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สารจากกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

 
ธนาคารไดต้ระหนักถงึความสาํคญัในหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ  โดยเชอืมนัว่า การเตบิโตทางธุรกจิตอ้งดาํเนินอยู่

ภายใต้ระบบการกํากบัดูแลกิจการทีด ีธนาคารจึงมุ่งพัฒนาด้านการกํากบัดูแลกิจการให้ทันการณ์อยู่เสมอ คํานึงถึงความ

รบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึงเป็นปจัจยัสาํคญัอนัจะนําไปสู่การเพมิขดีความสามารถในการ

แข่งขนั การเพมิมูลค่าเงนิลงทุนใหผู้ถ้อืหุน้ในระยะยาวตลอดจนการเจรญิเตบิโตอย่างยงัยนืและมเีสถยีรภาพ สามารถยกระดบั

มาตรฐานการกาํกบัดแูลกจิการและการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้  

 
นอกจากนี ธนาคารไดย้ดึหลกัปฏบิตัเิกยีวกบัหลกัจรยิธรรมและหลกัจรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct) 

เป็นพืนฐานทีสําคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกํากับดูแลกิจการทีด ีเป็นรากฐานสําคัญของความมันคงและการ

เจรญิเตบิโตทยีงัยนื ตลอดจนเป็นสงิทจีะสนบัสนุนใหอ้งคก์รสามารถบรรลุความมุ่งหมายทกีาํหนดไว ้ 

 
เพอืใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของธนาคาร ยดึถอืในการปฏบิตัิหน้าทตีามความรบัผดิชอบสอดคลอ้งกบั

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี คณะกรรมการจงึเหน็ควรใหม้กีารพจิารณาทบทวนและปรบัปรุงหลกัการกาํกบัดแูลกจิการดงักล่าว

ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีสีําหรบับรษิัทจดทะเบียน (Corporate Governance 

Code: CG Code 2560) เพอืสรา้งความเชอืมนัใหก้บันกัลงทุนก่อใหเ้กดิผลประกอบการทดีใีนระยะยาว น่าเชอืถอืสาํหรบัผู้ถอืหุน้

และผูท้เีกยีวขอ้งเพอืประโยชน์ในการสรา้งคณุคา่ใหก้จิการอย่างยงัยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของทงัภาคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจน

ตลาดทุนและสงัคมโดยรวม   

 

 

 

 

 

(นายพอล วอง ช ีคนิ) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

15 ธนัวาคม 2564 

 



  

 

 

วิสยัทศัน์ 

“กา้วไปสูก่ารเป็นธนาคารชนันําของอาเซยีนทขีบัเคลอืนดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั” 

 

พนัธกิจ 

 “สรา้งองคก์รใหเ้ตบิโตกา้วหน้า อยา่งยงัยนื เพอืสรา้งคณุคา่ใหล้กูคา้และสงัคม ดว้ยบรกิารการเงนิทดีเียยีม กา้วทนัเทคโนโลย ี

และเครอืขา่ยอาเซยีนทแีขง็แกรง่” 

 

ค่านิยมองคก์ร 

• มุ่งมนัสรา้งผลการดาํเนินงานทแีขง็แกรง่ 

• โปร่งใส และรบัผดิชอบ 

• เปียมดว้ยพลงัสรา้งสรรค ์ ผลกัดนัสู่จุดหมาย 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
การกาํกบัดแูลกจิการ  เป็นระบบทจีดัใหม้โีครงสรา้งและกระบวนการความสมัพนัธ์ระหว่างหน้าทแีละความร่วมมอืกนัของ

คณะกรรมการ  ฝา่ยจดัการ และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี  เป็นกรอบในการกาํหนดทศิทาง วตัถุประสงค ์และวธิกีารต่างๆ เพอืใหอ้งคก์ร

บรรลุตามเป้าหมายและพนัธกจิ เพมิขดีความสามารถในการแข่งขนัและมูลค่าในกจิการ อนันําไปสู่ความเจรญิเติบโตและความ

มนัคงในระยะยาว   

 

ธนาคารไดก้ําหนดกรอบโดยยดึหลกัการสาํคญัอนัเป็นหลกัมาตรฐานสากลสาํหรบั คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนักงาน 

ดงัน ี   

1. ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ และการกระทาํทสีามารถอธบิายและชแีจงได ้ (Accountability) 

2. ความสาํนึกรบัผดิชอบในภาระหน้าทแีละปฏบิตัหิน้าทดีว้ยขดีความสามารถ  สําหรบัการกระทาํของตนทมีต่ีอผูม้สีว่น

ไดเ้สยีทงัหลายโดยเฉพาะต่อผูถ้อืหุน้ (Responsibility)   

3. การเคารพในสทิธแิละการปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment) 

4. การเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ (Transparency) 

5. ยดึถอืหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณเป็นพนืฐานในการประกอบธรุกจิ (Code of Ethics and Conduct) 

6. การสรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บัธนาคารและเพมิคุณค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว (Creation of Long Term Value 

Added) โดยกําหนดพันธกิจเพือสร้างองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยงัยนื (Sustainable Organization) ตลอดจน

คาํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอนืประกอบ ประสานดลุยภาพทดีรีะหวา่งความแตกต่างของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแต่

ละกลุ่มและกบัธนาคารดว้ยความเป็นธรรมแกทุ่กฝา่ย 

7. การเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสงิแวดลอ้ม (Good Corporate Citizenship) 

8. ความสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตป้จัจยัการเปลยีนแปลง (Corporate Resilience) 

 

หมวด    โครงสร้างและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ                                   
 

1.   โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 ภาวะผู้นํา และวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการมบีทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูลกจิการ มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการกาํหนดวตัถุประสงค ์ทศิทาง นโยบาย 

เป้าหมายและกลยทุธเ์พอืใหก้ารดาํเนินงานของธนาคารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทงัตดิตาม ประเมนิผล และ

ดูแลผลการดําเนินงานของธนาคารอย่างสมําเสมอ ทงันี ประธานกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบในการเป็นผู้นําของคณะกรรมการ 

ตลอดจน เสรมิสรา้งใหก้รรมการทุกคนมสี่วนร่วมในความรบัผดิชอบ และแสดงความคดิเหน็ในฐานะกรรมการอย่างเท่าเทยีมกนั 

โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุขององคก์รและผลการปฏบิตัหิน้าทตี่อผูถ้ือหุน้อยา่งเป็นธรรม  

 

1.2 องคป์ระกอบและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

1.2.1 คณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒทิมีคีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ทหีลากหลาย และมคีวามสามารถเฉพาะ

ดา้นทเีป็นประโยชน์กบัธนาคาร โดยมีกรรมการทมีีความรู้หรอืประสบการณ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างน้อย  คน ทังนี 

คณะกรรมการควรพจิารณากาํหนดองคป์ระกอบความรู ้ความชาํนาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการธนาคาร (Board Skill Matrix) 

ทเีป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธรุกจิของธนาคาร และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
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1.2.2  ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ธนาคารไดก้ําหนดจาํนวนคณะกรรมการใหม้ไีม่น้อยกวา่  คน และไม่เกนิ  คน และกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมถีนิทอียูใ่นราชอาณาจกัร 

1.2.3   คณะกรรมการของธนาคารโดยความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นผู้บริหารและ

กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร และควรมกีรรมการอสิระมากกวา่กงึหนึง  

1.2.4  คณะกรรมการธนาคารจะต้องแต่งตงักรรมการอสิระ หรอืกรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิารคนหนึงเป็นผู้ดาํรงตําแหน่งประธาน

กรรมการโดยไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่ มกีารแบ่งแยกอํานาจหน้าทรีะหว่างกนัอย่างชดัเจน เพอืแบ่งแยก

อาํนาจหน้าทใีนการกาํหนดนโยบาย การกาํกบัดแูล และการบรหิารงานประจาํออกจากกนั ไม่ใหค้นใดคนหนึงมอีาํนาจโดยไม่จํากดั 

ประธานคณะกรรมการต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพือให้

คณะกรรมการชดุยอ่ยแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

ทงันี “กรรมการอสิระ” และ “กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร” ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีาํหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศ

ไทยท ีสนส. /  เรอืง ธรรมาภบิาลของสถาบนัการเงนิ และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนททีจ. /  เรอืง การ

ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นทอีอกใหม่  รวมทงัการแกไ้ขประกาศในเรอืงดงักล่าวใด ๆ (ถ้าม)ี และกรรมการอสิระ

จะต้องถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ทมีีสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผู้ถอืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของธนาคาร โดยใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเกยีวขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน ๆ ดว้ย ซงึขอ้

หา้มกรรมการอสิระไม่ใหถ้อืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 0.5 นี ถอืเป็นเกณฑท์เีขม้กว่าขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ซงึกําหนดไวว้า่กรรมการอสิระต้องถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัท

ยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัทตีนเป็นกรรมการ 

 

1.3 การสรรหา การแต่งตงั และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1.3.1 ธนาคารมกีระบวนการสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการทโีปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการไดม้อบหมาย

ใหค้ณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการทําหน้าทพีจิารณาคดัเลอืก และเสนอชอืบุคคลทมีคีณุสมบตัิ

เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทเีกยีวขอ้งทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีกฎหมายกําหนด 

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพอืพจิารณาอนุมัติ หรอืเพอืให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัต ิ

(แล้วแต่กรณี)  โดยไม่วา่ในกรณีใดๆ การแต่งตงักรรมการใหม่หรอืการแต่งตงักรรมการเดมิใหก้ลบัมาดาํรงตําแหน่งอกีครงัหนึงนัน 

ธนาคารจะตอ้งนําเสนอเพอืขอความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย  

1.3.2   กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามขอ้บงัคบัของธนาคาร คอื ในการประชุมผู้ถือหุน้สามญัประจําปีทุกครงั กรรมการ

จาํนวนหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทจีะพงึมจีะตอ้งออกจากตําแหน่ง และในปีต่อ ๆ ไป ใหก้รรมการทอียูใ่นตําแหน่งนานทสีดุ

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้ 

1.3.3 กาํหนดใหก้รรมการอสิระสามารถดาํรงตําแหน่งต่อเนืองไม่เกนิ  ปี นบัจากวนัทไีดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ

อสิระครงัแรก ทงันี ในการนับระยะเวลาดาํรงตําแหน่งกรรมการ ใหน้ับรวมระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งดงักล่าวในบรษิทัในกลุ่ม

ธรุกจิทางการเงนิของธนาคารดว้ย  

 อนึง กรรมการอสิระทดีาํรงตาํแหน่งยงัไม่ครบ 9 ปี หากพน้จากตําแหน่งกรรมการอสิระของธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธรุกจิ

ทางการเงนิของธนาคารไม่ถงึ 2 ปี โดยในช่วงเวลาดงักล่าวไม่ไดด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีาํนาจในการจดัการ ที

ปรกึษา หรอืเป็นพนักงาน ของธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของธนาคารนัน สามารถกลบัมาดาํรงตําแหน่งกรรมการ

อสิระอกีได ้โดยตอ้งนบัระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งต่อเนืองจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระในทุกครงั 
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1.4 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน 

คณะกรรมการตระหนักถงึความสาํคญัในการปฏิบตัหิน้าทีอย่างมปีระสทิธภิาพในฐานะกรรมการและผูบ้รหิารของธนาคาร  จงึมี

นโยบายกาํหนดจํานวนบรษิทัทกีรรมการ ผูจ้ดัการ และผูม้อีาํนาจในการจดัการ สามารถไปดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอนืให้

สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัิทีดตีามหลกัการกํากบัดูแลกจิการของหน่วยงานกํากบัดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี 

1.4.1  กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูม้อีาํนาจในการจดัการและทปีรกึษาของของธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ หรอืกรรมการ

ทเีป็นผูบ้รหิาร อยา่งใดอยา่งหนึงหรอืหลายอยา่ง ในบรษิทัอนืไดไ้ม่เกนิ  กลุม่ธรุกจิ โดยไม่รวมการดาํรงตาํแหน่งในธนาคาร  

1.4.2  กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีาํนาจในการจดัการ และทปีรกึษาของธนาคารสามารถเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยท์งัในประเทศและต่างประเทศไดไ้ม่เกนิ  บรษิทั (นับการดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการของธนาคารเป็น 1 บรษิทัดว้ย) 

โดยไม่นบัรวมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ธีนาคารไดม้าจากการปรบัโครงสรา้งหน ี 

1.4.3  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทบีรหิาร และผู้บรหิารระดบัสงูจะไปดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัอนื

จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อนดํารงตําแหน่ง โดยคณะกรรมการจะพจิารณาถงึประเภทของตําแหน่งกรรมการ

และจํานวนบรษิทัทสีามารถไปดาํรงตําแหน่งได ้ทงันี การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอนืๆ ตอ้งไม่ขดักบัขอ้กาํหนด หรอืกฎเกณฑ์ของ

หน่วยงานกาํกบัทเีกยีวขอ้ง และตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน  วนั นบัตงัแต่วนัทไีดร้บัการแต่งตงัหรอืวนัทดีาํรงตําแหน่ง 

1.4.4  ผู้บรหิารระดบัสูงของธนาคารต้องไม่ปฏิบตัิหน้าทเีป็นพนักงานเต็มเวลาทีองค์กรอนื เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทย

