นโยบาย
เรือง
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
(ฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม

เวอร์ชนั
วันที

: จัดทําครังที 8
: 15 ธันวาคม 2564

)

สารจากกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสําคัญในหลักการกํากับดูแลกิจการ โดยเชือมันว่า การเติบโตทางธุรกิจต้องดําเนินอยู่
ภายใต้ระบบการกํากับ ดูแลกิจการทีดี ธนาคารจึงมุ่ งพัฒ นาด้า นการกํากับ ดูแลกิจการให้ท ัน การณ์ อยู่เสมอ คํา นึ ง ถึง ความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ซึงเป็ นปจั จัยสําคัญอันจะนําไปสู่การเพิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การเพิมมูลค่าเงินลงทุนให้ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาวตลอดจนการเจริญเติบโตอย่างยังยืนและมีเสถียรภาพ สามารถยกระดับ
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการและการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี ธนาคารได้ยดึ หลักปฏิบตั เิ กียวกับหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct)
เป็ น พืนฐานทีสํ า คัญ ในการเสริม สร้างและยกระดับ การกํา กับ ดูแ ลกิจ การทีดี เป็ น รากฐานสํา คัญ ของความมันคงและการ
เจริญเติบโตทียังยืน ตลอดจนเป็นสิงทีจะสนับสนุ นให้องค์กรสามารถบรรลุความมุ่งหมายทีกําหนดไว้
เพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของธนาคาร ยึดถือในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามความรับผิดชอบสอดคล้องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มกี ารพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการดังกล่าว
ให้สอดคล้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกับหลักการกํากับ ดูแลกิจการทีดีสําหรับ บริษัท จดทะเบียน (Corporate Governance
Code: CG Code 2560) เพือสร้างความเชือมันให้กบั นักลงทุนก่อให้เกิดผลประกอบการทีดีในระยะยาว น่ าเชือถือสําหรับผู้ถอื หุน้
และผูท้ เกี
ี ยวข้องเพือประโยชน์ ในการสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยังยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทังภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจน
ตลาดทุนและสังคมโดยรวม

(นายพอล วอง ชี คิน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
15 ธันวาคม 2564

วิ สยั ทัศน์
“ก้าวไปสูก่ ารเป็ นธนาคารชันนําของอาเซียนทีขับเคลือนด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ”
พันธกิ จ
“สร้างองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า อย่างยังยืน เพือสร้างคุณค่าให้ลกู ค้าและสังคม ด้วยบริการการเงินทีดีเยียม ก้าวทันเทคโนโลยี
และเครือข่ายอาเซียนทีแข็งแกร่ง”
ค่านิ ยมองค์กร
• มุ่งมันสร้างผลการดําเนินงานทีแข็งแกร่ง
• โปร่งใส และรับผิดชอบ
• เปียมด้วยพลังสร้างสรรค์ ผลักดันสู่จุดหมาย

เลขานุ การบริษทั และงานบริหารทัวไป
โทรศัพท์ : 0-2638-8287
โทรสาร : 0-2657-3082
E-mail : cs@cimbthai.com
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สารบัญ
เนื อหา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
หมวด โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
3. การจัดตังคณะกรรมการชุดย่อย
4. การประชุมคณะกรรมการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
. การสรรหา การแต่งตังกรรมการและผูบ้ ริหาร
8. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
. แผนการสืบทอดตําแหน่ง
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หน้ า
1
1
4
9
11
12
12
13
13
14

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

15
15

หมวด บทบาทต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1. นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล
2. นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
3. นโยบายการสรรหาและการแต่งตังกรรมการและผูบ้ ริหาร
4. นโยบายสิทธิมนุษยชน
5. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ
6. นโยบายและแนวปฏิบตั เิ รือง การต่อต้านการคอร์รปั ชัน
7. นโยบายด้านความยังยืน
8. นโยบายสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการจัดการสิงแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงาน
9. นโยบายการจัดการเรืองร้องเรียน
10. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

17
17
19
19
19
19
19
20
20
20

หมวด

การเปิ ดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

22

หมวด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง

24

ขอบเขตของนโยบาย

27

การติดตาม

27

นโยบาย เรือง การกํากับดูแลกิจการ
หมวด โครงสร้างและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ

จัดทําครังที 8
15 ธันวาคม 2564

นโยบายการกํากับดูแลกิ จการของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
การกํากับดูแลกิจการ เป็ นระบบทีจัดให้มโี ครงสร้างและกระบวนการความสัม พันธ์ระหว่างหน้ าทีและความร่วมมือกันของ
คณะกรรมการ ฝา่ ยจัดการ และผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสีย เป็ นกรอบในการกําหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ และวิธกี ารต่างๆ เพือให้องค์กร
บรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าในกิจการ อันนํ าไปสู่ความเจริญเติบโตและความ
มันคงในระยะยาว
ดังนี

ธนาคารได้กําหนดกรอบโดยยึดหลักการสําคัญอันเป็ นหลักมาตรฐานสากลสําหรับ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
หมวด

