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ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ครังที 5/2562 เมือวันที 30 พฤษภาคม 2562 ได้ มีมติอนุมัติ
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเป็ นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของ บริ ษัท
ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและหลักเกณ์ทีหน่วยงานทางการกําหนด โดยให้ มีผลบังคับใช้
ตังแต่วนั ที 31 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้ นไป
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บทนํา
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรธุรกิจชันนํา มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยังยืน และสร้ างมูลค่าระยะ
ยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมุง่ มันดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และให้ ความสําคัญกับการ
มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพือเป็ นกรอบความประพฤติทีสะท้ อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือให้
บุคลากรทุกระดับได้ มีการพัฒนาตนเอง สํานึกในหน้ าทีความรับผิดชอบของตนในการปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความถึงพร้ อมซึง
คุณธรรมและจริ ยธรรม
เพือให้ บรรลุวัตถุป ระสงค์ ดัง กล่า ว ทีผ่า นมาธนาคาร ได้ กํา หนดนโยบายการกํ ากับดูแ ลกิ จการที ดี และคู่มื อ
จรรยาบรรณให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคาร ถือปฏิบตั ิ โดยยึดมันในคุณธรรม ความซือสัตย์สจุ ริ ต และ
การปฏิบตั ิทีสอดคล้ องกับกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้ อง ซึงจะมีการทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ เป็ นประจําทุกปี
เพือให้ มีความทันสมัยสอดคล้ องกับการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึน โดยนโยบายฉบับทีมีการทบทวนครังนี ได้ มีการปรับ
หัวข้ อและแนวปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับ “หลักการกํ ากับดูแลกิจการทีดีสําหรั บบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560” ทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์เผยแพร่ และหลักเกณฑ์ เรื องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ธนาคารเชือมันว่ากระบวนการจัดการ โดยมีการกํากับดูแลกิจการทีดีตามมาตรฐานสากล จะเพิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกิจการ และทําให้ ธนาคารเป็ นทียอมรับมากขึนทังภายในประเทศและต่างประเทศ ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญ
ประการหนึงในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่ธนาคาร รวมถึงสร้ างความเชือมันให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ว่าจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมโดยทัวถึง ซึงจะก่อให้ เกิดความเชือมันจาก
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและสะท้ อนถึงภาพลักษณ์ทีดีของธนาคาร
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หลักการดําเนินธุรกิจ (Business Principles)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
กลุม่ ธนชาตมีหลักการดําเนินธุรกิจ (Business Principles) เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยังยืนและ
มันคง ดังนี
1. แข่งขันอย่างมีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม มีผลประกอบการทีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะสันและระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
3. ยึดมันในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิงแวดล้ อม
4. ปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลียนแปลง

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ในฐานะผู้นํา
องค์ กรทีสร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ างยังยืน
หลักปฏิบัติ 1.1 ความเข้ าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นํา
คณะกรรมการธนาคารมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ ธนาคารให้ สิทธิ และความเท่าเทียมกันแก่กรรมการ
ทุกคนในการพิจารณาตัดสินใจเรื องต่างๆ โดยแยกหน้ าทีชัดเจนระหว่างคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ รวมถึงฝ่ ายจัดการ ทังนี คณะกรรมการธนาคาร ไม่มีหน้ าทีจัดการงานประจําของธนาคาร
แต่จะมีหน้ าทีตามทีกฎหมายกําหนดและเข้ าร่ วมประชุมเพือพิจารณาการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร ตามวาระที
กําหนดหรื อตามทีประธานกรรมการจะเห็นควรเพือ
1. กําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของธนาคาร
2. กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมําเสมอ เพือให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและ
แผนธุรกิจ
3. ดูแลให้ มีระบบควบคุมภายในทีดีและมีมาตรการบริ หารความเสียงอย่างเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 1.2 การกํากับดูแลในการสร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ างยังยืน
ในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้ กําหนดหลักการดําเนินธุรกิจ (Business Principles)
พร้ อมทังได้ จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและคู่มือจรรยาบรรณ เพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิ
กรรมการและผู้บริ หารทุกระดับของธนาคารจะต้ องเป็ นแบบอย่างทีดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีดีและคูม่ ือจรรยาบรรณทีกําหนด ฝ่ ายกํากับกฎระเบียบและข้ อบังคับ และฝ่ ายเรี ยนรู้และพัฒนาองค์กร ทรัพยากร
บุคคลกลาง รั บผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู้ สร้ างความเข้ าใจ และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับยึดถื อปฏิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและคู่มือจรรยาบรรณอย่างจริ งจัง ต่อเนือง และสร้ างให้ เป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรม
องค์กรในการปฏิบตั ิงาน และจะต้ องรายงานผลการดําเนินงานด้ านการส่งเสริ มความรู้ และการปฏิบตั ิตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีดีและคูม่ ือจรรยาบรรณนีต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการธนาคาร
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เพื อให้ นโยบายการกํ า กับ ดูแลกิ จการที ดีแ ละคู่มื อจรรยาบรรณของธนาคารเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจทีเปลียนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลมีหน้ าทีดูแลรับผิดชอบให้ มีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของธนาคาร จะต้ องทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีและคูม่ ือจรรยาบรรณทีธนาคารกําหนดดังกล่าวข้ างต้ นอย่างเคร่งครัด พร้ อมทังให้ การรับรองในการปฏิบตั ิ
ตามทุกประการ
หลักปฏิบัติ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรรมการธนาคารมีบทบาทในการกํากับ ดูแล และติดตามให้ การดําเนินธุรกิจของธนาคาร เป็ นไปตามกล
ยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้ อบังคับ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี ด้ วยความรับผิดชอบ
ซือสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร ดําเนินการอย่างสมเหตุสมผล มีความใส่ใจในเหตุการณ์ ทีเกิด
ขึนกับธนาคาร หรื อการดําเนินการต่างๆ ของธนาคาร อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้ าที มีความ
รับผิดชอบอย่างเต็มทีและเป็ นอิสระ
ดูแลให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดําเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
นโยบาย จัดให้ มีบุคคลหรื อหน่วยงานทีมีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติหน้ าทีเป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ
การควบคุมดังกล่าวและเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
หลักปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคารจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการธนาคาร (Board Charter) ทีระบุหน้ าทีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร เพือใช้ อ้างอิงในการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตร
ดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ1 ครัง และหากมีการเปลียนแปลง รวมทังทบทวนการแบ่งบทบาทหน้ าทีคณะกรรมการ
ธนาคาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการ อย่างสมําเสมอเพือให้ สอดคล้ องกับทิศทางขององค์กร
กรรมการธนาคารจะต้ องเข้ าใจขอบเขตหน้ าทีของตน การมอบหมายอํานาจการจัดการกิจการให้ แก่กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการ โดยมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้ เป็ นการ
ปลดเปลืองหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ซึงยังมีหน้ าทีติดตามดูแลฝ่ ายจัดการให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามที
ได้ รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการทีเป็ นไปเพือความยังยืน
หลักปฏิบัติ 2.1 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดูแลผู้มีส่วนได้ เสีย
ธนาคารกําหนดผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี
1. ผู้ถือหุ้น
2. เจ้ าหนี
3. คณะกรรมการธนาคาร
4. ผู้บริ หารธนาคาร
5. พนักงานธนาคาร

6.
7.
8.
9.
10.

