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ธนาคารไดม้กีารทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดใีหส้อดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ 
ที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน CG Code )*+, ซึ�งในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั(มหาชน) เมื�อวนัที�   
22 กุมภาพนัธ ์2562 และวนัที� 28 สงิหาคม 2562 ไดม้ตีอินุมตัปิรบัปรุงเพิ�มเตมิแกไ้ขนโยบายดงักล่าว 
 
 
เวอรช์ั �น :   จดัทาํครั @งที� 6  
วนัที� :   18 กนัยายน 2562 

 



 
 

วิสยัทศัน์ 
 “เป็นธนาคารชั @นนําของไทยในอาเซยีนเพื�อผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกคน” 
 

พนัธกิจ 
 “มุ่งสู่การเป็นธนาคารชั @นนําของไทยในอาเซยีน ด้วยการนําเสนอผลติภณัฑ์และนวตักรรมทางการเงนิ พรอ้มบรกิารที�เป็นเลศิ
ใหแ้ก่ลกูคา้อย่างไรพ้รมแดน โดยการผสานจุดแขง็กบักลุ่มการเงนิซไีอเอม็บ”ี 
 
ธนาคารกาํลงัอยู่ในเส้นทางที
มุ่งมั 
นเพื
อบรรลุปณิธานของธนาคาร ได้แก่ 
•  เป็นหนึ
งในสามธนาคารที
สรา้งผลกาํไรสูงที
สุด (วดัจากอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้หรอื ROE) 
•  เป็นผูนํ้าตลาด ในธุรกจิอย่างน้อย 3 ประเภท (ผลติภณัฑ ์/ กลุ่มลกูคา้)  
• เป็นนายจ้างในความต้องการของลูกจ้างจากการสรา้งแบรนด์ที�แขง็แกร่งและขบัเคลื�อนองค์กรด้วยวฒันธรรมการ
 ทาํงานที�มสีมรรถนะสงู   
 

ค่านิยมองคก์ร 
ค่านิยมองคก์รสะทอ้นหลกัความคดิของธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย  ค่านิยมนี@จะไม่เปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสถานการณ์
หรอืบุคคลใด แต่จะเป็นรากฐานของวฒันธรรมองคก์รและเป็นหวัใจของธนาคารเรา    
 
CTHAI:  

Customer =  มุ่งใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ 
Teamwork  = การทาํงานเป็นทมี 
Honesty  = ความซื�อสตัย ์
ASEAN  = อาเซยีน 
Innovation = สรา้งนวตักรรม 

 
Customer (มุ่งให้ความสาํคญักบัลูกค้า) 
ธนาคารเหน็คุณค่าและเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยให้ความสาํคญัต่อความต้องการที�แตกต่างกนัของ
ลกูคา้แต่ละท่านเป็นสาํคญั เพื�อการบรกิารที�เป็นเลศิ และความสมัพนัธท์ี�ต่อเนื�อง  
 
Teamwork (การทาํงานเป็นทีม) 
ธนาคารเชื�อมั �นในการทาํงานเป็นทมี เพราะศกัยภาพที�แทจ้รงินั @นย่อมเกดิจากความร่วมมอืร่วมใจกนัของการทาํงาน  



Honesty (ความซื
อสตัย)์ 
ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัความซื�อตรงเป็นอย่างยิ�ง โดยตระหนกัดวี่าธุรกจิธนาคารเป็นธุรกจิที�อาศยัความเชื�อถอืไวว้างใจเป็น
หลกั ธนาคารพรอ้มที�จะยอมรบัทั @งความสาํเรจ็และอุปสรรคที�เกดิขึ@น ซึ�งจะทาํใหล้กูคา้มอบความไวว้างใจใชบ้รกิารของธนาคาร 
 
ASEAN (อาเซียน) 
ธนาคารมุ่งที�จะเป็นธนาคารชั @นนําของไทยในอาเซยีน โดยการผสานจุดแขง็กบักลุ่มการเงนิซไีอเอม็บ ีทั @งดา้นบุคลากร ผลติภณัฑ ์
และเครอืขา่ย เพื�อสรา้งโอกาสและผลประโยชน์แก่ผูท้ี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งทุกคน  
 
Innovation (สรา้งนวตักรรม) 
ธนาคารมุ่งมั �นพฒันาอย่างต่อเนื�องโดยอาศยัพลงัแห่งความคดิสรา้งสรรคแ์ละสมรรถนะของพนกังาน  สนบัสนุนใหทุ้กคน
สรา้งสรรคส์ิ�งใหม่ๆที�ไม่เหมอืนใคร เพื�อช่วยนําพาองคก์รบรรลุเป้าหมายที�ตั @งไว ้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
โทรศพัท ์: 0-2638-8274, 0-2638-8287   
โทรสาร  : 0-2657-3082 
E-mail :cs@cimbthai.com
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    นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

การกํากบัดูแลกจิการ  เป็นระบบที�จดัใหม้โีครงสรา้งและกระบวนการความสมัพนัธร์ะหว่างหน้าที�และความร่วมมอืกนัของ
คณะกรรมการ  ฝา่ยจดัการ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  เป็นกรอบในการกาํหนดทศิทาง วตัถุประสงค ์และวธิกีารต่างๆ เพื�อใหอ้งคก์ร
บรรลุตามเป้าหมายและพนัธกจิ เพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัและมูลค่าในกจิการ อนันําไปสู่ความเจรญิเติบโตและความ
มั �นคงในระยะยาว   
 

ธนาคารไดก้ําหนดกรอบโดยยดึหลกัการสาํคญัอนัเป็นหลกัมาตรฐานสากลสาํหรบั คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และ พนักงาน 
ดงันี@    

1. ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ และการกระทาํที�สามารถอธบิายและชี@แจงได ้ (Accountability) 
2. ความสาํนึกรบัผดิชอบในภาระหน้าที�และปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยขดีความสามารถ  สาํหรบัการกระทาํของตนที�ม ี  
      ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทั @งหลายโดยเฉพาะต่อผูถ้อืหุน้ (Responsibility)   
3. การเคารพในสทิธแิละการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment) 
4. การเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ (Transparency) 
5. ยดึถอืหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณเป็นพื@นฐานในการประกอบธุรกจิ  
     (Code of Ethics and Conduct) 
6. การสรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บัธนาคารและเพิ�มคุณค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว (Creation of Long Term  
      Value Added) โดยคาํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื�นประกอบ ประสานดุลยภาพที�ด ีระหว่างความแตกต่าง  
 ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแต่ละกลุ่มและกบัธนาคารดว้ยความเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย 

7.  การเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ�งแวดลอ้ม (Good Corporate Citizenship) 
8. ความสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตป้จัจยัการเปลี�ยนแปลง (Corporate Resilience) 
 

หมวด M   โครงสรา้งและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ                                   
 

1.   โครงสรา้งคณะกรรมการ 
M.M ภาวะผูนํ้า และวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการมบีทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูลกจิการ มหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการกาํหนดทศิทาง นโยบาย เป้าหมายและ 
กลยุทธเ์พื�อใหก้ารดาํเนินงานของธนาคารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ประธานกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบในการ 
เป็นผูนํ้าของคณะกรรมการ เสรมิสรา้งใหก้รรมการทุกคนมสีว่นร่วมในความรบัผดิชอบ และแสดงความคดิเหน็ในฐานะกรรมการ 
อย่างเท่าเทยีมกนั โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุขององคก์รและผลการปฏบิตัหิน้าที�ต่อผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรม  

 
M.�  องคป์ระกอบและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

m.).m    คณะกรรมการธนาคารประกอบไปดว้ยผูท้รงคุณวฒุทิี�มคีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ที�หลากหลาย และมคีวามสามารถ
เฉพาะดา้นที�เป็นประโยชน์กบัธนาคารและมกีรรมการที�มคีวามรูห้รอืประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างน้อย m คน  ซึ�ง
คณะกรรมการควรพจิารณากาํหนดองคป์ระกอบความรู ้ความชาํนาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการธนาคาร (Board Skill Matrix) 
ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของธนาคาร และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  
m.).)    ตามขอ้บงัคบัของธนาคารกาํหนดจาํนวนคณะกรรมการใหม้ไีม่น้อยกว่า * คน และไม่เกนิ m) คน  และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั @งหมดตอ้งมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร  
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m.).s  คณะกรรมการของธนาคารโดยความเหน็ชอบจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ย  กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร  และกรรมการที�
ไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยจาํนวนนี@จะต้องมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า s คน หรอื หนึ�งในสาม (m/s) ของจํานวนกรรมการทั @งคณะ และ
จํานวนกรรมการส่วนที�เหลือเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมและเหมาะสมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคุม  
(Controlling Shareholders) 
1.2.4 ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั @งกรรมการคนหนึ�งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มกีารแบ่งแยกอํานาจหน้าที�ระหว่างกนัอย่างชดัเจน เพื�อแบ่งแยกอาํนาจหน้าที�ในการกาํหนดนโยบาย การ
กํากบัดูแล และการบรหิารงานประจําออกจากกนั ไม่ให้คนใดคนหนึ�งมอีํานาจโดยไม่จํากดั ประธานคณะกรรมการต้องเป็นอสิระ
จากฝ่ายจดัการและไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อใหค้ณะกรรมการชุดย่อยแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่าง
เป็นอสิระ 
ทั @งนี@ “กรรมการอสิระ” และ “กรรมการที�เป็นผู้บรหิาร” ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� 
สนส. m,/)*+m เรื�อง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงนิ และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที�ทจ. sq/)**q เรื�อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่  รวมทั @งการแก้ไขประกาศในเรื�องดงักล่าวใด ๆ (ถ้าม)ี และกรรมการอสิระ
จะต้องถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั @งหมดของธนาคาร บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของธนาคาร โดยใหน้ับรวมการถอืหุ้นของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั @น ๆ ด้วย ซึ�งขอ้
หา้มกรรมการอสิระไม่ใหถ้อืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 0.5 นี@ ถอืเป็นเกณฑท์ี�เขม้กว่าขอ้กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ซึ�งกําหนดไวว้่ากรรมการอสิระต้องถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มสีทิธอิอกเสยีงทั @งหมดของบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัที�ตนเป็นกรรมการ 

 
1.3 การสรรหา การแต่งตั Lง และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1.3.1 ธนาคารมกีระบวนการสรรหาผูด้าํรงตําแหน่งกรรมการที�โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการไดม้อบหมาย
ใหค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการทาํหน้าที�พจิารณาคดัเลอืก และเสนอชื�อบุคคลที�มคุีณสมบตัิ
เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที�กฎหมายกําหนด 
และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการพจิารณาก่อน ทั @งนี@ ภายหลงัคณะกรรมการธนาคารให้ความเหน็ชอบกบัรายชื�อกรรมการที�
เสนอดงักล่าว ธนาคารจะนําเสนอขอความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรอื ที�ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาแต่งตั @ง
ต่อไป  ทั @งนี@ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกในขอ้บงัคบัของธนาคารและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  
m.s.)  กรรมการมวีาระการดาํรงตําแหน่งไวใ้นขอ้บงัคบัของธนาคาร คอื ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครั @ง ใหก้รรมการ
จาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการที�จะพงึมอีอกจากตําแหน่ง และในปีต่อ ๆ ไป ใหก้รรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้
ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้ 
1.3.3 กาํหนดใหก้รรมการอสิระสามารถดาํรงตําแหน่งต่อเนื�องไม่เกนิ q ปี โดยใหน้บัระยะเวลาดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัใน
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารดว้ย  ทั @งนี@ หากกรรมการอสิระดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระครบ q ปีแลว้ และประสงคจ์ะกลบัมา
ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระที�ธนาคารอีก จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ ที�ปรึกษา หรือ
พนักงานของธนาคารและบรษิัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารนั @น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ) ปี ก่อนวนัที�ยื�นขอความ
เหน็ชอบ  
 อนึ�ง กรรมการอสิระที�ดาํรงตําแหน่งยงัไม่ครบ 9 ปี หากพน้จากตําแหน่งกรรมการอสิระของธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิของธนาคารไม่ถงึ 2 ปี โดยในช่วงเวลาดงักล่าวไม่ไดด้ํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีํานาจในการจดัการ ที�
ปรกึษา หรอืเป็นพนกังาน ของธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารนั @น สามารถกลบัมาดาํรงตําแหน่งกรรมการ
อสิระอกีได ้โดยตอ้งนบัระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งต่อเนื�องจากการดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระในทุกครั @ง 
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 กรรมการอสิระที�มคุีณสมบตัติามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส. ms/)**) เรื�อง ธรรมาภบิาลของสถาบนัการเงนิ 
ลงวนัที� q กรกฎาคม )**) และดํารงตําแหน่งอยู่แลว้ในวนัที�ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส. m,/)*+m เรื�อง ธรรมาภบิาล
ของสถาบนัการเงนิ ลงวนัที� )) พฤษภาคม )*+m มผีลใชบ้งัคบั หากมคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ *.).s ของประกาศ
ใหถ้อืปฏบิตัดิงันี@ 