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทําทีสามารถอธิบายและชีแจงได้ (Accountability)
ความสํานึกรับผิดชอบในภาระหน้าทีและปฏิบตั หิ น้าทีด้วยขีดความสามารถ สําหรับการกระทําของตนทีมีต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทังหลายโดยเฉพาะต่อผูถ้ อื หุน้ (Responsibility)
การเคารพในสิทธิและการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
ยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพืนฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Ethics and Conduct)
การสร้างความเจริญ เติบโตให้กบั ธนาคารและเพิมคุณค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว (Creation of Long Term Value
Added) โดยกําหนดพัน ธกิจเพือสร้า งองค์ก รให้เจริญ ก้า วหน้ าอย่า งยังยืน (Sustainable Organization) ตลอดจน
คํานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืนประกอบ ประสานดุลยภาพทีดีระหว่างความแตกต่างของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่
ละกลุ่มและกับธนาคารด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ ย
การเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิงแวดล้อม (Good Corporate Citizenship)
ความสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจั จัยการเปลียนแปลง (Corporate Resilience)
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 ภาวะผู้นํา และวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการกําหนดวัตถุประสงค์ ทิศทาง นโยบาย
เป้าหมายและกลยุทธ์เพือให้การดําเนินงานของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทังติดตาม ประเมินผล และ
ดูแลผลการดําเนิ น งานของธนาคารอย่างสมําเสมอ ทังนี ประธานกรรมการเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการเป็ นผู้นํ าของคณะกรรมการ
ตลอดจน เสริมสร้างให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ และแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดขององค์กรและผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็นธรรม
1.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1.2.1 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มีี ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทหลากหลาย
ี
และมีความสามารถเฉพาะ
ด้านทีเป็ น ประโยชน์ กบั ธนาคาร โดยมีกรรมการทีมีความรู้หรือประสบการณ์ ด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่า งน้ อย คน ทังนี
คณะกรรมการควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการธนาคาร (Board Skill Matrix)
ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีเกียวข้อง
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1.2.2 ตามข้อบังคับของธนาคาร ธนาคารได้กําหนดจํานวนคณะกรรมการให้มไี ม่น้อยกว่า คน และไม่เกิน คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถนที
ิ อยูใ่ นราชอาณาจักร
1.2.3 คณะกรรมการของธนาคารโดยความเห็น ชอบจากทีประชุม ผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยกรรมการทีเป็ น ผู้บริห ารและ
กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ ริหาร และควรมีกรรมการอิสระมากกว่ากึงหนึง
1.2.4 คณะกรรมการธนาคารจะต้องแต่งตังกรรมการอิสระ หรือกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารคนหนึงเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่ งประธาน
กรรมการโดยไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ มีการแบ่งแยกอํานาจหน้ าทีระหว่างกันอย่างชัดเจน เพือแบ่งแยก
อํานาจหน้าทีในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการบริหารงานประจําออกจากกัน ไม่ให้คนใดคนหนึ งมีอาํ นาจโดยไม่จํากัด
ประธานคณะกรรมการต้อ งเป็ น อิส ระจากฝ่า ยจัดการและไม่ เ ป็ น ประธานหรือ สมาชิก ของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื อให้
คณะกรรมการชุดย่อยแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
ทังนี “กรรมการอิสระ” และ “กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร” ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที สนส. /
เรือง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีทจ. /
เรือง การ
ขออนุ ญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ รวมทังการแก้ไขประกาศในเรืองดังกล่าวใด ๆ (ถ้ามี) และกรรมการอิสระ
จะต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน ๆ ด้วย ซึงข้อ
ห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถอื หุน้ เกินกว่าร้อยละ 0.5 นี ถือเป็ นเกณฑ์ทเข้
ี มกว่าข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ซึงกําหนดไว้วา่ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษ ัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทีตนเป็นกรรมการ
1.3 การสรรหา การแต่งตัง และวาระการดํารงตําแหน่ ง
1.3.1 ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการทีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการทําหน้าทีพิจารณาคัดเลือก และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้องทีจะดํารงตําแหน่ งกรรมการ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด
และเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุ ม ัต ิ หรือ เพือให้ความเห็น ชอบก่อนนํ าเสนอผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุ มัต ิ
(แล้วแต่กรณี) โดยไม่วา่ ในกรณีใดๆ การแต่งตังกรรมการใหม่หรือการแต่งตังกรรมการเดิมให้กลับมาดํารงตําแหน่ งอีกครังหนึงนัน
ธนาคารจะต้องนําเสนอเพือขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3.2 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผู้ถือหุน้ สามัญประจําปี ทุ กครัง กรรมการ
จํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพึงมีจะต้องออกจากตําแหน่ง และในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุด
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
1.3.3 กําหนดให้กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่ งต่อเนืองไม่เกิน ปี นับจากวันทีได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
อิสระครังแรก ทังนี ในการนับระยะเวลาดํารงตําแหน่ งกรรมการ ให้นับรวมระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งดังกล่าวในบริษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย
อนึง กรรมการอิสระทีดํารงตําแหน่ งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจากตําแหน่ งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษทั ในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารไม่ถงึ 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ ที
ปรึกษา หรือเป็ นพนักงาน ของธนาคารและบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารนัน สามารถกลับมาดํารงตําแหน่ งกรรมการ
อิสระอีกได้ โดยต้องนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งต่อเนืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในทุกครัง
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1.4 การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อืน
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั หิ น้ าทีอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและผูบ้ ริหารของธนาคาร จึงมี
นโยบายกําหนดจํานวนบริษทั ทีกรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ สามารถไปดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืนให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบ ตั ิทีดีตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการของหน่ วยงานกํากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี
1.4.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูม้ อี าํ นาจในการจัดการและทีปรึกษาของของธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ทีเป็ นผูบ้ ริหาร อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง ในบริษทั อืนได้ไม่เกิน กลุม่ ธุรกิจ โดยไม่รวมการดํารงตําแหน่งในธนาคาร
1.4.2 กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ และทีปรึกษาของธนาคารสามารถเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ท งในประเทศและต่
ั
างประเทศได้ไม่เกิน บริษทั (นับการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของธนาคารเป็ น 1 บริษทั ด้วย)
โดยไม่นบั รวมบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทธนาคารได้
ี
มาจากการปรับโครงสร้างหนี
1.4.3 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงจะไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั อืน
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดํารงตําแหน่ ง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงประเภทของตําแหน่ งกรรมการ
และจํานวนบริษทั ทีสามารถไปดํารงตําแหน่ งได้ ทังนี การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืนๆ ต้องไม่ขดั กับข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานกํากับทีเกียวข้อง และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน วัน นับตังแต่วนั ทีได้รบั การแต่งตังหรือวันทีดํารงตําแหน่ง
1.4.4 ผู้บ ริห ารระดับสูงของธนาคารต้องไม่ป ฏิบตั ิหน้ า ทีเป็ นพนักงานเต็มเวลาทีองค์กรอืน เว้น แต่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบตั หิ น้าทีทีองค์กรอืนนัน ไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีในธนาคาร
1.5 คณะกรรมการแต่งตังเลขานุการบริษทั เพือทําหน้าทีให้คาํ แนะนํ าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้องแก่
กรรมการ รวมทังดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี ดังนี
- ให้คาํ ปรึกษา และคําแนะนําเบืองต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ อ้ บังคับต่างๆของ
ธนาคาร ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
- จัดให้ม ีและดําเนินการเรืองการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื
หุน้ รวมทังติดตามให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็นไปตามมติคณะกรรมการ มติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้
- จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม ผู้ถ ือหุ้น และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /
รายงานประจําปี (แบบ - One Report)
- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบ ตั ิหน้าทีของกรรมการใหม่ แนะนํ า
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้แก่กรรมการใหม่
- จัดให้ม ีห ลัก สูตรฝึ กอบรม สัม มนาต่ างๆ เพือเพิมพูน ความรู้ และพัฒ นากรรมการให้มีท ักษะและ
ประสบการณ์ทก่ี อให้เกิดประโยชน์ต่อการทําหน้าทีกรรมการ
- ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีกํากับธนาคารเป็ น
กฎระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
- ติดต่อและสือสารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไป ให้ได้รบั ทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของธนาคาร
- ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ/กําหนด
- อบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนืองด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบตั หิ น้าทีเลขานุ การบริษทั
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2. บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงของธนาคาร
หน้ าทีของคณะกรรมการ
1. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความรับ ผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซือสัตย์สจุ ริตต่อ
องค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทประชุ
ี
มผูถ้ ือ
หุน้
2. ดูแลให้มนี โยบาย หรือแนวทางทีได้กาํ หนดไว้รวมทังมีกระบวนการอนุมตั กิ ารดําเนินงานทีสําคัญ (เช่น การลงทุน การ
ทําธุรกรรมทีมีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน การได้มา/จําหน่ ายไปซึง
ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปนั ผลเป็ นต้น) เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ เป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) การดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทังพิจาณา
อนุ มตั นิ โยบาย และทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตาม
นโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าทางการเงินให้แก่ธนาคารลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และสังคมโดยรวมและคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน
4. เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตังกรรมการ ตลอดจนสนับสนุ นการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื
หุน้ ในการแต่งตังกรรมการ โดยเปิ ดช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชือบุคคลอืนเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
5. สรรหาผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง นอกจากนี เพือให้การดําเนิน
ธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนือง คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มแี ผนสืบทอดตําแหน่ ง เพือเป็ นการเตรียมสืบทอดตําแหน่ ง
ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
6. อนุมตั งิ บประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่วมกับฝา่ ยจัดการ
7. มอบอํานาจให้ผบู้ ริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีทเป็
ี นเรืองสําคัญ มีผลกระทบสูงและเป็ นเรืองที
มิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การลงทุนในธุรกิจอืน การทํารายการขนาดใหญ่ เป็ นต้น หรือเรืองทีผูบ้ ริหารมีความ
ขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็ น ผู้พ ิจารณาเพือลดความเสียงด้า นการจัดการ และหากกฎเกณฑ์ของ
ทางการกําหนดว่าจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับรายการดังกล่าว
8. กําหนดเรืองทีฝา่ ยจัดการจะต้องนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
9. กําหนดมาตรการเพือให้ผู้บริหารดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย แผนงานทีกําหนด และดูแลให้ผู้บริหารมีการ
ถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กร
10. กํากับ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้ธนาคารดําเนิน กิจการเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดในสัญญาที
เกียวข้อง
11. กํากับดูแลให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการกําหนดปจั จัยความเสียง ประเมินความ
เสียง หามาตรการจัดการความเสียงติดตามและตรวจสอบความเสียง ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบบริหารความเสียง
อย่า งสมําเสมอรวมทังดูแลให้มีการปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรทีคํานึ งถึง ความเสียง (Risk Culture) โดยมีโครงสร้า ง
ค่าตอบแทนทีมีประสิทธิผลและมีกรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี
ทังนี หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกียวกับกรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี มีดงั นี
12. กําหนดหรืออนุมตั นิ โยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียงโดยรวม นโยบาย การทําธุรกรรมหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่
และระดับ ความเสียงทียอมรับได้ ให้สอดคล้องกับลักษณะ ความเสียง (Risk Profile) ลักษณะการดําเนิ น ธุร กิจของ
ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Business Model)
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13. ดูแลให้ธนาคารและบริษัท ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ของธนาคาร มีน โยบายและกระบวนการดําเนิน ธุร กิจ (RiskTaking Policies and Processes) ซึงรวมถึงกระบวนการกําหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากมี) ทีสอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียงโดยรวม และระดับความเสียงทียอมรับได้
14. มอบหมายและดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงกําหนดเพดานความเสียง (Risk Limit) ให้สอดคล้องกับระดับความเสียงทียอมรับ
ได้ รวมทังสือสารให้บุคคลทีเกียวข้องรับทราบและเข้าใจอย่างสมําเสมอ
15. มอบหมายและดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงกําหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ และระบบการบริหารความเสียงใน
ภาพรวมและความเสียงประเภทต่าง ๆ รวมทังแนวทาง หรือวิธปี ฏิบตั ใิ นการระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงาน
ความเสียง
16. อนุ มตั โิ ครงสร้างองค์กรทีเอืออํานวยต่อการติดตาม กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับนโยบาย
กลยุทธ์ กระบวนการ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารความเสียง
17. ดูแลให้มกี ารปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง
18. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารความเสียงโดยรวม และระดับความ
เสียงทียอมรับได้ อย่างน้อยปีละครังหรือทันทีทมีี การเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
19. ติดตามฐานะความเสียงทังความเสียงโดยรวมและความเสียงประเภทต่าง ๆ
20. ดูแลให้ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคล่องทีมันคงและเพียงพอ ทีจะรองรับการ
ั บนั และอนาคต
ดําเนินธุรกิจทังในปจจุ
21. ดําเนินการให้ธนาคารมีและดํารงรักษาไว้ซงระบบการควบคุ
ึ
มภายใน และการตรวจสอบภายในทีเพียงพอเหมาะสม และ
มีป ระสิท ธิผ ล เพือประโยชน์ ข องธนาคาร กํา หนดแนวทางปฏิบัติท ีชัดเจนเพือป้ องกัน และขจัดความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ กําหนดนโยบายและวิธกี ารควบคุมดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูท้ เกี
ี ยวข้องนําข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้
เพือประโยชน์สว่ นตน พร้อมทังมีการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจําทุก
สินปี
22. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลทีสําคัญต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และสาธารณะ เพือสนับสนุ นและแสดง
ให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลทีดีของธนาคาร
23. ประสานดุลยภาพทีดีระหว่างความแตกต่างของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มกับธนาคารด้วยการให้ความเป็ นธรรมแก่
ทุกฝา่ ย
24. เป็ นผู้รบั ผิด ชอบต่องบการเงิน ของธนาคาร โดยจัด ให้มกี ารเปิ ดเผย นอกจากนี คณะกรรมการสามารถติดตามการ
ดําเนินงานของฝา่ ยจัดการได้ และให้ผถู้ อื หุน้ ติดตามผลการดําเนินงานของธนาคารได้อกี ทอดหนึงด้วย
25. จัดให้มรี ะบบการรายงานผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริงว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทังปญั หาอุปสรรคต่างๆ
เพือให้คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
26. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี (แบบ
56-1 One Report) และแสดงไว้คกู่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีคลอบคลุมเรืองสําคัญตามข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับกรรมการ
ธนาคาร เพือให้มนใจว่
ั ารายงานทางการเงินของธนาคารมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชือถือได้
27. ดูแลให้ผู้บริหารระดับ สูงของธนาคารและบริษัท ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ของธนาคารนํ าเป้าหมาย นโยบาย และ
กลยุทธ์ทสํี าคัญมาใช้ทวทั
ั งองค์กร รวมทังกําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการ เพือให้ธนาคารและ
บริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ทคณะกรรมการธนาคารอนุ
ี
มตั ิ
หรือกําหนด
28. ดูแลให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการธนาคารที
มีเนือหาครบถ้วน โดยระบุการให้ความเห็นทีสําคัญเป็ นรายบุคคลสําหรับวาระเพือพิจารณาทีสําคัญ
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29. ดูแลให้เกิดความมันใจว่าผูบ้ ริหารระดับสูงมีความสามารถในการ จัดการงานของธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ของธนาคาร ซึงรวมถึงการแต่งตังผู้มีอํานาจในการจัดการทีมีคุณ สมบัตเิ หมาะสม รวมทังมีแผนการสืบทอด
ตําแหน่ ง (Succession Plan) สําหรับ ผู้บ ริห ารระดับสูง เพือให้ธนาคารและบริษัท ลูก ในกลุ่ม ธุรกิจทางการเงิน ของ
ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือง
30. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริหาร เพือพิจารณาปรับค่าจ้างและบําเหน็จประจําปีโดยคํานึงถึง
หน้ าทีความรับ ผิดชอบและความเสียงทีเกียวข้อ ง รวมถึงการเพิมมูล ค่า ของส่วนผู้ถือหุ้น ในระยะยาวประกอบการ
พิจารณาประเมินผล
31. พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลและเงิน ชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้าง หรือ บุคคลใดที
ทํากิจการให้กบั ธนาคาร โดยจะเป็นผูท้ ําการประจําหรือไม่ประจําก็ได้ตามทีฝา่ ยจัดการนําเสนอ
32. แต่งตังบุคคลใดมาเป็ นทีปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษาภายนอก เพือ
ช่วยเหลือให้ความคิดเห็น ในกิจการงานของธนาคารด้วยค่าใช้จ่า ยของธนาคาร พร้อมทังกําหนดค่าตอบแทนและ
บําเหน็จให้ตามทีเห็นสมควร
33. แต่งตังกรรมการจํานวนหนึงเป็ นคณะกรรมการอืนหรือคณะกรรมการชุดย่อยเพือดําเนิ นกิจการอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่าง พร้อมทังกําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ตามทีเห็นสมควร ทังนี โดยให้การสนับสนุ น ดูแล มอบอํานาจให้
สามารถทํางานได้อย่างเต็มที และสามารถจัดจ้างทีปรึกษาทีเชียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นเพิมเติมด้วยค่าใช้จ่าย
ของธนาคารได้ ตลอดจนจัดให้มพี นักงานประจําทีมีหน้าทีติดตาม หาข้อมูล ประสานงาน เพือสนับสนุ นการทํางานของ
คณะอนุกรรมการ
34. ดูแลให้ม ีการถ่ วงดุลอํานาจในคณะกรรมการธนาคารอย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญ ต่ อสัดส่วนหรือจํานวนของ
กรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิบตั หิ น้าทีถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
35. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชือถือได้และทันเวลา
36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝา่ ยจัดการ อย่างสมําเสมอเพือให้สอดคล้อง
กับทิศทางขององค์กร
37. คํานึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อมเป็ นสําคัญ นอกเหนือจากการดําเนินกิจการเพือผลประกอบการ
ทางการเงิน
38. จัดให้ม ีนโยบายสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีแสดงถึงหลักการและแนวทางในการดําเนิน งานเป็ น ลาย
ลัก ษณ์ อกั ษร เช่น นโยบายการกํากับ ดูแลกิจการ และหลักจริย ธรรมและหลัก จรรยาบรรณ (Code of Ethics and
Conduct) ทีระบุหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพือใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าทีของกรรมการทุกคน และ
กํากับดูแลให้มกี ารสือสารเพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอทีเอือให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าว ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั เิ ป็นประจํา
39. กํากับดูแลวัตถุ ประสงค์และเป้า หมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุป ระสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการในการสร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรทีเติบโตก้าวหน้าอย่างยังยืน โดยมีการนํ านวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม
40. กํากับดูแลให้มรี ะบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธปี ฏิบ ัติในการรัก ษาความลับ
(confidentiality) การรักษาความน่ า เชือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทังการจัดการ
ข้อมูลทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
41. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพ ยากรเป็ นไปอย่างมีประสิท ธิภ าพ คํานึ งผลกระทบและการพัฒนา
ทรัพยากรเพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
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42. จัดให้มกี รอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ทีสอดคล้องกับความต้องการของ
กิจการ รวมทังดูแลให้มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนิน งาน การ
บริหารความเสียง เพือให้กจิ การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
43. ดูแลให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็ น
ธรรมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็ น
ธรรม (Market Conduct)
44. ดูแลให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร
(Whistleblowing Policy and Procedure) ทีมีประสิทธิภาพ
45. ดูแลให้ม ีการประเมินการปฏิบ ัต ิหน้ าทีประจําปี ของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็ น รายบุ คคล ทัง (1) วิธี
ประเมิน ตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธ ีป ระเมิน แบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมิน โดยผู้ประเมิน
ภายนอก (Third-Party Evaluation) และมีการประเมิน การปฏิบ ัติห น้ าทีของผู้บริห ารในตํา แหน่ งสูงสุดของธนาคาร
รวมทังดูแลให้กรรมการได้รบั การเสริมสร้างทักษะทีจําเป็นในการทําหน้าทีอย่างต่อเนือง
หน้ าทีของประธานกรรมการ
1. กํากับ ติดตาม ดูแลกระบวนการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะอนุ กรรมการอืนๆ ให้บรรลุ วตั ถุป ระสงค์ตามที
กําหนดไว้
2. เป็ น ประธานทีประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร และเป็ น ผู้ล งคะแนนเสีย งชีขาดในทีประชุม คณะกรรมการ กรณี มีการ
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝา่ ยเท่ากัน
3. เป็ นประธานทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้
4. ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร
5. ดูแลให้มนใจว่
ั ากรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีมีจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีดี
6. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และมีมาตรการทีดูแลให้เรืองสําคัญได้ถูก
บรรจุเป็นวาระการประชุม
7. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝา่ ยจัดการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบ
โดยทัวกัน รวมทัง ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจทีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝา่ ยจัดการ
หน้ าทีของกรรมการ
1. ปฏิบตั หิ น้ าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและสมเหตุสมผล (Duty of Care) และความซือสัตย์สุจริต (Duty of
Loyalty) ไม่แสวงหาประโยชน์สว่ นตน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่เล่นพวกพ้อง ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม
โดยไม่จํากัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถ ือหุ้น กลุ่ม ใดหรือรายใด (No Conflict of Interest and No Self-Dealing) รวมทังสอดส่อง
ดูแล ไม่ให้เกิดการแทรกแซงการตัดสินใจใด ๆ อันจะทําให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมี
ความเสียงเพิมขึน
2. ตัดสินใจหรือลงมติอย่างสมเหตุสมผล (Rational Decision) โดยกรรมการพึงมีขอ้ มูลทีเพียงพอก่อนการตัดสินใจหรือลง
มติ เพือประกอบการตัดสิน ใจหรือลงมติ ทีสมเหตุ ส มผลทางธุรกิจในระดับ ทีผู้ป ระกอบวิชาชีพ ด้านการเงินและการ
ธนาคารพึงมี
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3. ประธานคณะกรรมการธนาคารควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอภิปรายอย่างเปิดกว้างในทีประชุม และ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ ริหาร
4. นําผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีประจําปี มาพัฒนาตนเอง
5. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายและกฎระเบียบอืนทีเกียวข้อง รวมทังวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของธนาคาร และมติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ และดําเนินการตามทีผูต้ รวจการสถาบัน
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยสังการอย่างเคร่งครัด
หน้ าทีของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้ าทีบริ หาร
1. กํากับ ดูแลการดําเนิ น งานของธนาคารให้เป็ น ไปตามกลยุท ธ์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้ าหมายตามทีคณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมาย
2. บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
3. กํากับดูแลบริหารให้พนักงานและลูกจ้างทุกระดับปฏิบตั หิ น้าทีให้เป็ นไปตามนโยบายทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
4. ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคาร กับหน่ วยงานและองค์กรต่างๆ ทังในและต่างประเทศ
5. เป็ นผูแ้ ทน หรือผู้มอี าํ นาจกระทําการแทนธนาคารในการดําเนินงานทีเกียวข้องกับหน่ วยงานภายนอก หน่ วยงานกํากับ
ดูแล หรือกระทํานิ ติกรรมใดๆ ทีมีผ ลผูกพัน ตามกฎหมาย ตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใต้ขอบเขต
วัตถุประสงค์และข้อบังคับธนาคาร
6. พิจารณาเรืองอืนใดทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
หน้ าทีของผู้บริหารระดับสูง
1. นํานโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงานของธนาคาร กรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี (ซึงรวมถึงนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารความเสียง ตลอดจนระดับ ความเสียงทียอมรับ ได้) นโยบายเกียวกับ การกําหนดค่าตอบแทน และนโยบายเรือง
ธรรมาภิบาลทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคารไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดและทัวถึงภายในธนาคาร
2. กําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการเพือให้ธนาคารและบริษทั ลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ทคณะกรรมการธนาคารอนุ
ี
มตั ไิ ว้
ั
3. ปลูกฝงวัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง รวมทังสือสารนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสียง ระดับความเสียง
ทียอมรับได้ และเพดานความเสียง ให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
4. ควบคุมความเสียงของธนาคารและบริษทั ลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม และยอมรับ
ได้ และไม่เกินเพดานความเสียงทีกําหนด
5. รายงานฐานะความเสียง ประสิทธิภาพและแนวทางการบริหารความเสียง สถานะการปฏิบ ตั ิต ามวัฒ นธรรมองค์กรที
ั หาที มี นั ย สํา คัญ และสิงที ต้ อ งแก้ไ ขต่ อคณะกรรมการธนาคาร และ
คํา นึ ง ถึง ความเสียง ตลอดจนป จั จัย และป ญ
คณะกรรมการชุดย่อยทีเกียวข้อง อย่างสมําเสมอหรือทันทีทพบเพื
ี
อพิจารณากําหนดแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลา
6. กําหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงาน ทีเหมาะสม รวมถึงการกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของแต่
ละหน่ วยงานภายใต้ส ายการบัง คับบัญชานั นอย่างชัดเจน เพือให้เอือต่ อการบริหารจัดการความเสียง และการกํากับ
ควบคุม ตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ทบทวนกระบวนการและระบบการบริหารความเสียง รวมถึงเพดาน ความเสียงอย่างสมําเสมอ หรือทุกครังทีมีเหตุการณ์
สําคัญทีอาจส่งผลกระทบต่อความมันคงของธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอย่างมีนยั สําคัญ
8. จัดให้มบี ุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจทางด้านเทคนิค การเงิน และธุรกิจทีเกียวข้องอย่างเพียงพอ
สําหรับการทําหน้าทีด้านการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน
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9. สนับสนุ นคณะกรรมการธนาคารในการดูแลให้ผมู้ อี ํานาจในการจัดการมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถในการ
จัดการงานธนาคารและบริษทั ลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
3. การจัดตังคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้ม ีการแต่ง ตังคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ Board Risk and Compliance Committee คณะกรรมการจัดการ ฯลฯ เพือช่วย
กลันกรองการปฏิบตั ิงานเฉพาะด้านและสนั บสนุ นการปฏิบัต ิห น้ า ทีของคณะกรรมการให้มีประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล เพือให้
ธนาคารมีระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี ทังนี กรรมการชุดย่อยมีหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดในคําสังของธนาคาร
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการทีเป็ น อิสระอย่างน้ อย คน โดยมีป ระธานกรรมการตรวจสอบเป็ น
กรรมการอิส ระ และมีสมาชิกอย่างน้ อย คนซึงมีค วามรู้ ความเข้า ใจ และประสบการณ์ เกียวกับ ด้านบัญ ชีห รือ การเงิน โดย
กรรมการทังหมดต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กียวกับความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรือง คุณ สมบัติแ ละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องไม่เป็ นประธานในคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการทีมีหน้าทีกํากับความเสียง คณะกรรมการทีมีหน้าทีสรร
หาและ/หรือกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและความรับ ผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินอย่างถู กต้องและเพียงพอ มี
ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริห ารความเสียง (Risk
Management) ทีเหมาะสมและมีประสิท ธิภ าพ รวมทังสอบทานให้ธนาคารปฏิบ ัติตามข้อกําหนดของทางการและกฎหมายที
เกียวข้อง นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าทีคัดเลือกและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี พิจารณารายการสําคัญที
อาจมีค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลให้มีความถูก ต้องครบถ้วน รวมถึงประเมินประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิ จการ (Nomination, Remuneration and Corporate
Governance Committee)
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการซึงมีหน้าทีสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะต้องมี
สมาชิกไม่น้อยกว่า คน โดยสมาชิกทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และประธานคณะกรรมการควร
เป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ มีหน้าทีและความรับผิดชอบหลัก ดังนี
ด้านสรรหา
กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การและผูม้ ีอํานาจในการจัดการ ตลอดจนคัดเลือก
และเสนอชือกรรมการธนาคารทีได้รบั แต่งตังให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพือเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุ มตั ิ รวมถึงดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยกระบวนการสรรหากรรมการและผู้มอี าํ นาจในการจัดการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /
รายงานประจําปี (แบบ - One Report)
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ด้านกําหนดค่าตอบแทน
กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อนรวมถึ
ื
งจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนที
ื ให้แก่กรรมการ
ผูจ้ ดั การและผูม้ ีอํานาจในการจัดการ โดยมีหลักเกณฑ์ท ีชัดเจน โปร่งใส ให้แก่ กรรมการ ผู้จดั การและผู้มีอํานาจในการจัดการ
ได้รบั ค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้าทีและความรับ ผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุ มัติ
รวมทังกําหนดแนวทางการประเมินผลงานประจําปี ของกรรมการ ผูจ้ ดั การและผูม้ อี าํ นาจในการจัดการของธนาคาร รวมถึงเปิ ดเผย
เกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ มีการจัดทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่าง
น้อยต้องมีรายละเอียดเกียวกับปจั จัยทีใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม รวมถึงวิธแี ละเครืองมือ ในการ
จ่ายค่าตอบแทนเพือให้สะท้อนความเสียง (หากมี) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี (แบบ - One
Report)
ทังนี คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรมีการหารือกับคณะกรรมการทีมีหน้าทีกํากับความเสียงอย่างใกล้ชดิ เพือให้
นโยบายเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนสามารถสะท้อนความเสียงทีสําคัญของธนาคารและบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร
ด้านการกํากับดูแลกิ จการ
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพือให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่ วยงานกํา กับดูแลทีเกียวข้อง และนํ าเสนอต่ อคณะกรรมการธนาคารเพือ
พิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนี คณะกรรมการยังทําหน้าทีเป็ นผูอ้ นุมตั แิ นวปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับดูแลกิจการเพือให้หน่ วยงานทีเกียวข้อง
นําไปปฏิบตั ิ และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็ นประจําทุกปี เพือส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดีของธนาคาร
3.3 Board Risk and Compliance Committee
Board Risk and Compliance Committee ซึงเป็ นคณะกรรมการทีมีหน้าทีกํากับความเสียง ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยประธาน Board Risk and Compliance Committee ต้องเป็ นกรรมการอิสระ หรือเป็ น กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร
สมาชิกทุกคนต้องเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือทีปรึกษาของธนาคาร โดยสมาชิกอย่างน้อยกึงหนึงต้องเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร หรือทีปรึกษาของธนาคารทีทําหน้ าทีเปรียบเสมือนกรรมการ และสมาชิกอย่า งน้ อย คนจะต้องมี
ความรู้ ความชํานาญและความเข้าใจด้านความเสียงทีเกียวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน
Board Risk and Compliance Committee ทําหน้าทีแต่งตังคณะกรรมการด้านความเสียงชุดต่างๆ และให้ความเห็นชอบ
กรอบ/นโยบายบริหารความเสียง เพดานความเสียง และ Management Action Trigger (MAT) กํากับ ดูแลการบริหารความเสียง
ทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุน ของธนาคารและบริษัท ในกลุ่ม ธุรกิจทางการเงิน กําหนดแนวทางด้านกลยุท ธ์และ
ทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเสียงชุดต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสียง
นอกจากนี Board Risk and Compliance Committee ยัง มีห น้ า ทีในการกํ า กับ ดูแ ลความเสียงด้านการปฏิบ ัติ ต าม
กฎเกณฑ์ ได้แก่ การให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการและฝา่ ยจัดการเกียวกับการบริหารความเสียงด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
สอบทานและประเมินประเด็นความเสียงด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ
สนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงประเมินผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารความเสียง และผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
3.4 คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้ า ทีบริห ารซึงทํ าหน้ า ทีเป็ น ประธาน
คณะกรรมการจัดการ โดยมีสมาชิกซึงประกอบด้วยผูบ้ ริหารสูงสุดในหน่วยงานต่างๆ
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คณะกรรมการจัดการ มีหน้าทีและความรับผิดชอบหลัก คือ ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานด้านต่ างๆ ของ
ธนาคาร และทบทวนปรับนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายจากคณะกรรมการธนาคาร
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 คณะกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะครบองค์ประชุม ซึงเป็นไปตามกฎหมาย
4.2 คณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนกรรมการทังหมด
4.3 การประชุมคณะกรรมการสามารถประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิคส์ได้ภายใต้บงั คับกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบทีเกียวข้อง
ตามข้อบังคับของธนาคาร
4.4. กรรมการทีมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรืองทีพิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรืองนัน หรือ จะต้องงดออกเสียง เพือป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี หากกรรมการมีหรือคาดว่ามีความเกียวข้องในกระบวนการพิจารณาควรหลีกเลียง
หรือยุตกิ ารมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือการปฏิบตั นิ ัน
4.5 คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครังต่อปี โดยจะกําหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า
ตลอดทังปี เพือให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครัง ทังนี ประธานกรรมการอาจเรียกให้มกี ารประชุมพิเศษเพิม
ได้ตามความเหมาะสม
4.6 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือเลขานุ การคณะกรรมการ ร่วมกันกําหนดวาระ
ทีจะนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการ เพือให้แน่ ใจว่าได้ระบุเรืองทีสําคัญไว้ในวาระการประชุมแล้ว
4.7 ประธานกรรมการหรือผู้ทได้
ี รบั มอบหมายมีหน้าทีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า วันก่อนวันประชุม
และควรนํ าส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนวันประชุม เพือให้กรรมการได้มีเวลา
ศึกษาข้อมู ลก่อนเป็ น การล่ว งหน้า ทังนี กรรมการสามารถขอข้อมูลทีจํา เป็ น ต่ อการตัดสิน ใจได้เพิมเติม ผ่านเลขานุ ก าร
คณะกรรมการ
4.8 ประธานกรรมการมีหน้าทีดูแลและจัดสรรเวลาให้ฝา่ ยจัดการเสนอเรืองอย่างเพียงพอสําหรับคณะกรรมการทีจะอภิปรายและ
แสดงความเห็นในประเด็นสําคัญใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ
4.9 กรรมการมีหน้าทีเข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครัง ยกเว้นกรณีทมีี ความจําเป็ นจริงๆ ให้แจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุ การ
คณะกรรมการทราบ กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ของจํานวนครังของการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทังหมดทีได้จดั ให้มขี นในรอบปี
ึ
ทังนี กรรมการแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นทีเป็ น
ประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ
4.10 คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการทีไม่เป็ น ผูบ้ ริหารมีโอกาสประชุม กันเองอย่างน้อยปี ละ ครัง โดยไม่มกี รรมการทีเป็ น
ั หาต่า งๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการ และควรรายงานและแจ้งต่ อ
ผู้บริห ารเข้าร่วมประชุม เพือเปิ ดโอกาสให้อภิปรายป ญ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารเพือให้ทราบผลการประชุมด้วย
4.11 คณะกรรมการควรสนับสนุ นให้กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้ าทีบริหารเชิญผู้บริหารระดับ สูงเข้าร่วมประชุม
เพือให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิมเติมทีจําเป็ นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และเพือเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้รจู้ กั ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดตําแหน่ ง
4.12 กรณีทกรรมการต้
ี
องการเอกสารประกอบการพิจารณาวาระเพิมเติมให้ตดิ ต่อขอจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร หรือ เลขานุ การบริษทั หรือผูบ้ ริหารอืนทีได้รบั มอบหมาย
4.13 ในกรณีทจํี าเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่าย
ของธนาคาร
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4.14 เลขานุ การคณะกรรมการ มีหน้าทีจัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และนําเสนอคณะกรรมการเพือพิจารณาร่าง
รายงานการประชุมดังกล่าวภายใน วันหลังการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
ธนาคาร เพือพร้อมสําหรับให้คณะกรรมการและหน่ วยงานทีเกียวข้องตรวจสอบได้
4.15 ในการประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานทําหน้าทีประธาน
ในทีประชุม ถ้าไม่มรี องประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าทีได้ ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ น
ประธานในทีประชุม การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถ ือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึงมีหนึงเสียงในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
5. การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี เพือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผล
การปฏิบตั งิ าน ปญั หาและอุปสรรคตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะนําไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยแบบประเมินผลการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยโดยประเมินแบบราย
คณะ ทัง (1) วิธปี ระเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ ( ) วิธปี ระเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) ซึงแบ่งออกเป็ น ส่วน ได้แก่
) โครงสร้า งและคุณ สมบัติข องคณะกรรมการ ) บทบาท หน้ า ที และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ ) การประชุ ม
คณะกรรมการ ) การทําหน้าทีของกรรมการ ) ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ และ ) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบ้ ริหาร
และประเมิน แบบรายบุคคล ซึงแบ่งออกเป็ น ส่วน ได้แก่ ) โครงสร้างและคุณ สมบัติของคณะกรรมการ ) การประชุ ม ของ
คณะกรรมการ และ ) บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเลขานุ การคณะกรรมการธนาคารทําหน้ าที
รวบรวมผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเสนอต่อประธานกรรมการ เพือพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขต่อไป
หากจําเป็ น คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตังทีปรึกษาภายนอกเพือช่วยกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยสามปี ต่ อหนึงครัง และเปิ ดเผยการดําเนิน การดัง กล่าวไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ - One Report)
นอกจากนี ธนาคารจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็ น
ประจําทุกปี เพือพิจารณาเปรียบเทียบกับดัชนีวดั ผลสําเร็จ (Key Performance Indicator) ทีกําหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายใน
แต่ละปี โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้าทีรวบรวมผลประเมินการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบริหารเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
6.1 คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าทีพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อนของกรรมการและผู
ื
บ้ ริหาร โดยให้อยู่ในอัตราทีเหมาะสมกับขอบเขต
หน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย สอดคล้องและเทียบเคียงกับ อัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใน
ระดับเดียวกัน รวมทังสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั จากรรมการแต่ล ะคน กรรมการที
ได้ร บั มอบหมายหน้ า ทีและความรับผิดชอบเพิมขึน เช่ น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุด ย่อยควรได้รบั ค่า ตอบแทนเพิมที
เหมาะสมด้วย
6.2 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อย ทังรูปแบบทีเป็ นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วาม
เหมาะสม
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6.3 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อนรวมถึ
ื
งจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนของผู
ื
บ้ ริหาร (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (U2) ขึนไป) ซึง
รวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ ซึงจะเชือมโยงกับผลการ
ดํา เนิ น งานของธนาคารทังในระยะสันและระยะยาว และสอดคล้องกับ ผลการปฏิ บ ัต ิง านของผู้บ ริห ารแต่ ล ะคน โดยมีการ
เปรียบเทียบกับตัวชีวัดผลการปฏิบตั งิ าน ทังทีเป็ นตัวชีวัดด้านการเงิน ตัวชีวัดด้านลูกค้า ตัวชีวัดเกียวกับการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทํางาน รวมทังตัว ชีวัดด้านบุ คลากร ทังนี ผู้บ ริห ารจะได้รบั ค่าตอบแทนทังทีเป็ นตัวเงินและค่าตอบแทนอืนตามที
ธนาคารกําหนด
7. การสรรหา การแต่งตังกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการทีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตัง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการทําหน้าทีพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่ งกรรมการ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด และนํ าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพือ
พิจารณาอนุ มตั ิ หรือเพือให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอผู้ถอื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง
และถอดถอนกรรมการตามทีระบุไว้ในข้อบังคับและกฎหมายทีเกียวข้อง
คณะกรรมการกําหนดค่า ตอบแทน สรรหา และการกํา กับ ดูแ ลกิจการ รับ ผิด ชอบสํา หรับ การทบทวนและพิจารณา
คุณสมบัตขิ องบุคคลทีเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารของธนาคารเพือนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุ มตั ิ และนําเสนอต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทังนีธนาคารได้มกี ารจัดทํากระบวนการในการจ้างผูบ้ ริหารของธนาคาร