ลูกค้ าและคูค่ ้ า
ผู้สอบบัญชี
คูแ่ ข่งขัน
สังคมและสิงแวดล้ อม
ภาครัฐ
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คณะกรรมการธนาคารจะดูแลจัดการให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ดังนี
1. การดําเนินธุรกิจของธนาคารจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ องอย่างเคร่งครัด อีกทังจะต้ องทําให้ เกิดผลดี
ต่อสังคมและภาครัฐ ทังทางด้ านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้ อม
2. กําหนดผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้น กรรมการธนาคาร ผู้บริ หาร และพนักงานด้ วยความเหมาะสมและยุติธรรม
3. ให้ บริ การลูกค้ าด้ วยคุณภาพ ซือสัตย์ ยุติธรรม และเรียกเก็บค่าบริ การในอัตราทีเหมาะสม
4. รับผิดชอบต่อลูกค้ าและคูค่ ้ าในการให้ บริ การ เช่น ให้ บริ การตามมาตรฐานวิชาชีพทีดี มีคณ
ุ ภาพ รักษา
ความลับของลูกค้ าและคูค่ ้ า รวมทังมีหน่วยงานรับเรื องร้ องเรี ยน
5. ดําเนินธุรกิจกับคูค่ ้ าด้ วยความซือตรง ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ ปฏิบตั ติ ามเงือนไขสัญญาทีตกลงกันไว้
6. ดําเนินธุรกิจและแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันด้ วยความโปร่งใสภายใต้ กฎกติกาโดยไม่แข่งขันจนทําให้ เกิดผลกระทบ
ด้ านลบต่อธุรกิจโดยรวม
7. เปิ ดเผยข้ อมูลการทําธุรกรรมของธนาคาร ตามมาตรฐานและข้ อบังคับของทางการ เพือให้ เกิดความโปร่งใส
8. สนับสนุนให้ พนักงานมีความรู้ในเรื องของสิงแวดล้ อม และส่งเสริ มให้ มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ
ด้ านสังคมและสิงแวดล้ อม
9. มีนโยบายชัดเจนทีจะไม่ละเมิดหรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดรวมถึง
ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ_ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการละเมิดทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
หลักปฏิบัติ 2.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจการทีเป็ นไปเพือความยังยืน
คณะกรรมการธนาคารมีการกํ ากับดูแลให้ มันใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะ
ปานกลางและ/หรื อประจําปี ของกิจการสอดคล้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดย
1. คํานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมของกิจการ โอกาสและความเสียงทียอมรับได้ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม ปั จจัย
และความเสียงต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทีเกียวข้ อง โดยมีกลไกทีทําให้ เข้ าใจความต้ องการ
ของผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างแท้ จริ ง
2. สนับสนุนให้ มีการจัดทําหรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาํ หรับระยะปานกลาง 3-5 ปี
3. กํากับดูแลให้ มกี ารส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน
และตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยยังคงอยูบ่ นพืนฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
4. เป้าหมายทีกําหนดเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกําหนดเป้าหมายทังที
เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนีควรตระหนักถึงความเสียงของการตังเป้าหมายทีอาจนําไปสูก่ าร
ประพฤติทีผิดกฎหมาย หรื อขาดจริ ยธรรม
5. กํากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ ทวทั
ั งองค์กร
6. กํากับดูแลให้ มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานทีเหมาะสม และติดตามการดําเนินการ
ตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี
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หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1 การกําหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการธนาคาร ทังในเรื อง
ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระทีเหมาะสม และดูแลให้ คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติ
หลากหลายทังในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้ าน ตลอดจนเพศและอายุ ทีจําเป็ นต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทําตารางองค์ประกอบความรู้ ความชํานาญของกรรมการ
(Board Skills Matrix) เพือให้ มนใจว่
ั า จะได้ คณะกรรมการโดยรวมทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สามารถเข้ าใจและตอบสนอง
ความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย
คณะกรรมการธนาคาร มีองค์ ประกอบ หน้ าทีความรับผิดชอบ และวิธีการแต่ งตังI ดังต่ อไปนี I
จํานวนกรรมการและสัดส่ วน
จํานวนกรรมการธนาคารเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของกฎหมายและหลักการกํ ากับดูแลกิ จการทีดี โดยมีสดั ส่วน
ระหว่างกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารกับกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างเหมาะสม และพิจารณาถึง
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ อย่างยุติธรรม เพือให้ กรรมการสามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างอิสระ
เพียงพอ ทังนี ให้ มีการเปิ ดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการ และข้ อมูลกรรมการของแต่ละคน ไว้ ในรายงานประจําปี
และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
นอกจากนียังกําหนดให้ มีกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารในอัตราไม่เกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการธนาคารทังหมด และ
มีกรรมการอิสระอย่างน้ อยจํานวน 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึงมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์
ใดๆ หรื อความสัมพันธ์ ใดๆ กับธุรกิจของธนาคาร และเป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละ
กลุ่ม สําหรั บบริ ษัทอืนในกลุ่มธนชาตนัน ให้ พิจารณาจํานวนกรรมการและสัดส่วนตามความเหมาะสม ซึงขึนอยู่กับ
ประเภท ขนาด และความซับซ้ อนของธุรกิจ เพือสนับสนุนให้ การทําหน้ าทีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของกรรมการ
1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทีหลากหลายซึงช่วยสนับสนุนการทําธุรกิจของธนาคาร และมีความสามารถ
เฉพาะด้ านทีเป็ นประโยชน์ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีกรรมการทีมีความรู้หรือ
ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้ อย 1 คน และมีกรรมการทีไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หาร ทีมี
ประสบการณ์ในธุรกิจของธนาคารอย่างน้ อย 1 คน โดยไม่ได้ คํานึงถึงข้ อจํากัดเรื องเพศ
2. ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง
3. จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิมเติมในแต่ละประเภท ดังนี
กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร
- เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานให้ แก่กิจการ และกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคาร
- มีจํานวนไม่เกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด
กรรมการอิสระ
- ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร
- ดํารงตําแหน่งต่อเนืองกันได้ ไม่เกิน 9 ปี โดยการนับเวลาและเงือนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหรื อหน่วยงานทางการอืนกําหนด
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- มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานทางการทีเกียวข้ องกําหนด
- ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีขัดกับหลักเกณฑ์ของการเป็ นกรรมการอิสระตามทีคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน
กําหนด
- กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่ อย มีองค์ ประกอบ หน้ าทีความรับผิดชอบ และวิธีการแต่ งตังI ดังต่ อไปนี I
คณะกรรมการธนาคารจัดตังคณะกรรมการอืนๆ ขึนเพือช่วยศึกษา กลันกรอง และควบคุมดูแลงานด้ านต่างๆ ดังนี
1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ประกอบด้ วยกรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร หรื อกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการทีเป็ นบุคคลภายนอก
ในจํ า นวนนี ให้ กรรมการคนหนึ งเป็ นประธานกรรมการบริ ห าร และให้ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เ ป็ น
กรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง โดยให้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าทีควบคุมดูแลกิจการของธนาคาร
ตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย และจะต้ องรายงานการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยตรง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ประกอบด้ วยกรรมการทีมีคุณสมบัติตามทีหน่วยงานทางการทีกํ ากับดูแลกําหนดจํ านวนอย่างน้ อย 3 คน
มีความเป็ นอิสระในการทํางานอย่างเต็มที ทําหน้ าทีเป็ นเครื องมือสําคัญของคณะกรรมการธนาคาร และ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร ในการกํากับดูแลการบริ หารงานให้ มีมาตรฐานทีถูกต้ องและมีความ
โปร่ งใส ตลอดจนให้ เป็ นไปตามระเบียบของทางการและระเบียบธนาคาร เพือให้ มีการควบคุมภายในทีดี
มีระบบการรายงานทีน่าเชือถือ และเป็ นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายทีเกียวข้ อง รวมทังผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
ประกอบด้ วยกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 3 คนและส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานเป็ น
กรรมการอิสระ มีอํานาจหน้ าทีตามทีคณะกรรมการธนาคารกําหนด และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยกําหนดบทบาทหน้ าทีไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในกรณีที
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ธ น า ค า ร แ ต่ ง ตั ง บุ ค ค ล ใ ด ใ ห้ เ ป็ น ที ป รึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของทีปรึ กษานัน รวมทัง
ความเป็ นอิสระ หรื อไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไว้ ในรายงานประจําปี
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการธนาคารให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิ จการทีดี เพือให้ มีระบบธรรมาภิบาลทีดี (Good
Corporate Governance) ตามหลักข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีของบริ ษัทจดทะเบียน และเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการ
ปฏิบตั ิด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจําปี คณะกรรมการธนาคารทังคณะจึงทําหน้ าทีคณะกรรมการธรรมาภิ
บาล ในกรณีทีมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารให้ กําหนดวาระการประชุมเรื อง การกํากับดูแลกิจการทีดี
เป็ นวาระหนึงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
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5. คณะกรรมการกํากับความเสียง (Risk Oversight Committee)
คณะกรรมการกํ า กับความเสียงได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้ วยกรรมการและ
ผู้บริ หารอย่างน้ อย 3 คน โดยต้ องมีกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อยกึงหนึง และประธานเป็ นกรรมการทีไม่
เป็ นผู้บริ หาร มีหน้ าทีดูแลการบริ หารความเสียงในภาพรวมของธนาคารให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิ ผล ครอบคลุมความเสียงทุกประเภทรวมถึงความเสียงทีเกิ ดขึนใหม่ ให้ คําแนะนําคณะกรรมการ
ธนาคารเกียวกับกรอบการกํากับดูแลความเสียง ดูแลให้ ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามนโยบายและกลยุทธ์การบริ หาร
ความเสียงรวมถึงระดับความเสียงทียอมรับได้ รวมทังดูแลกลยุทธ์ ในการบริ หารเงินกองทุนและสภาพคล่อง
เพือรองรับความเสียงด้ านต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับระดับความเสียงทียอมรับได้ และรายงานให้ คณะกรรมการ
ธนาคารทราบเป็ นประจํา กลันกรองนโยบายด้ านการบริ หารความเสียง (Risk Management Policy) ของ
ธนาคารเสนอต่อ คณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาอนุมัติ นอกจากนีมีการทบทวนความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสียงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง หรื อเมือมีการเปลียนแปลงทีมี
นัยสําคัญ
6. คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee)
ประกอบด้ วยสมาชิกอย่างน้ อย 3 คน ได้ แก่ผ้ บู ริ หารทีดูแลรับผิดชอบงานทีเกียวข้ องกับความเสียงทุกประเภท
ของธนาคาร เพือทําหน้ าทีกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสียง (Risk Management Policy) ให้
ครอบคลุมทังองค์กร โดยผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการกํากับความเสียงและนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพือพิจารณาอนุมตั ิ รวมถึงพิจารณากลันกรอง Recovery Plan ให้ มีความเหมาะสมกับลักษณะและ
ความซับซ้ อนของโครงสร้ างและการดําเนินธุรกิจของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ปริ มาณธุรกรรม และ
ความเสียงทีเกี ยวข้ อง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง หรื อเมือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารและนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาอนุมตั ิ และกํากับดูแล
ให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็ นประจํา และทําการทบทวน
ระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสียงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง และในทุกๆ ระยะเวลาทีพบว่า
ระดับความเสียงมีการเปลียนแปลง ซึงรวมถึงการให้ ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายงาน
ผิดปกติทงหลาย
ั
หลักปฏิบัติ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลทีเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งเป็ น
ประธานกรรมการธนาคาร และดูแลให้ มนใจว่
ั า องค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการธนาคารเอือต่อการใช้
ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
บทบาทของประธานกรรมการ
1. ไม่ร่วมในการบริ หารงานปกติประจําวันของธนาคาร
2. ใช้ ภาวะผู้นําในการดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการทังคณะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพือประโยชน์
สูงสุดของธนาคาร และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
3. พิจารณาให้ ความเห็นชอบวาระการประชุมซึงกรรมการผู้จดั การใหญ่เสนอ และได้ ผา่ นความเห็นชอบจาก
ประธานกรรมการบริ หารแล้ ว เพือให้ วาระสอดคล้ องกับหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการธนาคาร
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4.

5.
6.
7.
8.