(1) บุคคลที�ดาํรงตําแหน่งอยู่แลว้ในวนัที�ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที�สนส. 10/2561 เรื�อง ธรรมาภบิาลของสถาบนั
 การเงนิมผีลใชบ้งัคบั ใหส้ามารถดาํรงตําแหน่งไปไดจ้นถงึวนัที� m พฤษภาคม )*+* 

(2) บุคคลที�ดาํรงตําแหน่งอยู่แลว้ในวนัที�ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที�สนส. 10/2561 เรื�อง ธรรมาภบิาลของสถาบนั
 การเงนิมผีลใชบ้งัคบั และครบวาระหลงัจากวนัที�ประกาศฉบบันี@มผีลใชบ้งัคบั ธนาคารอาจขอแต่งตั @งใหด้าํรง
 ตําแหน่งอกีได ้โดยสามารถดาํรงตําแหน่งต่อไปจนถงึวนัที� m พฤษภาคม )*+* 

  
1.4  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื
น 

คณะกรรมการตระหนักถงึความสําคญัในการปฏบิตัิหน้าที�อย่างมปีระสทิธภิาพในฐานะกรรมการและผู้บรหิารของธนาคาร  จงึมี
นโยบายกําหนดจํานวนบรษิทัที�กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูม้อีํานาจในการจดัการ สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�นให้
สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัิที�ดีตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการของหน่วยงานกํากบัดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี@ 
m.u.m  กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูม้อีาํนาจในการจดัการและที�ปรกึษาของของธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ หรอืกรรมการที�
เป็นผูบ้รหิาร อย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่างในบรษิทัอื�นไดไ้ม่เกนิ s กลุ่มธุรกจิ โดยไม่รวมการดาํรงตําแหน่งในสถาบนัการเงนิ  
1.4.2  กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีํานาจในการจดัการ และที�ปรกึษาของธนาคารสามารถเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ทั @งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกนิ * บรษิัท (นับการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของธนาคารเป็น 1 บรษิัทด้วย) 
โดยไม่นบัรวมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ี�ธนาคารไดม้าจากการปรบัโครงสรา้งหนี@  
1.4.3  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และผู้บรหิารระดบัสูงจะไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทอื�น
จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อนดํารงตําแหน่ง โดยคณะกรรมการจะพจิารณาถงึประเภทของตําแหน่งกรรมการ
และจาํนวนบรษิทัที�สามารถไปดํารงตําแหน่งได ้ทั @งนี@ การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื�นๆ ต้องไม่ขดักบัขอ้กําหนด หรอืกฎเกณฑข์อง
หน่วยงานกาํกบัที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน p วนั นบัตั @งแต่วนัที�ไดร้บัการแต่งตั @งหรอืวนัที�ดาํรงตําแหน่ง 
1.4.4 ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารตอ้งไมป่ฏบิตัหิน้าที�เป็นพนกังาน เตม็เวลาที�องคก์รอื�น เวน้แต่ธนาคารแหง่ประเทศไทย
พจิารณาแลว้เหน็ว่าการปฏบิตัหิน้าที�ที�องคก์รอื�นนั @น ไม่สง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที�ในธนาคาร 
 

1.5  คณะกรรมการแต่งตั Lงเลขานุการบริษทั เพื�อทําหน้าที�ใหค้าํแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ที�เกี�ยวขอ้งแก่
กรรมการ รวมทั @งดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีดงันี@  

- ใหค้ําปรกึษา และคาํแนะนําเบื@องตน้แก่กรรมการ ในขอ้กฎหมาย ระเบยีบวธิปีฏบิตัขิอ้บงัคบัต่างๆของ
ธนาคาร ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

- จดัให้มแีละดําเนินการเรื�องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของธนาคาร และบนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อื
หุน้ รวมทั @งตดิตามใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามมตคิณะกรรมการ มตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

- จดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานประจาํปีของธนาคาร 

- ดําเนินการจดัเตรยีมเอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการใหม่ แนะนํา
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และแนวทางการดาํเนินธุรกจิของธนาคารใหแ้ก่กรรมการใหม่ 
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- จดัให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สมัมนาต่างๆ เพื�อเพิ�มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและ
ประสบการณ์ที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการทาํหน้าที�กรรมการ 

- ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที�รบัผดิชอบต่อหน่วยงานที�กาํกบัธนาคารเป็น
กฎระเบยีบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 

- ตดิต่อและสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้ทั �วไป ใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้ และขา่วสารของธนาคาร 
- ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศ/กาํหนด 
- อบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื�องดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าที�เลขานุการบรษิทั 

 
�. บทบาท หน้าที
 และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ   กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคาร 

 

คณะกรรมการ มีหน้าที
 
1. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารปฏบิตัิหน้าที�ด้วยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) และซื�อสตัย์สุจรติต่อ

องคก์ร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
2. ดแูลใหม้นีโยบาย หรอืแนวทางที�ไดก้ําหนดไวร้วมทั @งมกีระบวนการอนุมตักิารดาํเนินงานที�สาํคญั (เช่น การลงทุน การทํา

ธุรกรรมที�มผีลกระทบต่อกจิการอย่างมนียัสาํคญั การทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั การไดม้า/จาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ 
การจ่ายเงนิปนัผลเป็นตน้) เป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด 

3. กําหนดนโยบาย  กลยุทธ์ และ เป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) การดําเนินกจิการของธนาคาร รวมทั @งพจิาณา
อนุมตัินโยบาย และทศิทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที�กําหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางการเงนิใหแ้ก่ธนาคารลูกคา้ ผู้มสี่วนไดเ้สยี 
และสงัคมโดยรวมและคาํนึงถงึการดาํเนินธุรกจิอย่างยั �งยนื 

4. สรรหาบุคคลที�มคุีณสมบตัเิหมาะสมเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั @งกรรมการ ตลอดจนสนับสนุนการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
เปิดช่องทางใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื�อบุคคลอื�นเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

5. สรรหาผูม้คีวามรูค้วามสามารถที�มคุีณสมบตัเิหมาะสม เพื�อดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 
6. อนุมตังิบประมาณในการดาํเนินงานโดยพจิารณาร่วมกบัฝา่ยจดัการ 
7. มอบหมายอํานาจใหผู้บ้รหิารสามารถดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  แต่หากเป็นกรณีที�เป็นเรื�องสาํคญั มผีลกระทบ

สงูและเป็นเรื�องที�มใิช่ธุรกจิปกติของธนาคาร เช่น การลงทุนในธุรกจิอื�น การทํารายการขนาดใหญ่ เป็นต้น  หรอืเรื�องที�
ผู้บรหิารมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเพื�อลดความเสี�ยงด้านการจดัการ และหาก
กฎเกณฑ์ของทางการกําหนดว่าจะต้องได้รบัอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเป็นผู้ให้ความเหน็เกี�ยวกบั
รายการดงักล่าว 

8. กาํหนดเรื�องที�ฝา่ยจดัการจะตอ้งนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการธนาคาร  
9. กําหนดมาตรการเพื�อให้ผู้บริหารดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที�กําหนด  และดูแลให้ผู้บริหารมีการ

ถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยงัพนกังานทุกระดบัขององคก์ร 
10. กาํกบั ตดิตาม ดแูลใหฝ้า่ยจดัการบรหิารงานใหธ้นาคารดาํเนินกจิการเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดในสญัญาที�   

 เกี�ยวขอ้ง 
11. กาํกบัดแูลใหธ้นาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร มกีารกาํหนดปจัจยัความเสี�ยง ประเมนิความ

เสี�ยง หามาตรการจดัการความเสี�ยงตดิตามและตรวจสอบความเสี�ยง ตลอดจนพจิารณาทบทวนระบบบรหิารความเสี�ยง
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อย่างสมํ�าเสมอรวมทั @งดแูลใหม้กีารปลกูฝงัวฒันธรรมองคก์รที�คาํนึงถงึ ความเสี�ยง (Risk Culture) โดยมโีครงสรา้ง

ค่าตอบแทนที�มปีระสทิธผิลและมกีรอบการกาํกบัดแูลความเสี�ยงที�ด ี 

ทั @งนี@ หน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเกี�ยวกบักรอบการกาํกบัดแูลความเสี�ยงที�ด ีมดีงันี@ 

12. กาํหนดหรอือนุมตันิโยบายและกลยุทธก์ารบรหิารความเสี�ยงโดยรวม นโยบาย การทาํธุรกรรมหรอืออกผลติภณัฑใ์หม่ 

และระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ ความเสี�ยง (Risk Profile) ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิของธนาคาร

และบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร (Business Model)  

13. ดแูลใหธ้นาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร มนีโยบายและกระบวนการดาํเนินธุรกจิ (Risk-Taking 

Policies and Processes) ซึ�งรวมถงึกระบวนการกาํหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากม)ี ที�สอดคลอ้งกบันโยบาย

และกลยุทธก์ารบรหิารความเสี�ยงโดยรวม และระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้

14. มอบหมายและดแูลใหผู้บ้รหิารระดบัสงูกาํหนดเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบั

ได ้รวมทั @งสื�อสารใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งรบัทราบและเขา้ใจ อย่างสมํ�าเสมอ  

15. มอบหมายและดแูลใหผู้บ้รหิารระดบัสงูกาํหนดนโยบายในรายละเอยีด กระบวนการ และระบบการบรหิารความเสี�ยงใน

ภาพรวมและความเสี�ยงประเภทต่าง ๆ รวมทั @งแนวทาง หรอืวธิปีฏบิตัใินการระบุ ประเมนิ ตดิตาม ควบคุม และรายงาน

ความเสี�ยง  

16. อนุมตัโิครงสรา้งองคก์รที�เอื@ออาํนวยต่อการตดิตาม กาํกบั ควบคุม ตรวจสอบ การปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กล

ยุทธ ์กระบวนการ และวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเสี�ยง  

17. ดแูลใหม้กีารปลกูฝงัวฒันธรรมองคก์รที�คาํนึงถงึความเสี�ยง  

18. ทบทวน สอบทานความเพยีงพอและประสทิธผิลของนโยบายและกลยุทธ ์การบรหิารความเสี�ยงโดยรวม และระดบัความ

เสี�ยงที�ยอมรบัได ้อย่างน้อยปีละครั @งหรอืทนัททีี�ม ีการเปลี�ยนแปลงอย่างมนียัสาํคญั  

19. ตดิตามฐานะความเสี�ยงทั @งความเสี�ยงโดยรวมและความเสี�ยงประเภทต่าง ๆ  

20. ดูแลใหธ้นาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารมเีงนิกองทุนและสภาพคล่องที�มั �นคงและเพยีงพอ ที�จะรองรบัการ

ดาํเนินธุรกจิทั @งในปจัจุบนัและอนาคต  

21. ดาํเนินการใหธ้นาคารมแีละดาํรงรกัษาไวซ้ึ�งระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที�เพยีงพอเหมาะสม และมี

ประสทิธผิล เพื�อประโยชน์ของธนาคาร  กาํหนดแนวทางปฏบิตัทิี�ชดัเจนเพื�อป้องกนัและขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กําหนดนโยบายและวธิกีารควบคุมดูแลไม่ใหผู้้บรหิารและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งนําขอ้มูลภายในของธนาคารไปใช ้เพื�อประโยชน์

สว่นตน พรอ้มทั @งมกีารประเมนิผลและทบทวนความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาํทุกสิ@นปี 

22. ดแูลใหธ้นาคารมกีารเปิดเผยขอ้มลูดา้นธรรมาภบิาลที�สาํคญัต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้และสาธารณะ เพื�อสนบัสนุนและแสดงให้

เหน็ถงึการมธีรรมาภบิาลที�ดขีองธนาคาร 

23. ประสานดุลยภาพที�ดรีะหว่างความแตกต่างของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีแต่ละกลุ่มกบัธนาคารดว้ยการใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุก

ฝา่ย 

24. เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของธนาคาร มกีารเปิดเผย คณะกรรมการสามารถตดิตามการดาํเนินงานของฝา่ยจดัการได ้

และใหผู้ถ้อืหุน้ตดิตามผลการดาํเนินงานของธนาคารไดอ้กีทอดหนึ�งดว้ย 



 

 

Page 6 of 26 

 

  นโยบาย เรื
อง การกาํกบัดแูลกิจการ จดัทาํครั @งที� + 
mn กนัยายน )*+) หมวด M โครงสรา้งและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ                    

25. จดัให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานที�เกิดขึ@นจรงิว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ รวมทั @งปญัหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื�อใหค้ณะกรรมการธนาคารสามารถตดิตามและปรบัปรุงแกไ้ขแผนงานและกลยุทธต่์างๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

26. จดัทํารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจําปี และแสดงไวคู้่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ี  
คลอบคลุมเรื�องสาํคญัตามขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบักรรมการธนาคาร เพื�อใหม้ั �นใจว่ารายงานทางการเงนิของธนาคารมคีวาม
ถูกตอ้ง ครบถว้นและเชื�อถอืได ้ 

27. ดแูลใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของธนาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารนําเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์

ที�สาํคญัมาใชท้ั �วทั @งองคก์ร รวมทั @งกาํหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดาํเนินการ เพื�อใหธ้นาคารและบรษิทัลกูใน

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธท์ี�คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิหรอืกาํหนด  

28. ดแูลใหธ้นาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารจดัทาํรายงานการประชมุของคณะกรรมการธนาคารที�มี

เนื@อหาครบถว้น โดยระบุการใหค้วามเหน็ที�สาํคญัเป็นรายบุคคลสาํหรบัวาระ เพื�อพจิารณาที�สาํคญั  

29. ดูแลใหเ้กดิความมั �นใจว่าผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามสามารถในการ จดัการงานของธนาคารและบรษิัทลูกในกลุ่มธุรกจิทาง

การเงินของธนาคาร ซึ�งรวมถึงการแต่งตั @งผู้มีอํานาจในการจดัการที�มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั @งมีแผนการสบืทอด

ตําแหน่ง (Succession Plan) สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู เพื�อใหธ้นาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร

สามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื�อง 

30. กําหนดแนวทางการประเมนิผลการดําเนินงานของผูบ้รหิาร  เพื�อพจิารณาปรบัค่าจ้างและบําเหน็จประจําปีโดยคํานึงถึง

หน้าที�ความรบัผดิชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึการเพิ�มมูลค่าของสว่นผูถ้อืหุน้ในระยะยาวประกอบการพจิารณา

ประเมนิผล 

31. พจิารณาโครงสรา้งและหลกัเกณฑข์องการจ่ายเงนิบําเหน็จรางวลัและเงนิ ชดเชยแก่พนกังาน ลกูจา้ง หรอื บุคคลใดที�ทํา

กจิการใหก้บัธนาคาร โดยจะเป็นผูท้าํการประจาํหรอืไม่ประจาํกไ็ดต้ามที�ฝา่ยจดัการนําเสนอ 

32. แต่งตั @งบุคคลใดมาเป็นที�ปรกึษาคณะกรรมการธนาคาร  หรอืขอรบัความเห็นทางวชิาชีพจากที�ปรกึษาภายนอก เพื�อ

ช่วยเหลอืใหค้วามคดิเหน็ ในกจิการงานของธนาคารดว้ยค่าใชจ้่ายของธนาคาร พรอ้มทั @งกาํหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จ

ใหต้ามที�เหน็สมควร 

33. แต่งตั @งกรรมการจํานวนหนึ�งเป็นคณะกรรมการอื�นหรอืคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อดําเนินกจิการอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่าง 

พร้อมทั @งกําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จใหต้ามที�เหน็สมควร  ทั @งนี@ โดยใหก้ารสนับสนุน ดูแล มอบอํานาจให้สามารถ

ทํางานได้อย่างเต็มที� และสามารถจดัจ้างที�ปรึกษาที�เชี�ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นเพิ�มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของ

ธนาคารได้ ตลอดจนจดัให้มีพนักงานประจําที�มีหน้าที�ติดตาม หาข้อมูล ประสานงาน เพื�อสนับสนุนการทํางานของ

คณะอนุกรรมการ 

34. ดแูลใหม้กีารถ่วงดุลอาํนาจในคณะกรรมการธนาครอย่างเหมาะสม โดยใหค้วามสาํคญัต่อสดัสว่นหรอืจาํนวนของกรรมการ

อสิระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏบิตัหิน้าที�ถ่วงดุลอย่างมปีระสทิธภิาพของกรรมการ  

35. ดแูลใหธ้นาคารมกีารเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถว้น เพยีงพอ เชื�อถอืไดแ้ละทนัเวลา 

36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที�คณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการ อย่างสมํ�าเสมอเพื�อใหส้อดคลอ้งกบั

ทศิทางขององคก์ร 

37. คาํนึงถงึจรยิธรรมผลกระทบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มเป็นสาํคญั นอกเหนือจากการดาํเนินกจิการเพื�อผลประกอบการทาง

การเงนิ 
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38. จดัใหม้นีโยบายสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที�แสดงถงึหลกัการและแนวทางในการดาํเนินงานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เช่น  นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ และหลกัจรยิธรรมและหลกัจรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct)ที�ระบุ
หน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเพื�อใชอ้า้งองิในการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการทุกคน และกาํกบัดแูลใหม้กีาร
สื�อสารเพื�อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ มกีลไกเพยีงพอที�เอื@อให้มกีารปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าว 
ตดิตามผลการปฏบิตั ิและทบทวนนโยบายและการปฏบิตัเิป็นประจาํ 

39. กาํกบัดแูลวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธข์องกจิการสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ของกจิการโดยมกีารนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชส้รา้งความสามารถในการแขง่ขนัและตอบสนองความตอ้งการของผู้
มสี่วนไดเ้สยีไดอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อมกํากบัดูแลใหม้กีารถ่ายทอด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานใหก้บัองคก์ร 

40. กํากับดูแลให้มีระบบรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรกัษาความลบั 
(confidentiality) การรกัษาความน่าเชื�อถอื (integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล (availability) รวมทั @งการจดัการขอ้มูล
ที�อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(market sensitive information) 

41. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  คํานึงผลกระทบและการพัฒนา
ทรพัยากรเพื�อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัได ้

42. จดัใหม้กีรอบการกํากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ที�สอดคล้องกบัความต้องการของ
กจิการ รวมทั @งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การ
บรหิารความเสี�ยง เพื�อใหก้จิการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ 

43. ดแูลใหธ้นาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารบรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการ ดา้นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม 

(Market Conduct)  

44. ดแูลใหธ้นาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารมนีโยบายและกระบวนการแจง้ เบาะแสภายในองคก์ร 

(Whistleblowing Policy and Procedure) ที�มปีระสทิธภิาพ  

45. ดแูลใหม้กีารประเมนิการปฏบิตัหิน้าที�ประจาํปีของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็นรายบุคคล ทั @ง (1) วธิปีระเมนิ

ตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วธิปีระเมนิแบบไขว ้(Cross-Evaluation) หรอืการประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 

(Third-Party Evaluation) และมกีารประเมนิการปฏบิตัหิน้าที�ของผูบ้รหิารในตําแหน่งสงูสดุของธนาคาร รวมทั @งดแูลให้

กรรมการไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะที�จาํเป็นในการทาํหน้าที�อยา่งต่อเนื�อง 

บทบาทหนา้ที	ของประธานกรรมการ  

1. กํากบั ติดตาม ดูแลกระบวนการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะอนุกรรมการอื�นๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามที�
กาํหนดไว ้ 

2. เป็นประธานที�ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และเป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชี@ขาดในที�ประชุมคณะกรรมการ กรณีมีการ
ลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั 

3. เป็นประธานที�ประชุมผูถ้อืหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวาระที�กาํหนดไว ้ 
4. ดแูลและสง่เสรมิใหก้รรมการยดึถอืปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและจรรยาบรรณธุรกจิของธนาคาร 
5. ดแูลใหม้ั �นใจว่า กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์ร ที�มจีรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกจิการ

ที�ด ี
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6. กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมมีาตรการที�ดูแลใหเ้รื�องสาํคญัไดถู้ก
บรรจุเป็นวาระการประชุม 

7. จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอที�ฝา่ยจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภปิรายประเดน็สาํคญักนัอย่างรอบคอบ
โดยทั �วกนั การสง่เสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจที�รอบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

8. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการที�เป็นผูบ้รหิารและกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝา่ยจดัการ 

กรรมการ มีหน้าที
 
1. ปฏบิตัิหน้าที�ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงัและสมเหตุสมผล (Duty of Care) และความซื�อสตัย์สุจรติ (Duty of 

Loyalty) ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่เล่นพวกพอ้ง ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ขององคก์รโดยรวม 
โดยไม่จาํกดัอยู่แต่เฉพาะผูถ้อืหุน้ กลุ่มใดหรอืรายใด (No Conflict of Interest and No Self-Dealing) รวมทั @งสอดสอ่งดแูล 
ไม่ใหเ้กดิการแทรกแซงการตดัสนิใจใด ๆ อนัจะทําใหธ้นาคารและบรษิทัลูกในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารมคีวาม
เสี�ยงเพิ�มขึ@น  

2. ตดัสนิใจหรอืลงมตอิย่างสมเหตุสมผล (Rational Decision) โดยกรรมการพงึมขีอ้มลูที�เพยีงพอก่อนการตดัสนิใจหรอืลงมต ิ
เพื�อประกอบการตดัสนิใจหรอืลงมต ิที�สมเหตุสมผลทางธุรกจิในระดบัที�ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการเงนิและการธนาคารพงึ
ม ี

3. ประธานคณะกรรมการธนาคารควรมบีทบาทในการสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการอภปิรายอย่างเปิดกวา้งในที�ประชมุ และ
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการที�เป็นผูบ้รหิารและกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร 

4. นําผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าที�ประจาํปีมาพฒันาตนเอง 
5. ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอื�น ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั @งวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของธนาคาร 

และมตคิณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้ และดาํเนินการตามที�ผูต้รวจการสถาบนัการเงนิของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สั �งการอย่างเคร่งครดั 

บทบาทหน้าที
ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที
บริหาร 

1. กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามที�คณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมาย 

2. บรหิารงานตามแผนงานหรอืงบประมาณที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร  
3. กาํกบัดแูลบรหิารใหพ้นกังานและลูกจา้งทุกระดบัปฏบิตัหิน้าที�ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

ธนาคาร 
4. ตดิต่อสรา้งความสมัพนัธ ์และประสานความร่วมมอืระหว่างธนาคาร กบัหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ทั @งในและต่างประเทศ 
5. เป็นผู้แทน หรอืผู้มอีํานาจกระทําการแทนธนาคารในการดําเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอก หน่วยงานกํากบั

ดูแล หรอืกระทํานิติกรรมใดๆ ที�มีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใต้ขอบเขต
วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัธนาคาร 

6. พจิารณาเรื�องอื�นใดที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร  
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ผูบ้ริหารระดบัสูง มีหน้าที
 
1. นํานโยบายและกลยุทธก์ารดาํเนินงานของธนาคาร กรอบการกาํกบัดแูลความเสี�ยงที�ด ี(ซึ�งรวมถงึนโยบายและกลยุทธก์าร

บรหิารความเสี�ยง ตลอดจน ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได)้ นโยบายเกี�ยวกบัการกาํหนดค่าตอบแทน และนโยบายเรื�องธรร

มาภบิาลที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัและทั �วถงึภายในธนาคาร  

2. กาํหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดาํเนินการเพื�อใหธ้นาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร

บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธท์ี�คณะกรรมการธนาคารอนุมตัไิว ้ 

3. ปลกูฝงัวฒันธรรมองคก์รที�คาํนึงถงึความเสี�ยง รวมทั @งสื�อสารนโยบาย และกลยุทธก์ารบรหิารความเสี�ยง ระดบัความเสี�ยง

ที�ยอมรบัได ้และเพดานความเสี�ยง ใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รเขา้ใจและตระหนกัถงึความสาํคญั  

4. ควบคุมความเสี�ยงของธนาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม และยอมรบัได ้