เพือให้มนใจว่
ั าการสรรหาและการแต่งตังผูบ้ ริหารมีคุณสมบัตทิ เป็
ี นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่ วยงาน
กํากับดูแลอืนๆ
8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเกียวกับบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการอย่าง
สมําเสมอ เพือเพิมพูนความรูแ้ ละพัฒนาวิสยั ทัศน์ให้กว้างไกล สามารถปฏิบตั หิ น้าทีและกํากับดูแลกิจการของธนาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สําหรับ กรรมการใหม่ ธนาคารจะต้องจัดให้มีการปฐมนิ เทศ อัน ประกอบด้ว ยการบรรยาย การแนะนํ า ภาพรวมการ
ดําเนิ นงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจําปี กฎหมายทีเกียวข้อง มาตรฐาน ความเสียงและข้อมูลอืนๆ ทีจําเป็ น โดย
เลขานุ การบริษทั ควรจัดทําและมอบคู่มอื กรรมการ ทีกําหนดบทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทังกฎระเบียบ
และกฎหมายทีเกียวข้องให้กรรมการได้ทราบอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบตั หิ น้าที
ธนาคารมีค วามมุ่งมันในการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับทังผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิการ โดยมุ่งเน้น การ
พัฒนาทางอาชีพและการวางแผนบุคลากรภายในเพือทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมทังในด้านความรู้
ทักษะ และความสามารถ ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามทักษะทีจําเป็ นในตําแหน่ งงานนันๆ เพือสนับสนุ น
การเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนือง ธนาคารได้นําเสนอ Digital & Data Academy ขึนมาเพือช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที
จําเป็ นต่อการเปลียนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต ตลอดจนถึงการพัฒ นาภาวะ
ความเป็ นผูน้ ํา (Leadership) นอกจากนี ธนาคารยังคงส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรูอ้ ย่างต่ อเนืองนอกเหนื อจากห้องเรียนใน
รูป แบบต่ างๆ อาทิ mentoring and coaching การเรีย นรู้จากผู้อนื (peer to peer learning) รวมถึง การเรียนการสอนผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านบนมือถือทีสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีทุกเวลาอีกด้วย
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9. แผนการสืบทอดตําแหน่ ง
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง จึงมอบหมายให้ทรัพยากร
บุคคล จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง เพือสรรหาและเตรียมความพร้อมของผูบ้ ริหารระดับสูงและพัฒนาผูท้ มีี ศกั ยภาพทีจะสืบทอด
ตําแหน่ งสําคัญในการบริหารและดําเนินธุรกิจได้ ทังสามารถสืบทอดตําแหน่งได้ทนั ทีหรือในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และ มากกว่า 1
ปี โดยมีขนตอนสํ
ั
าคัญในการดําเนินการ เพือผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
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หมวด 2 การเคารพสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นและการปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
. สิ ทธิ ของผู้ถอื หุ้น
ธนาคารคํานึงถึงสิทธิของผู้ถอื หุน้ ทุกราย จึงส่งเสริมให้ผถู้ ือรายย่อย และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ใช้สทิ ธิพนฐานอย่
ื
างเท่ า
เทียมกัน เช่น
1.1 สิท ธิในการซือขายหรือโอนหุ้น และการได้ร บั ทราบข้อมูลข่าวสารต่ างๆ ของธนาคารอย่ า งรวดเร็ว ครบถ้วน และ
เพียงพอ ผ่านช่องทางทีเข้าถึงได้ง่าย
1.2 การมีสว่ นแบ่งกําไรอย่างเท่าเทียมกัน
1.3 สนับสนุนการใช้สทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือใช้สทิ ธิออกเสียง แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะพิจารณาตัดสินใจใน
เรืองทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญสําคัญ เช่น การแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การ
แต่งตังผูส้ อบบัญชี การจ่ายจํานวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี การจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปนั ผล การลดทุนหรือเพิมทุน
การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 ธนาคารจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจําทุกปีเรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับจากสินสุดรอบ
ปี บญ
ั ชีของธนาคาร สําหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืนนอกเหนือจากนีจะจัดขึนเมือมีความจําเป็นตามแต่ละกรณี โดย
เรียกการประชุมนีว่า “การประชุมวิสามัญ”
2.2 ธนาคารกําหนดวัน เวลา และสถานทีประชุม คํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ เช่น ช่วงเวลาการ
ประชุมทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานทีจัดประชุมทีสะดวกต่อการเดิน ทาง ทังนี การประชุมผูถ้ อื หุ้น
สามารถจัดผ่านสืออิเล็ก ทรอนิค ส์ได้ ภายใต้บ ังคับ กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบทีเกียวข้อง ตามทีกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับของธนาคาร
2.3 ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าและเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ
คัดเลือกดํารงตําแหน่ งกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เดือนก่อนสินงวดปี บญ
ั ชี โดยธนาคารประกาศหลักเกณฑ์และ
ขั น ตอน วิ ธี ก ารผ่ า นช่ อ งท างต ลาดห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ระเท ศไท ย แล ะเผย แพ ร่ บ น เว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร
(www.cimbthai.com)
2.4 ธนาคารจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม ให้แก่ผู้ถอื หุ้นทางไปรษณีย์ท งฉบั
ั บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึงประกอบด้วย
รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการและหลักเกณฑ์วธิ กี ารในการเข้า
ร่วมประชุม การมอบฉันทะและแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ - One Report) ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ล่วงหน้ าก่อนการประชุมตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด (ไม่น้ อยกว่า วัน) โดยธนาคารมอบหมายให้ บริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของธนาคาร เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือนัดประชุม
ให้แก่ผถู้ อื หุ้นพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี นอกจากนี
ธนาคารจะทํา การเผยแพร่ผ่า นเว็บ ไซต์ธนาคารล่ วงหน้ า อย่า งน้ อย 30 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม และโฆษณาผ่ านทาง
หนังสือพิมพ์รายวันเป็ นเวลา วันติดต่อกันก่อนวันประชุม เพือให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอสําหรับการ
พิจาณาลงมติในแต่ ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถ ือหุ้น ส่งคํา ถามล่ วงหน้ าก่อนวัน ประชุ ม ผู้ถ ือหุ้น ผ่ านทาง E-mail:
cs@cibmthai.com หรือทางไปรษณีย์
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ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉัน ทะให้บุคคล
อืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และเพิมทางเลือกโดยเสนอรายชือกรรมการอิสระของธนาคารเป็ นผูร้ บั
มอบอํานาจแทนในกรณีท ผูี ถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยธนาคารได้จดั เตรียมข้อมูลกรรมการอิสระ เช่น
ประวัติ การศึกษาการดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่งหรือกิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร ลักษณะความสัมพันธ์
ของกรรมการอิสระกับธนาคารหรือบริษทั ย่อยของธนาคาร เป็ นต้น ซึงหนังสือมอบฉันทะทีธนาคารจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ นัน
จะเป็นแบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีกําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ธนาคารจะอํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มเี จ้าหน้าทีลงทะเบียน และ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเพือรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุน้ โดยธนาคารจะนําระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนเพือจัดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระใดทีผูถ้ อื หุน้ นันมีส่วนได้เสียเป็ น
พิเศษ นอกจากนีประธานทีประชุมควรเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ สอบถาม และร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระการ
ประชุม
ประธานกรรมการเป็ น ประธานทีประชุม ผู้ถ ือหุ้น มีห น้ าทีดูแลให้ก ารประชุ ม ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ท ี
เกียวข้อง และข้อบังคับของธนาคาร จัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุมทีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้อย่าง
เหมาะสม
เพือให้ผถู้ ือหุ้นสามารถร่วมตัดสิน ใจในเรืองสําคัญ ได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถอื หุ้นไม่ควร
สนับสนุ นการเพิมวาระการประชุมทีไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผู้ถอื หุ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ก่อนเริมการประชุม ธนาคารจะแจ้งจํานวนและสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ อื หุน้ ทีมอบ
ฉันทะ วิธกี ารประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
ธนาคารสนับสนุนให้กรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุมทุกครัง เพือรับฟงั ความคิดเห็น
และตอบชีแจงข้อซักถาม เรืองทีเกียวข้องให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ
ในกรณีทวาระใดมี
ี
หลายรายการ ประธานทีประชุมจัดให้มกี ารลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการ
แต่งตังกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตังกรรมการ
ธนาคารสนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีสําคัญ และส่งเสริมให้มบี ุคคลทีเป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
ธนาคารจัดทํารายงานการประชุมภายใน วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีการบันทึกรายชือกรรมการและผูบ้ ริหาร
เข้า ร่วมประชุม และกรรมการทีลาประชุม สัด ส่ วนการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการ บันทึกการชีแจงขันตอนการ
ลงคะแนนและวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทีประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ตังประเด็น
หรือซักถาม นอกจากนี ยังมีการบันทึกคํา ถามคําตอบ รายเอียดการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ และ ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื หุน้ เห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียง เพือให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ ทังนีผูถ้ อื หุน้
สามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
ธนาคารเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันทําการถัดไปผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของธนาคาร
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หมวด 3 บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า
คูค่ า้ เจ้าหนี ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอืนๆ ในสังคม ซึงถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาและสร้างเสริมผลการดําเนินงานของ
ธนาคารให้เติบโตอย่างต่อเนื องในระยะยาว จึง กําหนดข้อพึงปฏิบ ตั ิต่อผู้มีส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ไว้ในหลักจริยธรรมและหลัก
จรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct) เพือให้ทุกคนในองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบตั ริ ว่ มกัน
การกําหนดนโยบายต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทําแผนบริ หารงานบุคคล
ธนาคารมีความมุ่งมันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับทังผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิการ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาทางอาชีพและการวางแผนบุคลากรภายในเพือทดแทนตําแหน่ งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมทังในด้า น
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามทักษะทีจําเป็ นในตําแหน่ งงานนันๆ
เพือสนับ สนุ น การเติบโตในสายอาชีพ ต่างๆ อย่างต่อเนื อง ธนาคารได้นําเสนอ Digital & Data Academy ขึนมาเพือช่ วย
พัฒนาทักษะใหม่ๆ ทีจํา เป็ นต่อการเปลียนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับ กลยุท ธ์ของธนาคารในอนาคต
ตลอดจนถึง การพัฒนาภาวะความเป็ นผู้นํา (Leadership) นอกจากนี ธนาคารยังคงส่งเสริม ให้พนักงานมีการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่ อ เนื องนอกเหนื อ จากห้อ งเรีย นในรูป แบบต่ างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรีย นรู้จ ากผู้อ ืน (peer to peer
learning) รวมถึงการเรียนการสอนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านบนมือถือทีสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีทุกเวลาอีกด้วย
นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้ าที
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนของกรรมการ
ื
ในอัตราทีเหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีและ
ความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย รวมทังสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใน
ระดับเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาท
และความรับ ผิด ชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง ประโยชน์ ท ีคาดว่า จะได้ร ับ จากกรรมการแต่ ล ะคน
กรรมการทีได้ร บั มอบหมายหน้ า ที และความรับ ผิดชอบเพิมขึน เช่ น เป็ น สมาชิก ของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยควรได้ร บั
ค่าตอบแทนเพิมทีเหมาะสมด้วย
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุ มตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการพิจารณาค่าตอบแทนให้มคี วามเหมาะสม
สําหรับผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร
นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของธนาคารใช้กบั พนักงานทุกคน โดยนโยบายนี จะทําให้มนใจว่
ั า ธนาคารจะสามารถ
ดึงดูดบุคลากรทีมีความสามารถ และรักษาและจูงใจพนักงานทีมีผลการปฏิบตั งิ านในระดับสูงให้ป ฏิบตั งิ านกับธนาคาร เพือ
ความสําเร็จอย่างยังยืนของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์ทโปร่
ี งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน ตลอดจน
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมือเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษทั ชันนําอืนๆ ในประเทศไทย
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องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ธนาคารกําหนดค่าตอบแทนให้กบั พนักงานทุกคน โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ
ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ส่วนค่าตอบแทนอืน ธนาคารได้กําหนดสิทธิประโยชน์เกียวกับ
การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวติ และประกันอุบตั ิเหตุ เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ และสวัสดิการเงินกู้
ต่างๆ ทังทีมีอยูใ่ นปจั จุบนั และตามทีธนาคารจะประกาศเปลียนแปลงต่อไป
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการกําหนดค่า ตอบแทน สรรหา และการกํา กับ ดูแ ลกิจการ รับผิดชอบในการกํา หนดนโยบายการจ่ าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนรวมถึ
ื
งจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อนของผู
ื
บ้ ริหาร (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(U2) ขึนไป) ซึงรวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุ มตั ิ ซึง
จะเชือมโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคารทังในระยะสันและระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่
ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชีวัดผลการปฏิบตั งิ าน ทังทีเป็ นตัวชีวัดด้านการเงิน ตัวชีวัดด้านลูกค้า ตัวชีวัดเกียวกับการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทังตัวชีวัดด้านบุคลากร ทังนี ผูบ้ ริหารจะได้รบั ค่าตอบแทนทังทีเป็ นตัวเงินและ
ค่าตอบแทนอืนตามทีธนาคารกําหนด
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
ทรัพยากรบุคคลจะกําหนดอัตราค่าตอบแทนทังทีเป็ นตัวเงินและค่าตอบแทนอืนของพนักงานระดับตังแต่ผอู้ ํานวยการ
อาวุโส (U3) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับลักษณะงาน ตําแหน่ งหน้าที คุณวุฒ ิ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
และความรับผิดชอบ เพือนํ าเสนอผูบ้ ริหารซึงมีอาํ นาจอนุมตั ติ ามอํานาจอนุมตั ขิ องธนาคาร พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
กําหนดค่าตอบแทน
การปรับขึนเงิ นเดือนประจําปี
พนักงานของธนาคารและผูบ้ งั คับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในปีทผ่ี านมาและกําหนดเป้าหมายใน
ปีถดั ไป ธนาคารจะพิจารณาปรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบกับ ผลประกอบการของ
ธนาคารเป็ นหลัก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการและได้รบั
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับ ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมและความจําเป็ น
ตามทีธนาคารเห็นสมควร
การจ่ายเงิ นรางวัลพิเศษ (Bonus)
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus) เป็ นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ
ให้พนั ก งานทราบเป็ น รายปี โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบ ัติง านของพนั กงานแต่ ล ะรายทีมีผ ลการ
ปฏิบตั งิ านไม่ตํากว่าเกณฑ์ทคณะกรรมการธนาคารอนุ
ี
มตั ิ รวมถึงต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามทีจะไม่ มีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัล
พิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการและได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
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นโยบายการสรรหาและการแต่งตังกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการทีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตัง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํา กับดูแลกิจการทํ าหน้ า ทีพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือบุ คคลทีมี
คุณ สมบัติเหมาะสมทีจะดํา รงตํา แหน่ งกรรมการ ไม่ มีล ัก ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกํ าหนด และเสนอความเห็น ต่ อ
คณะกรรมการเพือพิจารณาอนุ มตั ิ หรือเพือให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ (แล้วแต่กรณี) โดยมี
หลักเกณฑ์ในการแต่งตังและถอดถอนกรรมการตามทีระบุไว้ในข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวข้อง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รับผิดชอบในการทบทวนและพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุ คคลทีเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่ งผู้บริหารของธนาคารเพือนํ าเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุ ม ัติ และนํ าเสนอต่ อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพือพิจารณาอนุมตั ิ ทังนีธนาคารได้มกี ารจัดทํากระบวนการจ้างผูบ้ ริหารของธนาคารเพือให้มนใจว่
ั า
การสรรหาและการแต่งตังผูบ้ ริหารมีคณ
ุ สมบัตทิ เป็
ี นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่ วยงานกํากับดูแล
อืนๆ
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เรืองสิ ทธิ มนุษยชน
ธนาคารได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ รืองสิทธิมนุ ษยชนตามหลักสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติเพือให้กรรมการผูบ้ ริหาร
และพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีมีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเรืองถินกําเนิดเชือชาติ
เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือทางศาสนา การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คํานึงถึง
การศึกษาอบรมหรือความคิด เห็นทางการเมือง อันไม่ขดั ต่ อบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนู ญ รวมทังการไม่ ร่วมข้องเกียวหรือ
สนับสนุ นหน่ วยงานหรือบุคคลทีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิ ทธิ
ธนาคารไม่ สนับ สนุ น ให้กรรมการผู้บ ริห ารและพนักงานมีก ารกระทํา หรือการดํา เนิ นการทีมีลกั ษณะเป็ น การละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ โดยธนาคารมีนโยบายให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ั
ปญญาหรื
อลิขสิทธิ เช่นการไม่ทาํ ซําดัดแปลงเผยแพร่งานสร้างสรรค์ทมีี ลขิ สิทธิ ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เรืองการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รปั ชันโดยเข้าร่วมใน “โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต” และเพือให้มนใจว่
ั าธนาคารมีแนวปฏิบตั แิ ละข้อกําหนดทีเหมาะสมในการป้องกันคอร์รปั ชัน ธนาคารยังได้จดั ทํา
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรืองการต่อต้านการคอร์รปั ชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรืองการให้ การรับของขวัญและการ
เลียงรับรอง เพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบริษทั ในเครือ ยึดถือและปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด
นโยบายด้านความยังยืน
ธนาคารได้จดั ทํานโยบายด้านความยังยืนสองฉบับ ได้แก่ นโยบายเพือความยังยืน (CIMB Thai Sustainability Policy)
และ นโยบายการให้บริการทางการเงินเพือความยังยืน (CIMB Thai Sustainable Financing Policy) โดยนโยบายดังกล่าวมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื อกํ า หนดแนวทาง ในการดํ า เนิ น งานที อาจมี ค วามเสียงด้า นสิ งแวดล้ อ ม สัง คม และบรรษั ท ภิ บ าล
(Environmental, Social and Governance (ESG)) และผลกระทบต่ อการให้บริก ารทางการเงิน และการระดมเงิน ทุ น ของ
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ธนาคาร เพือให้ธนาคารมีข ้อมู ล ประกอบการตัด สิน ใจต่ างๆให้ส อดคล้อ งกับ ค่านิ ยมหลักและเป้ าหมายขององค์ก รทีมุ่ ง
ให้บริการทางการเงินแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มและชุมชนโดยรวมด้วยความรับผิดชอบและเพือความยังยืน
นโยบายสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการจัดการสิ งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงาน
ธนาคารมุ่งเน้นการดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ถูกสุขอนามัย เพือความปลอดภัยของพนักงานจากภาวะการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ซึงทําให้เกิดแนวทางหรือวิถปี ฏิบตั แิ บบใหม่ (New Normal) ในสถานทีทํางาน โดย
กําหนดมาตรการป้องกันในด้านต่างๆ รวมทังได้จดั ทํานโยบายการอนุรกั ษ์พลังงาน เพือให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงพลังงาน
เกียวกับ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดการพลังงานภายใต้บ ังคับพระราชบัญ ญัติการส่งเสริม การอนุ ร กั ษ์ พลังงาน
(Energy Conservation Policy) โดยมีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานเพือลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ และ
รักษาสิงแวดล้อม
นโยบายการจัดการเรืองร้องเรียน
ธนาคารมีก ารกําหนดมาตรฐานระดับ สูงในการให้บริการลูกค้า ด้วยการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่า งเป็ น ธรรมโปร่งใส และ
เชือถือได้ จึงมีการกําหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในการจัดการเรืองร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมีป ระสิทธิผ ลเพือให้
องค์กรมีความพร้อมในการรับผิดชอบและแก้ไขเรืองร้องเรียนอย่างเป็ นระบบ เพือรักษาชือเสียงและภาพพจน์ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์ทดีี กบั ลูกค้า หากสถานการณ์ทเลวร้
ี ายได้รบั การแก้ไขด้วยความรวดเร็วและรัดกุมก็จะสามารถสร้างความภักดี
และความมันใจทีลูกค้ามีต่อธนาคารได้
การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มชี อ่ งทางและสนับสนุ นให้พนักงาน รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียแจ้งเบาะแสของเรืองราว หรือพฤติกรรม
ทีน่ าสงสัยเกียวกับการกระทําผิดโดยเร็วทีสุด หรือเมือพนักงาน ผูม้ สี ่วนได้เสียเชือหรือสงสัยว่าการกระทํานันขัดแย้งในแนว
ทางการปฏิบตั ิ หรืออาจมีการกระทําผิดเกิดขึนได้ในอนาคต สามารถแจ้งผ่านช่องทางดังต่อไปนี
. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสกระทําความผิ ด