รวมทังเปิ ดโอกาสให้ กรรมการธนาคารแต่ละคนมีอิสระทีจะเสนอเรื องทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ธนาคารเข้ าสูว่ าระการ
ประชุม
จัดสรรเวลาไว้ อย่างเพี ยงพอทีฝ่ ายจัด การจะเสนอเรื องและมากพอทีกรรมการธนาคารจะพิจ ารณาและ
อภิปรายประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกัน ส่งเสริ มให้ กรรมการธนาคารมีการใช้ ดลุ พินิจทีรอบคอบ
ให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ
ประธานกรรมการธนาคารไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การใหญ่
ประธานกรรมการธนาคาร ไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิ กในคณะกรรมการชุดย่อย เพือให้ การทําหน้ าทีของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง
ดูแลและส่งเสริ มให้ กรรมการธนาคารยึดถือปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และคูม่ ือจรรยาบรรณ
ส่งเสริ มให้ เกิ ดวัฒนธรรมการอภิปรายอย่างเปิ ดกว้ างในทีประชุม เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง
กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารและกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร และระหว่างคณะกรรมการธนาคาร และฝ่ ายจัดการ

หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีการกํากับดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโปร่ งใสและชัดเจน
เพือให้ ได้ คณะกรรมการธนาคารทีมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับองค์ ประกอบทีกําหนดไว้ โดยมีการกํ าหนดหลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีการประกาศเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างชัดเจน และมีการจัดตังคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็ นกรรมการอิสระ ซึงกําหนดบทบาทหน้ าทีไว้ ในนโยบายนีและกฎ
บัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามทีกฎหมายและข้ อบังคับ รวมถึงนโยบายฉบับนีกําหนด การพิจารณาเสนอ
ชือกรรมการทีออกตามวาระให้ ผ้ ูถือหุ้นเลือกตังเป็ นกรรมการต่อไป นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ การคัดเลือก
กรรมการแล้ ว จะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ การปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา และความเป็ นอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นตามบทบาทหน้ าทีและประเภทของกรรมการแต่ละท่าน
หลักปฏิบัติ 3.4 ค่ าตอบแทนของกรรมการ
ในการเสนอโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั นิ นั
คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนทีมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการธนาคารนําพาองค์กรให้ ดําเนินงานตามเป้าหมายทังระยะสันและระยะยาว
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี
1. โครงสร้ างค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร ควรสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร
คํานึงถึงความเสียงในปั จจุบนั และทีอาจเกิดขึนในอนาคต ประสบการณ์ ภาระหน้ าที ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับจากกรรมการ
ธนาคารแต่ละคน กรรมการธนาคารทีได้ รับมอบหมายหน้ าทีและความรับผิดชอบเพิมขึน เช่น เป็ นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้ รับค่าตอบแทนเพิมทีเหมาะสมด้ วย ทังนี อยูใ่ นลักษณะทีเปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับ
ทีปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม
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2. ผู้ถือ หุ้น เป็ นผู้อ นุมัติโ ครงสร้ างและอัต ราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุด ย่อ ย
ทังรูปแบบทีเป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้ มี
ความเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 3.5 การปฏิบัติหน้ าทีและจัดสรรเวลา
คณะกรรมการธนาคารควรกํากับดูแลให้ กรรมการธนาคารทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าทีและจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ
1. ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและเป็ นธรรมต่อองค์กรผู้ถือหุ้น ผู้บริ หารพนักงาน
และลูกจ้ างของธนาคาร
2. กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืนทังในประเทศและต่างประเทศได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท และ
ในกรณีทีเป็ นการดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร หรื อกรรมการมีอํานาจลง
นาม อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างในบริ ษัทอืน จะดํารงตําแหน่งได้ ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจของ
ครอบครัวด้ วย ทังนี การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอืนๆ ทุกบริ ษัทต้ องไม่ขัดกับข้ อกํ าหนด หรื อกฎเกณฑ์ ของ
หน่วยงานกํากับอืนทีเกียวข้ อง และต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีได้ รับการแต่งตังหรื อวันที
ดํารงตําแหน่ง
3. ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัททีประกอบกิ จการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของธนาคาร
ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ ตนหรื อประโยชน์ ผ้ ูอืน เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีการ
เลือกตัง ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนทีทําหน้ าทีเสนอบุคคลเป็ นกรรมการธนาคาร
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาจะต้ องตรวจสอบว่าบุคคลนันๆ ไม่ได้ เป็ นกรรมการหรื อประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร
4. กรรมการธนาคาร ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ อง สามารถทําธุรกรรมซึงเป็ นปกติทางการค้ าทัวไปกับ
ธนาคาร และบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจ โดยต้ องเป็ นธุรกรรมทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญmูชน
จะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าทีปราศจากอิทธิพล ทังนี
ยกเว้ นธุรกรรมต้ องห้ ามทีกฎหมายประกาศหรื อคําสังของทางการกําหนด
5. มีหน้ าทีเข้ าร่วมประชุมกรรมการธนาคารทุกครัง ยกเว้ นกรณีทีมีความจําเป็ น ให้ แจ้ งประธานกรรมการธนาคาร
หรื อเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทราบ กรรมการธนาคารทุกคนเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
จํานวนการประชุมคณะกรรมการธนาคารทังหมดทีได้ จดั ให้ มีขนในรอบปี
ึ
6. มีบทบาทหน้ าทีในการพิจารณาวาระต่างๆ ทีนําเข้ าสูท่ ีประชุม มีสว่ นร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็น
ทีเป็ นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ซึงรวมทังประเด็นเรื องการกํากับดูแลกิจการทีดี
7. มีหน้ าทีดูแลด้ านธรรมาภิบาลของธนาคาร ทีเหมาะสมกับโครงสร้ าง ลักษณะประกอบธุรกิจ และความเสียง
8. ปฏิบตั ิหน้ าทีความรับผิดชอบของกรรมการสถาบันการเงินตามทีกําหนดไว้ ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
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หลักปฏิบัติ 3.6 การกํากับดูแลบริษัทย่ อยและกิจการทีลงทุน
คณะกรรมการธนาคารมี ห น้ า ที กํ า กับ ดูแ ลบริ ษั ท ย่อ ยเพื อรั ก ษาผลประโยชน์ ใ นเงิ น ลงทุน ของธนาคารโดย
คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตังบุคคลทีจะส่งไปเป็ นกรรมการ หรื อกรรมการผู้จัดการ
ในบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จํากัด และบริ ษัท ราชธานี ลิสซิง จํากัด (มหาชน) ส่วนบริ ษัทย่อยอืนทีธนาคาร
ถือหุ้นโดยตรงนันมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารพิจารณาแต่งตังบุคคลไปเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมในบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นบริ ษัทขนาดเล็กทีเป็ น Operating Arms ของธนาคาร ให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้แต่งตัง
บุคคลทีได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทย่อย จะต้ องดูแลให้ การดําเนินงานของ
บริ ษัทย่อยเป็ นไปตามนโยบายของธนาคาร และดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมรัดกุมเพียงพอ มี
การทํารายการต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง รวมถึงมีการรายงานและเปิ ดเผยข้ อมูล
ฐานะการดําเนินงาน และรายการทีสําคัญต่อธนาคาร อย่างครบถ้ วนเพียงพอ
ภายใต้ การมอบหมายจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อตามข้ อบังคับของธนาคาร การเข้ าร่วมลงทุนในกิจการอืน
อย่างมีนยั สําคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงตังแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุน
หรื ออาจต้ องลงทุนเพิมเติมมีนยั สําคัญต่อธนาคาร ในกรณีทจํี าเป็ นคณะกรรมการธนาคารดูแลให้ มีการจัดทํา
Shareholders’ Agreement หรื อข้ อตกลงอืน เพือให้ เกิดความชัดเจนเกียวกับอํานาจในการบริ หารจัดการและการมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจในเรื องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพือสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดทํางบการเงินของ
บริ ษัทได้ ตามมาตรฐานและกําหนดเวลา
หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการควรจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าทีประจําปี ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุด
ย่อย (ซึงได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับความ
เสียง) และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้ สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าทีต่อไปด้ วย
คณะกรรมการธนาคารควรจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมทังคณะ และกรรมการรายบุคคล ทัง (1)
วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง เพือให้
คณะกรรมการธนาคารร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพือการปรับปรุ งแก้ ไข รวมถึงการนําผลการประเมินไปใช้
ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการธนาคารต่อไป
ธนาคารได้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน และผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารในภาพรวม
ไว้ ในรายงานประจําปี
หลักปฏิบัติ 3.8 การเสริมสร้ างทักษะและความรู้
คณะกรรมการธนาคารมีการกํากับดูแลให้ กรรมการธนาคารแต่ละคนมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับบทบาทหน้ าที
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ กรรมการธนาคารทุกคน
ได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะและความรู้สาํ หรับการปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการธนาคารอย่างสมําเสมอ โดยให้ กรรมการเข้ ารับการ
อบรมหรื อร่วมสัมมนาทีเป็ นการเพิมพูนความรู้ในการปฏิบตั ิหน้ าทีและเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
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หลักปฏิบัติ 3.9 การปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ มนใจว่
ั
าการดําเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลทีจําเป็ น ดังนี
1. ฝ่ ายจัดการจัดส่งสารสนเทศแจ้ งข้ อมูลทีสําคัญให้ แก่กรรมการธนาคารเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทําการ
ก่อนวันประชุม ในกรณีทีกรรมการธนาคารต้ องการเอกสารเพิมเติม ให้ ติดต่อขอจากประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อสํานักประธานกรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารได้ ในกรณี ที
จําเป็ น คณะกรรมการธนาคารจัดให้ มีความเห็นอิสระจากทีปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของธนาคาร
2. ธนาคารกําหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ าในแต่ละปี และแจ้ งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดการดังกล่าว เพือให้ สามารถจัดสรรเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้ ดังนี
2.1 คณะกรรมการธนาคาร ประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 6 ครัง
2.2 คณะกรรมการบริ หาร ประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 6 ครัง
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 6 ครัง
2.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง
2.5 คณะกรรมการกํากับความเสียง ประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 4 ครัง
2.6 คณะกรรมการบริ หารความเสียง ประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 6 ครัง
2.7 การประชุมคณะกรรมการอืนๆ ซึงคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้แต่งตัง ให้ อยู่ในดุลพินิจของประธาน
คณะกรรมการแต่ละคณะ
3. กําหนดให้ องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการธนาคาร
ทังหมด ส่วนองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศ หรื อกฎบัตรของแต่ละ
คณะนัน
4. คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่เชิญผู้บริ หารระดับสูง
เข้ าร่วมประชุม เพือให้ ข้อมูลรายละเอียดเพิมเติมทีจําเป็ นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร และเพือ
เปิ ดโอกาสให้ กรรมการธนาคารได้ ทําความรู้ จกั ผู้บริ หารระดับสูงสําหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบ
ทอดตําแหน่ง (Succession Plan)
5. ดูแลให้ มีการจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการธนาคารทีมีเนือหาครบถ้ วน โดยระบุการให้ ความเห็น
ทีสําคัญเป็ นรายบุคคลสําหรับวาระเพือพิจารณาทีสําคัญ
6. จัดให้ มีการหารื อร่วมกันระหว่างกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
7. กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท หรื อ ผู้ บริ ห ารสู ง สุ ด ของสํ า นั ก ประธาน
กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารทีเหมาะสมทีจะปฏิบตั ิหน้ าทีในการให้ คําแนะนําเกียวกับด้ าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีคณะกรรมการจะต้ องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
เอกสารสําคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
นอกจากนี คณะกรรมการควรเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารสูงสุด
ของสํานักประธานกรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ ของ
ธนาคาร
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8. เลขานุการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารสูงสุดของสํานักประธานกรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารควรได้ รับ
การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนืองทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที ในกรณีทีมีหลักสูตรรับรอง
(Certified Programmer) เลขานุการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารสูงสุดของสํานักประธานกรรมการบริ หารและประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารควรเข้ ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้ วย

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาพัฒนา และการกําหนดบทบาทหน้ าทีของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริ หารระดับสูงทีมีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจําเป็ นต่อการขับเคลือนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย ดังนี
1. พิจารณาหรื อมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบุคคลที&มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื&อดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที&บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
2. ติดตามดูแลให้ ประธานเจ้ าหน้ าที&บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ดแู ลให้ มีผ้ บู ริ หารระดับสูงที&เหมาะสมโดย
อย่างน้ อยคณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ควรร่ วมกับประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตังบุ
. คคล
เห็นชอบบุคคลที&ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่เสนอให้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูง
3. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที&จะเข้ ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริ หารที&สําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และ
ในการสรรหาผู้บริ หารระดับสูงจะเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาที&มีการพิจารณาบุคคลทังจากภายในและ
.
ภายนอกกลุม่ ธนชาต และจัดให้ มีโครงการสําหรับพัฒนาผู้บริ หารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนการสืบทอด
ตําแหน่ง (Succession Plan)
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าที&บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูงได้ รับการ
อบรมและพัฒนา เพื&อเพิ&มพูนความรู้และประสบการณ์ที&เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
5. ผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารต้ องไม่ปฏิบัติหน้ าที&เป็ นพนักงานเต็มเวลาที&องค์ กรอื&น เว้ นแต่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาแล้ วเห็นว่าการปฏิบตั ิหน้ าที&ที&องค์กรอื&นนันไม่
. สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
หน้ าที&ในธนาคาร
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ทีปรึ กษาหรื อผู้บริ หารระดับสูง ดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริ ษัทจดทะเบียนอืนทังในประเทศและต่างประเทศได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท และในกรณีทีเป็ นการดํารงตําแหน่งเป็ น
ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร หรื อกรรมการมีอํานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลาย
อย่างในบริ ษัทอืน จะดํารงตําแหน่งได้ ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจของครอบครัวด้ วย
กรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารจะไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทอืน จะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร ก่อนดํารงตําแหน่ง
ทังนี การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอืนๆ ทุกบริ ษัทต้ องไม่ขดั กับข้ อกําหนด หรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับอืนที
เกียวข้ อง และต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีได้ รับการแต่งตังหรื อวันทีดํารงตําแหน่ง
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บทบาทของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. มีบทบาท ภาระหน้ าที และความรั บผิดชอบในการบริ หารจัดการธุรกิจและการดําเนินงานของธนาคาร ให้
เป็ นไปตามขอบเขตหน้ าที และอํานาจทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริ หาร
2. กํากับดูแลให้ พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้ าทีให้ เป็ นไปตามนโยบายทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะกรรมการบริ หาร
บทบาทผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการดําเนินการเพือให้ ธนาคารบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายทีคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิหรื อกําหนด ดังนี
1. มีบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบในการนําโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงกรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี ซึง
รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสียง ตลอดจนระดับความเสียงทียอมรับได้ นโยบายเกียวกับการ
กําหนดค่าตอบแทน และนโยบายด้ านธรรมาภิบาลของธนาคารมาปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดและทัวถึง
2. กําหนดกระบวนการและระบบงาน รวมถึงการมีระบบการบริ หารความเสียงในภาพรวมและประเภทต่างๆ
ตลอดจนควบคุมความเสียงของธนาคารให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมและยอมรับได้ และไม่เกินเพดานความเสียง
ทีกําหนด รวมทังทบทวนกระบวนการและระบบการบริ หารความเสียง รวมถึงเพดานความเสียงอย่างสมําเสมอ
3. ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง รวมทังสือสารนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสียง
4. รายงานฐานะความเสียง ประสิทธิภาพ และแนวทางการบริ หารความเสียง สถานะการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม
องค์กรทีคํานึงถึงความเสียง ตลอดจนปั จจัยและปั ญหาทีมีนยั สําคัญ และสิงทีต้ องแก้ ไขต่อคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุด ย่อ ยทีเกี ยวข้ อ งอย่างสมํ าเสมอหรื อ ทัน ที ทีพบ เพือพิ จ ารณากํ า หนดแนว
ทางแก้ ไขได้ ทนั เวลา รวมทังดูแลให้ การรายงานดังกล่าว ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และสะท้ อนความเสียง
รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคาร
5. กําหนดโครงสร้ างหน้ าทีและความรับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาหรื อสายการรายงานทีเหมาะสมและ
ชัดเจน
6. จัดให้ มีบคุ ลากรทีมีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ สําหรับการทําหน้ าทีด้ านการบริ หารความเสียงและ
การควบคุมภายใน
7. สนับ สนุ น คณะกรรมการธนาคารในการดูแ ลให้ ผู้มี อํ า นาจในการจั ด การมี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมและมี
ความสามารถในการจัดการงานของธนาคาร
หลักปฏิบัติ 4.2 โครงสร้ างค่ าตอบแทนและการประเมินผล
คณะกรรมการธนาคารกํากับดูแลให้ มีการกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความเสียงในปั จจุบนั และทีอาจเกิดขึนในอนาคต
1. การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การขึนไป ให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พิจารณากําหนดค่าตอบแทน และเงือนไขการจ้ างผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เสนอ
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3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
จนถึงประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็ นประจํ าทุกปี เพือนําไปใช้ ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จนถึงประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยใช้ บรรทัดฐานทีได้ ตกลงกันล่วงหน้ ากับประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ตามเกณฑ์ที
เป็ นรู ปธรรม ซึงรวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกียวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ใน
ระยะยาว การพัฒนาผู้บริ หาร ฯลฯ คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาให้ ความเห็นชอบผลประเมินข้ างต้ น
โดย อาจมอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาและสือสารผลการพิจารณาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบ
