเวลาทีข้อมูลนัน@ จะเผยแพร่สู่สาธารณชน นอกจากนี@ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตัง@ แต่ระดับรองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ หรือผู้ดํารงตําแหน่ งเทียบเท่าและผู้ดํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเป็ นระดับผู้บริหาร
หน่วยงานขึน@ ไปหรือเทียบเท่า รวมบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั ตนเองตามนิยามสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) มีหน้าทีต้องรายงานการซือ@ -ขายหลักทรัพย์(หุน้ )ของธนาคาร (รวมถึงหลักทรัพย์แปลงสภาพและ
สัญญาซือ@ ขายล่วงหน้าซึงจะได้รบั เป็ นหรืออ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนกับหุน้ ของธนาคาร) และรายงานการเปลียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์(หุน้ )ของธนาคารฯ ดังกล่าวต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
•

•

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร

เพือควบคุมและติดตามดูแลการทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการผู้บริหารและบุคคลทีมีความเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ธนาคารจึงกําหนดนโยบายการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร (รายงานการมีสว่ นได้เสีย) โดยให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีมีความเกียวข้องต่อเลขานุการบริษทั ภายใน p วันทําการนับจากสิน@ สุด
รอบระยะเวลาครึงปี (+ เดือน) และเมือมีการเปลียนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ซึงเลขานุ การบริษทั จะนําเสนอสําเนารายงานการมีสว่ นได้
เสียดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพือทราบภายใน 7 วันทําการนับจากวันทีเลขานุการบริษทั ได้รบั
รายงานจากกรรมการและผูบ้ ริหารนัน@
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายฉบับนี@บงั คับใช้กบั บริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย
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