หากพนักงานพบเห็นการคอร์รปั ชันภายในธนาคาร หรือพนักงานไม่แน่ใจว่าการกระทํานันๆ เข้าข่ายการ
คอร์รปั ชัน สามารถแจ้งเบาะแส ขอคําแนะนําหรือหารือก่อนการร้องเรียนได้ท ี 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
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ผูแ้ จ้งเบาะแสต้องระบุชอและนามสกุ
ื
ลจริง ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้ หรือ e-mail รวมถึงชือบุคคล
หรือเหตุการณ์ทร้ี องเรียน เพือแสดงความบริสทุ ธิใจ โดยไม่มเี จตนาให้รา้ ยหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื
หรือธนาคาร
ธนาคารจะตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชือผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูแ้ จ้งข้อร้องเรียน เพือคุม้ ครองผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับ
ผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยจะดําเนินการตามขันตอน และกระบวนการสอบสวนสืบสวนทีกําหนด และบันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ และผูท้ เกี
ี ยวข้องเท่านันจึงจะเข้าถึงข้อมูลได้

. ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน
ธนาคารตระหนักถึงความเสียงด้านชือเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึงกําหนดให้มหี น่วยงานและวิธ ี
ปฏิบตั ิในรับ เรืองร้องเรียนจากลูก ค้า โดยจัดตังหน่ วยงานกลางอิส ระในการบริห ารจัดการเรืองร้องเรีย นของลูกค้า ได้แก่
หน่ วยงานบริหารงานประสบการณ์ ลูกค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยทํางานร่วมกับ ศูน ย์บริการ
ลูก ค้าทางโทรศัพท์ (CIMB Thai Care Centre) และหน่ วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องกับการรับเรืองร้องเรียนของลูกค้าได้ โดย
หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า เป็ นผูบ้ ริหารจัดการเรืองร้องเรียนของลูกค้าผ่านนโยบายและกระบวนการทีจัดตังขึน
ตามหลักเกณฑ์ของกลุ่ม ซีไอเอ็มบีและหน่ วยงานราชการต่ างๆทีเกียวข้อง เพือให้ม ันใจว่าเรืองร้องเรีย นต่างๆ ได้รบั การ
ดําเนินการแก้ไขจากหน่ วยงานผูเ้ ชียวชาญเฉพาะเรืองอย่างมีประสิทธิผล เป็ นธรรม และทันเหตุการณ์
นอกจากนี หน่ วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้ายังรวบรวมข้อมูลเรืองร้องเรียนทีเกิดขึน และข้อมูลความรูเ้ กียวกับ ลูกค้า
จากผลสํารวจตลอดจนความคิดเห็น และคําแนะนํ าของลูกค้าทีรวบรวมจากช่ องทางต่ า งๆ เพือใช้ในการพัฒ นาปรับปรุง
ประสบการณ์ ลูก ค้าให้ดยี งขึ
ิ นอย่างต่ อเนืองในทุก ๆ ด้า น อัน จะนํ าไปสู่ก ารสร้างความผูก พัน ของลูก ค้ากับ ธนาคาร และ
จัดเตรียมข้อมูลเรืองร้องเรียน และความรูเ้ กียวกับลูกค้า เพือรายงานต่ อคณะกรรมการบริหารจัดการประสบการณ์ ของลูกค้า
(Thailand Customer Experience Committee) ค ณ ะก รรม ก าร จั ด ก าร (Management Committee) Board Risk and
Compliance Committee – Compliance Reporting และคณะกรรมการของธนาคารอืนๆ ทีเกียวข้องเป็ นประจํา
ทังนี ตามหลัก เกณฑ์ท ีเกียวข้อง กล่า วคือการจัด การด้านการให้บ ริก ารแก่ลูก ค้าอย่างเป็ น ธรรม (Market Conduct) จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย และแนวทางการปฏิบตั ิในการขายและการให้บริการเกียวกับผลิต ภัณฑ์ในตลาดทุนทีเป็ นหน่ วย
ลงทุนและตราสารหนี (Fair Dealing) จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารต้องแจ้งให้
ลูกค้าทราบถึงช่องทางร้องเรียนต่อทางการ ดังนี