4. บุคลากรได้ รั บค่าตอบแทนเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการธนาคารกํ าหนด และเพื อ
ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร โดยระดับค่าตอบแทนทีเป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว
สอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละคน และคํานึงถึงความเสียงในปั จจุบนั และทีอาจเกิดขึนในอนาคต
และความยังยืนของธนาคาร
5. คณะกรรมการธนาคารกํากับดูแลให้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานสําหรับทังองค์กร
หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการธนาคารมีความเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึงมีผลต่ออํานาจในการควบคุมการ
บริ หารจัดการกิจการ และดูแลไม่ให้ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการ รวมถึงดูแล
ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามตามข้ อตกลงต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4 การพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการธนาคารติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีสอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ ของ
องค์กร ให้ พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจทีเหมาะสม และได้ รับการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรม เพือรักษาบุคลากรทีมีความสามารถขององค์กรไว้
คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ มีการจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพเพือดูแลให้ พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ
สําหรับรองรับการเกษี ยณ รวมทังสนับสนุนให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการเงิน การเลือกนโยบาย
การลงทุนทีสอดคล้ องกับช่วงอายุ ระดับความเสียง
หลักปฏิบัติ 4.5 การพิจารณาทางวินัย
ธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางวินยั สําหรับพนักงาน ผู้บริ หาร และกรรมการธนาคาร ไว้ ดงั ต่อไปนี
1. พนักงานระดับตํากว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้ คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั เป็ นผู้พิจารณา และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้อนุมตั ิ
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การขึนไปหรื อทีปฏิบตั ิหน้ าทีเทียบเท่า และทีไม่ได้ เป็ นกรรมการ ให้ คณะกรรมการบริ หาร
แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั เป็ นครังคราวในการพิจารณา และคณะกรรมการบริ หารเป็ น
ผู้อนุมตั ิ
3. กรรมการบริ หาร ให้ คณะกรรมการธนาคารแต่งตังคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั เป็ นครังคราวใน
การพิจารณา และตัดสินใจโดยคณะกรรมการธนาคาร
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4. กรรมการธนาคาร หากกรรมการธนาคารกระทํ าความผิ ด โดยทุจ ริ ตหรื อ ประมาทเลิน เล่อ อย่างร้ ายแรง
กรรมการดังกล่าวจะต้ องรับผิดชอบในความผิด และ/หรื อชดใช้ ความเสียหายทีเกิดขึนในฐานะส่วนตัว

หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรั บผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1 เสริมสร้ างนวัตกรรม
คณะกรรมการธนาคารให้ ความสําคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมทีก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าหรื อผู้ทีเกียวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม ดังนี
1. ให้ ความสําคัญกับการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรทีส่งเสริ มให้ เกิ ดนวัตกรรมและดูแลให้ ฝ่ายจัดการนําไปเป็ น
ส่วนหนึงในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน
2. ส่ง เสริ ม การสร้ างนวัต กรรมเพื อเพิ มคุณ ค่า ให้ กิ จ การตามสภาพปั จ จัย แวดล้ อ มที เปลียนแปลงอยู่เ สมอ
ซึงครอบคลุมการกําหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ การ การวิจยั และกระบวนการทํางาน รวมทังการร่วมมือกับคูค่ ้ า
หลักปฏิบัติ 5.2 ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิงแวดล้ อม
คณะกรรมการธนาคารติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้ อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย และสะท้ อนอยู่ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพือเป็ นแนวทางให้
ทุกฝ่ ายขององค์กรดําเนินการสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการที
เป็ นไปด้ วยความยังยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิครอบคลุมเรื องดังต่อไปนี
1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้ าง เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้ อง และปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
และลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิ มนุษยชน ได้ แก่ การกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน ๆ
ทีเป็ นธรรม การจัดสวัสดิการทีไม่น้อยกว่าทีกฎหมายกําหนดหรื อมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริ มความก้ าวหน้ า
รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้ านอืน ๆ
2. ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ ลูก ค้ า เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที เกี ยวข้ อ ง และคํ า นึง ถึ ง ความเป็ นธรรม
การเก็บรักษาข้ อมูลลูกค้ า การบริ การหลังการขาย การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ าเพือการพัฒนา
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทังการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขาย (Sales Conduct)
ต้ องกระทําอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทําให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า
3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า มีกระบวนการจัดซือจัดจ้ างและเงือนไขสัญญาหรื อข้ อตกลงทีเป็ นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและมีบริ การทีได้ มาตรฐาน ชีแจงและดูแลให้ คู่ค้าเคารพสิทธิ มนุษยชนและปฏิบัติ
ต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผล
คูค่ ้ าเพือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยังยืน
4. ความรั บผิดชอบต่อชุมชน นําความรู้ และประสบการณ์ ทางธุรกิ จมาพัฒนาโครงการทีสามารถสร้ างเสริ ม
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้ าและความสําเร็ จในระยะยาว
5. ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม ป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้ มันใจว่าธนาคารจะไม่สร้ างหรื อก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบต่อสิงแวดล้ อม เช่น การใช้ พลังงาน การใช้ นํา การใช้ ทรัพยากรหมุนเวียน เป็ นต้ น
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6. การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ประกอบธุรกิ จอย่างเปิ ดเผยโปร่ งใสและไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
อย่างไม่เป็ นธรรม
7. การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้ อง ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่
ธนชาตได้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) คณะกรรมการธนาคารและบริ ษัท
ในกลุ่มธนชาตมีการอนุมตั ินโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และกําหนดแนว
ปฏิบตั ิในการแจ้ งเบาะแส โดยเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของแต่ละกิจการ
หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการธนาคารมีการติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิ ผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพือให้ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ อย่างยังยืน ดังนี
1. ตระหนักถึงความจําเป็ นของทรัพยากรทีต้ องใช้ รวมทังตระหนักว่าการใช้ ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบ
ต่อกันและกัน
2. ตระหนักว่า รู ปแบบธุรกิจ (Business Model) ทีต่างกัน ทําให้ เกิ ดผลกระทบต่อทรั พยากรทีต่างกันด้ วย
คํานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าทีจะเกิ ดขึนต่อทรั พยากร โดยยังคงอยู่บนพืนฐานของการมีจริ ยธรรม
มีความรับผิดชอบและสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยังยืน
3. ดูแลให้ มนใจว่
ั า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแล
การใช้ ทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงการเปลียนแปลงของปั จจัยภายใน
และภายนอกอยูเ่ สมอ
หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการธนาคารจัดให้ มีกรอบการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร
ทีสอดคล้ องกับความต้ องการของกิจการ รวมทังดูแลให้ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการดําเนินงาน การบริ หารความเสียง เพือให้ กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
1. จัดให้ มีนโยบายในเรื องการจัด สรรและการบริ ห ารทรั พยากรด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึงครอบคลุมถึ ง
การจัดสรรทรัพยากรให้ เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพือรองรับในกรณีทีไม่สามารถ
จัดสรรทรัพยากรได้ เพียงพอตามทีกําหนดไว้
2. ดูแ ลให้ ก ารบริ ห ารความเสียงขององค์ กรครอบคลุม ถึ งการบริ ห ารและจัด การความเสียงด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศด้ วย
3. จัดให้ มีนโยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน
หลักปฏิบัติ 6.1 การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารควบคุมและดูแลให้ มีกรอบการกํากับดูแลความเสียง (Risk Governance Framework) ทีดี
และมีประสิทธิ ภาพ มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสียง และการกํากับดูแลการ
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บริ หารงานทีเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ และดูแลให้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง
(Risk Culture)
กรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี (Risk Governance Framework)
คณะกรรมการธนาคารมีหน้ าทีอนุมตั ิกรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้ วยระดับ
ความเสียงทียอมรั บ ได้ (Risk Appetite) นโยบายและกลยุทธ์ ในการบริ หารความเสียง รวมทังดูแลให้ มี ระบบและ
กระบวนการบริ หารความเสียงทีสามารถประมวลให้ เห็นความเสียงในภาพรวม ครอบคลุมความเสียงทีมีนยั สําคัญทังหมด
และมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง โดยหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารเกียวกับกรอบการ
กํากับดูแลความเสียงทีดี มีดงั นี
1. อนุมตั ินโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสียงโดยรวม นโยบายการทําธุรกรรมหรื อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
ระดับความเสียงทียอมรับได้ ทังนี การเปลียนแปลงนโยบายและกลยุทธ์ ข้างต้ นต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารหรื อคณะกรรมการชุดย่อยทีได้ รับมอบหมายก่อนทุกครัง
2. อนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรทีเอืออํานวยต่อการติดตาม กํากับ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับ
นโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสียง โดยมีการถ่วงดุลอํานาจและแยกเป็ น