และไม่เกนิเพดานความเสี�ยงที�กาํหนด  

5. รายงานฐานะความเสี�ยง ประสทิธภิาพและแนวทางการบรหิารความเสี�ยง สถานะการปฏบิตัติามวฒันธรรมองคก์รที�

คาํนึงถงึความเสี�ยง ตลอดจนปจัจยัและปญัหาที�มนียัสาํคญั และสิ�งที�ตอ้งแกไ้ขต่อคณะกรรมการธนาคาร และ

คณะกรรมการชุดย่อยที�เกี�ยวขอ้ง อย่างสมํ�าเสมอหรอืทนัททีี�พบเพื�อพจิารณากาํหนดแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา  

6. กาํหนดโครงสรา้งสายการบงัคบับญัชาหรอืสายการรายงาน ที�เหมาะสม รวมถงึการกาํหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบของแต่

ละหน่วยงานภายใตส้ายการบงัคบับญัชานั @น อย่างชดัเจน เพื�อใหเ้อื@อต่อการบรหิารจดัการความเสี�ยง และการกาํกบั 

ควบคุม ตรวจสอบ อย่างม ีประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

7. ทบทวนกระบวนการและระบบการบรหิารความเสี�ยง รวมถงึเพดาน ความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอ หรอืทุกครั @งที�มเีหตุการณ์

สาํคญัที�อาจสง่ผลกระทบต่อความมั �นคงของธนาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารอย่างมนียัสาํคญั  

8. จดัใหม้บีคุลากรที�มคีวามรู ้ความสามารถ และความเขา้ใจทางดา้นเทคนิค การเงนิ และธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งอย่างเพยีงพอ

สาํหรบัการทาํหน้าที�ดา้นการบรหิารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน  

9. สนบัสนุนคณะกรรมการธนาคารในการดแูลใหผู้ม้อีาํนาจในการจดัการมคุีณสมบตัเิหมาะสมและมคีวามสามารถในการ

จดัการงานธนาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

       3. การจดัตั Lงคณะกรรมการชุดยอ่ย 
      คณะกรรมการได้มีการแต่งตั @งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ Board Risk Committee คณะกรรมการจัดการ ฯลฯ เพื�อช่วย
กลั �นกรองการปฏบิตังิานเฉพาะดา้นและสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล เพื�อใหธ้นาคาร
มรีะบบการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี ทั @งนี@ กรรมการชุดย่อยมหีน้าที�และความรบัผดิชอบตามที�กาํหนดในคาํสั �งของธนาคาร   
 

3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการที�เป็นอิสระอย่างน้อย s คน โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบเป็น

กรรมการอสิระ และอย่างน้อย m คน  มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณ์เกี�ยวกบัดา้นบญัชหีรอืการเงนิ โดยกรรมการทั @งหมด
ต้องมคุีณสมบตัเิกี�ยวกบัความเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื�อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องไม่เป็น
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ประธานในคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกํากับความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหาและ/หรือคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  มหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการสอบทานรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ มี
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบรหิารความเสี�ยง (Risk 
Management) ที�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมทั @งสอบทานใหธ้นาคารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของทางการและกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี@ ทาํหน้าที�คดัเลอืกและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีและพจิารณารายการสาํคญัที�อาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และดแูลการเปิดเผยขอ้มลูใหม้คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น รวมถงึประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน
ของผุบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
3.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ (Nomination, Remuneration and Corporate 
Governance Committee) 
       คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกว่า s คน สมาชกิทุกคนตอ้งเป็น
กรรมการอสิระหรอืกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยประธานคณะกรรมการควรเป็นกรรมการอสิระ  
 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการ มหีน้าที�และความรบัผดิชอบหลกั ดงันี@ 
 
ด้านสรรหา 

กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูม้อีาํนาจในการจดัการ ตลอดจนคดัเลอืก 
และเสนอชื�อกรรมการธนาคารที�ไดร้บัแต่งตั @งใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการธนาคารพจิารณา
อนุมตั ิรวมถงึดแูลใหม้กีารเปิดเผยกระบวนการสรรหากรรมการและผูอ้าํนาจในการจดัการในรายงานประจาํปี 

 
ด้านกาํหนดค่าตอบแทน 
 กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นรวมถงึจาํนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�ใหแ้ก่กรรมการ
ผู้จดัการและผู้มีอํานาจในการจดัการ โดยมีหลกัเกณฑ์ที�ชดัเจน โปร่งใส  ให้แก่ กรรมการผู้จดัการและผู้มีอํานาจในการจดัการ  
ได้รบัค่าตอบแทนที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความรบัผิดชอบที�ได้รบัมอบหมาย และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
รวมทั @งกําหนดแนวทางการประเมนิผลงานประจําปีของกรรมการผูจ้ดัการและผูม้อีํานาจในการจดัการของธนาคาร รวมถงึเปิดเผย
เกี�ยวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย ค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  มกีารจดัทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่าง
น้อยต้องม ีรายละเอยีดเกี�ยวกบัปจัจยัที�ใชใ้นการพจิารณาการประเมนิผลการดาํเนินงานในภาพรวมรวมถงึวธิแีละเครื�องมอื ในการ
จ่ายค่าตอบแทนเพื�อใหส้ะทอ้นความเสี�ยง (หากม)ี ไวใ้นรายงานประจาํปี 

 ทั @งนี@ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนควรมกีารหารอืกบัคณะกรรมการกาํกบัความเสี�ยงอย่างใกลช้ดิเพื�อใหน้โยบาย
เกี�ยวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนสามารถสะทอ้นความเสี�ยงที�สาํคญัของธนาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร
ได ้
 
ด้านการกาํกบัดแูลกิจการ 
 ทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิของธนาคารสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังาน เพื�อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลกิจการของหน่วยงานกํากบัดูแลที�เกี�ยวข้อง  และนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื�อ
พจิารณาอนุมตั ินอกจากนี@ คณะกรรมการยงัทาํหน้าที�เป็นผูอ้นุมตัแินวปฏบิตัดิา้นการกํากบัดแูลกจิการเพื�อใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
นําไปปฏบิตั ิและรายงานใหค้ณะกรรมการธนาคารรบัทราบเป็นประจาํทุกปีเพื�อสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองธนาคาร 
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3.3 คณะกรรมการ Board Risk Committee (Board Risk Committee)  
       คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็น
กรรมการอสิระ หรอืเป็นกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร สมาชกิทุกคนต้องเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืที�ปรกึษาของธนาคาร 
โดยสมาชกิอย่างน้อยกึ�งหนึ�งตอ้งเป็นกรรมการอสิระ กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร หรอืที�ปรกึษาของธนาคารที�ทาํหน้าที�เปรยีบเสมอืน
กรรมการ และสมาชกิอย่างน้อย m คนจะต้องมคีวามรู ้ความชํานาญและความเขา้ใจด้านความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิสถาบนั
การเงนิ 
       คณะกรรมการ Board Risk Committee ทาํหน้าที�แต่งตั @งคณะกรรมการดา้นความเสี�ยงชุดต่างๆ และใหค้วามเหน็ชอบ 
กรอบ/นโยบายบรหิารความเสี�ยง เพดานความเสี�ยง และ Management Action Trigger (MAT)  กาํกบัดแูลการบรหิารความเสี�ยง
ทุกประเภทและการบรหิารจดัการเงนิกองทุนของธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ กาํหนดแนวทางดา้นกลยุทธแ์ละ
ทบทวนมตขิองคณะกรรมการดา้นความเสี�ยงชุดต่างๆ มกีารรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถงึฐานะความเสี�ยง รวมถงึมี
ความเหน็หรอืสว่นร่วมในการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสงูสดุหน่วยงานบรหิารความเสี�ยง 
 
3.4 คณะกรรมการจดัการ (Management Committee) 
        คณะกรรมการจดัการประกอบด้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บรหิารเป็นประธานกรรมการ และมี
กรรมการซึ�งประกอบดว้ย ผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง   
       คณะกรรมการจดัการ มหีน้าที�และความรบัผดิชอบหลกั คอื ควบคุม ดูแล และประเมนิผลการดําเนินงานดา้นต่างๆ ของ
ธนาคาร และทบทวนปรบันโยบายและกลยุทธท์างธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายจากคณะกรรมการธนาคาร 
 
       4.  การประชมุคณะกรรมการ  

4.1   คณะกรรมการตอ้งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั @งหมดจงึจะครบองคป์ระชุม ซึ�งเป็นไปตามกฎหมาย 
4.2   คณะกรรมการจะลงมตใินที�ประชุมตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า ) ใน s ของจาํนวนกรรมการทั @งหมด 
4.3   กรรมการที�มสี่วนได้เสยีใดๆ ในเรื�องที�พจิารณา ห้ามมใิหเ้ขา้ร่วมพจิารณาในเรื�องนั @น หรอื จะต้องงดออกเสยีง เพื�อป้องกนั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนี@ หากกรรมการมหีรอืคาดว่ามคีวามเกี�ยวขอ้งในกระบวนการพจิารณาควรหลกีเลี�ยง
หรอืยุตกิารมสีว่นร่วมในกระบวนการหรอืการปฏบิตันิั @น 

4.4  กําหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั @งปี โดยจดัให้มกีารประชุมอย่างน้อยหนึ�งครั @งในทุกๆไตรมาส เพื�อให ้
กรรมการจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กครั @งและประธานกรรมการอาจเรยีกใหม้กีารประชุมพเิศษเพิ�มไดต้ามความเหมาะสม  

u.*  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร หรอืเลขานุการคณะกรรมการ ร่วมกนักาํหนดวาระ
ที�จะนําเสนอที�ประชมุคณะกรรมการ เพื�อใหแ้น่ใจว่าไดร้ะบุเรื�องที�สาํคญัไวใ้นวาระการประชุมแลว้ 

4.6 เลขานุการคณะกรรมการมหีน้าที�จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ไปยงั
คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า p วนั เพื�อใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลก่อนเป็นการล่วงหน้า และกรรมการสามารถ
ขอขอ้มลูที�จาํเป็นต่อการตดัสนิใจไดเ้พิ�มเตมิผ่านเลขานุการคณะกรรมการ 

u.p ประธานกรรมการมหีน้าที�ดแูลและจดัสรรเวลาใหฝ้า่ยจดัการเสนอเรื�องอย่างเพยีงพอสาํหรบัคณะกรรมการที�จะอภปิราย และ
แสดงความเหน็ในประเดน็สาํคญัใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบ 

4.8 กรรมการมหีน้าที�เขา้ร่วมประชุมกรรมการทุกครั @ง ยกเวน้กรณีที�มคีวามจาํเป็นจรงิๆ ใหแ้จง้ประธานกรรมการหรอืเลขานุการ
คณะกรรมการทราบ กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ p* ของจาํนวนครั @งของการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทั @งหมดที�ไดจ้ดัใหม้ขี ึ@นในรอบปี ทั @งนี@ กรรมการแต่ละคนตอ้งมสีว่นร่วมในการซกัถามและแสดงความคดิเหน็ที�เป็น
ประโยชน์ในการประชุมอย่างเตม็ความสามารถ 
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4.9   คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการที�ไม่เป็นผู้บรหิารมโีอกาสประชุมกนัเองอย่างน้อยปีละ m ครั @ง โดยไม่มกีรรมการที�เป็น
ผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุม เพื�อเปิดโอกาสใหอ้ภปิรายปญัหาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการ และควรรายงานและแจง้เพื�อทราบ
ต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารทราบผลการประชุมดว้ย 

4.10 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บรหิารเชิญผู้บรหิารระดบัสูงเข้าร่วมประชุม 
เพื�อใหข้อ้มูลรายละเอยีดเพิ�มเตมิที�จําเป็นต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ และเพื�อเปิดโอกาสใหก้รรมการไดรู้จ้กัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูสาํหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนสบืทอดตําแหน่ง 

u.mm กรณีที�กรรมการต้องการเอกสารประกอบการพิจารณาวาระเพิ�มเติมให้ติดต่อขอจากกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที�บรหิาร หรอื เลขานุการบรษิัท หรอืผู้บรหิารอื�นที�ได้รบัมอบหมาย และในกรณีที�จําเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มี
ความเหน็อสิระจากที�ปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของธนาคาร 