ศูนย์คมุ้ 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 วยงานทีกํากับ โดยเปิ ดเผยแบบแสดงรายการข้อมูล ประจําปี /รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report)
(เริมตังแต่ปี 2565 เป็นต้นไป) ฯลฯ เพือเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มี
ความเท่าเทียมกัน
2. ธนาคารได้เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของหน่ วยงานทีกํากับ ดูแล
เช่ น การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อํานวยความสะดวกโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เกี
ี ยวข้องติดต่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
. ประเภทของข่าวสารทีมีการเปิดเผย
. . การเปิ ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบ การเปิดเผยรายการย่อ
แสดงทรัพย์สนิ และหนีสินทุกวันที ของเดือน ตลอดจนการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ ยจัดการ (Management
Discussion and Analysis: MD&A) เพือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
. . รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ - One Report)
. . นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือง การต่อต้านคอร์รปั ชันฯลฯ
. . ข้อมูลสารสนเทศของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธกี ารเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตามทีตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนดแนวทางไว้
. . ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลในเรืองดังต่อไปนีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 1 One Report) ของธนาคาร
(1) โครงสร้างการบริห ารจัดการของธนาคาร (Organization Chart) โดยให้ร ะบุ รายชือและตํ าแหน่ งของผู้มี
อํานาจในการจัดการ รวมทังผูบ้ ริหารสูงสุดหน่ วยงานบริหารความเสียง ผูบ้ ริหารสูงสุดหน่ วยงานกับการปฏิบตั ิงาน
และผูบ้ ริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายในด้วย
(2) รายชือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีถือหุน้ ธนาคารสูงสุด 10 อันดับแรก จํานวนหุน้ และสัดส่วนการ
ถือหุน้
(3) จํา นวนครังการประชุม ในแต่ ละปี ของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุด ย่อยทีธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกํา หนด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ Board Risk and Compliance Committee คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รวมทังจํานวนครังทีกรรมการแต่ละรายเข้าประชุม
(4) รายชือของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ดย่อยทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ได้แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ Board Risk and Compliance Committee คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และ
การกํากับดูแลกิจการ โดยระบุประเภทกรรมการว่าเป็ นกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการทีไม่เป็ น ผูบ้ ริหาร หรือ
กรรมการอิสระ และขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการแต่ละชุด
(5) รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
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(6) หน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลียนแปลงในองค์ประกอบรวมทังการเปลียนแปลงทีมี
นัยสําคัญต่อการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
(7) นโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการและผูม้ อี าํ นาจในการจัดการของธนาคาร
ั
(8) นโยบายการจ่ายเงินปนผลของธนาคาร
(9) นโยบายเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนขององค์กร ซึงรวมถึงปจั จัยทีใช้ในการพิจารณาการประเมินผล
การดําเนินงานในภาพรวม เป้าหมายและการดําเนินงาน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และวิธหี รือเครืองมือในการจ่ายค่าตอบแทนเพือให้สะท้อนความเสียง (หากมี) โดยให้เปิ ดเผยนโยบายเกียวกับการ
กําหนดค่าตอบแทนเฉพาะสําหรับกลุม่ กรรมการ ผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ และหน่ วยงานหรือผูท้ ก่ี อให้เกิดความเสียง
ทีสําคัญด้วย
(10) ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย โดยเปิ ดเผยทังยอด
รวมและแยกมาตราทีถูกเปรียบเทียบปรับภายใต้กฎหมายทีใช้ในการกํากับดูแล ทังนี ในการเปิดเผยข้อมูลค่าปรับที
มีสาเหตุมาจากการให้บริการทีไม่เป็นธรรม ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
2.2 ช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศ ประกอบด้วยช่องทางต่างๆดังนี
2.2.1 การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (SET Link: SEP) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีตลาดหลักทรัพย์ฯ
กําหนด
- การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ ยจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ - One Report)
- งบการเงินของธนาคาร
- มติทประชุ
ี มคณะกรรมการธนาคาร ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และสารสนเทศต่างๆ
2.2.2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2.3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.2.4 เว็บไซต์ของธนาคาร www.cimbthai.com
2.2.5 สือมวลชน สือสิงพิมพ์ต่างๆ
2.2.6 การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
2.2.7 การพบปะให้ขอ้ มูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/ One-on-One Meeting)
2.2.8 การจัดหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์
3. เลขานุ การบริษทั และงานบริหารทัวไปและสือสารองค์กรมีหน้าทีดูแลในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทีเป็ น ประโยชน์ ต่ อผู้ถอื หุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ท เกี
ี ยวข้อง ทังนี ผู้ท ีสนใจ
สามารถติด ต่ อ หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ข องธนาคารได้ท ีหมายเลขโทรศัพ ท์ หรือ e-mail:
ir@cimbthai.com
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หมวด 5 การควบคุมภายในและการบริ หารความเสียง
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารการจัดความเสียงทีเหมาะสม การรายงานทางการเงินทีเพียงพอ ครบถ้วน การทบทวนงานและพัฒนา
ระบบงานของด้านตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประชุมร่วมกับ ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเพือปรับปรุงแก้ไขอย่าง
จริงจัง ในการประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
ธนาคารจัดโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบัตงิ านเพือให้ม ีระบบบริหารความเสียงและระบบการควบคุมภายในทีดี
เพือให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมันคงและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี นอกจากนี ธนาคารตรวจสอบและติดตามประเมิน
ความเพียงพอ ประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือง
องค์กรและสภาพแวดล้อม
ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยคํานึงถึงการแบ่งแยกหน้าทีทีเหมาะสมเพือให้มรี ะบบบริหารความเสียงและการควบคุม
ภายใน รวมทังระบบควบคุมติดตามและตรวจสอบทีมีประสิทธิผล (Three Lines of Defense) นอกจากนี ธนาคารยังมีการติดตาม
ดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่างต่อเนืองให้เป็ นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตั ติ ่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็ นธรรม ธนาคารมีการจัดทําแผนธุรกิจระยะสันและระยะกลางเพือกําหนดแผนกลยุทธ์และทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจ ซึงมีการสือสารให้พนักงานระดับบริหารทังองค์กรได้ทราบและนําไปดําเนินการให้บรรลุแผนและเป้าหมายทีวางไว้