อิสระระหว่างหน่วยงานทีก่อให้ เกิดความเสียงกับหน่วยงานบริ หารความเสียง
3. ดูแลให้ มีนโยบายและกระบวนการดําเนินธุรกิ จทีสอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ การบริ หารความเสียง
โดยรวม และระดับความเสียงทียอมรั บได้ ตลอดจนทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิ ผลของ
นโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสียงโดยรวม อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง หรื อทันทีทีมีการเปลียนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ
4. ดูแลให้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง รวมทังการสือสารนโยบายและกลยุทธ์ การบริ หาร
ความเสียง และระดับความเสียงทียอมรั บได้ มายังพนักงานทุก คนในองค์ กรเพือสร้ างความตระหนักถึ ง
ความสําคัญและหน้ าทีความรับผิดชอบของตนเกียวกับความเสียง
5. ดูแลให้ มีเงินกองทุนและสภาพคล่องทีมันคงและเพียงพอทีจะรองรับการดําเนินธุรกิจทังในปั จจุบนั และอนาคต
โดยมีการติดตามฐานะเงินกองทุนและสภาพคล่องอย่างสมําเสมอ มีกระบวนการหรื อเครื องมือทีใช้ ดแู ลความ
เพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่อง รวมทังมีแผนรองรับกรณีวิกฤต โดยคณะกรรมการธนาคารมีหน้ าที
กําหนดนโยบายทีเกียวข้ องกับการจัดทําแผนเสริ มสร้ างความมันคง (Recovery Plan) และมีการเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่สนรอบระยะเวลาบั
ิ
ญชี 6 เดือน หรื อภายในระยะเวลาตามมาตรา 67 วรรค 4 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
6. ติดตามฐานะความเสียงโดยรวมและความเสียงประเภทต่า งๆ ประสิทธิ ภาพการบริ หารความเสียง และ
สถานะการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียงตลอดจนปั จจัยและปั ญหาทีมีนยั สําคัญ
7. มอบหมายและดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงกําหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ ระบบการบริ หารความ
เสียงในภาพรวมและความเสียงประเภทต่างๆ แนวทางในการบริ หารความเสียง รวมทังระบบข้ อมูลที มี
ประสิทธิภาพ โดยอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมถึงความเสียงด้ านเครดิต ด้ านตลาด ด้ านปฏิบตั ิการ ด้ านสภาพ
คล่อง ด้ านชือเสียง ด้ านกลยุทธ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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8. มอบหมายและดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงกําหนดเพดานความเสียงให้ สอดคล้ องกับระดับความเสียงทียอมรับ ได้
รวมทังควบคุมความเสียงให้ อยูใ่ นระดับความเสียงทียอมรับได้ และเพดานความเสียงทีกําหนด
9. มอบหมายให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงดูแลการใช้ แบบจําลองในการวัดความเสียงให้ เป็ นไปตามมาตรฐานขันตําที
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด รวมทังการประเมินและทดสอบความน่าเชือถือของแบบจําลองอย่างเป็ น
อิสระเป็ นประจํา
การบริหารความเสียง
ธนาคารตระหนักและให้ ความสําคัญกับการบริ หารความเสียง คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารมี
การกํากับดูแล ติดตามและพัฒนาระบบบริ หารความเสียงอย่างต่อเนือง เพือให้ มนใจว่
ั ามาตรการต่างๆ ยังคงมีความ
สอดคล้ องและทันต่อปั จจัยเสียงทังภายในและภายนอกทีเปลียนแปลงไป ทังนี คณะกรรมการธนาคารได้ มีการจัดตัง
คณะกรรมการกํากับความเสียง เพือทําหน้ าทีช่วยคณะกรรมการธนาคารกํากับดูแลความเสียงในภาพรวมให้ อยูใ่ นระดับที
เหมาะสม คณะกรรมการกํ า กับ ความเสี ยงจะต้ อ งมันใจว่า ธนาคารมี ก ารบริ ห ารความเสียงที มี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิท ธิ ผ ล ครอบคลุม ความเสียงทังหมดรวมถึงความเสียงทีเกิ ด ขึนใหม่ รวมทังดํ าเนิน การรายงานความเสียงให้
คณะกรรมการธนาคารได้ รับทราบ และธนาคารมีการจัดตังคณะกรรมการบริ หารความเสียง ทําหน้ าทีกําหนดกลยุทธ์ และ
พัฒนากระบวนการบริ หารความเสียง รวมทังนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสียงให้ เหมาะสม ผ่านการกลันกรอง
จากคณะกรรมการกํากับความเสียง เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
ทังนี ธนาคารมีการดําเนินงานต่างๆ ภายใต้ การจัดการบริ หารความเสียง โดยมีหน่วยงานนโยบายความเสียงและตลาดทุน
ทําหน้ าทีกําหนดนโยบายบริ หารความเสียงประเภทต่างๆ ซึงครอบคลุมความเสียงด้ านเครดิต ด้ านตลาด ด้ านปฏิบตั ิการ
ด้ านสภาพคล่อง ด้ านชือเสียง ด้ านกลยุทธ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานวิเคราะห์ความเสียงเครดิต ทํา
หน้ าทีวิเคราะห์เครดิตสินเชือธุรกิจ หน่วยงานบริ หารความเสียงสินเชือรายย่อย ทําหน้ าทีวิเคราะห์ความเสียงสินเชือราย
ย่อย รวมถึงมีหน่วยงานบริ หารสินทรัพย์ ทําหน้ าทีบริ หารจัดการหนีด้ อยคุณภาพตามนโยบายและแผนธุรกิจของธนาคาร
การควบคุมภายใน
1. มีการกําหนดการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน อย่างเพียงพอ มีการกําหนดหน้ าที ความรับผิดชอบ
และขอบเขตอํานาจอนุมตั ิทีชัดเจน พร้ อมทังมีระบบควบคุมดูแลทีเหมาะสมเพียงพอ8
2. มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการในการตรวจทานความถูกต้ อง ครบถ้ วน
ในแต่ละขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานทีสําคัญ มีการแบ่งแยกหน้ าทีอย่างชัดเจน รวมถึงมีหน่วยงานทีทํา
หน้ าทีในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบทีเป็ นอิสระและสามารถทําหน้ าทีได้ อย่างมีประสิทธิผล โดยกําหนด
หน้ าทีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีระบบรายงานการปฏิบัติงานทีไม่เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของภายในของธนาคาร ทังนี ให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดุล รวมถึงการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบของหน่วยงานหรื อบุคคลต่างๆ อย่างสมําเสมอ
3. มีการดูแลให้ หน่วยงานต่างๆ ทังหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานทีทําหน้ าทีควบคุม และหน่วยงานปฏิบตั ิการ มี
ทรัพยากรและบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทีเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงการจัดความสําคัญของตําแหน่งหรื อสถานภาพของหัวหน้ าแต่ละหน่วยงานให้ สูงเพียงพอ เพือให้
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างมีประสิทธิผล
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4. มีการควบคุมดูแลการจัดทําและบันทึกบัญชีสําหรับทุกกิจกรรมของธนาคาร รวมทังมีระบบรายงานทางบัญชี
และการเงินทีให้ ข้อมูลเกียวกับสถานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความเสียงของธนาคาร ทีถูกต้ อง ทัน
กาล
5. มีระบบควบคุมทีเพียงพอและเหมาะสมในการดูแลป้องกันพืนทีและทรัพย์สินของธนาคาร รวมถึงสิทธิในการ
เข้ าถึงพืนทีสําคัญและสิทธิในการเข้ าถึงทรัพย์สนิ ทีสําคัญ
หลักปฏิบัติ 6.2 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
คณะกรรมการธนาคารหรื อคณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสียงไว้ ในรายงานประจําปี และให้ ความสําคัญกับการทบทวนระบบทีสําคัญต่อการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสียงอย่างสมําเสมอหรื ออย่างน้ อยปี ละ1ครัง
หลักปฏิบัติ 6.3 การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ธนาคารกําหนดหลักการเพือไม่ให้ พนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ และผู้ทีเกียวข้ อง มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของ
ตนเองหรื อกลุม่ บุคคล ดังนี
1. กําหนดแนวทางให้ พนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ และผู้ทีเกียวข้ อง ไม่ดําเนินการใดๆ อันเนืองจากผลตอบแทน
ทีไม่ควรได้ รับตามปกติ หรื อตามเงือนไขของธนาคาร
2. กําหนดแนวทางให้ พนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ ไม่ให้ เข้ ามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทีเกียวกับธุรกรรมทีตนเองมี
ผลประโยชน์เกียวข้ อง
3. กํ าหนดแนวทางการเก็ บ รั กษา และป้องกันการใช้ ข้ อมูล ภายใน และประกาศให้ ผ้ ูเ กี ยวข้ อ งรั บทราบเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร และแจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทังให้ มีการเปิ ดเผยในรายงาน
ประจําปี
4. กําหนดแนวทางให้ มีการทํารายการทีเกียวข้ องบนพืนฐานของข้ อมูล หลักเกณฑ์ทีแท้ จริ งสมเหตุสมผล รวมทัง
ราคาทีเหมาะสมเสมือนกับการทํารายการลูกค้ าทัวไป
5. กําหนดแนวทางไม่ให้ พนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ รับผลประโยชน์อืนใดจากผู้เกียวข้ องในเรื องทีต้ องพิจารณา
หรื อตัดสินใจ
6. กํ า หนดให้ ค ณะกรรมการธนาคารได้ รั บ ทราบถึ ง รายการที เกี ยวโยงกั น และรายการที มี ค วามขัด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ และได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง รวมทังมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการทีกํากับดูแลธนาคาร
7. กําหนดให้ มีการเปิ ดเผยรายการทีเกียวโยงกัน หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในรายงานประจํ าปี และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
8. ให้ กรรมการธนาคารทีมีสว่ นได้ เสียในแต่ละวาระ รายงานการมีสว่ นได้ เสียและไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระ
นัน เพือให้ กรรมการอืนมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็ นอิสระ โดยเปิ ดเผยบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการธนาคาร
หลักปฏิบัติ 6.4 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
ธนาคารถือเป็ นหลักการสําคัญในการดําเนินธุรกิจทีจะไม่สนับสนุนกิจการ กลุม่ บุคคล หรื อบุคคลทีมีสว่ นร่ วมหรื อ
รู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พงึ ได้ รับไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม จากการใช้ อํานาจหน้ าทีโดยมิชอบ มีแนวทาง
ชัดเจนทีจะสนับสนุนและให้ ความร่วมมือกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตได้ เข้ าร่ วม
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เป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC) และคณะกรรมการธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธนชาต มีการอนุมตั ินโยบาย
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน กํ าหนดแนวปฏิบัติในการแจ้ งเบาะแส โดยเปิ ดเผยในเว็บไซต์
ของแต่ละกิจการ และกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
หลักปฏิบัติ 6.5 ช่ องทางการร้ องเรียน
คณะกรรมการธนาคารมีการกํากับดูแลให้ ธนาคารมีกลไกในการรับเรื องร้ องเรี ยนและการดําเนินการกรณีทีมีการ
แจ้ งเบาะแส รวมทังเปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางการรับเรื องร้ องเรี ยนไว้ ในเว็บไซต์ของธนาคาร หรื อรายงานประจําปี
ดังนี
1. กํ า หนดให้ มี ช่อ งทางการร้ องเรี ย นของผู้มีส่ว นได้ เ สีย ที มี ความสะดวกผ่า นทางโทรศัพ ท์ 1770 (Contact
Center) เว็บไซต์ของธนาคาร สํานักงานหรื อสาขาของธนาคาร หนังสือ จดหมาย โทรศัพท์ หรื ออืนๆ โดยมีศนู ย์
บริ หารจัดการเรื องร้ องเรี ยน (Customer Solution Center) มีหน้ าทีบริ หารจัดการข้ อร้ องเรี ยน และรายงานต่อ
สํานักประธานกรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการธนาคาร
2. มีนโยบายและแนวทางทีชัดเจนในกรณีทีมีการชีเบาะแส โดยกําหนดช่องทางให้ สามารถแจ้ งโดยตรงได้ ที (1)