4.12 เลขานุการคณะกรรมการ มหีน้าที�จดัทํารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และนําเสนอคณะกรรมการพจิารณาร่าง
รายงานการประชุมดงักล่าวภายใน mu วนัหลงัการประชุม  และจดัเกบ็รายงานการประชุมที�ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื�อพรอ้มสาํหรบัใหค้ณะกรรมการและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้ 

u.ms ในการประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที�ได ้ถา้มรีองประธานใหร้องประธานทําหน้าที�ประธาน
ในที�ประชุม ถ้าไม่มรีองประธาน หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการซึ�งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็น
ประธานในที�ประชุม การวนิิจฉัยชี@ขาดของที�ประชุมให้ถือเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งมีหนึ�งเสยีงในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี@ขาด 

 

 5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ธนาคารจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี เพื�อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผล

การปฏบิตัิงาน ปญัหาและอุปสรรคตลอดจนขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ อนัจะนําไปสู่การปรบัปรุงแกไ้ขการดําเนินงานให้มี
ประสทิธภิาพมากยิ�งขึ@น โดยแบบประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยโดยประเมนิแบบราย
คณะ ทั @ง (1) วธิปีระเมนิตนเอง (Self-Evaluation) และ ())วธิปีระเมนิแบบไขว ้(Cross-Evaluation) ซึ�งแบ่งออกเป็น + ส่วน ได้แก่ 
m) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ )) บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ s) การประชุม
คณะกรรมการ u) การทําหน้าที�ของกรรมการ *) ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ และ +) การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร 
และประเมินแบบรายบุคคล ซึ�งแบ่งออกเป็น s ส่วน ได้แก่ m) โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ )) การประชุมของ
คณะกรรมการ และ s) บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้าที�
รวบรวมผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเสนอต่อประธานกรรมการ เพื�อพจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎ
บตัรของคณะกรรมการต่อไป 

หากจําเป็น คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตั @งที�ปรกึษาภายนอกเพื�อช่วยกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็ในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยสามปีต่อหนึ�งครั @ง และเปิดเผยการดําเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงาน
ประจาํปี 
 

รวมทั @งธนาคารจะจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นประจาํ
ทุกปี เพื�อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัดชันีวดัผลสาํเรจ็ (Key Performance Indicator) ที�กําหนดตามกลยุทธแ์ละเป้าหมายในแต่ละปี 
โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้าที�รวบรวมผลประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�
บรหิารเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป 
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 6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร    
6.1 คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการ ทําหน้าที�พจิารณา
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยอยู่ในอตัราที�เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที�
และความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมาย รวมทั @งสอดคลอ้งและเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น
ระดบัเดยีวกนั  และสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ ภาระหน้าที� ขอบเขตของบทบาทและ
ความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถึงประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบัจากรรมการแต่ละคน กรรมการที�ไดร้บั
มอบหมายหน้าที�และความรบัผดิชอบเพิ�มขึ@น เช่น เป็นสมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�มที�เหมาะสมดว้ย  
6.2 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมตัิโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อยทั @งรูปแบบที�เป็นตวัเงนิและ
ไม่ใช่ตวัเงนิ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรปูแบบใหม้คีวาม
เหมาะสม 
6.3 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการ รบัผดิชอบในการกําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื�นรวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นของผู้บรหิาร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่(U2)ขึ@นไป) ซึ�ง
รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เพื�อใหค้ณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนุมตั ิซึ�งจะเชื�อมโยงกบัผลการ
ดาํเนินงานของธนาคารทั @งในระยะสั @นและระยะยาว และสอดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน โดยมกีารเปรยีบเทยีบ
กบัตวัชี@วดัผลการปฏบิตังิาน ทั @งที�เป็นตวัชี@วดัดา้นการเงนิ ตวัชี@วดัดา้นลูกคา้ ตวัชี@วดัเกี�ยวกบัการปรบัปรุงและพฒันากระบวนการ
ทาํงาน รวมทั @งตวัชี@วดัดา้นบุคลากร ทั @งนี@ ผูบ้รหิารจะไดร้บัค่าตอบแทนทั @งที�เป็นตวัเงนิและค่าตอบแทนอื�นตามที�ธนาคารกาํหนด 
 

7. การสรรหา การแต่งตั Lงกรรมการและผูบ้ริหาร  
ธนาคารมกีระบวนการสรรหาผูด้ํารงตําแหน่งกรรมการที�โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการได้แต่งตั @ง

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการทําหน้าที�พจิารณาคดัเลอืกและเสนอชื�อบุคคลที�มคุีณสมบตัิ
เหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามที�กฎหมายกําหนด และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการพจิารณา
ก่อนจะนําเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตั @ง โดยมหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตั @งและถอดถอนกรรมการตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัและ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รบัผิดชอบสําหรบัการทบทวนและพิจารณา

คุณสมบตัขิองบุคคลที�เหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารของธนาคารเพื�อนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิและนําเสนอต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื�อพจิารณาอนุมตั ิทั @งนี@ธนาคารไดม้กีารจดัทาํกระบวนการในการจา้งผูบ้รหิารของธนาคารเพื�อใหม้ั �นใจว่า
การสรรหาและการแต่งตั @งผูบ้รหิารมคุีณสมบตัทิี�เป็นไปตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการอื�นๆ  

 
 8. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

ธนาคารมนีโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการไดเ้ขา้รบัการอบรมเกี�ยวกบับทบาทหน้าที�  และความรบัผดิชอบของกรรมการอย่าง
สมํ�าเสมอ  เพื�อเพิ�มพูนความรูแ้ละพฒันาวสิยัทศัน์ใหก้วา้งไกล  สามารถปฏบิตัหิน้าที�และกํากบัดูแลกจิการของธนาคารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล   

สําหรบักรรมการใหม่ ธนาคารได้จดัให้มีการปฐมนิเทศ โดยจดัให้มีการบรรยาย แนะนําภาพรวมการดําเนินงานของ
ธนาคาร แผนธุรกจิ  แผนงานประจําปี กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐาน ความเสี�ยง โดยเลขานุการบรษิทัไดม้อบคู่มอืกรรมการ ที�
กาํหนดบทบาทและหน้าที�ความรบัผดิชอบของกรรมการ รวมทั @งกฎระเบยีบและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอย่างเพยีงพอก่อนการปฏบิตัิ
หน้าที� 
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  นโยบาย เรื
อง การกาํกบัดแูลกิจการ จดัทาํครั @งที� + 
mn กนัยายน )*+) หมวด M โครงสรา้งและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ                    

ธนาคารมคีวามมุ่งมั �นในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสําหรบัผู้บรหิารและพนักงานอื�นในทุกระดบั โดยมุ่งเน้นด้านการ
พฒันาทางอาชพีและการวางแผนบุคลากรภายใน เพื�อทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองคก์ร ใหพ้นักงานมคีวามพรอ้มทั @งในดา้นความรู ้
ทกัษะ และความสามารถ ธนาคารไดอ้อกแบบและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมตามทกัษะที�จําเป็นในตําแหน่งงานนั @นๆ เพื�อสนับสนุน
การเตบิโตในสายอาชพีต่างๆ อย่างต่อเนื�อง ธนาคารไดนํ้าเสนอ sD Academy ขึ@นมาเพื�อช่วยพฒันาทกัษะใหม่ๆ ที�จําเป็นต่อการ
เปลี�ยนแปลงทางธุรกจิอย่างรวดเรว็ และสอดคลอ้งกบักลยุทธข์องธนาคารในอนาคต นอกจากนี@ ธนาคารยงัคงสง่เสรมิใหพ้นักงานมี
การเรยีนรู้อย่างต่อเนื�องนอกเหนือจากห้องเรยีนในรูปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรยีนรู้จากผู้อื�น (peer to 
peer learning) รวมถงึการเรยีนการสอนผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-learning) ผ่านบนมอืถอืที�สามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กที�ทุกเวลาอกีดว้ย 

 

 9. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง   
 ธนาคารได้ตระหนักถงึความสําคญัของการดําเนินกจิการอย่างมปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื�อง จงึมอบหมายใหท้รพัยากร
บุคคล จดัทาํแผนการสบืทอดตําแหน่ง เพื�อสรรหาและเตรยีมความพรอ้มของผูบ้รหิารระดบัสงูและพฒันาผูท้ี�มศีกัยภาพที�จะสบืทอด
ตําแหน่งสาํคญัในการบรหิารและดําเนินธุรกจิได ้ทั @งสามารถสบืทอดตําแหน่งไดท้นัทหีรอืในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี และ มากกว่า 1 
ปี โดยมขี ั @นตอนสาํคญัในการดาํเนินการ เพื�อผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร  
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  นโยบาย เรื
อง การกาํกบัดแูลกิจการ 
จดัทาํครั @งที� + 

mn กนัยายน )*+) หมวด 2  การเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อย่างเท่าเทียมกนั 

 
หมวด 2  การเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

 
M. สิทธิของผูถื้อหุ้น 
 ธนาคารคาํนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกราย จงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืรายย่อย และผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัใชส้ทิธพิื@นฐานอย่างเท่าเทยีม
กนั เช่น  

1.1  สทิธิในการซื@อขายหรือโอนหุ้น  และการได้รบัทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของธนาคารอย่างรวดเรว็ ครบถ้วน และ
เพยีงพอ ผ่านช่องทางที�เขา้ถงึไดง้่าย  

1.2 การมสีว่นแบ่งกาํไรอย่างเท่าเทยีมกนั   
1.3 สนบัสนุนการใชส้ทิธเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อใชส้ทิธอิอกเสยีง  แสดงความเหน็และขอ้เสนอแนะพจิารณาตดัสนิใจใน

เรื�องที�มผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัสาํคญั เช่น  การแต่งตั @งหรอืถอดถอนกรรมการ  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ    
   การแต่งตั @งผูส้อบบญัช ีการจ่ายจาํนวนเงนิค่าตรวจสอบบญัช ีการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงนิปนัผล การลดทุนหรอืเพิ�ม

ทุน การกาํหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  
 

2. การประชุมผูถื้อหุ้น  

 2.1 ธนาคารจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจาํทุกปีเรยีกว่า “การประชุมสามญั” ภายใน 4 เดอืนนบัจากสิ@นสดุรอบ
 ปีบญัชขีองธนาคาร  สาํหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื�นนอกเหนือจากนี@จะจดัขึ@นเมื�อมคีวามจาํเป็นตามแต่ละกรณี โดย
 เรยีกการประชุมนี@ว่า “การประชุมวสิามญั”   

 2.2 ธนาคารกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ประชุม คํานึงถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลาการ
 ประชุมที�เหมาะสมและเพยีงพอต่อการอภปิราย สถานที�จดัประชุมที�สะดวกต่อการเดนิทาง   

2.3 ธนาคารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการ
 คดัเลอืกดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดอืนก่อนสิ@นงวดปีบญัช ีโดยธนาคารประกาศหลกัเกณฑ์และ
 ขั @นตอนวิธีการผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ (www.cimbthai.com) ของ
 ธนาคาร  
2.4 ธนาคารจดัส่งหนังสอืนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ทั @งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ�งประกอบด้วย

รายละเอยีดวาระการประชุมพรอ้มดว้ย ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ความเหน็คณะกรรมการและหลกัเกณฑว์ธิกีารในการเขา้
ร่วมประชุม การมอบฉนัทะและรายงานประจาํปีในรปู CD ROM ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที�
กฎหมายกําหนด (ไม่น้อยกว่า p วนั) โดยธนาคารมอบหมายให ้บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ในฐานะเป็นนายทะเบยีนหุ้นของธนาคาร เป็นผู้จดัส่งหนังสอืนัดประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นพจิารณาก่อนการประชุมอย่าง
น้อย mu วนัตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีนอกจากนี@ ธนาคารไดเ้ผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 
)n วนั และโฆษณาผ่านทางหนังสอืพมิพร์ายวนัเป็นเวลา s วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชุม เพื�อให้ผู้ถอืหุ้นมเีวลาศกึษา
ขอ้มูลอย่างเพยีงพอสาํหรบัการพจิาณาลงมตใินแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม
ผูถ้อืหุน้ผ่านทาง E-mail: cs@cibmthai.com หรอืทางไปรษณีย ์

2.5 ธนาคารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยมอบฉันทะใหบุ้คคล
อื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน และเพิ�มทางเลอืกโดยเสนอรายชื�อกรรมการอสิระของธนาคารเป็นผูร้บั
มอบอํานาจแทนในกรณีที�ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ โดยธนาคารได้จดัเตรยีมขอ้มูลกรรมการอสิระ เช่น 
ประวัติ การศึกษาการดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งหรือกิจการที�เกี�ยวเนื� องกับธุรกิจของธนาคาร ลักษณะ
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 ความสมัพนัธข์องกรรมการอสิระกบัธนาคารหรอืบรษิทัย่อยของธนาคาร เป็นต้น ซึ�งหนังสอืมอบฉนัทะที�ธนาคารจดัส่ง
ใหผู้ถ้อืหุน้นั @นจะเป็นแบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�กาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