พจิารณาแลว้เหน็ว่าการปฏบิตัหิน้าททีอีงคก์รอนืนนั ไม่สง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทใีนธนาคาร 

 
1.5  คณะกรรมการแต่งตงัเลขานุการบริษทั เพอืทําหน้าทใีหค้าํแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกยีวขอ้งแก่

กรรมการ รวมทงัดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีดงันี  

- ใหค้าํปรกึษา และคาํแนะนําเบอืงตน้แก่กรรมการ ในขอ้กฎหมาย ระเบียบวธิปีฏบิตัขิอ้บงัคบัต่างๆของ

ธนาคาร ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

- จดัใหม้ีและดาํเนินการเรอืงการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผูถ้ือหุน้ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และขอ้บงัคบัของธนาคาร และบนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อื

หุน้ รวมทงัตดิตามใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามมตคิณะกรรมการ มตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้ 

- จดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุและรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคาร 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/

รายงานประจาํปี (แบบ -  One Report) 

- ดาํเนินการจดัเตรยีมเอกสารและขอ้มูลทเีป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าทขีองกรรมการใหม่ แนะนํา

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ และแนวทางการดาํเนินธุรกจิของธนาคารใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

- จดัให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สมัมนาต่างๆ เพอืเพิมพูนความรู้ และพฒันากรรมการให้มีทักษะและ

ประสบการณ์ทกี่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการทาํหน้าทกีรรมการ 

- ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นทรีบัผดิชอบต่อหน่วยงานทกีาํกบัธนาคารเป็น

กฎระเบยีบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 

- ตดิต่อและสอืสารกบัผูถ้อืหุน้ทวัไป ใหไ้ดร้บัทราบสทิธติ่างๆ ของผูถ้อืหุน้ และขา่วสารของธนาคาร 

- ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศ/กาํหนด 

- อบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนืองดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทเีลขานุการบรษิทั 
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2. บทบาท หน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร 

 
หน้าทีของคณะกรรมการ 

1. ดแูลให้กรรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) และซอืสตัยส์จุรติต่อ

องคก์ร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิปีระชุมผูถ้ือ

หุน้ 

2. ดแูลใหม้นีโยบาย หรอืแนวทางทไีดก้าํหนดไวร้วมทงัมกีระบวนการอนุมตักิารดาํเนินงานทสีาํคญั (เช่น การลงทุน การ

ทําธุรกรรมทีมีผลกระทบต่อกจิการอย่างมนีัยสําคญั การทํารายการกบับุคคลทเีกยีวโยงกนั การไดม้า/จําหน่ายไปซึง

ทรพัยส์นิ การจา่ยเงนิปนัผลเป็นตน้) เป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด 

3. กาํหนดนโยบาย  กลยทุธ์ และ เป้าหมายหลกัของกจิการ (objectives) การดาํเนินกจิการของธนาคาร รวมทงัพจิาณา

อนุมตันิโยบาย และทศิทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากบัควบคมุดแูลใหฝ้่ายจดัการดําเนินการใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายทกีาํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพอืเพมิมูลคา่ทางการเงนิใหแ้ก่ธนาคารลกูคา้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

และสงัคมโดยรวมและคาํนึงถงึการดาํเนินธรุกจิอยา่งยงัยนื 

4. เสนอชอืบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมเพอืใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตงักรรมการ ตลอดจนสนับสนุนการใชส้ทิธขิองผูถ้อื

หุน้ในการแต่งตงักรรมการ โดยเปิดชอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชอืบุคคลอนืเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

5. สรรหาผูม้คีวามรูค้วามสามารถทมีคีณุสมบตัเิหมาะสม เพอืดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู นอกจากน ีเพอืใหก้ารดาํเนิน

ธรุกจิเป็นไปอย่างต่อเนือง คณะกรรมการควรกาํกบัดแูลใหม้แีผนสบืทอดตําแหน่ง เพอืเป็นการเตรยีมสบืทอดตําแหน่ง

ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

6. อนุมตังิบประมาณในการดาํเนินงานโดยพจิารณารว่มกบัฝา่ยจดัการ 

7. มอบอาํนาจใหผู้บ้รหิารสามารถดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  กรณีทเีป็นเรอืงสาํคญั มผีลกระทบสงูและเป็นเรอืงที

มใิช่ธุรกจิปกตขิองธนาคาร เช่น การลงทุนในธุรกจิอนื การทํารายการขนาดใหญ่ เป็นต้น  หรอืเรอืงทผีูบ้รหิารมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเพอืลดความเสยีงดา้นการจดัการ และหากกฎเกณฑ์ของ

ทางการกาํหนดวา่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกยีวกบัรายการดงักล่าว 

8. กาํหนดเรอืงทฝีา่ยจดัการจะตอ้งนําเสนอต่อทปีระชุมคณะกรรมการธนาคาร  

9. กําหนดมาตรการเพอืให้ผู้บรหิารดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานทกีําหนด  และดูแลให้ผู้บรหิารมีการ

ถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยงัพนักงานทุกระดบัขององคก์ร 

10. กาํกบั ตดิตาม ดูแลใหฝ้่ายจดัการบรหิารงานใหธ้นาคารดาํเนินกจิการเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดในสญัญาที

เกยีวขอ้ง 

11. กาํกบัดแูลใหธ้นาคารและบรษิทัลูกในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร มกีารกาํหนดปจัจยัความเสยีง ประเมนิความ

เสยีง หามาตรการจดัการความเสยีงตดิตามและตรวจสอบความเสยีง ตลอดจนพจิารณาทบทวนระบบบรหิารความเสยีง

อย่างสมําเสมอรวมทงัดูแลให้มีการปลูกฝงัวฒันธรรมองค์กรทีคํานึงถึง ความเสยีง (Risk Culture) โดยมีโครงสร้าง

คา่ตอบแทนทมีปีระสทิธผิลและมกีรอบการกาํกบัดแูลความเสยีงทดี ี 

ทงันี หน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเกยีวกบักรอบการกาํกบัดแูลความเสยีงทดี ีมดีงันี 

12. กาํหนดหรอือนุมตันิโยบายและกลยุทธก์ารบรหิารความเสยีงโดยรวม นโยบาย การทําธุรกรรมหรอืออกผลติภณัฑใ์หม่ 

และระดบัความเสยีงทียอมรบัได้ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะ ความเสยีง (Risk Profile) ลกัษณะการดําเนินธุรกิจของ

ธนาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธรุกจิทางการเงนิของธนาคาร (Business Model)  
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13. ดูแลให้ธนาคารและบรษิัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิของธนาคาร มีนโยบายและกระบวนการดําเนินธุรกจิ (Risk-

Taking Policies and Processes) ซงึรวมถงึกระบวนการกําหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากมี) ทสีอดคล้อง

กบันโยบายและกลยทุธ์การบรหิารความเสยีงโดยรวม และระดบัความเสยีงทยีอมรบัได ้

14. มอบหมายและดแูลใหผู้บ้รหิารระดบัสงูกาํหนดเพดานความเสยีง (Risk Limit) ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเสยีงทยีอมรบั

ได ้รวมทงัสอืสารใหบุ้คคลทเีกยีวขอ้งรบัทราบและเขา้ใจอยา่งสมาํเสมอ  

15. มอบหมายและดแูลใหผู้บ้รหิารระดบัสงูกาํหนดนโยบายในรายละเอยีด กระบวนการ และระบบการบรหิารความเสยีงใน

ภาพรวมและความเสยีงประเภทต่าง ๆ รวมทงัแนวทาง หรอืวธิปีฏบิตัใินการระบุ ประเมนิ ตดิตาม ควบคมุ และรายงาน

ความเสยีง  

16. อนุมตัโิครงสรา้งองคก์รทเีออือาํนวยต่อการตดิตาม กํากบั ควบคุม ตรวจสอบ การปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

กลยทุธ ์กระบวนการ และวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเสยีง  

17. ดแูลใหม้กีารปลกูฝงัวฒันธรรมองคก์รทคีาํนึงถงึความเสยีง  

18. ทบทวน สอบทานความเพยีงพอและประสทิธผิลของนโยบายและกลยทุธ์ การบรหิารความเสยีงโดยรวม และระดบัความ

เสยีงทยีอมรบัได ้อยา่งน้อยปีละครงัหรอืทนัททีมีกีารเปลยีนแปลงอยา่งมนียัสาํคญั  

19. ตดิตามฐานะความเสยีงทงัความเสยีงโดยรวมและความเสยีงประเภทต่าง ๆ  

20. ดแูลใหธ้นาคารและกลุม่ธรุกจิทางการเงนิของธนาคารมเีงนิกองทุนและสภาพคล่องทมีนัคงและเพยีงพอ ทจีะรองรบัการ

ดาํเนินธรุกจิทงัในปจัจุบนัและอนาคต  

21. ดาํเนินการใหธ้นาคารมแีละดาํรงรกัษาไวซ้งึระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทเีพยีงพอเหมาะสม และ

มีประสทิธิผล เพือประโยชน์ของธนาคาร  กําหนดแนวทางปฏิบัติทีชดัเจนเพือป้องกนัและขจัดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ กําหนดนโยบายและวธิกีารควบคมุดแูลไม่ใหผู้บ้รหิารและผูท้เีกยีวขอ้งนําขอ้มูลภายในของธนาคารไปใช ้

เพอืประโยชน์สว่นตน พรอ้มทงัมกีารประเมนิผลและทบทวนความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทุก

สนิปี 

22. ดแูลใหธ้นาคารมกีารเปิดเผยขอ้มูลดา้นธรรมาภบิาลทสีาํคญัต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้และสาธารณะ เพอืสนับสนุนและแสดง

ใหเ้หน็ถงึการมธีรรมาภบิาลทดีขีองธนาคาร 

23. ประสานดุลยภาพทดีรีะหว่างความแตกต่างของผูม้ีสว่นไดส้่วนเสยีแต่ละกลุ่มกบัธนาคารดว้ยการใหค้วามเป็นธรรมแก่

ทุกฝา่ย 

24. เป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิของธนาคาร โดยจดัให้มกีารเปิดเผย นอกจากนี คณะกรรมการสามารถติดตามการ

ดาํเนินงานของฝา่ยจดัการได ้และใหผู้ถ้อืหุน้ตดิตามผลการดาํเนินงานของธนาคารไดอ้กีทอดหนึงดว้ย 

25. จดัใหม้รีะบบการรายงานผลการดาํเนินงานทเีกดิขนึจรงิว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ รวมทงัปญัหาอุปสรรคต่างๆ 

เพอืใหค้ณะกรรมการธนาคารสามารถตดิตามและปรบัปรุงแกไ้ขแผนงานและกลยทุธต่์างๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

26. จดัทํารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการธนาคารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจําปี (แบบ 

56-1 One Report)  และแสดงไวคู้ก่บัรายงานของผูส้อบบญัชคีลอบคลุมเรอืงสาํคญัตามขอ้พงึปฏิบตัสิาํหรบักรรมการ

ธนาคาร เพอืใหม้นัใจวา่รายงานทางการเงนิของธนาคารมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้นและเชอืถอืได ้ 

27. ดแูลให้ผู้บรหิารระดบัสูงของธนาคารและบรษิัทลูกในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารนําเป้าหมาย นโยบาย และ     

กลยุทธ์ทสีาํคญัมาใช้ทวัทงัองคก์ร รวมทงักําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการ เพอืใหธ้นาคารและ

บรษิทัลูกในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยทุธท์คีณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ

หรอืกาํหนด  

28. ดแูลใหธ้นาคารและบรษิทัลูกในกลุ่มธรุกจิทางการเงนิของธนาคารจดัทาํรายงานการประชมุของคณะกรรมการธนาคารที

มเีนือหาครบถว้น โดยระบุการใหค้วามเหน็ทสีาํคญัเป็นรายบคุคลสาํหรบัวาระเพอืพจิารณาทสีาํคญั  
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29. ดแูลใหเ้กดิความมนัใจว่าผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามสามารถในการ จดัการงานของธนาคารและบรษิทัลูกในกลุ่มธุรกจิทาง

การเงนิของธนาคาร ซงึรวมถึงการแต่งตงัผู้มีอํานาจในการจดัการทีมีคุณสมบตัเิหมาะสม รวมทงัมีแผนการสบืทอด

ตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรบัผู้บรหิารระดบัสูง เพือให้ธนาคารและบรษิัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิของ

ธนาคารสามารถดาํเนินธรุกจิไดอ้ยา่งต่อเนือง 

30. กาํหนดแนวทางการประเมนิผลการดาํเนินงานของผูบ้รหิาร  เพอืพจิารณาปรบัคา่จา้งและบําเหน็จประจําปีโดยคาํนึงถงึ

หน้าทีความรบัผิดชอบและความเสยีงทีเกยีวข้อง รวมถึงการเพมิมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการ

พจิารณาประเมนิผล 

31. พจิารณาโครงสรา้งและหลกัเกณฑข์องการจ่ายเงนิบําเหน็จรางวลัและเงนิ ชดเชยแก่พนักงาน ลกูจา้ง หรอื บุคคลใดที

ทาํกจิการใหก้บัธนาคาร โดยจะเป็นผูท้ําการประจาํหรอืไม่ประจาํกไ็ดต้ามทฝีา่ยจดัการนําเสนอ 