การบริ หารความเสียง
ธนาคารให้ค วามสําคัญ ต่ อการบริห ารและจัดการความเสียงทังจากป จั จัย ภายในและภายนอก คณะกรรมการ
ธนาคารแต่งตัง Board Risk and Compliance Committee เพือกําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบตั ิง านให้เป็ น ไปตามกรอบการกํา กับดูแลความเสียงทีกําหนดไว้ โดย Board Risk and Compliance Committee รวมทัง
คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ Board Risk and Compliance Committee ได้แก่คณะกรรมการบริห ารความเสียง เป็ น ผู้กําหนด
กรอบการดูแลความเสียง นโยบายและระเบียบงานต่างๆ ในการบริหารความเสียงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการ
ควบคุมและติดตามความเสียงต่างๆ และเสริมสร้างให้มวี ฒ
ั นธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง


การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร
ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ รวมทังมีการ
แบ่งแยกหน้าทีระหว่างผูบ้ ริหารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเป็ นกลไกสําคัญในการถ่วงดุลอํานาจการบริหาร (Check and Balance)
โดยจัดทําเป็ นระเบียบงานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการทบทวนอย่างสมําเสมอ
ฝา่ ยบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาทุกครัง ในกรณีทธนาคารให้
ี
สนิ เชือแก่หรือลงทุนในกิจการ
ทีธนาคาร ผูถ้ อื หุน้ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร รวมทังผูท้ เกี
ี ยวข้องมีผลประโยชน์เกียวข้อง ส่วนธุรกรรมการขาย ให้ ให้เช่า
รับซือ หรือเช่าทรัพย์สนิ ใดๆ กับกรรมการผูม้ อี าํ นาจจัดการ ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่และผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ติ าม
นโยบายทีธนาคารกําหนด
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นอกจากนี ธนาคารมีหน่ วยงานกํากับ การปฏิบตั ิงานทําหน้ าทีควบคุม ติดตามเพือให้ม นใจว่
ั
าการดําเนิ นงานของ
ธนาคารเป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่ วยงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในซึงเป็ นหน่ วยงานอิสระทําหน้ าทีตรวจสอบเพือให้ม นใจว่
ั
าการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหน่ วยงานต่ างๆ ให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีดี
ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล
ธนาคารใช้นโยบายและวิธกี ารทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทเป็
ี นทียอมรับโดยทัวไปและเหมาะสมกับธุรกิจ
ของธนาคาร ธนาคารมีการพัฒนาจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลอืนๆ อย่างสมําเสมอเพือให้สามารถใช้ขอ้ มูลที
สําคัญ ได้อย่ างเพียงพอและทันเวลา ธนาคารมีระบบการควบคุมการใช้งานและจัดเก็บเอกสารสําคัญ ทางอิเล็กโทรนิ ก ส์อย่าง
เหมาะสมและรัดกุม นอกจากนี ธนาคารมีการสือสารนโยบายระเบียบปฏิบตั งิ านไปยังพนักงานทีเกียวข้องทุกระดับ