2.6  ธนาคารอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที�เขา้ร่วมประชุม โดยจดัให้มเีจ้าหน้าที�ลงทะเบยีน และ
ตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเพื�อรกัษาสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผู้
ถอืหุน้ ธนาคารนําระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบยีนเพื�อจดัพมิพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 

2.7 ผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธเิขา้ร่วมประชุม และสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่วาระใดที�ผูถ้อืหุน้นั @นมสี่วนไดเ้สยีเป็น
พเิศษ  นอกจากนี@ประธานที�ประชุมควรเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม และร่วมแสดงความคดิเหน็ในแต่ละวาระการ
ประชุม  

 2.8 ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที�ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที�
 เกี�ยวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัท จดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชุมที�กําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมได้อย่าง
 เหมาะสม  

 2.9 เพื�อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตดัสนิใจในเรื�องสําคญัได้ กรรมการในฐานะผู้เขา้ร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ควร
 สนับสนุนการเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัที�ผู้ถือหุ้นต้องใช้
 เวลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 
 2.10 ก่อนเริ�มการประชุม ธนาคารจะแจง้จาํนวนและสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ ที�มอบ

 ฉนัทะ วธิกีารประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 
2.11 ธนาคารสนับสนุนใหก้รรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เขา้ร่วมประชุมทุกครั @ง เพื�อรบัฟงัความคดิเหน็ 

และตอบชี@แจงขอ้ซกัถาม เรื�องที�เกี�ยวขอ้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ 
 2.12 ในกรณีที�วาระใดมหีลายรายการ ประธานที�ประชุมจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการ

 แต่งตั @งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั @งกรรมการ 
2.13  ธนาคารสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที�สาํคญั และส่งเสรมิใหม้บีุคคลที�เป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอื

ตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม  
2.14  ธนาคารจดัทาํรายงานการประชุมภายใน mu วนันบัแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมกีารบนัทกึรายชื�อกรรมการและผูบ้รหิาร

เข้าร่วมประชุม และกรรมการที�ลาประชุม สดัส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ บันทึกการชี@แจงขั @นตอนการ
ลงคะแนนและวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ี�ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั @งเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตั @งประเดน็ 
หรอืซกัถาม นอกจากนี@ ยงัมกีารบนัทกึคาํถามคาํตอบ รายเอยีดการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ และ ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย คดัคา้นและงดออกเสยีง เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ทั @งนี@ผูถ้อืหุน้
สามารถอ่านรายละเอยีดของรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

2.15 ธนาคารเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ในวนัทาํการถดัไปผ่าน
ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร
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  นโยบาย เรื
อง การกาํกบัดแูลกิจการ 
จดัทาํครั @งที� 6 

mn กนัยายน )*+) หมวด 3 บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

หมวด 3 บาทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

ธนาคารตระหนกัถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร พนกังาน  ลกูคา้  
คู่คา้  เจา้หนี@  ภาครฐั ตลอดจนองคก์รอื�นๆ ในสงัคม ซึ�งถอืเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาและสรา้งเสรมิผลการดาํเนินงานของ
ธนาคารให้เติบโตอย่างต่อเนื�องในระยะยาว  จงึกําหนดขอ้พึงปฏบิตัิต่อผู้มีส่วนเสยีแต่ละกลุ่มไว้ในหลกัจรยิธรรมและหลกั
จรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct)  เพื�อใหทุ้กคนในองคก์รยดึเป็นแนวปฏบิตัร่ิวมกนั 
  
การกาํหนดนโยบายต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
 
นโยบายการพฒันาบุคลากรและการจดัทาํแผนบริหารงานบุคคล   

ธนาคารมคีวามมุ่งมั �นในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในทุกระดบั โดยมุ่งเน้นดา้นการพฒันาทางอาชพีและการวางแผน
บุคลากรภายใน เพื�อทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองคก์ร ใหพ้นักงานมคีวามพรอ้มทั @งในดา้นความรู ้ทกัษะ และความสามารถ 
ธนาคารได้ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมตามทกัษะที�จําเป็นในตําแหน่งงานนั @นๆ เพื�อสนับสนุนการเติบโตในสาย
อาชพีต่างๆ อย่างต่อเนื�อง ธนาคารไดนํ้าเสนอ 3D Academy ขึ@นมาเพื�อช่วยพฒันาทกัษะใหม่ๆ ที�จาํเป็นต่อการเปลี�ยนแปลง
ทางธุรกจิอย่างรวดเรว็ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต นอกจากนี@ ธนาคารยงัคงส่งเสรมิใหพ้นักงานมกีาร
เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื�องนอกเหนือจากห้องเรยีนในรูปแบบต่างๆ อาท ิmentoring and coaching, การเรยีนรู้จากผู้อื�น (peer to 
peer learning) รวมถงึการเรยีนการสอนผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-learning) ผ่านบนมอืถอืที�สามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กที�ทุกเวลาอกี
ดว้ย 
 
นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ ทําหน้าที�
พจิารณากําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นของกรรมการ โดยอยู่ในอตัราที�เหมาะสมกบัขอบเขต
หน้าที�และความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมาย รวมทั @งสอดคลอ้งและเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคาร
พาณิชยใ์นระดบัเดยีวกนั  และสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ ภาระหน้าที� ขอบเขต
ของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถงึประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บัจากรรมการแต่ละ
คน กรรมการที�ได้รบัมอบหมายหน้าที�และความรบัผิดชอบเพิ�มขึ@น เช่น เป็นสมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั
ค่าตอบแทนเพิ�มที�เหมาะสมดว้ย  
 

ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อยทั @งรูปแบบที�เป็นตวัเงนิ
และไม่ใช่ตวัเงนิ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรปูแบบ
ใหม้คีวามเหมาะสม 
 
สาํหรบัผูบ้ริหารและพนักงานของธนาคาร 

นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของธนาคารใชก้บัพนักงานทุกคน โดยนโยบายนี@จะทําใหม้ั �นใจว่า ธนาคารจะสามารถ
ดงึดูดบุคลากรที�มคีวามสามารถ และรกัษาและจูงใจพนักงานที�มผีลการปฏบิตังิานในระดบัสงูให้ปฏบิตังิานกบัธนาคาร เพื�อ
ความสาํเรจ็อย่างยั �งยนืของธนาคาร ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี�โปร่งใส และตามขอบเขตความรบัผดิชอบของตําแหน่งงาน ตลอดจน
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมื�อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัทชั @นนําอื�นๆ ในประเทศไทย
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  นโยบาย เรื
อง การกาํกบัดแูลกิจการ 
จดัทาํครั @งที� 6 

mn กนัยายน )*+) หมวด 3 บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

 
องคป์ระกอบของค่าตอบแทน 

ธนาคารกาํหนดค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานทกุคน โดยประกอบดว้ยค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ เช่น เงนิเดอืน ค่าครองชพี 
ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ส่วนค่าตอบแทนอื�น ธนาคารไดก้ําหนดสทิธปิระโยชน์เกี�ยวกบั
การรกัษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุ เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี@ยงชพี และสวสัดกิารเงนิกู้
ต่างๆ ทั @งที�มอียู่ในปจัจุบนัและตามที�ธนาคารจะประกาศเปลี�ยนแปลงต่อไป 

 
การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบัผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รบัผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นรวมถงึจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นของผูบ้รหิาร (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
(U2)ขึ@นไป) ซึ�งรวมถงึกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เพื�อใหค้ณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนุมตั ิซึ�ง
จะเชื�อมโยงกบัผลการดําเนินงานของธนาคารทั @งในระยะสั @นและระยะยาว และสอดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่
ละคน โดยมกีารเปรยีบเทยีบกบัตวัชี@วดัผลการปฏบิตังิาน ทั @งที�เป็นตวัชี@วดัดา้นการเงนิ ตวัชี@วดัดา้นลกูคา้ ตวัชี@วดัเกี�ยวกบัการ
ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการทํางาน รวมทั @งตวัชี@วดัด้านบุคลากร ทั @งนี@ ผู้บรหิารจะไดร้บัค่าตอบแทนทั @งที�เป็นตวัเงนิและ
ค่าตอบแทนอื�นตามที�ธนาคารกาํหนด 

 
การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบัพนักงาน 

ทรพัยากรบุคคลจะกําหนดอตัราค่าตอบแทนทั @งที�เป็นตวัเงนิและค่าตอบแทนอื�นของพนักงานระดบัตั @งแต่ผู้อํานวยการ
อาวุโส (U3) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรยีบเทยีบกบัลกัษณะงาน ตําแหน่งหน้าที� คุณวุฒ ิประสบการณ์ด้านวชิาชพี 
และความรบัผดิชอบ เพื�อนําเสนอผูบ้รหิารซึ�งมอีาํนาจอนุมตัติามอํานาจอนุมตัขิองธนาคาร พจิารณาถงึความเหมาะสมในการ
กาํหนดค่าตอบแทน 

 
การปรบัขึLนเงินเดือนประจาํปี 

พนกังานของธนาคารและผูบ้งัคบับญัชาจะประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานในปีที�ผ่านมาและกาํหนดเป้าหมายใน
ปีถดัไป ธนาคารจะพจิารณาปรบัค่าตอบแทนของพนักงานโดยคํานึงถึงผลการปฏบิตัิงาน ประกอบกบัผลประกอบการของ
ธนาคารเป็นหลกั โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดูแลกจิการและไดร้บั
อนุมตัิจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสทิธิ tในการพจิารณาปรบัค่าตอบแทนตามความเหมาะสมและความจําเป็น
ตามที�ธนาคารเหน็สมควร 

 
การจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (Bonus) 

ธนาคารจะพจิารณาจ่ายเงนิรางวลัพเิศษ (Bonus) เป็นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวลัพเิศษ
ใหพ้นกังานทราบเป็นรายปี โดยพจิารณาจากผลของการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละรายที�มผีลการ
ปฏบิตังิานไม่ตํ�ากว่าเกณฑท์ี�คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิรวมถงึตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มที�จะไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลั
พเิศษตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูล
กจิการและไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร
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  นโยบาย เรื
อง การกาํกบัดแูลกิจการ 
จดัทาํครั @งที� + 

mn กนัยายน )*+) หมวด 3 บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

นโยบายการสรรหาและการแต่งตั Lงกรรมการและผูบ้ริหาร 
ธนาคารมกีระบวนการสรรหาผูด้ํารงตําแหน่งกรรมการที�โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการไดแ้ต่งตั @ง

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการทําหน้าที�พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื�อบุคคลที�มี
คุณสมบัติเหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�กฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการพจิารณาก่อนจะนําเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตั @ง โดยมหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตั @งและถอดถอนกรรมการ
ตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ รบัผิดชอบสําหรบัการทบทวนและพิจารณา

คุณสมบตัขิองบุคคลที�เหมาะสมที�จะดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารของธนาคารเพื�อนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิและนําเสนอ
ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื�อพจิารณาอนุมตั ิทั @งนี@ธนาคารไดม้กีารจดัทาํกระบวนการจา้งผูบ้รหิารของธนาคารเพื�อใหม้ั �นใจ
ว่าการสรรหาและการแต่งตั @งผูบ้รหิารมคุีณสมบตัทิี�เป็นไปตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ
อื�นๆ  
 
นโยบายและแนวปฏิบติัเรื
องสิทธิมนุษยชน 
ธนาคารไดก้ําหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิรื�องสทิธมินุษยชนตามหลกัสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิพื�อให้กรรมการผู้บรหิารและ
พนกังานยดึหลกัเคารพสทิธมินุษยชนตามที�มกีารกาํหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ อาท ิความแตกต่างในเรื�องถิ�นกาํเนิดเชื@อชาต ิเพศ 
อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม ความเชื�อทางศาสนา การปฏบิตัิอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่คํานึงถึง
การศึกษาอบรมหรอืความคิดเห็นทางการเมือง อนัไม่ขดัต่อบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญ รวมทั @งการไม่ร่วมข้องเกี�ยวหรือ
สนบัสนุนหน่วยงานหรอืบุคคลที�ละเมดิสทิธมินุษยชนทุกกรณี 
 
นโยบายการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรอืลิขสิทธิg  
ธนาคารไม่สนับสนุนให้กรรมการผู้บรหิารและพนักงานมกีารกระทําหรอืการดําเนินการที�มลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ t โดยธนาคารมนีโยบายใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนตอ้งไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอื
ลขิสทิธิ t เช่นการไม่ทําซํ@าดดัแปลงเผยแพร่งานสร้างสรรค์ที�มลีขิสทิธิ t ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าของ
ลขิสทิธิ t 
 
นโยบายและแนวปฏิบติั เรื
อง “การต่อต้านการคอรร์ปัชั 
น” 
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รปัชั �นโดยเข้าร่วมใน “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจรติ” และเพื�อใหม้ั �นใจว่าธนาคารมแีนวปฏบิตัแิละขอ้กาํหนดที�เหมาะสมในการป้องกนัคอรร์ปัชั �น ธนาคารยงัไดจ้ดัทาํ
นโยบายและแนวปฏบิตั ิเรื�อง การต่อต้านการคอรร์ปัชนั เพื�อใหก้รรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และบรษิัทในเครอื ยดึถือและ
ปฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั   
 
นโยบายการจดัการเรื
องรอ้งเรียน 
ธนาคารมกีารกําหนดมาตรฐานระดบัสงูในการใหบ้รกิารลูกคา้ ดว้ยการปฏบิตัต่ิอลูกคา้อย่างเป็นธรรมโปร่งใส และเชื�อถอืได ้
จงึมกีารกาํหนดใหม้นีโยบายและระเบยีบปฏบิตัใินการจดัการเรื�องรอ้งเรยีนจากลกูคา้อย่างมปีระสทิธผิลเพื�อใหอ้งคก์รมคีวาม
พรอ้มในการรบัผดิชอบและแกไ้ขเรื�องรอ้งเรยีนอย่างเป็นระบบ เพื�อรกัษาชื�อเสยีงและภาพพจน์ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธท์ี�ด ี
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กบัลูกคา้ หากสถานการณ์ที�เลวรา้ยไดร้บัการแกไ้ขดว้ยความรวดเรว็และรดักุมกจ็ะสามารถสรา้งความภกัดแีละความมั �นใจที�
ลกูคา้มต่ีอธนาคารได ้  
 
การแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน  
คณะกรรมการธนาคารจดัใหม้ชีอ่งทางและสนบัสนุนใหพ้นกังาน รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีแจง้เบาะแสของเรื�องราว หรอืพฤตกิรรม
ที�น่าสงสยัเกี�ยวกบัการกระทําผดิโดยเรว็ที�สุด หรอืเมื�อพนักงาน ผูม้สี่วนไดเ้สยีเชื�อหรอืสงสยัว่าการกระทํานั @นขดัแยง้ในแนว
ทางการปฏบิตั ิหรอือาจมกีารกระทาํผดิเกดิขึ@นไดใ้นอนาคต สามารถแจง้ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี@  
 
M.  ช่องทางในการแจ้งเบาะแสกระทาํความผิด 

•   หากพนกังานพบเหน็การคอรร์ปัชั �นภายในธนาคาร หรอืพนกังานไม่แน่ใจว่าการกระทาํนั @นๆ เขา้ขา่ยการ 
 คอรร์ปัชั �น สามารถแจง้เบาะแส ขอคาํแนะนําหรอืหารอืก่อนการรอ้งเรยีนไดท้ี� e-mail 
 internalfraud@cimbthai.com หรอื  งานป้องกนัและตรวจสอบการทจุรติ กาํกบัการปฏบิตังิาน    

• ผูม้สีว่นไดเ้สยีพบเหน็การกระทาํที�ผดิกฎหมาย ทจุรติ หรอืการกระทาํที�ไม่เหมาะสมสามารถแจง้เบาะแสขอ้
 รอ้งเรยีนไดท้ี�ประธานกรรมการ หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
 เจา้หน้าที�บรหิาร 

 ที�อยู่   ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  
   เลขที� 44 ชั @น 21 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

e-mail  chairman@cimbthai.com หรอื ac_chairman@cimbthai.com หรอื ceo@cimbthai.com  
 โทรศพัท ์ 02 626 7000 หรอื 02 638 8000  
  โทรสาร 02 657 3399  
 

•  ผูแ้จง้เบาะแสตอ้งระบุชื�อและนามสกุลจรงิ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิต่อได ้หรอื e-mail  รวมถงึชื�อบุคคล
หรอืเหตุการณ์ที�รอ้งเรยีน เพื�อแสดงความบรสิทุธิ tใจ โดยไมม่เีจตนาใหร้า้ยหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื�น 
หรอืธนาคาร 

 
�. ช่องทางในการแจ้งข้อรอ้งเรียน 
ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัความเสี�ยงดา้นชื�อเสยีง (Reputation Risk) และความพงึพอใจของลูกคา้ จงึกาํหนดใหม้หีน่วยงาน
และวธิปีฏบิตัใินการบรหิารจดัการเรื�องรอ้งเรยีนจากลูกคา้ โดยจดัตั @งหน่วยงานเพื�อเป็นช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรยีนที�มถีึง
ธนาคาร เช่น  การรอ้งเรยีนผ่านศูนยบ์รกิารลกูคา้ (CIMB Thai Care Centre) การรอ้งเรยีนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 
(Facebook) ตลอดจนสาขาต่างๆของธนาคาร  โดยหน่วยงานบรหิารงานประสบการณ์ลกูคา้จะเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวม 
และบรหิารเรื�องรอ้งเรยีนที�ผ่านมาตามช่องทางต่างๆ ขา้งตน้  
 
หน่วยงานบรหิารงานประสบการณ์ลูกคา้จะทําหน้าที�บรหิารเรื�องรอ้งเรยีนเพื�อให้มั �นใจว่าหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ รบัและ
จดัการเรื�องรอ้งเรยีนตามนโยบาย และกระบวนการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และหาแนวทางการแกไ้ข
หรอือธบิายขอ้เทจ็จรงิที�เหมาะสมให้กบัลูกค้า รวมถึงการวเิคราะห์หาสาเหตุของเรื�องร้องเรยีนเพื�อแกไ้ขประเดน็ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม สว่นเรื�องรอ้งเรยีนที�สง่ผ่านหน่วยงานกาํกบัดแูลของทางการ หรอืการตรงส่งมายงักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอื
ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร รวมถงึเรื�องรอ้งเรยีนที�เขา้ขา่ย “เรื�องรอ้งเรยีนรา้ยแรง” หน่วยงานบรหิารงานประสบการณ์ลกูคา้
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จะเป็นผูบ้รหิารจดัการ และทําหนังสอืตอบชี@แจงไปยงัหน่วยงานทางการและหรอืลูกคา้ เพื�อแจง้ผลการดําเนินการแก้ไขหรอื
ชี@แจงขอ้เทจ็จรงิต่างๆ นอกจากนี@ หน่วยงานบรหิารงานประสบการณ์ลกูคา้จะรวบรวมเรื�องรอ้งเรยีนที�นําสง่ทั @งหมดรวมถงึแนว
ทางแกไ้ขเรื�องรอ้งเรยีน นําเสนอต่อที�ประชุมคณะทํางานร่วมพจิารณาพฒันาคุณภาพประสบการณ์ลูกคา้เพื�อใหร้บัทราบและ
พจิารณาหาแนวทางแกไ้ขเพิ�มเติม เพื�อสรา้งความพงึพอใจให้แก่ผู้รอ้งเรยีนและป้องกนัปญัหาไม่ให้เกดิขึ@นอกี หลงัจากนั @น
หน่วยงานบรหิารงานประสบการณ์ลูกค้าจะสรุปเรื�องร้องเรยีนและผลการแก้ไขเรื�องร้องเรยีนนี@นําเสนอต่อคณะกรรมการ
จดัการและคณะกรรมการ Board Risk and Compliance (BRCC) เป็นประจาํทุกเดอืน 
  
 
ทั @งนี@ตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง กล่าวคือการจดัการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย และแนวทางการปฏบิตัิในการขายและการให้บรกิารเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุนที�เป็นหน่วย
ลงทุนและตราสารหนี@ (Fair Dealing) จากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ธนาคารตอ้งแจง้ให้
ลกูคา้ทราบถงึช่องทางรอ้งเรยีนต่อทางการ ดงันี@ 

• ศนูยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิ (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สายด่วน 1213 
อเีมล fcc@bot.or.th 

• สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
สายด่วน 1207 
อเีมล complian@sec.or.th  
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หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปรง่ใส 
 

1. ธนาคารมกีารจดัทําขอ้มลูสารสนเทศ  ขอ้มูลรายงานทางการเงนิ และขอ้มูลที�สาํคญัต่างๆ เช่น ฐานะการเงนิและผล
การดําเนินงาน โครงสรา้งการกํากบัดูแลกจิการ และขอ้มูลตามที�กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง ตามขอ้กําหนด
ของหน่วยงานที�กํากบัโดยเปิดเผยในรายงานประจําปี (แบบ *+-))  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ*+-m) 
ฯลฯ เพื�อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส มคีวามเท่าเทยีมกนั  

 
2. ธนาคารได้เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ รายงานและระเบยีบกฎเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของหน่วยงานที�กํากบัดูแล  

เช่น การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และได้อํานวยความสะดวกโดยเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของ
ธนาคาร ทั @งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตดิต่อเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็  

 
 ).m ประเภทของขา่วสารที�มกีารเปิดเผย  
 ).m.m การเปิดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกาํไรขาดทุน ฉบบัสอบทานและฉบบัตรวจสอบ การเปิดเผยรายการย่อ

แสดงทรพัยส์นิและหนี@สนิทุกวนัที� )m ของเดอืน ตลอดจนการวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ (Management 
Discussion and Analysis: MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส 

 ).m.) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีน
รายงานประจาํปี 

 ).m.s นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายและแนวปฏบิตั ิเรื�อง การต่อตา้นคอรร์ปัชั �นฯลฯ 
 ).m.u ขอ้มลูสารสนเทศของกจิการ ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารเกี�ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามที�ตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนดแนวทางไว ้
).m.* ธนาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในเรื�องดงัต่อไปนี@ไวใ้นรายงานประจาํปีของธนาคาร 

(1) โครงสร้างการบรหิารจดัการของธนาคาร (Organization Chart) โดยให้ระบุรายชื�อและตําแหน่งของผู้มี
อาํนาจในการจดัการ รวมทั @งผูบ้รหิารสงูสุดหน่วยงานบรหิารความเสี�ยง ผูบ้รหิารสงูสุดหน่วยงานกบัการปฏบิตังิาน 
และผูบ้รหิารสงูสดุหน่วยงานตรวจสอบภายในดว้ย 

(2) รายชื�อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืกลุ่มผูถ้อืหุน้ที�ถอืหุน้ธนาคารสงูสดุ 10 อนัดบัแรก จาํนวนหุน้ และสดัสว่นการ
ถอืหุน้ 

(3) จํานวนครั @งการประชุมในแต่ละปีของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที�ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาํหนด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา และ/หรอื
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และจาํนวนครั @งที�กรรมการแต่ละรายเขา้ประชุม 

(4) รายชื�อของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน โดยระบุประเภทกรรมการว่าเป็นกรรมการที�เป็นผู้บรหิาร กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร หรอืกรรมการ
อสิระ และขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการแต่ละชุด 

(5) รายงานการกาํกบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(6) หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี�ยนแปลงในองค์ประกอบรวมทั @งการเปลี�ยนแปลงที�มี

นยัสาํคญัต่อการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(7) นโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหากรรมการและผูม้อีาํนาจในการจดัการของธนาคาร 
(8) นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของธนาคาร 
(9) นโยบายเกี�ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนขององคก์ร ซึ�งรวมถึงปจัจยัที�ใชใ้นการพจิารณาการประเมนิผล

การดําเนินงานในภาพรวม เป้าหมายและการดําเนินงาน รวมถงึความเหน็ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
และวธิหีรอืเครื�องมอืในการจ่ายค่าตอบแทนเพื�อใหส้ะทอ้นความเสี�ยง (หากม)ี โดยใหเ้ปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการ
กาํหนดค่าตอบแทนเฉพาะสาํหรบักลุ่มกรรมการ ผูม้อีาํนาจในการจดัการ และหน่วยงานหรอืผูท้ี�ก่อใหเ้กดิความเสี�ยง
ที�สาํคญัดว้ย 