32. แต่งตงับุคคลใดมาเป็นทปีรกึษาคณะกรรมการธนาคาร  หรอืขอรบัความเหน็ทางวชิาชพีจากทปีรกึษาภายนอก เพอื

ช่วยเหลอืให้ความคดิเห็น ในกิจการงานของธนาคารด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร พรอ้มทงักําหนดค่าตอบแทนและ

บําเหน็จใหต้ามทเีหน็สมควร 

33. แต่งตงักรรมการจํานวนหนึงเป็นคณะกรรมการอนืหรอืคณะกรรมการชุดย่อยเพอืดําเนินกิจการอย่างหนึงหรอืหลาย

อย่าง พรอ้มทงักําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จใหต้ามทีเหน็สมควร  ทงันี โดยใหก้ารสนับสนุน ดูแล มอบอาํนาจให้

สามารถทํางานไดอ้ยา่งเตม็ท ีและสามารถจดัจา้งทปีรกึษาทเีชยีวชาญเฉพาะดา้นมาใหค้วามเหน็เพมิเตมิดว้ยคา่ใชจ้่าย

ของธนาคารได ้ตลอดจนจดัใหม้พีนักงานประจําทมีีหน้าทตีดิตาม หาขอ้มูล ประสานงาน เพอืสนับสนุนการทํางานของ

คณะอนุกรรมการ 

34. ดูแลให้มีการถ่วงดุลอํานาจในคณะกรรมการธนาคารอย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคญัต่อสดัส่วนหรอืจํานวนของ

กรรมการอสิระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏบิตัหิน้าทถี่วงดลุอยา่งมปีระสทิธภิาพของกรรมการ  

35. ดแูลใหธ้นาคารมกีารเปิดเผยสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพยีงพอ เชอืถอืไดแ้ละทนัเวลา 

36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทคีณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝา่ยจดัการ อยา่งสมําเสมอเพอืใหส้อดคลอ้ง

กบัทศิทางขององคก์ร 

37. คาํนึงถงึจรยิธรรมผลกระทบต่อสงัคมและสงิแวดลอ้มเป็นสาํคญั นอกเหนือจากการดาํเนินกจิการเพอืผลประกอบการ

ทางการเงนิ 

38. จดัให้มีนโยบายสําหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทีแสดงถึงหลกัการและแนวทางในการดําเนินงานเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เช่น  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลกัจรยิธรรมและหลกัจรรยาบรรณ (Code of Ethics and 

Conduct) ทรีะบุหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเพอืใชอ้า้งองิในการปฏบิตัหิน้าทขีองกรรมการทุกคน และ

กาํกบัดแูลใหม้กีารสอืสารเพอืใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ มกีลไกเพยีงพอทเีออืใหม้กีารปฏบิตัติาม

นโยบายดงักลา่ว ตดิตามผลการปฏบิตั ิและทบทวนนโยบายและการปฏบิตัเิป็นประจาํ 

39. กํากบัดูแลวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกจิการสอดคล้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

หลกัของกจิการในการสรา้งองค์กรใหเ้ป็นองคก์รทเีติบโตกา้วหน้าอย่างยงัยนื โดยมกีารนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีา

ใชส้รา้งความสามารถในการแขง่ขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั และ

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดลอ้ม  

40. กํากบัดูแลให้มรีะบบรกัษาความปลอดภยัของข้อมูล รวมถึงการกําหนดนโยบายและวธิปีฏิบัติในการรกัษาความลบั 

(confidentiality) การรกัษาความน่าเชอืถือ (integrity) และความพรอ้มใช้ของขอ้มูล (availability) รวมทังการจดัการ

ขอ้มลูทอีาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(market sensitive information) 

41. ตดิตามดูแลใหฝ้่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  คํานึงผลกระทบและการพฒันา

ทรพัยากรเพอืใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัได ้
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42. จดัให้มกีรอบการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ทสีอดคล้องกบัความตอ้งการของ

กจิการ รวมทงัดแูลใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพมิโอกาสทางธุรกจิและพฒันาการดาํเนินงาน การ

บรหิารความเสยีง เพอืใหก้จิการสามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ 

43. ดแูลใหธ้นาคารและบรษิทัลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิของธนาคารบรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อย่างเป็น

ธรรมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการ ดา้นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งเป็น

ธรรม (Market Conduct)  

44. ดแูลใหธ้นาคารและบรษิทัลูกในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของธนาคารมนีโยบายและกระบวนการแจง้เบาะแสภายในองคก์ร 

(Whistleblowing Policy and Procedure) ทมีปีระสทิธภิาพ  

45. ดูแลให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าทีประจําปีของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง (1) วธิี

ประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วธิีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมินโดยผู้ประเมิน

ภายนอก (Third-Party Evaluation) และมีการประเมินการปฏิบัติหน้าทขีองผู้บรหิารในตําแหน่งสูงสุดของธนาคาร 

รวมทงัดแูลใหก้รรมการไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะทจีาํเป็นในการทาํหน้าทอียา่งต่อเนือง 

หน้าทีของประธานกรรมการ  

1. กํากบั ติดตาม ดูแลกระบวนการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะอนุกรรมการอนืๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามที

กาํหนดไว ้ 

2. เป็นประธานทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร และเป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีขาดในทีประชุมคณะกรรมการ กรณีมีการ

ลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั 

3. เป็นประธานทปีระชุมผูถ้อืหุน้ และควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวาระทกีาํหนดไว ้ 

4. ดแูลและสง่เสรมิใหก้รรมการยดึถอืปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีและจรรยาบรรณธรุกจิของธนาคาร 

5. ดแูลใหม้นัใจว่ากรรมการทุกคนมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทมีจีรยิธรรมและการกํากบัดแูลกจิการทดี ี

6. กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมมีาตรการทดีแูลใหเ้รอืงสาํคญัไดถู้ก

บรรจเุป็นวาระการประชมุ 

7. จดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอทฝีา่ยจดัการจะเสนอเรอืงและมากพอทกีรรมการจะอภปิรายประเดน็สาํคญักนัอยา่งรอบคอบ

โดยทวักนั รวมทงั สง่เสรมิใหก้รรมการมกีารใชด้ลุยพนิิจทรีอบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 

8. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกรรมการทเีป็นผูบ้รหิารและกรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการ

และฝา่ยจดัการ 

 

หน้าทีของกรรมการ 

1. ปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงัและสมเหตุสมผล (Duty of Care) และความซอืสตัยส์ุจรติ (Duty of 

Loyalty) ไม่แสวงหาประโยชน์สว่นตน ไม่เลอืกปฏบิตัิ ไม่เล่นพวกพอ้ง ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ขององคก์รโดยรวม 

โดยไม่จํากดัอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้น กลุ่มใดหรอืรายใด (No Conflict of Interest and No Self-Dealing) รวมทงัสอดส่อง

ดแูล ไม่ใหเ้กดิการแทรกแซงการตดัสนิใจใด ๆ อนัจะทําใหธ้นาคารและบรษิทัลูกในกลุ่มธรุกจิทางการเงนิของธนาคารมี

ความเสยีงเพมิขนึ  

2. ตดัสนิใจหรอืลงมตอิย่างสมเหตุสมผล (Rational Decision) โดยกรรมการพงึมขีอ้มูลทเีพยีงพอก่อนการตดัสนิใจหรอืลง

มติ เพือประกอบการตัดสนิใจหรอืลงมติ ทีสมเหตุสมผลทางธุรกิจในระดบัทีผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเง ินและการ

ธนาคารพงึม ี
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3. ประธานคณะกรรมการธนาคารควรมบีทบาทในการสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการอภปิรายอยา่งเปิดกวา้งในทปีระชมุ และ

ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทเีป็นผูบ้รหิารและกรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร 

4. นําผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทปีระจาํปีมาพฒันาตนเอง 

5. ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายและกฎระเบยีบอนืทเีกยีวขอ้ง รวมทงัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั

ของธนาคาร และมตคิณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้ และดาํเนินการตามทผีูต้รวจการสถาบนั

การเงนิของธนาคารแหง่ประเทศไทยสงัการอยา่งเคร่งครดั 

หน้าทีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

1. กํากบัดูแลการดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ขอ้บังคบั และเป้าหมายตามทีคณะกรรมการ

ธนาคารมอบหมาย 

2. บรหิารงานตามแผนงานหรอืงบประมาณทไีดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร  

3. กาํกบัดแูลบรหิารใหพ้นักงานและลกูจา้งทุกระดบัปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามนโยบายทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

ธนาคาร 

4. ตดิต่อสรา้งความสมัพนัธ ์และประสานความร่วมมอืระหว่างธนาคาร กบัหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ทงัในและต่างประเทศ 

5. เป็นผูแ้ทน หรอืผู้มอีาํนาจกระทําการแทนธนาคารในการดาํเนินงานทเีกยีวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอก หน่วยงานกํากับ

ดูแล หรอืกระทํานิติกรรมใดๆ ทีมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ตามทคีณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใต้ขอบเขต

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัธนาคาร 

6. พจิารณาเรอืงอนืใดทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร  

หน้าทีของผู้บริหารระดบัสูง 

1. นํานโยบายและกลยทุธก์ารดาํเนินงานของธนาคาร กรอบการกํากบัดแูลความเสยีงทดี ี(ซงึรวมถงึนโยบายและกลยทุธก์าร

บรหิารความเสยีง ตลอดจนระดบัความเสยีงทยีอมรบัได)้ นโยบายเกยีวกบัการกําหนดค่าตอบแทน และนโยบายเรอืง  

ธรรมาภบิาลทไีดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารไปปฏบิตัอิยา่งเคร่งครดัและทวัถงึภายในธนาคาร  

2. กาํหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดาํเนินการเพอืใหธ้นาคารและบรษิทัลกูในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร

บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยทุธท์คีณะกรรมการธนาคารอนุมตัไิว ้ 

3. ปลกูฝงัวฒันธรรมองคก์รทคีาํนึงถงึความเสยีง รวมทงัสอืสารนโยบาย และกลยทุธก์ารบรหิารความเสยีง ระดบัความเสยีง

ทยีอมรบัได ้และเพดานความเสยีง ใหพ้นักงานทุกคนในองคก์รเขา้ใจและตระหนกัถงึความสาํคญั  

4. ควบคุมความเสยีงของธนาคารและบรษิทัลกูในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิของธนาคารใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสม และยอมรบั

ได ้และไม่เกนิเพดานความเสยีงทกีาํหนด  

5. รายงานฐานะความเสยีง ประสทิธิภาพและแนวทางการบรหิารความเสยีง สถานะการปฏิบตัิตามวฒันธรรมองค์กรที

คํานึงถึงความเสียง ตลอดจนปจัจัยและปญัหาทีมีนัยสําคัญ และสิงทีต้องแก้ไขต่อคณะกรรมการธนาคาร และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยทเีกยีวขอ้ง อยา่งสมาํเสมอหรอืทนัททีพีบเพอืพจิารณากาํหนดแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา  

6. กาํหนดโครงสรา้งสายการบงัคบับญัชาหรอืสายการรายงาน ทเีหมาะสม รวมถงึการกําหนดหน้าทคีวามรบัผดิชอบของแต่

ละหน่วยงานภายใต้สายการบังคบับัญชานันอย่างชดัเจน เพอืให้เออืต่อการบริหารจดัการความเสยีง และการกํากบั 

ควบคมุ ตรวจสอบ อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

7. ทบทวนกระบวนการและระบบการบรหิารความเสยีง รวมถงึเพดาน ความเสยีงอยา่งสมําเสมอ หรอืทุกครงัทมีเีหตุการณ์

สาํคญัทอีาจสง่ผลกระทบต่อความมนัคงของธนาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธรุกจิทางการเงนิของธนาคารอยา่งมนียัสาํคญั  

8. จดัให้มบีุคลากรทมีคีวามรู ้ความสามารถ และความเขา้ใจทางดา้นเทคนิค การเงนิ และธุรกจิทเีกยีวขอ้งอย่างเพยีงพอ

สาํหรบัการทาํหน้าทดีา้นการบรหิารความเสยีงและการควบคมุภายใน  
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9. สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารในการดแูลใหผู้ม้อีํานาจในการจดัการมคีุณสมบตัิเหมาะสมและมีความสามารถในการ

จดัการงานธนาคารและบรษิทัลกูในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิของธนาคาร 

       3.   การจดัตงัคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการได้มีการแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน  สรรหา และการกํากบัดแูลกจิการ Board Risk and Compliance Committee คณะกรรมการจดัการ ฯลฯ เพอืช่วย

กลนักรองการปฏิบตัิงานเฉพาะดา้นและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทขีองคณะกรรมการให้มีประสทิธภิาพ ประสทิธิผล เพอืให้

ธนาคารมรีะบบการกาํกบัดแูลกจิการทีด ี ทงันี กรรมการชดุย่อยมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบตามทกีาํหนดในคาํสงัของธนาคาร   
 
3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการทีเป็นอสิระอย่างน้อย  คน โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบเป็น

กรรมการอสิระ และมีสมาชิกอย่างน้อย  คนซึงมีความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์เกียวกบัด้านบัญชีหรอืการเงนิ โดย