ระบบการควบคุมและติดตาม
ธนาคารมีระบบการควบคุมและสอบทานการปฏิบ ัติงานให้เป็ นไปตามกลยุท ธ์ นโยบาย ระเบีย บวิธ ีป ฏิบัต ิงาน
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในทีธนาคารกําหนดไว้ ทังนี ธนาคารมีการจัดทําแผนงาน
ประจําปี ซึงจะมีการทบทวนเป็ นระยะๆ เพือให้การดําเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามเพือให้มนใจว่
ั ามีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเป็ น
ทีน่าพอใจ


การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการมีมาตรการป้องกันเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเกียวโยงกัน
หรือรายการระหว่างกันทีไม่เหมาะสม โดยได้กาํ หนดในนโยบาย ดังนี

นโยบายในการพิจารณาให้สนิ เชือ หรือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือ ทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ
แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของธนาคาร และผูท้ เกี
ี ยวข้อง หรือแก่กจิ การทีมีผลประโยชน์เกียวข้องกับธนาคาร กรรมการ หรือผูม้ อี าํ นาจใน
การจัดการของธนาคาร ซึงอัตราส่วนในการทําธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามอัตราส่วนทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ทังนี ธุรกรรมดังกล่า วจะได้รบั อนุ ม ัต ิจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉั น ท์ โดยไม่ มีก รรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการทีมี
ผลประโยชน์ เกียวข้อ งกับ การให้สนิ เชือ ลงทุ น ก่ อภาระผูก พัน หรือทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้ส นิ เชือนั นๆ เข้าร่วม
พิจารณาอนุ มตั ิ
นอกจากนี ธนาคารยังมีน โยบายเกียวกับ ข้อห้ามและหลัก เกณฑ์ในการให้สนิ เชือ ก่ อภาระผู กพัน หรือ ทํา
ธุรกรรมทีมีล ักษณะคล้า ยการให้สนิ เชือแก่กรรมการ ผู้ม ีอํานาจในการจัดการของธนาคารและ/หรือบริษัทลูก ในกลุ่ม ธุรกิจทาง
การเงิน ของธนาคาร รวมถึง ผู้ท ีเกียวข้องกับ บุ คคลดัง กล่าว ซึงมีก ารกํ า กับ ดูแ ลและดํา เนิน การทีเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ แ ละ
ข้อกําหนดของกฎหมาย และหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง

นโยบาย Conflict Management and Chinese Wall และนโยบาย Personal Account Dealing ซึ งกํ า หนด
จรรยาบรรณ ข้อห้าม หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั สิ าํ หรับการป้องกันการล่วงรูห้ รือใช้ขอ้ มูลภายในของลูกค้าซึงยังไม่มกี ารเปิ ดเผย
ทางสาธารณะไม่วา่ จะเพือประโยชน์ตนเองหรือบุคคลใดๆ อันเนืองจากการปฏิบตั หิ น้าทีตามทีได้รบั มอบหมายจากธนาคาร

นโยบายเกียวกับการดําเนินธุรกรรมสําคัญ ซึงกําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้แก่ การตก
ลงเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน และ/หรือ การตกลงเข้าทํารายการเพือก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทสํี าคัญ และ/
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หรือ สิทธิในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ทสํี าคัญของธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับ
ดูแลทีเกียวข้อง
การกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายและกําหนดเป็ น ระเบียบงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนั กงานของ
ธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรทียังไม่ บรรลุนิ ติภ าวะใช้ขอ้ มูลภายในอันเป็ น สาระสําคัญและมีผลกระทบต่ อการเปลียนแปลง
หลักทรัพย์ของธนาคาร ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพือทําการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง
เดือนก่อนทีข้อมูลนันจะออกสูส่ าธารณชน
นอกจากนี กรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง ตังแต่ ระดับ รองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ข นไป
ึ
หรือผู้ดํา รงตํ า แหน่ ง
เทีย บเท่า และ ผู้ดํารงตํ าแหน่ งระดับ บริห ารหน่ ว ยงานขึนไปหรือ เทีย บเท่ าในสายงานบัญ ชีห รือการเงิน รวมถึง บุ ค คลทีมี
ความสัมพันธ์กบั กรรมการหรือผู้บริหาร ได้แก่คสู่ มรสหรือผูท้ อยู
ี ก่ นิ กันฉันสามีภริยา (แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) บุตรทียังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ และนิตบิ ุคคลทีกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือคูส่ มรสหรือผูท้ อยู
ี ่กนิ กันฉันสามีภริยา (แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) หรือบุตรที
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดและมีสดั ส่วนการ
ถือหุน้ มากทีสุดในนิตบิ ุคคลดังกล่าว มีหน้าทีต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือล่วงหน้า รวมถึงรายงานการเปลียนแปลง
การถือหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีมีการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญา
ซือขายล่วงหน้า ต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และนําส่งสําเนารายงาน
ดัง กล่าวให้กบั เลขานุ ก ารบริษัทและงานบริห ารทัวไปภายในกําหนดเวลาเดียวกัน เพือเป็ นข้อมู ลเกียวกับการถือหุ้น และ/หรือ
หลัก ทรัพ ย์ข องธนาคาร ทังนี ธนาคารได้กําหนดนโยบายให้ก รรมการของธนาคารเปิ ด เผยการซือขายหุ้นและการถือ ครอง
หลักทรัพย์ของธนาคาร โดยให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบด้วย


รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพือควบคุมและติดตามดูแลการทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการผู้บริหารและบุคคลทีมีความเกียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ธนาคารจึงกําหนดนโยบายการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร (รายงานการมีส่วนได้เสีย) โดย
ให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีมีความเกียวข้องต่อเลขานุ การบริษทั ภายใน วันทํา
การนับจากสินสุดรอบระยะเวลาครึงปี ( เดือน) และเมือมีการเปลียนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ซึงเลขานุ การบริษัท จะนําเสนอสําเนา
รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพือทราบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที
เลขานุการบริษทั ได้รบั รายงานจากกรรมการและผูบ้ ริหารนัน
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ขอบเขตของนโยบาย เรือง หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
นโยบายฉบับนีบังคับใช้กบั บริษทั ลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย
การติ ดตาม
นโยบายฉบับนีต้องได้รบั การทบทวน และปรับปรุงเป็ นประจําทุกปี เพือให้มนใจว่
ั านโยบายดังกล่าวได้รบั การพัฒนาให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนดของทางการ

หมายเหตุ นโยบายนีอยูภ่ ายใต้กฎหมายพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดดูควบคูก่ บั นโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร
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