(10) ขอ้มลูการถูกเปรยีบเทยีบปรบัโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั โดยเปิดเผยทั @งยอด
รวมและแยกมาตราที�ถูกเปรยีบเทยีบปรบัภายใต้กฎหมายที�ใชใ้นการกาํกบัดูแล ทั @งนี@ ในการเปิดเผยขอ้มูลค่าปรบัที�
มสีาเหตุมาจากการใหบ้รกิารที�ไมเ่ป็นธรรม ใหถ้อืปฏบิตัติามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
บรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม 

 
 ).) ช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศ ประกอบดว้ยช่องทางต่างๆดงันี@ 
 ).).m การเปิดเผยขอ้มูลผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(SET Portal: SEP) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที�ตลาดหลกัทรพัย์ฯ

กาํหนด 
  -   การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
  -   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ *+-m) 
  -   งบการเงนิของธนาคาร และรายงานประจาํปี (แบบ *+-)) 
  -   มตทิี�ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ และสารสนเทศต่างๆ 
 ).).)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 ).).s  กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 ).).u  เวบ็ไซตข์องธนาคาร www.cimbthai.com 
 2.2.5  สื�อมวลชน สื�อสิ�งพมิพต่์างๆ 
  ).).+  การประชุมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) 
 2.2.7  การพบปะใหข้อ้มลูแบบตวัต่อตวั (Company Visit/ One-on-One Meeting) 
 2.2.8  การจดัหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย ์
 
3. สํานักกรรมการผู้จ ัดการใหญ่และสื�อสารองค์กรมีหน้าที�ดูแลในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร  และ

ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์และผู้ที�เกี�ยวข้อง ทั @งนี@ ผู้ที�สนใจ
สามารถตดิต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องธนาคารไดท้ี�หมายเลขโทรศพัท ์,-)+)+-ppsn หรอื 

 e-mail: ir@cimbthai.com 
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หมวด 5 การควบคมุภายในและการบริหารความเสี
ยง   
 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัภิารกจิตามที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยพจิารณาทบทวนความเพยีงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน การบรหิารการจดัความเสี�ยงที�เหมาะสม การรายงานทางการเงนิที�เพยีงพอ ครบถ้วน การทบทวนงานและพฒันา
ระบบงานของด้านตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเพื�อปรบัปรุงแก้ไขอย่าง
จรงิจงั  ในการประเมนิความเพยีงพอ ของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร 
 
ธนาคารจดัโครงสรา้ง วางนโยบายและระเบยีบการปฏบิตัิงานเพื�อให้มรีะบบบรหิารความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายในที�ดี
เพื�อใหธุ้รกจิของธนาคารเตบิโตอย่างมั �นคงและเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลที�ด ีนอกจากนี@  ธนาคารตรวจสอบและตดิตามประเมนิ
ความเพยีงพอ ประสทิธผิลและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื�อง 
 

• องคก์รและสภาพแวดล้อม 
ธนาคารมกีารจดัองคก์รโดยคํานึงถงึการแบ่งแยกหน้าที�ที�เหมาะสมเพื�อใหม้รีะบบบรหิารความเสี�ยงและการควบคุม

ภายใน  รวมทั @งระบบควบคุมตดิตามและตรวจสอบที�มปีระสทิธผิล (Three Lines of Defense) นอกจากนี@ ธนาคารยงัมกีารตดิตาม
ดแูลการปฏบิตังิานของพนกังานอย่างต่อเนื�องใหเ้ป็นไปตามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิและมกีารปฏบิตัต่ิอ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม  ธนาคารมกีารจดัทําแผนธุรกจิระยะสั @นและระยะกลางเพื�อกําหนดแผนกลยุทธแ์ละทศิทางการดาํเนิน
ธุรกจิ ซึ�งมกีารสื�อสารใหพ้นกังานระดบับรหิารทั @งองคก์รไดท้ราบและนําไปดาํเนินการใหบ้รรลุแผนและเป้าหมายที�วางไว ้

 
� การบริหารความเสี
ยง 

ธนาคารให้ความสําคญัต่อการบริหารและจดัการความเสี�ยงทั @งจากปจัจยัภายในและภายนอก  คณะกรรมการ
ธนาคารแต่งตั @งคณะกรรมการ Board Risk Committee และคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง (Risk Management Committee) 
เพื�อกําหนดบทบาท หน้าที� ความรบัผดิชอบ ตลอดจนประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกรอบการกํากบัดูแลความเสี�ยงที�
กําหนดไว ้ คณะกรรมการ Board Risk Committee และบรหิารความเสี�ยงเป็นผู้กําหนดกรอบการดูแลความเสี�ยง นโยบายและ
ระเบยีบงานต่างๆ ในการบรหิารความเสี�ยงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการควบคุมและตดิตามความเสี�ยงต่างๆ และ
เสรมิสรา้งใหม้วีฒันธรรมองคก์รที�คาํนึงถงึความเสี�ยง 

 
� การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้าที� และอํานาจการอนุมตัิวงเงนิของผู้บรหิารแต่ละระดับ
รวมทั @งมกีารแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างผูบ้รหิารระดบัต่างๆ อย่างชดัเจนเป็นกลไกสาํคญัในการถ่วงดุลอาํนาจการบรหิาร (Check and 
Balance)  โดยจดัทาํเป็นระเบยีบงานที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมกีารทบทวนความเหมาะสมอย่างสมํ�าเสมอ  
 ธนาคารมกีารกําหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัิในการให้สนิเชื�อแก่หรอืลงทุนในกจิการที�ธนาคาร ผู้ถือหุ้น หรอื
ผูบ้รหิารระดบัสูงของธนาคาร รวมทั @งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งมผีลประโยชน์เกี�ยวขอ้ง ซึ�งในกรณีที�มกีารทําธุรกรรมดงักล่าวกบัผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ฝ่ายบรหิารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื�อพจิารณาทุก
ครั @ง สว่นธุรกรรมการขาย ให ้ใหเ้ช่า รบัซื@อ หรอืเช่าทรพัยส์นิใดๆ กบักรรมการผูม้อีาํนาจจดัการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายที�ธนาคารกาํหนด 
 นอกจากนี@ ธนาคารมงีานกาํกบัการปฏบิตังิานทาํหน้าที�ตดิตามควบคุมการดาํเนินงานของธนาคารใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และกฎระเบยีบของหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของธนาคาร  และมตีรวจสอบภายในซึ�งเป็นหน่วยงานอสิระทาํ
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หน้าที�ตรวจสอบการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตาม
หลกัการบรหิารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�ด ี
 

• ระบบสารสนเทศและการสื
อสารข้อมูล 
ธนาคารใชน้โยบายและวธิกีารทางการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชทีี�เป็นที�ยอมรบัโดยทั �วไปและเหมาะสมกบัธุรกจิ

ของธนาคาร ธนาคารมกีารพฒันาจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูลอื�นๆ อย่างต่อเนื�องเพื�อให้สามารถเรยีกใช้
ขอ้มูลที�สาํคญัๆ ไดอ้ย่างเพยีงพอและทนัต่อสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป  ธนาคารมรีะเบยีบเกี�ยวกบัระบบการควบคุมเอกสาร
สาํคญัดว้ยอเิลก็โทรนิกสเ์พื�อใช้ในการตดิตามและจดัเกบ็เอกสารสาํคญัต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและรดักุม  นอกจากนี@ ธนาคารมี
การสื�อสารนโยบายระเบยีบปฏบิตังิานไปยงัพนกังานที�เกี�ยวขอ้งทุกระดบั 

 
� ระบบการกาํกบัและติดตาม 

ธนาคารมรีะบบการกาํกบัและตดิตามการปฏบิตัติามวตัถุประสงค ์กลยุทธ ์นโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิกฎหมายและ
กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที�ธนาคารกําหนดไว ้ทั @งนี@ ธนาคารมกีารจดัทําแผนงานประจําปี ซึ�งจะมี
การทบทวนเป็นระยะๆ เพื�อให้การดําเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี@ คณะกรรมการตรวจสอบจะกํากบัดูแลให้มกีารปฎิบตัิ ปรบัปรุงแก้ไข หรอืการดําเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมตาม
ขอ้สงัเกตหรอืขอ้เสนอแนะ ตลอดจนตดิตามผลการดาํเนินการหรอืการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใหม้ั �นใจ
ว่าการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะนั @นใหผ้ลเป็นที�น่าพอใจ 
 
• การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการมมีาตรการการป้องกนัเกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอื
รายการระหว่างกนัที�ไม่เหมาะสม โดยกาํหนดในนโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิกระบวนการในการพจิารณาและอนุมตัริายการ  ดงันี@ 

• การดําเนินธุรกรรมสาํคญั ได้แก่ รายการที�เกี�ยวโยงกนั และ/หรอืการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ของธนาคาร  
ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน ตลอดจนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้ง 

• ธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารมนีโยบายในการพจิารณาใหส้นิเชื�อ หรอื ลงทุน ก่อภาระผกูพนั 
หรอื ทาํธุรกรรมที�มลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชื�อแก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของธนาคาร รวมผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง  หรอืแก่กจิการที�มผีลประโยชน์
เกี�ยวขอ้งกบัธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร กรรมการ หรอืผูม้อีํานาจในการจดัการของธนาคาร และ/หรอื
บรษิัทลูกในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขและและอตัราส่วนที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  
โดยต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการดว้ยมตเิอกฉันท ์ และไม่มกีรรมการหรอืผูม้อีํานาจในการจดัการที�มผีลประโยชน์เกี�ยวขอ้ง
กบัการให้สนิเชื�อลงทุนก่อภาระผูกพัน หรอืทําธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเชื�อนั @นๆ เข้าร่วมพิจารณาอนุมตัิสนิเชื�อใน
รายการนั @น 

• กาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารมหีน้าที�รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องธนาคารตามกฎหมายกาํหนด 
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  นโยบาย เรื
อง การกาํกบัดแูลกิจการ 
จดัทาํครั @งที� 6 

18 กนัยายน 2562 หมวด 5 การควบคมุภายในและการบริหารความเสี
ยง 
 

• การกาํกบัดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 
ธนาคารจดัให้มมีาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน เพื�อป้องกนัการนําขอ้มูลภายในของ
ธนาคารไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้มหีลกัเกณฑ์ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ
ธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะใช้ขอ้มูลภายในอนัเป็นสาระสําคญัและมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลง
หลกัทรพัยข์องธนาคาร ซึ�งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใชเ้พื�อทาํการซื@อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องธนาคารในชว่ง 
m เดือนก่อนช่วงเวลาที�ข้อมูลนั @นจะเผยแพร่สู่สาธารณชน นอกจากนี@ กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงตั @งแต่ระดบัรองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ หรอืผู้ดํารงตําแหน่งเทยีบเท่าและผู้ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงนิที�เป็นระดบัผู้บรหิาร
หน่วยงานขึ@นไปหรอืเทยีบเท่า รวมบุคคลที�มคีวามสมัพนัธก์บัตนเองตามนิยามสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) มหีน้าที�ตอ้งรายงานการซื@อ-ขายหลกัทรพัย(์หุน้)ของธนาคาร (รวมถงึหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพและ
สญัญาซื@อขายล่วงหน้าซึ�งจะไดร้บัเป็นหรอือา้งองิราคาหรอืผลตอบแทนกบัหุน้ของธนาคาร) และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัย(์หุน้)ของธนาคารฯ ดงักล่าวต่อ สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด   

• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

เพื�อควบคุมและติดตามดูแลการทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกบักรรมการผู้บรหิารและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
ธนาคารจงึกาํหนดนโยบายการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร (รายงานการมสีว่นไดเ้สยี) โดยใหก้รรมการและ
ผูบ้รหิารตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งต่อเลขานุการบรษิทัภายใน p วนัทาํการนบัจากสิ@นสดุ
รอบระยะเวลาครึ�งปี (+ เดอืน) และเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงขอ้มูล (ถ้าม)ี ซึ�งเลขานุการบรษิทัจะนําเสนอสาํเนารายงานการมสีว่นได้
เสยีดงักล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื�อทราบภายใน 7 วนัทาํการนับจากวนัที�เลขานุการบรษิทัไดร้บั
รายงานจากกรรมการและผูบ้รหิารนั @น 
 
ขอบเขตของนโยบาย 
นโยบายฉบบันี@บงัคบัใชก้บับรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารดว้ย 
 
 