ประธานเจ้ าหน้ า ที บริ ห ารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ (2) ผู้บ ริ ห ารสูง สุด ของหน่ ว ยงานตรวจสอบ (3)
ผู้บงั คับบัญชา หรื อ (4) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร หากเป็ นเรื องทีเกียวข้ องกับผู้บริ หารระดับสูงหรื อ
กรรมการธนาคาร ให้ แจ้ งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อนึง ข้ อมูลทังหมดจะผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบการดําเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
3. ธนาคารมีนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชันและกระบวนการทีเหมาะสมในการยุติ
ข้ อร้ องเรี ยน

หลักปฏิบัติ 7 รั กษาความน่ าเชือถือทางการเงิน ความมันคงทางการเงิน สภาพคล่ อง และการ
เปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
กรรมการธนาคารดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และ
การเปิ ดเผยข้ อมูล อย่างถูกต้ อง โปร่ งใส และทันเวลา โดยธนาคารได้ เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของ
กิจการ ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทีกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ข้ อมูลที
จะเปิ ดเผยจะต้ องผ่านการกลันกรองจากผู้รับผิดชอบให้ มีความครบถ้ วนถูกต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
การเปิ ดเผยจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจของธนาคาร โดยจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับของธนาคาร ลูกค้ า
คูค่ ้ า ให้ แก่บคุ คลทีไม่เกียวข้ อง เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตหรื อจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยไม่แสดงข้ อมูลทีเกินจริ ง
จนทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญ โดยแยกการเปิ ดเผยข้ อมูลออกเป็ น ดังนี
1. ประเภทของข้ อมูลทีมีการเปิ ดเผย
1.1 การเปิ ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกํ า ไรขาดทุน ฉบับ สอบทานและฉบับ ตรวจสอบทุก บัญ ชี
การเปิ ดเผยรายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนีสินทุกวันที 21 ของเดือน (ยังไม่ได้ สอบทาน) ตลอดจน
การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
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เพือประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกๆ ไตรมาส ทังนี เพือให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคาร ในแต่ละไตรมาสได้ ดียิงขึน
นอกเหนือจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.2 รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิ น แสดงควบคู่กับ รายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
1.3 รายงานนโยบายการกํ า กับดูแ ลกิ จการทีดี คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายด้ า นการบริ หารความเสียง
ทีคณะกรรมการธนาคารได้ ใ ห้ ความเห็น ชอบไว้ โดยสรุ ป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดัง กล่า ว
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของธนาคาร เป็ นต้ น
1.4 นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ที สะท้ อ นถึ ง ภาระ หน้ า ที และ
ความรั บ ผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรู ปแบบหรื อลัก ษณะของค่าตอบแทนด้ วย ทังนี จํ า นวนเงิ น
ค่าตอบแทนทีเปิ ดเผย รวมถึงค่าตอบแทนทีกรรมการธนาคาร แต่ละท่านได้ รับจากการเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทย่อยด้ วย
1.5 บทบาทและหน้ าทีของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครังของการประชุม
และจํ านวนครังทีกรรมการธนาคารแต่ละคนเข้ าร่ วมประชุมในปี ทีผ่านมา และผลการประเมินการ
ปฎิบัติหน้ าที รวมถึงการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ด้ านวิชาชี พอย่างต่อเนืองของคณะกรรมการ
ธนาคารในรายงานประจําปี
1.6 ค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอืนทีผู้สอบบัญชีให้ บริ การ
1.7 ข้ อมูลสารสนเทศของกิ จการ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการเกี ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ตามที ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย กํ า หนดแนวทางไว้ รวมถึ ง ตามที กฎหมายกํ า หนด เช่ น
การเปิ ดเผยรายการได้ มาหรื อจํ า หน่ า ยไปซึ งหลัก ทรั พ ย์ ข องกิ จ การ รายการที เกี ยวโยงกั น
การเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็ นต้ น
1.8 กรรมการต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสีย รวมทังดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้ วน
ถูกต้ อง เช่น ข้ อมูลผู้ถือหุ้นของกลุม่ ตน เป็ นต้ น
1.9 เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของหัวหน้ างานตรวจสอบ (Head of Audit) และหัวหน้ างาน
กํากับการปฏิบตั ิ (Head of Compliance) ไว้ ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
1.10 เปิ ดเผยคุณสมบัติแ ละประสบการณ์ ข องเลขานุก ารบริ ษัท หรื อ ผู้บ ริ ห ารสูง สุด ของสํานักประธาน
กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
1.11 เปิ ดเผยข้ อมูลอืนๆ รวมทังข้ อมูลการถูกเปรี ยบเทียบปรับ โดยหน่วยงานทีกํากับดูแลกําหนด
2. ช่องทางในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ประกอบด้ วย
2.1 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
2.3 เว็บไซต์ของธนาคาร www.thanachartbank.co.th
- แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
- งบการเงินของธนาคาร และรายงานประจําปี (Annual Report)
- มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นธนาคาร
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3. สือมวลชน สือสิงพิมพ์ตา่ งๆ และสืออืน ๆ
4. การจัดส่งหนังสือแจ้ งข่าวสารทางไปรษณีย์
หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่ องทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี
ดังนี
1. ดูแลให้ ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างสมําเสมอ โดยคณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการร่ วมกันหาทางแก้ ไขโดยเร็ วหากเริ มมี
สัญญาณบ่งชีถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี
2. ในการขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือการทํารายการใดๆ ทีต้ องอาศัยอํานาจของทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อการ
เสนอความเห็น คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ การทํารายการดังกล่าวไม่กระทบต่อความต่อเนืองในการดําเนิน
กิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถในการชําระหนี
หลักปฏิบัติ 7.3 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารมีแผนในการแก้ ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอืนทีจะสามารถแก้ ไขปั ญหาทางการเงินได้ ในภาวะที
กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้ มจะประสบปั ญหา ทังนี ภายใต้ การคํานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
1. ในกรณี ที กิ จ การมี แ นวโน้ ม ที จะไม่ ส ามารถชํ า ระหนี หรื อ มี ปั ญ หาทางการเงิ น คณะกรรมการธนาคาร
มีการติดตามอย่างใกล้ ชิด และดูแลให้ กิจการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
เกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
2. ดูแลให้ กิจการกําหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึงรวมถึง
เจ้ าหนี ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญหา โดยให้ ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสมําเสมอ
3. การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงินของธนาคาร ไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใดเป็ นไปอย่าง
สมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4 รายงานความยังยืน
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาจัดทํารายงานความยังยืนตามความเหมาะสม
1. คณะกรรมการธนาคารพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย ซึงรวมถึง
การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิ มนุษยชน รวมทังความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานทีได้ รับการยอมรับในประเทศหรื อในระดับสากล ทังนี จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
ไว้ ในรายงานประจําปี
2. คณะกรรมการธนาคารดูแ ลให้ ข้ อ มูล ที เปิ ดเผยเป็ นเรื องที สํา คัญ และสะท้ อ นการปฏิ บัติ ที จะนํ า ไปสู่ก าร
สร้ างคุณค่าแก่กิจการอย่างยังยืน
หลักปฏิบัติ 7.5 ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
ธนาคารมอบหมายให้ บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็ นศูนย์กลางรับผิดชอบในการสือสารกับผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐ โดยประสานงานกับผู้บริ หารระดับสูงและหน่วยงานภายในธนาคาร
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ประธานกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ น
ผู้ทําการสือสารสารสนเทศใดๆ ของธนาคาร สามารถมอบหมายให้ บคุ คลใดบุคคลหนึงดําเนินการสือสารสารสนเทศแทน
ตนได้ แต่ให้ จํากัดเฉพาะเรื องทีเกียวข้ องกับงานในความรับผิดชอบของผู้ได้ รับมอบอํานาจดังกล่าวเท่านัน
หลักปฏิบัติ 7.6 แผนล่ วงหน้ ารองรับการเสริมสร้ างความมันคงและแก้ ไขปั ญหา (Recovery Plan)
ธนาคารกําหนดให้ หน่วยงานนโยบายความเสียงและตลาดทุนร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้ องในการจัดทํา Recovery
Plan นําเสนอต่อคณะกรรมการทีเกียวข้ องเพือกลันกรอง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร และนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาอนุมตั ิอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง และเมือการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีเนือหา
ครอบคลุมใน 7 ส่วน ดังนี
1. ข้ อมูลการดําเนินธุรกิจของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน กรอบการบริ หารความเสียง และผู้รับผิดชอบใน
กระบวนการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับ Recovery Plan
2. ข้ อมูลธุรกิจทีสําคัญ หน่วยงานทีสําคัญ บริ การทีสําคัญต่อระบบ และบริ การสนับสนุนทีสําคัญ
3. ข้ อมูลตัวบ่งชี (Indicator) จุดพิจารณาตัดสินใจดําเนินการตาม Recovery Plan (Recovery Trigger) และ
แนวทางการรายงานข้ อมูล
4. ข้ อมูลแนวทางการเสริ มสร้ างความมันคง (Recovery Option) รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการใช้ แนว
ทางการเสริ มสร้ างความมันคง
5. ข้ อมูลสถานการณ์จําลอง (Scenario) เพือใช้ ทดสอบแนวทางการเสริ มสร้ างความมันคง และผลการทดสอบ
แนวทางการเสริ มสร้ างความมันคง (Scenario Testing)
6. ข้ อมูลกระบวนการของแต่ละแนวทางการเสริ มสร้ างความมันคง และการบริ หารจัดการข้ อมูลทีเกียวข้ อง
7. ข้ อมูลแผนการสือสารทีเหมาะสมกับแต่ละกลุม่ ผู้รับสารและผู้รับผิดชอบในการสือสาร

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสือสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1 สนับสนุนให้ ผ้ ูถอื หุ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญ
1. ผู้ถื อ หุ้น มี สิ ท ธิ พื นฐานเท่ า เที ย มกัน ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยธนาคารแจ้ งให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น ทราบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที ใช้ ใ นการประชุม สิทธิ การออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ล ะประเภทของหุ้น ขันตอนการออกเสีย ง
ลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น การได้ รับรู้ขา่ วสารเกียวกับฐานะและผลประกอบการของธนาคาร
- คณะกรรมการธนาคารกํ า หนดให้ เปิ ดเผยนโยบายในการสนับ สนุน หรื อ ส่ ง เสริ ม ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก กลุ่ม
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2. ธนาคารจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี เรี ยกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับจาก
วันสินสุดรอบปี บัญชีของธนาคาร ซึงการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกเหนือจากนีจะจัดขึนเมือมีความจําเป็ น
ตามแต่ละกรณี โดยเรี ยกการประชุมนีว่า “การประชุมวิสามัญ”
3. ธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมาย
ให้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงทําหน้ าทีเป็ นนายทะเบียนของธนาคาร เป็ นผู้จดั ส่ง
ข้ อมูลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นตามระยะเวลาทีกฎหมายกํ าหนด และจะเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
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หลักปฏิบัติ 8.2 การประชุมผู้ถอื หุ้น
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื องต่างๆ ดังนี
1.1 สิท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น ในการเสนอชื อบุค คลเพื อเข้ า รั บ การเลือ กตังให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการธนาคาร
โดยคณะกรรมการธนาคารกําหนดวิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชือบุคคลดังกล่าวผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน ล่ว งหน้ า ไม่น้ อ ยกว่า 3 เดื อ นก่ อ นวัน ประชุม ผู้ถื อ หุ้น พร้ อมข้ อ มูล
ประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชือ
1.2 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครัง โดยสามารถเข้ าร่ วม
ประชุม และลงคะแนนเสี ย งได้ ทุก วาระการประชุ ม เว้ น แต่ว าระที ผู้ถื อ หุ้น รายใดมี ส่ว นได้ เ สีย และ
มีข้อกําหนดของกฎหมายห้ ามมิให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน ๆ
1.3 ธนาคารจะจัดให้ มีการเผยแพร่สารสนเทศทีเกียวข้ องกับกิจการแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ
ในการประชุมแต่ละครัง เช่น หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผลของการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยมี
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอไว้ ด้วย รายงานการประชุม รายงานประจําปี (Annual Report)
ซึงได้ จัดทําขึนตามแนวทางทีตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1.4 สิทธิในการเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ
1.5 สิทธิในการแต่งตังผู้สอบบัญชี
1.6 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
แทนได้ โดยทําหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบทีกฎหมายกําหนด และคณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้
ผู้ถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชือ
กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1.7 ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ ทีธนาคาร
หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารมีนโยบายให้ กรรมการธนาคารทุกคนมีหน้ าทีเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื องทีเกียวข้ องได้ และจัดให้ มี
การอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นในการประชุมทุกคราว โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
เพือให้ เกิดความเท่าเทียมกันดังนี
2.1 สถานทีประชุมผู้ถอื หุ้น
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว ธนาคารจะจัดให้ มีการใช้ สถานทีประชุมในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึงเป็ นพืนทีตังของสํานักงานใหญ่ของธนาคาร โดยสถานทีจะต้ องมีขนาดเพียงพอทีจะรองรับผู้ถือหุ้น
มีเครื องอํานวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวก บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณ์สือสาร
ในทีประชุมทีทันสมัย เช่น เครื องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์เครื องเขียน เป็ นต้ น
ธนาคารกําหนดให้ นําเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน
และแสดงผล เพือให้ การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยํา
2.2 วัน เวลา เหมาะสม
นอกจากปั จจัยในเรื องระยะเวลาตามข้ อกํ าหนดของกฎหมายแล้ ว การกํ าหนดวันและเวลาประชุม
ธนาคารจะพิจ ารณาถึงช่วงเวลาทีเหมาะสมด้ วย เช่น ไม่จัดให้ มีการประชุมในช่วงวันหยุดเทศกาล
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วันหยุดต่อเนือง เป็ นต้ น ทังนี ประธานในทีประชุมจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้น
มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังคําถามต่อทีประชุมในเรื องทีเกียวข้ องกับธนาคาร
2.3 การลงคะแนนเสียง
1) ธนาคารจะจั ด ให้ มี ก ารลงมติ เ พื อพิ จ ารณาเป็ นรายวาระ และลงมติ เ ป็ นแต่ ล ะรายการ
ในกรณีทีวาระนันมีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตังกรรมการ
2) ธนาคารได้ จดั ทําบัตรลงคะแนนเสียงเพือใช้ ในการลงมติทีประชุมทุกครัง
3) การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ธนาคารจะแยกวิธีการนับคะแนนเสียง
ไว้ ดงั นี
- คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะทีส่งมายังธนาคาร ก่อนการประชุม
- คะแนนเสียงทีรวบรวมได้ จากผู้ทีเข้ าร่วมประชุม
4) ประธานทีประชุมจะเป็ นผู้รายงานผลการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะทีส่งมาก่อนการ
ประชุม รวมกับคะแนนเสียงในทีประชุม และแจ้ งให้ ทีประชุมทราบ
5) ธนาคารจะกําหนดให้ มีบุคคลทีเป็ นอิสระเป็ นผู้สงั เกตการณ์ การตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ทีประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
2.4 วาระการประชุม
1) ธนาคารกําหนดให้ มีคําชีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติทีขอตามทีระบุไว้
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้ นการกระทําใดๆ ทีเป็ น
การจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร
2) ธนาคารกํ า หนดหลัก เกณฑ์ ก ารให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ว นน้ อ ยเสนอเพิ มวาระการประชุม ล่ว งหน้ า ก่ อ น
วันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้ า เพือแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสใน
การพิจารณาว่าจะเพิมวาระทีผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอหรื อไม่
2.5 การส่ งคําถามล่ วงหน้ า
ธนาคารกําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมกับการส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ธนาคารเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ าดังกล่าวไว้ บน
เว็บไซต์ของธนาคาร
หลักปฏิบัติ 8.3 มติทีประชุมและการเปิ ดเผยรายงานการประชุม
คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมติทีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ อง และครบถ้ วน
1. การจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 ธนาคารจั ด ให้ มี ก ารทํ า รายงานการประชุ ม หลัง จากเสร็ จ การประชุ ม ทุ ก ครั ง โดยบัน ทึ ก จํ า นวน
ผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าร่ วมประชุม ทังจํ านวนรายและ
จํานวนหุ้น รวมทังสัดส่วนของจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมเทียบกับจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1.2 รายงานการประชุมจะจัดทําให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายชือกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
และกรรมการทีลาประชุม บันทึกการชีแจงขันตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้
ที ประชุ ม ทราบก่ อ นดํ า เนิ น การประชุ ม รวมทังการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ตังประเด็ น หรื อ ซัก ถาม
นอกจากนี ยังมีการบันทึกคําถามคําตอบ รายละเอียดของข้ อพิจารณา ข้ อหารื อ การแสดงความคิดเห็น
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ต่ า งๆ ของผู้ ถื อหุ้ น และ ผลกา รลงค ะแนน ในแต่ ล ะวาร ะว่ า มี ผู้ ถื อหุ้ นเห็ น ด้ วย คั ด ค้ า น
และงดออกเสีย ง ทังนี ผู้ถื อ หุ้น สามารถอ่า นรายละเอี ย ดของรายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ดัง กล่า ว
และดาวน์โหลดได้ จากบนเว็บไซต์ (www.thanachartbank.co.th) ของธนาคาร
1.3 ธนาคารเปิ ดเผยให้ ส าธารณชนทราบถึ ง ผลการออกเสีย งลงคะแนนของแต่ล ะวาระในการประชุ ม
ผู้ถือหุ้นในวันทําการถัดไปบนเว็บไซต์ธนาคาร
2. ธนาคารจัดเก็บเอกสารทีเกียวข้ องกับการประชุม และแบ่งข้ อมูลไว้ เป็ นหมวดหมู่ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถขอดู
เอกสารและตรวจสอบได้
3. ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิได้ รับส่วนแบ่งกําไรในรูปของเงินปั นผลโดยเท่าเทียมกัน
4. นอกเหนือจากทีกล่าวข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นจะได้ รับสิทธิตา่ งๆ ตามทีกฎหมายบัญญัติไว้
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ภาคผนวก
คําจํากัดความ
กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร หมายความว่า
1. กรรมการทีทําหน้ าทีบริ หารงานในตําแหน่งผู้จดั การ รองผู้จดั การ ผู้ช่วยผู้จดั การ หรื อผู้ซงมี
ึ ตําแหน่งเทียบเท่าทีเรี ยกชือ
อย่างอืน
2. กรรมการที ทํ า หน้ า ที รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การหรื อ มี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานใดๆ เยี ยงผู้บ ริ ห าร และให้
หมายความรวมถึงกรรมการทีเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) ซึงในทีนี หมายความว่า
คณะกรรมการบริ หารเฉพาะในระดับบริ หารจัดการ (Management Level)
3. กรรมการทีมีอํานาจลงนามผูกพัน เว้ นแต่เป็ นการลงนามผูกพันตามรายการทีคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิไว้ แล้ วเป็ นราย
กรณี และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอืน
ผู้มีอาํ นาจในการจัดการ หมายความว่า
1. ผู้จดั การ รองผู้จดั การ ผู้ช่วยผู้จดั การ กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารของธนาคาร แล้ วแต่กรณี หรื อผู้ซึงมีตําแหน่งเทียบเท่าที
เรี ยกชืออย่างอืน
2. บุคคลซึงธนาคารทําสัญญาให้ มีอํานาจในการบริ หารงานทังหมดหรื อบางส่วน หรื อ
3. บุคคลทีตามพฤติการณ์มีอํานาจควบคุมหรื อครอบงําผู้จดั การหรื อกรรมการหรื อการจัดการของสถาบันการเงินหรื อ
ธนาคาร ให้ ปฏิบตั ิตามคําสังของตนในการกําหนดนโยบายหรื อการดําเนินงานของสถาบันการเงินหรื อธนาคาร
ผู้บริ หารระดับสูง หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จดั การ และทีปรึ กษาของธนาคารทีทําหน้ าทีเสมือน
ผู้จดั การ รองผู้จดั การ หรื อผู้ช่วยผู้จดั การ แต่เพียงใช้ ชือว่าเป็ นทีปรึกษาเท่านัน หรื อผู้ทีมีตําแหน่งเทียบเท่าทีเรี ยกชืออย่าง
อืน
ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานตังแต่ระดับผู้อํานวยการสํานักขึนไป