กรรมการทงัหมดตอ้งมคีณุสมบตัเิกยีวกบัความเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เรอืง คุณสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะตอ้งไม่เป็นประธานในคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการทมีหีน้าทกีาํกบัความเสยีง คณะกรรมการทมีหีน้าทสีรร

หาและ/หรอืกาํหนดคา่ตอบแทน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและความรบัผดิชอบในการสอบทานรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ มี

ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสียง (Risk 

Management) ทีเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ รวมทงัสอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อกําหนดของทางการและกฎหมายที

เกยีวขอ้ง นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทคีดัเลอืกและกาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีพจิารณารายการสาํคญัที

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงประเมินประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

3.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ (Nomination, Remuneration and Corporate 

Governance Committee) 

       คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการซงึมหีน้าทสีรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จะต้องมี

สมาชกิไม่น้อยกวา่  คน โดยสมาชกิทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระหรอืกรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร และประธานคณะกรรมการควร

เป็นกรรมการอสิระ  

 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการ มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกั ดงันี 

 

ด้านสรรหา 

กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูม้ีอํานาจในการจดัการ ตลอดจนคดัเลอืก 

และเสนอชอืกรรมการธนาคารทไีดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพอืเสนอใหค้ณะกรรมการธนาคารพจิารณา

อนุมตั ิรวมถึงดแูลใหม้กีารเปิดเผยกระบวนการสรรหากรรมการและผู้มอีาํนาจในการจดัการในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/

รายงานประจาํปี (แบบ -  One Report)   
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ด้านกาํหนดค่าตอบแทน 

 กาํหนดนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อนืรวมถงึจาํนวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อนืทใีหแ้ก่กรรมการ

ผูจ้ดัการและผูม้ีอํานาจในการจดัการ โดยมหีลกัเกณฑ์ทีชดัเจน โปร่งใส  ให้แก่ กรรมการ ผู้จดัการและผู้มีอํานาจในการจดัการ  

ไดร้บัค่าตอบแทนทีเหมาะสมกบัหน้าทแีละความรบัผดิชอบทีไดร้บัมอบหมาย และเสนอคณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนุมัต ิ

รวมทงักาํหนดแนวทางการประเมนิผลงานประจําปีของกรรมการ ผูจ้ดัการและผูม้อีาํนาจในการจดัการของธนาคาร รวมถงึเปิดเผย

เกยีวกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรปูแบบต่าง ๆ  มกีารจดัทํารายงานการกาํหนดค่าตอบแทน โดยอยา่ง

น้อยตอ้งมรีายละเอยีดเกยีวกบัปจัจยัทใีชใ้นการพจิารณาการประเมนิผลการดาํเนินงานในภาพรวม รวมถงึวธิแีละเครอืงมอื ในการ

จ่ายค่าตอบแทนเพอืให้สะท้อนความเสยีง (หากมี) ไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ -  One 

Report)   

 ทงันี คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนควรมกีารหารอืกบัคณะกรรมการทมีหีน้าทกีาํกบัความเสยีงอยา่งใกลช้ดิเพอืให้

นโยบายเกยีวกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนสามารถสะทอ้นความเสยีงทสีาํคญัของธนาคารและบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของ

ธนาคาร 

 

ด้านการกาํกบัดแูลกิจการ 

 ทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิของธนาคารสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพอืให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลกิจการของหน่วยงานกํากบัดูแลทเีกยีวขอ้ง  และนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพอื

พจิารณาอนุมตั ินอกจากนี คณะกรรมการยงัทาํหน้าทเีป็นผูอ้นุมตัแินวปฏบิตัดิา้นการกํากบัดแูลกจิการเพอืใหห้น่วยงานทเีกยีวขอ้ง

นําไปปฏบิตั ิและรายงานใหค้ณะกรรมการธนาคารรบัทราบเป็นประจาํทุกปีเพอืส่งเสรมิการกาํกบัดแูลกจิการทดีขีองธนาคาร 

 

3.3 Board Risk and Compliance Committee  

       Board Risk and Compliance Committee ซงึเป็นคณะกรรมการทมีหีน้าทกีาํกบัความเสยีง ประกอบดว้ยสมาชกิไม่น้อย

กว่า 3 คน โดยประธาน Board Risk and Compliance Committee ต้องเป็นกรรมการอสิระ หรอืเป็นกรรมการทไีม่เป็นผู้บรหิาร 

สมาชกิทุกคนตอ้งเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืทปีรกึษาของธนาคาร โดยสมาชกิอยา่งน้อยกงึหนึงต้องเป็นกรรมการอสิระ 

กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร หรอืทปีรกึษาของธนาคารททีําหน้าทเีปรยีบเสมือนกรรมการ และสมาชกิอย่างน้อย  คนจะต้องมี

ความรู ้ความชาํนาญและความเขา้ใจดา้นความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

       Board Risk and Compliance Committee ทาํหน้าทแีต่งตงัคณะกรรมการดา้นความเสยีงชุดต่างๆ และใหค้วามเหน็ชอบ

กรอบ/นโยบายบรหิารความเสยีง เพดานความเสยีง และ Management Action Trigger (MAT) กํากบัดแูลการบรหิารความเสยีง

ทุกประเภทและการบรหิารจดัการเงนิกองทุนของธนาคารและบรษิัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ กําหนดแนวทางดา้นกลยุทธ์และ

ทบทวนมตขิองคณะกรรมการดา้นความเสยีงชุดต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถงึฐานะความเสยีง  

  นอกจากนี Board Risk and Compliance Committee ยงัมีหน้าทีในการกํากับดูแลความเสียงด้านการปฏิบ ัติตาม

กฎเกณฑ์ ไดแ้ก่ การใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการและฝา่ยจดัการเกยีวกบัการบรหิารความเสยีงดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

สอบทานและประเมนิประเดน็ความเสยีงดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อตา้นการ

สนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารก่อการรา้ย รวมถงึประเมนิผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารความเสยีง และผูบ้รหิารสงูสดุกาํกบัการปฏบิตังิาน  

 

3.4 คณะกรรมการจดัการ (Management Committee) 

        คณะกรรมการจดัการประกอบด้วยกรรมการผู้จ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารซึงทําหน้าทีเป็นประธาน

คณะกรรมการจดัการ โดยมสีมาชกิซงึประกอบดว้ยผูบ้รหิารสงูสดุในหน่วยงานต่างๆ   
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       คณะกรรมการจดัการ มีหน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกั คอื ควบคุม ดูแล และประเมนิผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของ

ธนาคาร และทบทวนปรบันโยบายและกลยทุธท์างธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายจากคณะกรรมการธนาคาร 

 

4.  การประชุมคณะกรรมการ  
4.1   คณะกรรมการตอ้งมาประชมุไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดจงึจะครบองคป์ระชุม ซงึเป็นไปตามกฎหมาย 

4.2   คณะกรรมการจะลงมตใินทปีระชุมตอ้งมกีรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

4.3   การประชุมคณะกรรมการสามารถประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิคสไ์ดภ้ายใต้บงัคบักฎหมาย และ/หรอื กฎระเบยีบทเีกยีวข้อง 

ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

4.4. กรรมการทมีีส่วนไดเ้สยีใดๆ ในเรอืงทพีจิารณา หา้มมใิหเ้ขา้รว่มพจิารณาในเรอืงนัน หรอื จะต้องงดออกเสยีง เพอืป้องกนั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนี หากกรรมการมหีรอืคาดว่ามคีวามเกยีวขอ้งในกระบวนการพจิารณาควรหลกีเลยีง

หรอืยตุกิารมสี่วนรว่มในกระบวนการหรอืการปฏบิตันิัน 

4.5  คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกวา่ 6 ครงัต่อปี โดยจะกาํหนดการประชุมคณะกรรมการไวล้่วงหน้า

ตลอดทงัปี เพอืใหก้รรมการจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กครงั ทงันี ประธานกรรมการอาจเรยีกใหม้กีารประชุมพเิศษเพมิ

ไดต้ามความเหมาะสม  

4.6 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทบีรหิาร หรอืเลขานุการคณะกรรมการ ร่วมกนักาํหนดวาระ

ทจีะนําเสนอทปีระชมุคณะกรรมการ เพอืใหแ้น่ใจวา่ไดร้ะบุเรอืงทสีาํคญัไวใ้นวาระการประชุมแลว้ 

4.7 ประธานกรรมการหรอืผู้ทไีดร้บัมอบหมายมหีน้าทจีดัสง่หนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า  วนัก่อนวนัประชุม 

และควรนําส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนวนัประชุม เพอืใหก้รรมการไดม้ีเวลา

ศกึษาข้อมูลก่อนเป็นการล่วงหน้า ทังนี กรรมการสามารถขอขอ้มูลทีจําเป็นต่อการตัดสนิใจได้เพิมเติมผ่านเลขานุการ

คณะกรรมการ 

4.8 ประธานกรรมการมหีน้าทดีแูลและจดัสรรเวลาใหฝ้า่ยจดัการเสนอเรอืงอยา่งเพยีงพอสาํหรบัคณะกรรมการทจีะอภปิรายและ

แสดงความเหน็ในประเดน็สาํคญัใชด้ลุยพนิิจอยา่งรอบคอบ 

4.9 กรรมการมหีน้าทเีขา้ร่วมประชุมกรรมการทุกครงั ยกเวน้กรณีทมีีความจําเป็นจรงิๆ ใหแ้จง้ประธานกรรมการหรอืเลขานุการ

คณะกรรมการทราบ กรรมการทุกคนควรเขา้รว่มประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ของจาํนวนครงัของการประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารทงัหมดทไีดจ้ดัใหม้ขีนึในรอบปี ทงันี กรรมการแต่ละคนต้องมสี่วนร่วมในการซกัถามและแสดงความคดิเหน็ทเีป็น

ประโยชน์ในการประชมุอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.10 คณะกรรมการกําหนดใหก้รรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิารมีโอกาสประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ  ครงั โดยไม่มกีรรมการทเีป็น

ผู้บรหิารเขา้ร่วมประชุม เพือเปิดโอกาสให้อภิปรายปญัหาต่างๆ ทีเกยีวข้องกบัการจดัการ และควรรายงานและแจ้งต่อ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทบีรหิารเพอืใหท้ราบผลการประชุมดว้ย 

4.11 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทบีรหิารเชญิผู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุม 

เพอืใหข้อ้มูลรายละเอยีดเพมิเตมิทจีาํเป็นต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ และเพอืเปิดโอกาสใหก้รรมการไดรู้จ้กัผูบ้รหิาร

ระดบัสงูสาํหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนสบืทอดตาํแหน่ง 

4.12 กรณีทกีรรมการตอ้งการเอกสารประกอบการพจิารณาวาระเพมิเตมิใหต้ดิต่อขอจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หน้าทบีรหิาร หรอื เลขานุการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารอนืทไีดร้บัมอบหมาย  

4.13 ในกรณีทจีาํเป็นคณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทปีรกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็นค่าใชจ้่าย

ของธนาคาร 
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4.14 เลขานุการคณะกรรมการ มหีน้าทจีดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และนําเสนอคณะกรรมการเพอืพจิารณาร่าง

รายงานการประชมุดงักล่าวภายใน  วนัหลงัการประชุม  และจดัเกบ็รายงานการประชุมทผี่านการรบัรองจากคณะกรรมการ

ธนาคาร เพอืพรอ้มสาํหรบัใหค้ณะกรรมการและหน่วยงานทเีกยีวขอ้งตรวจสอบได ้ 

4.15 ในการประชุมถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทไีด ้ถา้มรีองประธานใหร้องประธานทาํหน้าทปีระธาน

ในทปีระชุม ถ้าไม่มรีองประธาน หรอืมีแต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหก้รรมการซงึมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึงเป็น

ประธานในทปีระชุม การวนิิจฉัยชขีาดของทปีระชุมใหถ้ือเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึงมีหนึงเสยีงในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงอกีเสยีงหนึงเป็นเสยีงชขีาด 

 
5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ธนาคารจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี เพอืใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาผล

การปฏบิตังิาน ปญัหาและอุปสรรคตลอดจนขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ อนัจะนําไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานให้มี

ประสทิธภิาพมากยงิขนึ โดยแบบประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยประเมนิแบบราย

คณะ ทงั (1) วธิปีระเมนิตนเอง (Self-Evaluation) และ ( ) วธิปีระเมนิแบบไขว ้(Cross-Evaluation) ซงึแบ่งออกเป็น  ส่วน ไดแ้ก ่

) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ) บทบาท หน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ) การประชุม

คณะกรรมการ ) การทําหน้าทขีองกรรมการ ) ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ และ ) การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร 

และประเมินแบบรายบุคคล ซึงแบ่งออกเป็น  ส่วน ได้แก่ ) โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ) การประชุมของ

คณะกรรมการ และ ) บทบาท หน้าท ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้าที

รวบรวมผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเสนอต่อประธานกรรมการ เพอืพจิารณาทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

หากจําเป็น คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตงัทปีรกึษาภายนอกเพอืช่วยกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็ในการ

ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยสามปีต่อหนึงครงั และเปิดเผยการดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ -  One Report)   

นอกจากนี ธนาคารจะจดัใหม้ีการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทบีรหิารเป็น

ประจําทุกปี เพอืพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัดชันีวดัผลสาํเรจ็ (Key Performance Indicator) ทีกาํหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายใน

แต่ละปี โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้าทรีวบรวมผลประเมินการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หน้าทบีรหิารเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป 

 

6.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

6.1  คณะกรรมการธนาคารมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการ ทําหน้าทพีจิารณา

กาํหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนืของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยใหอ้ยู่ในอตัราทเีหมาะสมกบัขอบเขต

หน้าทแีละความรบัผดิชอบทไีดร้บัมอบหมาย สอดคลอ้งและเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น

ระดบัเดยีวกนั  รวมทงัสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาท

และความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถึงประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บัจากรรมการแต่ละคน กรรมการที

ได้รบัมอบหมายหน้าทแีละความรบัผิดชอบเพิมขนึ เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบัค่าตอบแทนเพิมที

เหมาะสมดว้ย  

6.2  ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดยอ่ย ทงัรปูแบบทเีป็นตวัเงนิและ

ไม่ใชต่วัเงนิ โดยคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการ พจิารณาคา่ตอบแทนแต่ละรปูแบบใหม้คีวาม

เหมาะสม 
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6.3  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกจิการ รบัผดิชอบในการกําหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน

และผลประโยชน์อนืรวมถงึจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนืของผูบ้รหิาร (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (U2) ขนึไป) ซึง

รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทบีรหิาร เพอืใหค้ณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนุมตั ิซงึจะเชอืมโยงกบัผลการ

ดําเนินงานของธนาคารทังในระยะสนัและระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยมีการ

เปรยีบเทยีบกบัตวัชวีดัผลการปฏิบตังิาน ทงัทเีป็นตวัชวีดัดา้นการเงนิ ตวัชวีดัดา้นลูกคา้ ตวัชวีดัเกยีวกบัการปรบัปรุงและพฒันา

กระบวนการทํางาน รวมทงัตวัชวีดัดา้นบุคลากร ทังนี ผู้บรหิารจะไดร้บัค่าตอบแทนทังทเีป็นตัวเงนิและค่าตอบแทนอนืตามที

ธนาคารกาํหนด 

 

7.  การสรรหา การแต่งตงักรรมการและผู้บริหาร  

ธนาคารมกีระบวนการสรรหาผูด้าํรงตําแหน่งกรรมการทโีปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการไดแ้ต่งตงั

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการทําหน้าทพีจิารณาคดัเลอืกและเสนอชอืบุคคลทมีีคุณสมบัติ

เหมาะสมทจีะดาํรงตําแหน่งกรรมการ ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทกีฎหมายกําหนด และนําเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเพอื

พจิารณาอนุมตั ิหรอืเพอืให้ความเหน็ชอบกอ่นนําเสนอผู้ถอืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตั ิ(แลว้แต่กรณี)  ตามหลกัเกณฑใ์นการแต่งตงั

และถอดถอนกรรมการตามทรีะบุไวใ้นขอ้บงัคบัและกฎหมายทเีกยีวขอ้ง  

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ รบัผิดชอบสําหรบัการทบทวนและพิจารณา

คณุสมบตัขิองบุคคลทเีหมาะสมทจีะดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารของธนาคารเพอืนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมตัิ และนําเสนอต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเพอืพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ทงันีธนาคารได้มกีารจดัทํากระบวนการในการจา้งผูบ้รหิารของธนาคาร

เพอืใหม้นัใจว่าการสรรหาและการแต่งตงัผูบ้รหิารมคีุณสมบตัทิเีป็นไปตามขอ้กําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน

กาํกบัดแูลอนืๆ  

 

8. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารมนีโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการไดเ้ขา้รบัการอบรมเกยีวกบับทบาทหน้าท ี และความรบัผดิชอบของกรรมการอยา่ง

สมําเสมอ  เพอืเพมิพูนความรูแ้ละพฒันาวสิยัทศัน์ใหก้วา้งไกล  สามารถปฏบิตัหิน้าทแีละกํากบัดแูลกจิการของธนาคารไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล   

สําหรบักรรมการใหม่ ธนาคารจะต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ อนัประกอบด้วยการบรรยาย การแนะนําภาพรวมการ

ดําเนินงานของธนาคาร แผนธุรกจิ  แผนงานประจําปี กฎหมายทเีกยีวขอ้ง มาตรฐาน ความเสยีงและขอ้มูลอนืๆ ทจีําเป็น โดย

เลขานุการบรษิทัควรจดัทําและมอบคู่มอืกรรมการ ทกีาํหนดบทบาทและหน้าทคีวามรบัผดิชอบของกรรมการ รวมทงักฎระเบียบ

และกฎหมายทเีกยีวขอ้งใหก้รรมการไดท้ราบอยา่งเพยีงพอก่อนการปฏบิตัหิน้าท ี

ธนาคารมคีวามมุ่งมนัในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในทุกระดบัทงัผู้บรหิารและพนักงานปฏบิตัิการ โดยมุ่งเน้นการ

พฒันาทางอาชพีและการวางแผนบุคลากรภายในเพอืทดแทนตาํแหน่งต่างๆ ในองคก์ร ใหพ้นกังานมคีวามพรอ้มทงัในดา้นความรู ้

ทกัษะ และความสามารถ ธนาคารไดอ้อกแบบและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมตามทกัษะทจีาํเป็นในตาํแหน่งงานนันๆ เพอืสนับสนุน

การเตบิโตในสายอาชพีต่างๆ อย่างต่อเนือง ธนาคารไดนํ้าเสนอ Digital & Data Academy ขนึมาเพอืช่วยพฒันาทกัษะใหม่ๆ ที

จาํเป็นต่อการเปลยีนแปลงทางธุรกจิอย่างรวดเรว็ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต ตลอดจนถงึการพฒันาภาวะ

ความเป็นผูนํ้า (Leadership) นอกจากนี ธนาคารยงัคงส่งเสรมิให้พนักงานมกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนืองนอกเหนือจากหอ้งเรยีนใน

รูปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching การเรยีนรู้จากผู้อนื (peer to peer learning) รวมถึงการเรียนการสอนผ่านสือ

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-learning) ผา่นบนมอืถอืทสีามารถเรยีนรูไ้ดท้กุททีุกเวลาอกีดว้ย 
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9. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง   

 ธนาคารไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการดาํเนินกจิการอยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเนือง จงึมอบหมายใหท้รพัยากร

บคุคล จดัทําแผนการสบืทอดตําแหน่ง เพอืสรรหาและเตรยีมความพรอ้มของผูบ้รหิารระดบัสงูและพฒันาผูท้มีศีกัยภาพทจีะสบืทอด

ตําแหน่งสาํคญัในการบรหิารและดาํเนินธุรกจิได ้ทงัสามารถสบืทอดตําแหน่งไดท้นัทหีรอืในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี และ มากกวา่ 1 

ปี โดยมขีนัตอนสาํคญัในการดาํเนินการ เพอืผา่นการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร  
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หมวด 2  การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 

. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 ธนาคารคํานึงถึงสทิธขิองผู้ถอืหุน้ทุกราย จึงส่งเสรมิใหผู้ถ้ือรายย่อย และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบนั ใช้สทิธพินืฐานอย่างเท่า

เทยีมกนั เชน่  

1.1  สทิธใินการซือขายหรอืโอนหุ้น  และการได้รบัทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของธนาคารอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และ

เพยีงพอ ผา่นชอ่งทางทเีขา้ถงึไดง้่าย  

1.2  การมสีว่นแบง่กาํไรอยา่งเทา่เทยีมกนั   

1.3  สนับสนุนการใชส้ทิธเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพอืใช้สทิธอิอกเสยีง  แสดงความเหน็และขอ้เสนอแนะพจิารณาตดัสนิใจใน

เรอืงทมีผีลกระทบอยา่งมนีัยสาํคญัสาํคญั เช่น  การแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการ  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การ

แต่งตงัผูส้อบบญัช ีการจ่ายจํานวนเงนิคา่ตรวจสอบบญัช ีการจดัสรรกาํไรและการจา่ยเงนิปนัผล การลดทุนหรอืเพมิทุน 

การกาํหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  

 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น  
 2.1 ธนาคารจดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจาํทุกปีเรยีกว่า “การประชุมสามญั” ภายใน 4 เดอืนนบัจากสนิสุดรอบ

 ปีบญัชขีองธนาคาร  สาํหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้คราวอนืนอกเหนือจากนีจะจดัขนึเมอืมคีวามจาํเป็นตามแต่ละกรณี โดย

 เรยีกการประชมุนีว่า “การประชุมวสิามญั”   

 2.2 ธนาคารกําหนดวนั เวลา และสถานทปีระชุม คาํนึงถงึความสะดวกในการเขา้รว่มประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลาการ

ประชุมทเีหมาะสมและเพยีงพอต่อการอภิปราย สถานทจีดัประชุมทสีะดวกต่อการเดนิทาง ทงันี การประชุมผูถ้อืหุ้น

สามารถจัดผ่านสืออเิล็กทรอนิคส์ได ้ภายใต้บังคบักฎหมาย และ/หรอื กฎระเบียบทีเกียวข้อง ตามทีกําหนดไว้ใน

ขอ้บงัคบัของธนาคาร  

2.3 ธนาคารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบัการ

คดัเลอืกดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  เดอืนก่อนสนิงวดปีบญัช ีโดยธนาคารประกาศหลกัเกณฑ์และ

ขันตอนวิธีการผ่ านช่ องท างตลาดห ลักท รัพย์แห่ งป ระเทศไทย และเผยแพ ร่บน เว็บ ไซต์ของธนาคาร 

(www.cimbthai.com) 

2.4 ธนาคารจะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมให้แก่ผู้ถอืหุ้นทางไปรษณีย์ทงัฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึงประกอบดว้ย

รายละเอยีดวาระการประชุมพรอ้มดว้ย ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ความเหน็คณะกรรมการและหลกัเกณฑว์ธิกีารในการเขา้

รว่มประชุม การมอบฉนัทะและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจําปี (แบบ -  One Report) ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาทกีฎหมายกําหนด (ไม่น้อยกว่า  วนั) โดยธนาคารมอบหมายให้ บรษิัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะเป็นนายทะเบยีนหุน้ของธนาคาร เป็นผูจ้ดัสง่หนังสอืนัดประชุม

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นพจิารณาก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ีนอกจากนี 

ธนาคารจะทําการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาผ่านทาง

หนังสอืพมิพ์รายวนัเป็นเวลา  วนัตดิต่อกนัก่อนวนัประชมุ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอสาํหรบัการ

พิจาณาลงมติในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail: 

cs@cibmthai.com หรอืทางไปรษณยี ์
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2.5  ธนาคารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทไีม่สะดวกเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยมอบฉนัทะให้บุคคล

อนืเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน และเพมิทางเลอืกโดยเสนอรายชอืกรรมการอสิระของธนาคารเป็นผูร้บั

มอบอาํนาจแทนในกรณีทผีูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยธนาคารไดจ้ดัเตรยีมขอ้มูลกรรมการอสิระ เช่น 

ประวตั ิการศกึษาการดาํรงตําแหน่งในกจิการทแีขง่หรอืกจิการทเีกยีวเนืองกบัธุรกจิของธนาคาร ลกัษณะความสมัพนัธ์

ของกรรมการอสิระกบัธนาคารหรอืบรษิทัย่อยของธนาคาร เป็นตน้ ซงึหนังสอืมอบฉนัทะทธีนาคารจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้นัน

จะเป็นแบบทกีาํหนดรายการต่างๆ ทกีาํหนดโดยกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

2.6  ธนาคารจะอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเขา้ร่วมประชุม โดยจดัใหม้เีจา้หน้าทลีงทะเบยีน และ

ตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเพอืรกัษาสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผู้

ถอืหุน้ โดยธนาคารจะนําระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบยีนเพอืจดัพมิพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระการ

ประชุม 

2.7 ผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธเิขา้ร่วมประชุม และสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่วาระใดทีผูถ้อืหุน้นันมสี่วนไดเ้สยีเป็น

พเิศษ  นอกจากนีประธานทปีระชุมควรเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สอบถาม และร่วมแสดงความคดิเห็นในแต่ละวาระการ

ประชุม  

2.8 ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าทีดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที

เกยีวขอ้ง และขอ้บงัคบัของธนาคาร จดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชุมทกีาํหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  

 2.9  เพอืให้ผูถ้ือหุ้นสามารถร่วมตดัสนิใจในเรอืงสําคญัได ้กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถอืหุ้นไม่ควร

  สนับสนุนการเพมิวาระการประชุมทีไม่ไดแ้จ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัทผีู้ถอืหุ้นต้องใช้

  เวลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

 2.10  ก่อนเรมิการประชุม ธนาคารจะแจง้จาํนวนและสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทมีอบ

  ฉนัทะ วธิกีารประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

2.11  ธนาคารสนับสนุนใหก้รรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เขา้ร่วมประชุมทุกครงั เพอืรบัฟงัความคดิเห็น 

และตอบชแีจงขอ้ซกัถาม เรอืงทเีกยีวขอ้งใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ 

 2.12  ในกรณทีวีาระใดมหีลายรายการ ประธานทปีระชุมจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการ

  แต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตงักรรมการ 

2.13  ธนาคารสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทสีาํคญั และสง่เสรมิให้มบีุคคลทเีป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอื

ตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุ  

2.14   ธนาคารจดัทาํรายงานการประชุมภายใน  วนันบัแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมกีารบนัทกึรายชอืกรรมการและผูบ้รหิาร

เข้าร่วมประชุม และกรรมการทีลาประชุม สดัส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ บันทึกการชีแจงขนัตอนการ

ลงคะแนนและวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ตงัประเดน็ 

หรอืซกัถาม นอกจากนี ยงัมกีารบนัทกึคาํถามคาํตอบ รายเอยีดการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ และ ผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย คดัคา้นและงดออกเสยีง เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ทงันีผูถ้อืหุน้

สามารถอา่นรายละเอยีดของรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

2.15  ธนาคารเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ในวนัทาํการถดัไปผา่น     

  ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร
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หมวด 3 บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

 
ธนาคารตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่อยา่งเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร พนักงาน  ลกูคา้  

คูค่า้  เจา้หนี  ภาครฐั ตลอดจนองคก์รอนืๆ ในสงัคม ซงึถอืเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาและสรา้งเสรมิผลการดาํเนินงานของ

ธนาคารใหเ้ติบโตอย่างต่อเนืองในระยะยาว  จงึกําหนดขอ้พงึปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนเสยีแต่ละกลุ่มไวใ้นหลกัจรยิธรรมและหลกั

จรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct)  เพอืใหทุ้กคนในองคก์รยดึเป็นแนวปฏบิตัริว่มกนั 

  

การกาํหนดนโยบายต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย 

 

นโยบายการพฒันาบคุลากรและการจดัทาํแผนบริหารงานบคุคล   

 ธนาคารมคีวามมุ่งมนัในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในทุกระดบัทงัผูบ้รหิารและพนักงานปฏบิตัิการ โดยมุ่งเน้นการ

พฒันาทางอาชพีและการวางแผนบุคลากรภายในเพอืทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองคก์ร ใหพ้นักงานมคีวามพรอ้มทงัในดา้น

ความรู ้ทกัษะ และความสามารถ ธนาคารไดอ้อกแบบและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมตามทกัษะทจีาํเป็นในตําแหน่งงานนันๆ 

เพอืสนับสนุนการเติบโตในสายอาชพีต่างๆ อย่างต่อเนือง ธนาคารได้นําเสนอ Digital & Data Academy ขนึมาเพอืช่วย

พฒันาทกัษะใหม่ๆ ทจีําเป็นต่อการเปลยีนแปลงทางธุรกจิอย่างรวดเรว็ และสอดคล้องกบักลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต 

ตลอดจนถงึการพฒันาภาวะความเป็นผู้นํา (Leadership) นอกจากนี ธนาคารยงัคงส่งเสรมิให้พนักงานมีการเรยีนรูอ้ย่าง

ต่อเนืองนอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรียนรู้จากผู้อืน (peer to peer 

learning) รวมถงึการเรยีนการสอนผา่นสอือเิลก็ทรอนกิส ์(e-learning) ผ่านบนมอืถอืทสีามารถเรยีนรูไ้ดท้กุททีุกเวลาอกีดว้ย 

 

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ ทําหน้าที

พจิารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อนืของกรรมการ ในอตัราทเีหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทแีละ

ความรบัผดิชอบทไีดร้บัมอบหมาย รวมทงัสอดคลอ้งและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น

ระดบัเดยีวกนั  และสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ ภาระหน้าท ีขอบเขตของบทบาท

และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถึงประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน 

กรรมการทีได้รบัมอบหมายหน้าทีและความรบัผิดชอบเพิมขนึ เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั

คา่ตอบแทนเพมิทเีหมาะสมดว้ย  

ผูถ้ือหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการพจิารณาคา่ตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม 

 

สาํหรบัผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร 

นโยบายการกาํหนดคา่ตอบแทนของธนาคารใชก้บัพนักงานทุกคน โดยนโยบายนีจะทําใหม้นัใจวา่ ธนาคารจะสามารถ

ดงึดูดบุคลากรทมีคีวามสามารถ และรกัษาและจูงใจพนกังานทมีผีลการปฏบิตังิานในระดบัสงูใหป้ฏบิตังิานกบัธนาคาร เพอื

ความสาํเรจ็อยา่งยงัยนืของธนาคาร ภายใตห้ลกัเกณฑท์โีปรง่ใส และตามขอบเขตความรบัผดิชอบของตําแหน่งงาน ตลอดจน

ความสามารถในการแขง่ขนัของธนาคารเมอืเปรยีบเทยีบกบัสถาบนัการเงนิและบรษิทัชนันําอนืๆ ในประเทศไทย 
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องคป์ระกอบของค่าตอบแทน 

ธนาคารกําหนดคา่ตอบแทนใหก้บัพนักงานทุกคน โดยประกอบดว้ยคา่ตอบแทนทเีป็นตวัเงนิ เช่น เงนิเดอืน คา่ครองชพี 

คา่ล่วงเวลา ค่าทํางานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ส่วนค่าตอบแทนอนื ธนาคารไดก้ําหนดสทิธปิระโยชน์เกยีวกบั

การรกัษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกนัชวีติและประกนัอบุตัิเหตุ เงนิสมทบกองทุนสํารองเลยีงชพี และสวสัดกิารเงนิกู้

ต่างๆ ทงัทมีอียูใ่นปจัจบุนัและตามทธีนาคารจะประกาศเปลยีนแปลงต่อไป 

 

การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบัผู้บริหาร 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจ่าย

คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อนืรวมถงึจํานวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อนืของผูบ้รหิาร (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(U2) ขนึไป) ซงึรวมถงึกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบรหิาร เพอืใหค้ณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนุมตั ิซงึ

จะเชอืมโยงกบัผลการดาํเนินงานของธนาคารทงัในระยะสนัและระยะยาว และสอดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่

ละคน โดยมกีารเปรยีบเทยีบกบัตวัชวีดัผลการปฏบิตังิาน ทงัทเีป็นตวัชวีดัดา้นการเงนิ ตวัชวีดัดา้นลกูคา้ ตวัชวีดัเกยีวกบัการ

ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการทํางาน รวมทงัตวัชวีดัดา้นบุคลากร ทงันี ผูบ้รหิารจะไดร้บัค่าตอบแทนทงัทเีป็นตวัเงนิและ

คา่ตอบแทนอนืตามทธีนาคารกาํหนด 

 

การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบัพนักงาน 

ทรพัยากรบุคคลจะกําหนดอตัราค่าตอบแทนทงัทเีป็นตวัเงนิและค่าตอบแทนอนืของพนักงานระดบัตงัแต่ผูอ้ํานวยการ

อาวุโส (U3) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรยีบเทียบกบัลกัษณะงาน ตําแหน่งหน้าที คุณวุฒ ิประสบการณ์ด้านวชิาชพี 

และความรบัผดิชอบ เพอืนําเสนอผูบ้รหิารซงึมอีาํนาจอนุมตัติามอาํนาจอนุมตัขิองธนาคาร พจิารณาถงึความเหมาะสมในการ

กาํหนดคา่ตอบแทน 

 

การปรบัขึนเงินเดือนประจาํปี 

พนกังานของธนาคารและผูบ้งัคบับญัชาจะประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานในปีทผี่านมาและกาํหนดเป้าหมายใน

ปีถดัไป ธนาคารจะพจิารณาปรบัค่าตอบแทนของพนักงานโดยคาํนึงถงึผลการปฏบิตัิงาน ประกอบกบัผลประกอบการของ

ธนาคารเป็นหลกั โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการและไดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสทิธใินการพจิารณาปรบัคา่ตอบแทนตามความเหมาะสมและความจําเป็น

ตามทธีนาคารเหน็สมควร 

 

การจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (Bonus) 

ธนาคารจะพจิารณาจา่ยเงนิรางวลัพเิศษ (Bonus) เป็นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวลัพเิศษ

ให้พนักงานทราบเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละรายทีมีผลการ

ปฏิบตังิานไม่ตํากว่าเกณฑ์ทคีณะกรรมการธนาคารอนุมตัิ รวมถึงต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามทีจะไม่มีสทิธไิดร้บัเงนิรางวลั

พเิศษตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูล

กจิการและไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร 
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นโยบายการสรรหาและการแต่งตงักรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารมกีระบวนการสรรหาผูด้าํรงตําแหน่งกรรมการทโีปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการไดแ้ต่งตงั

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการทําหน้าทีพิจารณาคดัเลือกและเสนอชือบุคคลทีมี

คุณสมบัติเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตั ิหรอืเพอืใหค้วามเห็นชอบก่อนนําเสนอผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตัิ (แลว้แต่กรณี)  โดยมี

หลกัเกณฑใ์นการแต่งตงัและถอดถอนกรรมการตามทรีะบุไวใ้นขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการ รบัผดิชอบในการทบทวนและพจิารณาคุณสมบตัิ

ของบุคคลทีเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งผู้บรหิารของธนาคารเพอืนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ และนําเสนอต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเพอืพจิารณาอนุมตั ิทงันีธนาคารไดม้กีารจดัทํากระบวนการจา้งผูบ้รหิารของธนาคารเพอืใหม้นัใจว่า

การสรรหาและการแต่งตงัผูบ้รหิารมคีณุสมบตัทิเีป็นไปตามขอ้กําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานกาํกบัดูแล

อนืๆ  

 

นโยบายและแนวปฏิบติัเรืองสิทธิมนุษยชน 

ธนาคารไดก้ําหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิรอืงสทิธมินุษยชนตามหลกัสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิพอืใหก้รรมการผูบ้รหิาร

และพนักงานยดึหลกัเคารพสทิธมินุษยชนตามทมีกีารกาํหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ อาท ิความแตกต่างในเรอืงถนิกาํเนิดเชอืชาต ิ

เพศ อาย ุสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชอืทางศาสนา การปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่คํานึงถงึ

การศึกษาอบรมหรอืความคดิเห็นทางการเมือง อนัไม่ขดัต่อบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญ รวมทังการไม่ร่วมขอ้งเกยีวหรอื

สนบัสนุนหน่วยงานหรอืบุคคลทลีะเมดิสทิธมินุษยชนทุกกรณ ี

 

นโยบายการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ 

ธนาคารไม่สนับสนุนให้กรรมการผู้บรหิารและพนักงานมีการกระทําหรอืการดําเนินการทีมีลกัษณะเป็นการละเมิด

ทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธ ิโดยธนาคารมนีโยบายใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมดิทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอืลขิสทิธ ิเช่นการไม่ทาํซําดดัแปลงเผยแพร่งานสรา้งสรรคท์มีลีขิสทิธ ิฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจาก

เจา้ของลขิสทิธ ิ

 

นโยบายและแนวปฏิบติั เรืองการต่อต้านการคอรร์ปัชนั 

ธนาคารไดแ้สดงเจตนารมณ์ในการต่อตา้นคอรร์ปัชนัโดยเขา้ร่วมใน “โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นทุจรติ” และเพอืใหม้นัใจว่าธนาคารมแีนวปฏบิตัแิละขอ้กาํหนดทเีหมาะสมในการป้องกนัคอรร์ปัชนั ธนาคารยงัไดจ้ดัทํา

นโยบายและแนวปฏบิตั ิเรอืงการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั รวมถงึนโยบายและแนวปฏบิตั ิเรอืงการให ้การรบัของขวญัและการ

เลยีงรบัรอง เพอืใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบรษิทัในเครอื ยดึถอืและปฏบิตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั   
 

นโยบายด้านความยงัยืน 

ธนาคารไดจ้ดัทํานโยบายดา้นความยงัยนืสองฉบบั ไดแ้ก่ นโยบายเพอืความยงัยนื (CIMB Thai Sustainability Policy) 

และ นโยบายการใหบ้รกิารทางการเงนิเพอืความยงัยนื (CIMB Thai Sustainable Financing Policy) โดยนโยบายดงักล่าวมี

วตัถุประสงค์เพือกําหนดแนวทาง ในการดําเนินงานทีอาจมีความเสียงด้านสิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance (ESG)) และผลกระทบต่อการให้บรกิารทางการเงนิและการระดมเงนิทุนของ
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ธนาคาร เพือให้ธนาคารมีข้อมูลประกอบการตัดสนิใจต่างๆให้สอดคล้องกับค่านิยมหลกัและเป้าหมายขององค์กรทีมุ่ง

ใหบ้รกิารทางการเงนิแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มและชมุชนโดยรวมดว้ยความรบัผดิชอบและเพอืความยงัยนื   

 

นโยบายสภาพแวดล้อมในการทาํงาน และการจดัการสิงแวดล้อมและการจดัการด้านพลงังาน 

ธนาคารมุ่งเน้นการดแูลสภาพแวดลอ้มในการทํางานใหถู้กสขุอนามยั เพอืความปลอดภยัของพนกังานจากภาวะการแพร่

ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019  ซงึทาํใหเ้กดิแนวทางหรอืวถิปีฏบิตัแิบบใหม่ (New Normal) ในสถานททีาํงาน โดย

กาํหนดมาตรการป้องกนัในดา้นต่างๆ รวมทงัไดจ้ดัทาํนโยบายการอนุรกัษ์พลงังาน เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงพลงังาน

เกียวกบัมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัการพลงังานภายใต้บังคบัพระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 

(Energy Conservation Policy) โดยมกีารกาํหนดมาตรการประหยดัพลงังานเพอืลดการใชพ้ลงังาน ลดมลพษิทางอากาศ และ

รกัษาสงิแวดลอ้ม 

 

นโยบายการจดัการเรืองร้องเรียน 

ธนาคารมีการกําหนดมาตรฐานระดบัสูงในการให้บรกิารลูกค้า ดว้ยการปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และ

เชอืถอืได ้จงึมกีารกําหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการจดัการเรอืงรอ้งเรยีนจากลูกคา้อย่างมีประสทิธผิลเพอืให้

องคก์รมคีวามพรอ้มในการรบัผดิชอบและแกไ้ขเรอืงร้องเรยีนอย่างเป็นระบบ เพอืรกัษาชอืเสยีงและภาพพจน์ตลอดจนสรา้ง

ความสมัพนัธท์ดีกีบัลกูคา้ หากสถานการณ์ทเีลวรา้ยไดร้บัการแกไ้ขดว้ยความรวดเรว็และรดักุมก็จะสามารถสรา้งความภกัดี

และความมนัใจทลีกูคา้มต่ีอธนาคารได ้  

 

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  

คณะกรรมการธนาคารจดัใหม้ชีอ่งทางและสนบัสนุนใหพ้นักงาน รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีแจง้เบาะแสของเรอืงราว หรอืพฤตกิรรม

ทน่ีาสงสยัเกยีวกบัการกระทําผดิโดยเรว็ทสีดุ หรอืเมอืพนักงาน ผูม้สี่วนไดเ้สยีเชอืหรอืสงสยัว่าการกระทํานันขดัแยง้ในแนว

ทางการปฏบิตั ิหรอือาจมกีารกระทาํผดิเกดิขนึไดใ้นอนาคต สามารถแจง้ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี  

 

.  ช่องทางในการแจ้งเบาะแสกระทาํความผิด 

 หากพนักงานพบเหน็การคอรร์ปัชนัภายในธนาคาร หรอืพนักงานไม่แน่ใจวา่การกระทาํนันๆ เขา้ขา่ยการ

คอรร์ปัชนั สามารถแจง้เบาะแส ขอคาํแนะนําหรอืหารอืก่อนการรอ้งเรยีนไดท้ ีe-mail: 

internalfraud@cimbthai.com หรอื  งานป้องกนัและตรวจสอบการทุจรติ กาํกบัการปฏบิตังิาน    

 ผูม้สีว่นไดเ้สยีพบเหน็การกระทาํทผีดิกฎหมาย ทุจรติ หรอืการกระทาํทไีม่เหมาะสมสามารถแจง้เบาะแสขอ้

 รอ้งเรยีนไดท้ปีระธานกรรมการ หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

 เจา้หน้าทบีรหิาร 

 ทอียู ่  ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  

   เลขท ี44 ชนั 21 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนีิ 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  
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 ผูแ้จง้เบาะแสต้องระบุชอืและนามสกุลจรงิ ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิต่อได ้หรอื e-mail  รวมถงึชอืบุคคล

หรอืเหตุการณ์ทรีอ้งเรยีน เพอืแสดงความบรสิทุธใิจ โดยไม่มเีจตนาใหร้า้ยหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้นื 

หรอืธนาคาร 

 ธนาคารจะตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชอืผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีน เพอืคุม้ครองผลกระทบทอีาจเกดิขนึกบั

ผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่ว โดยจะดาํเนนิการตามขนัตอน และกระบวนการสอบสวนสบืสวนทกีาํหนด และบนัทกึไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจะจดัเกบ็ขอ้มลูดงักลา่วไวเ้ป็นความลบั และผูท้เีกยีวขอ้งเท่านนัจงึจะเขา้ถงึขอ้มูลได ้

 

. ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน 

ธนาคารตระหนักถงึความเสยีงดา้นชอืเสยีง (Reputation Risk) และความพงึพอใจของลกูคา้ จงึกาํหนดใหม้หีน่วยงานและวธิี

ปฏิบตัิในรบัเรอืงร้องเรียนจากลูกค้า โดยจดัตงัหน่วยงานกลางอสิระในการบรหิารจัดการเรอืงรอ้งเรยีนของลูกค้า ได้แก่ 

หน่วยงานบรหิารงานประสบการณ์ลูกคา้ หรอื Customer Experience Management (CX) โดยทํางานร่วมกบัศูนยบ์รกิาร

ลูกค้าทางโทรศพัท์ (CIMB Thai Care Centre) และหน่วยงานอนืๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการรบัเรอืงรอ้งเรยีนของลูกคา้ได ้โดย

หน่วยงานบรหิารงานประสบการณ์ลูกคา้เป็นผูบ้รหิารจดัการเรอืงรอ้งเรยีนของลกูคา้ผ่านนโยบายและกระบวนการทจีดัตงัขนึ

ตามหลกัเกณฑ์ของกลุ่มซีไอเอม็บีและหน่วยงานราชการต่างๆทเีกยีวขอ้ง เพอืให้มันใจว่าเรอืงรอ้งเรยีนต่างๆ ไดร้บัการ

ดาํเนินการแกไ้ขจากหน่วยงานผูเ้ชยีวชาญเฉพาะเรอืงอยา่งมปีระสทิธผิล เป็นธรรม และทนัเหตุการณ์ 

 

นอกจากนี หน่วยงานบรหิารงานประสบการณ์ลกูคา้ยงัรวบรวมขอ้มูลเรอืงรอ้งเรยีนทเีกดิขนึ และขอ้มูลความรูเ้กยีวกบัลูกคา้

จากผลสํารวจตลอดจนความคิดเห็นและคําแนะนําของลูกค้าทรีวบรวมจากช่องทางต่างๆ เพือใช้ในการพฒันาปรบัปรุง

ประสบการณ์ลูกค้าให้ดยีงิขนึอย่างต่อเนืองในทุกๆ ด้าน อนัจะนําไปสู่การสร้างความผูกพนัของลูกค้ากบัธนาคาร และ

จดัเตรยีมขอ้มูลเรอืงรอ้งเรยีน และความรูเ้กยีวกบัลกูคา้ เพอืรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารจดัการประสบการณ์ของลูกคา้ 

(Thailand Customer Experience Committee) ค ณ ะก รรม ก ารจัดก าร  (Management Committee) Board Risk and 

Compliance Committee – Compliance Reporting และคณะกรรมการของธนาคารอนืๆ ทเีกยีวขอ้งเป็นประจาํ 
  

ทังนีตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง กล่าวคือการจดัการด้านการให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) จาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย และแนวทางการปฏิบตัิในการขายและการให้บรกิารเกยีวกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุนทีเป็นหน่วย

ลงทุนและตราสารหนี (Fair Dealing) จากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ธนาคารตอ้งแจง้ให้

ลกูคา้ทราบถงึช่องทางรอ้งเรยีนต่อทางการ ดงันี 

 ศนูยค์ุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิ (ศคง.) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

สายดว่น 1213 

อเีมล fcc@bot.or.th 

 สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

สายดว่น 1207 

อเีมล complian@sec.or.th  
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 15 ธนัวาคม 2564 หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

 
1. ธนาคารมกีารจดัทําขอ้มูลสารสนเทศ  ขอ้มูลรายงานทางการเงนิ และขอ้มูลทสีาํคญัต่างๆ เช่น ฐานะการเงนิและผล

การดาํเนินงาน โครงสรา้งการกาํกบัดูแลกจิการ และขอ้มลูตามทกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้ง ตามขอ้กาํหนด

ของหน่วยงานทีกํากบัโดยเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report)  

(เรมิตงัแต่ปี 2565 เป็นต้นไป) ฯลฯ เพอืเผยแพรต่่อสาธารณชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส มี

ความเทา่เทยีมกนั  

 

2. ธนาคารไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ รายงานและระเบยีบกฎเกณฑต์่างๆ ผ่านช่องทางของหน่วยงานทกีํากบัดแูล  

เช่น การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และได้อํานวยความสะดวกโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ

ธนาคาร ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้เีกยีวขอ้งตดิต่อเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็  

 

 .  ประเภทของขา่วสารทมีกีารเปิดเผย  

 . .  การเปิดเผยผลประกอบการ งบดลุ งบกาํไรขาดทุน ฉบบัสอบทานและฉบบัตรวจสอบ การเปิดเผยรายการย่อ

แสดงทรพัยส์นิและหนีสนิทุกวนัท ี  ของเดอืน ตลอดจนการวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ (Management 

Discussion and Analysis: MD&A) เพอืประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส 

 . .  รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชใีน 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจําปี (แบบ -  One Report) 

 . .  นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธรุกจิ นโยบายและแนวปฏบิตั ิเรอืง การต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯลฯ 

 . .  ขอ้มูลสารสนเทศของกจิการ ตามหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวธิกีารเกยีวกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามทตีลาด

หลกัทรพัยก์าํหนดแนวทางไว ้

. .  ธนาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในเรอืงดงัต่อไปนีไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจาํปี (แบบ -

1 One Report) ของธนาคาร 

(1) โครงสรา้งการบรหิารจดัการของธนาคาร (Organization Chart) โดยใหร้ะบุรายชอืและตําแหน่งของผู้มี

อาํนาจในการจดัการ รวมทงัผูบ้รหิารสงูสุดหน่วยงานบรหิารความเสยีง ผูบ้รหิารสงูสดุหน่วยงานกบัการปฏบิตัิงาน 

และผูบ้รหิารสงูสดุหน่วยงานตรวจสอบภายในดว้ย 

(2) รายชอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืกลุ่มผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้ธนาคารสงูสุด 10 อนัดบัแรก จํานวนหุน้ และสดัสว่นการ

ถอืหุน้ 

(3) จํานวนครงัการประชุมในแต่ละปีของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกําหนด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ Board Risk and Compliance Committee คณะกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการ รวมทงัจาํนวนครงัทกีรรมการแต่ละรายเขา้ประชุม 

(4) รายชอืของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ไดแ้ก ่

คณะกรรมการตรวจสอบ Board Risk and Compliance Committee คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และ

การกํากบัดแูลกจิการ โดยระบุประเภทกรรมการว่าเป็นกรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร หรอื

กรรมการอสิระ และขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการแต่ละชุด 

(5) รายงานการกาํกบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(6) หน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลยีนแปลงในองคป์ระกอบรวมทงัการเปลียนแปลงทมีี

นยัสาํคญัต่อการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(7) นโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหากรรมการและผูม้อีาํนาจในการจดัการของธนาคาร 

(8) นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของธนาคาร 

(9) นโยบายเกยีวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนขององคก์ร ซงึรวมถงึปจัจยัทใีชใ้นการพจิารณาการประเมินผล

การดาํเนินงานในภาพรวม เป้าหมายและการดาํเนินงาน รวมถงึความเหน็ของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

และวธิหีรอืเครอืงมอืในการจ่ายค่าตอบแทนเพอืใหส้ะทอ้นความเสยีง (หากม)ี โดยใหเ้ปิดเผยนโยบายเกยีวกบัการ

กาํหนดคา่ตอบแทนเฉพาะสาํหรบักลุม่กรรมการ ผูม้อีาํนาจในการจดัการ และหน่วยงานหรอืผูท้กีอ่ใหเ้กดิความเสยีง

ทสีาํคญัดว้ย 

(10) ขอ้มลูการถูกเปรยีบเทยีบปรบัโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั โดยเปิดเผยทงัยอด

รวมและแยกมาตราทถีูกเปรยีบเทยีบปรบัภายใตก้ฎหมายทใีชใ้นการกาํกบัดแูล ทงันี ในการเปิดเผยขอ้มูลค่าปรบัที

มสีาเหตุมาจากการใหบ้รกิารทไีม่เป็นธรรม ใหถ้อืปฏบิตัติามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ

บรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิารแกลู่กคา้อยา่งเป็นธรรม 

 

 2.2 ชอ่งทางในการเปิดเผยสารสนเทศ ประกอบดว้ยช่องทางต่างๆดงันี 

2.2.1 การเปิดเผยขอ้มูลผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์(SET Link: SEP) ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการทีตลาดหลกัทรพัย์ฯ

กาํหนด 

- การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

-    แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจาํปี (แบบ -  One Report)   

-   งบการเงนิของธนาคาร  

- มตทิปีระชมุคณะกรรมการธนาคาร ทปีระชมุผูถ้อืหุน้ และสารสนเทศต่างๆ 

2.2.2 สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.2.3 กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

2.2.4 เวบ็ไซตข์องธนาคาร www.cimbthai.com 

2.2.5 สอืมวลชน สอืสงิพมิพต์่างๆ 

2.2.6 การประชมุนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) 

2.2.7 การพบปะใหข้อ้มลูแบบตวัต่อตวั (Company Visit/ One-on-One Meeting)  

2.2.8 การจดัหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณยี ์

 

3. เลขานุการบรษิทัและงานบรหิารทวัไปและสอืสารองคก์รมหีน้าทดีแูลในการจดัทําขอ้มูลสารสนเทศของธนาคาร  และ

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทเีป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้น นักวเิคราะห์หลกัทรพัยแ์ละผู้ทเีกยีวขอ้ง ทงันี ผู้ทีสนใจ

สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนส ัมพันธ์ของธนาคารได้ทีหมายเลขโทรศัพท์ - -  หรือ e-mail: 

ir@cimbthai.com 
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หมวด 5 การควบคมุภายในและการบริหารความเสียง   

 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัภิารกจิตามทคีณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยพจิารณาทบทวนความเพยีงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน การบรหิารการจดัความเสยีงทเีหมาะสม การรายงานทางการเงนิทเีพยีงพอ ครบถ้วน การทบทวนงานและพฒันา

ระบบงานของดา้นตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเพอืปรบัปรุงแก้ไขอย่าง

จรงิจงั  ในการประเมนิความเพยีงพอ ของระบบการควบคมุภายในของธนาคาร 

 

ธนาคารจัดโครงสรา้ง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบัตงิานเพอืใหม้ีระบบบรหิารความเสยีงและระบบการควบคุมภายในทีดี

เพอืใหธุ้รกจิของธนาคารเตบิโตอยา่งมนัคงและเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทดี ีนอกจากนี  ธนาคารตรวจสอบและตดิตามประเมนิ

ความเพยีงพอ ประสทิธผิลและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในอยา่งต่อเนือง 

 

 องคก์รและสภาพแวดล้อม 

ธนาคารมกีารจดัองค์กรโดยคาํนึงถงึการแบ่งแยกหน้าทีทเีหมาะสมเพอืใหม้รีะบบบรหิารความเสยีงและการควบคุม

ภายใน  รวมทงัระบบควบคมุตดิตามและตรวจสอบทมีปีระสทิธผิล (Three Lines of Defense) นอกจากนี ธนาคารยงัมกีารตดิตาม

ดแูลการปฏบิตังิานของพนักงานอยา่งต่อเนืองใหเ้ป็นไปตามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิและมกีารปฏบิตัติ่อ

ผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเป็นธรรม  ธนาคารมกีารจดัทาํแผนธุรกจิระยะสนัและระยะกลางเพอืกาํหนดแผนกลยทุธ์และทศิทางการดาํเนิน

ธรุกจิ ซงึมกีารสอืสารใหพ้นกังานระดบับรหิารทงัองคก์รไดท้ราบและนําไปดาํเนินการใหบ้รรลแุผนและเป้าหมายทวีางไว ้

 

 การบริหารความเสียง 

ธนาคารให้ความสําคญัต่อการบรหิารและจดัการความเสียงทังจากปจัจัยภายในและภายนอก  คณะกรรมการ

ธนาคารแต่งตงั Board Risk and Compliance Committee เพอืกาํหนดบทบาท หน้าท ีความรบัผดิชอบ ตลอดจนประเมนิผลการ

ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกรอบการกํากบัดูแลความเสยีงทีกําหนดไว้  โดย Board Risk and Compliance Committee รวมทัง

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ Board Risk and Compliance Committee ไดแ้ก่คณะกรรมการบรหิารความเสยีง เป็นผู้กําหนด

กรอบการดูแลความเสยีง นโยบายและระเบียบงานต่างๆ ในการบรหิารความเสยีงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการ

ควบคมุและตดิตามความเสยีงต่างๆ และเสรมิสรา้งใหม้วีฒันธรรมองคก์รทคีาํนึงถงึความเสยีง 

 

 การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

ธนาคารมกีารกาํหนดและทบทวน ขอบเขต อาํนาจหน้าท ีและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารแต่ละระดบั รวมทงัมกีาร

แบ่งแยกหน้าทรีะหว่างผูบ้รหิารระดบัต่างๆ อย่างชดัเจนเป็นกลไกสาํคญัในการถ่วงดลุอาํนาจการบรหิาร (Check and Balance)  

โดยจดัทาํเป็นระเบยีบงานทเีป็นลายลกัษณ์อกัษรและมกีารทบทวนอยา่งสมาํเสมอ  

ฝา่ยบรหิารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพอืพจิารณาทกุครงั ในกรณทีธีนาคารใหส้นิเชอืแกห่รอืลงทุนในกจิการ

ทธีนาคาร ผูถ้อืหุน้ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร รวมทงัผูท้เีกยีวขอ้งมผีลประโยชน์เกยีวขอ้ง สว่นธุรกรรมการขาย ให ้ใหเ้ช่า 

รบัซอื หรอืเช่าทรพัยส์นิใดๆ กบักรรมการผูม้อีาํนาจจดัการ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และผูท้ีเกยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวจะตอ้งปฏบิตัติาม

นโยบายทธีนาคารกาํหนด 
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นอกจากนี ธนาคารมีหน่วยงานกํากบัการปฏิบตัิงานทําหน้าทคีวบคุมติดตามเพอืใหม้นัใจว่าการดําเนินงานของ

ธนาคารเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัธุรกิจของธนาคาร  และมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในซงึเป็นหน่วยงานอสิระทําหน้าทตีรวจสอบเพอืให้มนัใจว่าการบรหิารจดัการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามหลกัการบรหิารความเสยีงและการควบคมุภายในทดี ี

 

 ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล 

ธนาคารใชน้โยบายและวธิกีารทางการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชทีเีป็นทยีอมรบัโดยทวัไปและเหมาะสมกบัธุรกจิ

ของธนาคาร ธนาคารมกีารพฒันาจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูลอนืๆ อยา่งสมาํเสมอเพอืใหส้ามารถใชข้อ้มูลที

สําคญัได้อย่างเพียงพอและทันเวลา  ธนาคารมีระบบการควบคุมการใช้งานและจดัเก็บเอกสารสําคญัทางอเิล็กโทรนิกส์อย่าง

เหมาะสมและรดักมุ  นอกจากนี ธนาคารมกีารสอืสารนโยบายระเบยีบปฏบิตังิานไปยงัพนกังานทเีกยีวขอ้งทกุระดบั 

 

 ระบบการควบคมุและติดตาม 

ธนาคารมีระบบการควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวธิีปฏิบัติงาน 

กฎหมายและกฎระเบียบทีเกยีวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในทธีนาคารกําหนดไว้ ทงันี ธนาคารมีการจดัทําแผนงาน

ประจําปี ซงึจะมกีารทบทวนเป็นระยะๆ เพอืใหก้ารดาํเนินการมปีระสทิธผิลและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทมีกีารเปลยีนแปลง

อยา่งรวดเรว็ นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบจะตดิตามเพอืใหม้นัใจว่ามกีารปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้สงัเกตหรอืขอ้เสนอแนะเป็น

ทน่ีาพอใจ 

 

 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการมมีาตรการป้องกนัเกยีวกบัรายการทอีาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืรายการทเีกยีวโยงกนั 

หรอืรายการระหวา่งกนัทไีม่เหมาะสม โดยไดก้าํหนดในนโยบาย ดงันี 

 นโยบายในการพจิารณาใหส้นิเชอื หรอื ลงทุน ก่อภาระผูกพนั หรอื ทําธุรกรรมทมีีลกัษณะคล้ายการใหส้นิเชอื

แก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของธนาคาร และผูท้เีกยีวขอ้ง หรอืแก่กจิการทมีผีลประโยชน์เกยีวขอ้งกบัธนาคาร กรรมการ หรอืผูม้อีาํนาจใน

การจดัการของธนาคาร ซงึอตัราสว่นในการทําธุรกรรมกบับุคคลดงักล่าวเป็นไปตามอตัราส่วนทธีนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด  

ทังนี ธุรกรรมดงักล่าวจะได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการดว้ยมติเอกฉันท์  โดยไม่มีกรรมการหรอืผู้มีอํานาจในการจัดการทีมี

ผลประโยชน์เกยีวขอ้งกบัการให้สนิเชอื ลงทุน ก่อภาระผูกพนั หรอืทําธุรกรรมทีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเชอืนันๆ เข้าร่วม

พจิารณาอนุมตั ิ

นอกจากนี ธนาคารยงัมีนโยบายเกียวกบัข้อห้ามและหลกัเกณฑ์ในการให้สนิเชือ ก่อภาระผูกพนั หรอื ทํา

ธุรกรรมทมีีลักษณะคล้ายการให้สนิเชอืแก่กรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการของธนาคารและ/หรอืบรษิัทลูกในกลุ่มธุรกจิทาง

การเงนิของธนาคาร รวมถึงผู้ท ีเกียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ซึงมีการกํากบัดูแลและดําเนินการทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย และหน่วยงานกาํกบัดแูลทเีกยีวขอ้ง 

 นโยบาย Conflict Management and Chinese Wall และนโยบาย Personal Account Dealing ซึงกําหนด

จรรยาบรรณ ขอ้หา้ม หลกัเกณฑ์ และวธิปีฏบิตัสิาํหรบัการป้องกนัการล่วงรูห้รอืใชข้อ้มูลภายในของลกูคา้ซึงยงัไม่มกีารเปิดเผย

ทางสาธารณะไม่ว่าจะเพอืประโยชน์ตนเองหรอืบุคคลใดๆ อนัเนืองจากการปฏบิตัหิน้าทตีามทไีดร้บัมอบหมายจากธนาคาร 

 นโยบายเกยีวกบัการดาํเนินธุรกรรมสาํคญั ซงึกาํหนดไวใ้นหลกัการกาํกบัดแูลกจิการของธนาคาร ไดแ้ก ่การตก

ลงเขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกนั และ/หรอื การตกลงเขา้ทาํรายการเพอืก่อใหเ้กดิการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรพัยท์สีาํคญั และ/
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หรอื สทิธใินการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัยท์สีาํคญัของธนาคาร โดยธนาคารตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของหน่วยงานกาํกบั

ดแูลทเีกยีวขอ้ง 

 

 การกาํกบัดแูลการใช้ขอ้มลูภายใน 

คณะกรรมการธนาคารไดม้ีนโยบายและกําหนดเป็นระเบียบงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ

ธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะใชข้อ้มูลภายในอนัเป็นสาระสําคญัและมีผลกระทบต่อการเปลยีนแปลง

หลกัทรพัยข์องธนาคาร ซงึยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพอืทําการซอื ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของธนาคารในช่วง  

เดอืนกอ่นทขีอ้มลูนนัจะออกสูส่าธารณชน   

นอกจากนี กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตังแต่ระดบัรองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ขนึไป หรอืผู้ดํารงตําแหน่ง

เทียบเท่า และ  ผู้ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารหน่วยงานขึนไปหรอืเทียบเท่าในสายงานบัญชีหรือการเงนิ รวมถึงบุคคลทีมี

ความสมัพนัธก์บักรรมการหรอืผู้บรหิาร ไดแ้ก่คูส่มรสหรอืผูท้อียูก่นิกนัฉันสามภีรยิา (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส) บุตรทยีงัไม่บรรลุ

นิตภิาวะ และนิตบิุคคลทกีรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืคูส่มรสหรอืผูท้อียู่กนิกนัฉนัสามภีรยิา (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส) หรอืบุตรที

ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมดและมสีดัสว่นการ

ถอืหุน้มากทสีดุในนิตบุิคคลดงักลา่ว มีหน้าทตี้องรายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอืล่วงหน้า รวมถงึรายงานการเปลยีนแปลง

การถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอืขายล่วงหน้าภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทมีกีารซอื ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยห์รอืสญัญา

ซอืขายล่วงหน้า ต่อ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และนําส่งสาํเนารายงาน

ดงักล่าวให้กบัเลขานุการบรษิัทและงานบรหิารทวัไปภายในกําหนดเวลาเดยีวกนั เพอืเป็นขอ้มูลเกยีวกบัการถือหุ้นและ/หรอื

หลกัทรพัย์ของธนาคาร ทังนี ธนาคารได้กําหนดนโยบายให้กรรมการของธนาคารเปิดเผยการซือขายหุ้นและการถือครอง

หลกัทรพัยข์องธนาคาร โดยใหร้ายงานขอ้มลูดงักลา่วใหค้ณะกรรมการทราบดว้ย 

   

 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

เพอืควบคุมและติดตามดแูลการทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกบักรรมการผู้บรหิารและบุคคลทมีีความเกยีวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าว ธนาคารจงึกาํหนดนโยบายการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร (รายงานการมสี่วนไดเ้สยี) โดย

ใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและบุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้งต่อเลขานุการบรษิทัภายใน  วนัทํา

การนับจากสนิสุดรอบระยะเวลาครงึปี (  เดอืน) และเมือมีการเปลยีนแปลงขอ้มูล (ถ้ามี) ซึงเลขานุการบรษิัทจะนําเสนอสาํเนา

รายงานการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพอืทราบภายใน 7 วนัทําการนับจากวนัที

เลขานุการบรษิทัไดร้บัรายงานจากกรรมการและผูบ้รหิารนัน 
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ขอบเขตของนโยบาย เรือง หลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี  

นโยบายฉบบันีบงัคบัใชก้บับรษิทัลกูในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิของธนาคารดว้ย 

 

การติดตาม 

นโยบายฉบบันีตอ้งไดร้บัการทบทวน และปรบัปรุงเป็นประจาํทุกปี เพอืใหม้นัใจวา่นโยบายดงักล่าวไดร้บัการพฒันาใหส้อดคลอ้ง

กบัขอ้กาํหนดของทางการ 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  นโยบายนีอยูภ่ายใตก้ฎหมายพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 โปรดดคูวบคูก่บันโยบายคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบุคคลของธนาคาร 


