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รายงานิการกำากับดำูแลกิจำการ

รายงานประจำาปี 2563 —

ธินิาค่ารตระหันิักถื่งค่วามิสุำาค่ัญของการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้ ซึ่่�งเป็นิ
ปัจ่จ่ัยหัลักในิการเสุริมิสุร้างองค่์กรใหั้มิ้ประสุิทธิิภาพ และเป็นิสุ่วนิหันิ่�ง
ของการพัฒนิาอย่างยั�งย่นิ ธินิาค่ารจ่่งมิุ่งมิั�นิท้�จ่ะด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ด้้วยค่วามิ
ระมิัด้ระวังรอบี้ค่อบี้ ซึ่่�อสุัตย์สุุจ่ริต สุร้างค่วามิเช่่�อมิั�นิใหั้กับี้ผืู่้ท้�เก้�ยวข้อง
ทุกฝ่าย โด้ยจ่ัด้ใหั้มิ้ระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิและการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง
ท้เ� พ้ยงพอและเหัมิาะสุมิตามิหัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้ด้� ้ เพ่อ� รักษีาระด้ับี้
ฐานิะการเงินิของธินิาค่ารใหั้มิ้ค่วามิมิั�นิค่ง มิ้ผื่ลการด้ำาเนิินิงานิท้�ด้้อย่าง
ต่อเนิ่�อง และเสุริมิสุร้างช่่�อเสุ้ยงอันิด้้งามิใหั้ด้ำารงไว้อย่างยั�งย่นิ
นิโยบายการกำากับดำูแลกิจำการ

ธินิาค่ารเช่่�อมิั�นิว่า การมิ้นิโยบี้ายการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ จ่รรยาบี้รรณ์
และจ่ริยธิรรมิธิุรกิจ่ เป็นิพ่�นิฐานิสุำาค่ัญในิการเสุริมิสุร้างและยกระด้ับี้
การกำา กั บี้ ดู้ แ ลกิ จ่ การท้� ด้้ ธินิาค่ารได้้ กำา หันิด้นิโยบี้ายการกำา กั บี้ ดู้ แ ล
กิ จ่ การ จ่รรยาบี้รรณ์และจ่ริ ย ธิรรมิธิุ ร กิ จ่ สุำา หัรั บี้ กรรมิการ ผืู่้ บี้ ริ หั าร
และพนิั ก งานิไว้ เ ป็ นิ ลายลั ก ษีณ์์ อั ก ษีร โด้ยได้้ รั บี้ ค่วามิเหั็ นิ ช่อบี้จ่าก
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ทั�งนิ้� ธินิาค่ารได้้เผื่ยแพร่นิโยบี้ายการกำากับี้ดู้แล
กิจ่การ จ่รรยาบี้รรณ์และจ่ริยธิรรมิธิุรกิจ่ในิเว็บี้ไซึ่ต์ของธินิาค่าร
ธินิาค่ารมิุง่ หัวังใหั้ผื่ทู้ เ้� ก้ย� วข้องของธินิาค่ารมิ้ค่วามิเข้าใจ่ ตระหันิักรู้ ย่ด้มิันิ�
และยอมิรับี้ในิคุ่ณ์ค่่า ตลอด้จ่นิปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้ายการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
เป็นิปกติวิสุัยจ่นิเกิด้เป็นิวัฒนิธิรรมิองค่์กร
การรายงานิในิเร่� อ งการกำา กั บี้ ดู้ แ ลกิ จ่ การนิ้� สุะท้ อ นิค่วามิมิุ่ ง มิั� นิ
ของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ในิการสุ่ ง เสุริ มิ สุนิั บี้ สุนิุ นิ และติ ด้ ตามิ
การด้ำาเนิิ นิการตามินิโยบี้ายการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ จ่รรยาบี้รรณ์และ
จ่ริ ย ธิรรมิธิุ ร กิ จ่ ของธินิาค่าร ซึ่่� ง ได้้ ป รั บี้ ใช่้ อ ย่ า งรั ด้ กุ มิ เหัมิาะสุมิกั บี้
สุภาพแวด้ล้อมิและสุภาพการณ์์ของธินิาค่าร รวมิทั�งพิจ่ารณ์าปรับี้ปรุง
ทบี้ทวนิใหั้เกิด้ค่วามิเหัมิาะสุมิ
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ประกาศธินิาค่ารแหั่ ง ประเทศไทยว่ า ด้้ ว ย หัลั ก เกณ์ฑ์์ ก ารกำา กั บี้ ดู้ แ ล
กลุ่ มิ ธิุ ร กิ จ่ ทางการเงิ นิ ซึ่่� ง รวมิถื่ ง การอนิุ ญ าตใหั้ ธิ นิาค่ารจ่ั ด้ ตั� ง กลุ่ มิ
ธิุรกิจ่ทางการเงินิ โด้ยจ่ัด้ใหั้มิ้การกำากับี้ดู้แลค่วามิเสุ้�ยงของกลุ่มิธิุรกิจ่
ทางการเงิ นิ ในิภาพรวมิ กำา กั บี้ ดู้ แ ลค่วามิเพ้ ย งพอและประสุิ ท ธิิ ภ าพ
ของกระบี้วนิการค่วบี้คุ่มิท้�สุำาค่ัญ (Key Control Function) ค่วบี้คุ่มิดู้แล
ใหั้บี้ริษีัทในิกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้ายท้�กำาหันิด้รวมิถื่ง
หัลั ก เกณ์ฑ์์ ท างการท้� เ ก้� ย วข้ อ ง และกำา หันิด้นิโยบี้ายการทำา ธิุ ร กรรมิ
ระหัว่างกันิภายในิกลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิ นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารได้้มิอบี้หัมิาย
ใหั้กรรมิการหัร่อเจ่้าหันิ้าท้�ระด้ับี้ผืู่้บี้ริหัารเข้าไปเป็นิกรรมิการของบี้ริษีัท
ในิกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิ
การดำูแลเรือ
� งการใชี้ขอ
้ มูลภายในิ

ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารกำาหันิด้หัลักเกณ์ฑ์์การดู้แลและป้องกันิการใช่้ขอ้ มิูล
ภายในิ เพ่�อแสุวงหัาประโยช่นิ์ใหั้กับี้ตนิเอง หัร่อผืู่้อ่�นิในิทางมิิช่อบี้ และ
เผื่ยแพร่ใหั้กรรมิการ ผืู่้บี้ริหัาร และพนิักงานิรับี้ทราบี้และถื่อปฏิิบี้ัติ เช่่นิ
การหั้ามิใช่้ข้อมิูลมิ้ผื่ลต่อการเปล้�ยนิแปลงราค่าหัลักทรัพย์ของบี้ริษีัท
จ่ด้ทะเบี้้ยนิท้�ตนิได้้ล่วงรู้มิาและยังไมิ่ได้้เปิด้เผื่ยต่อสุาธิารณ์ะ ซึ่่�อหัร่อ
ขายหัลักทรัพย์ ก่อนิท้�จ่ะมิ้การเปิด้เผื่ยข้อมิูลนิั�นิเป็นิการทั�วไป การหั้ามิ
กรรมิการ ผืู่้บี้ริหัาร และผืู่้ท้�เก้�ยวข้องกับี้การจ่ัด้ทำางบี้การเงินิ ทำาการซึ่่�อ
หัร่อขาย หัร่อเสุนิอซึ่่อ� เสุนิอขาย หัร่อช่ักช่วนิใหั้บี้คุ่ ค่ลอ่นิ� ซึ่่อ� หัร่อขาย หัร่อ
เสุนิอซึ่่�อหัร่อเสุนิอขายหัลักทรัพย์ของธินิาค่ารในิช่่วงเวลา 1 เด้่อนิ ก่อนิ
การประกาศงบี้การเงินิรายไตรมิาสุจ่นิถื่งค่รบี้ 3 วันิหัลังจ่ากการประกาศ
งบี้การเงินิรายไตรมิาสุนิั�นิ เป็นิต้นิ

ธินิาค่ารแสุด้งรายละเอ้ ยด้เก้�ยวกับี้ค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อยไว้ในิหััวข้อ
การปฏิิ บี้ั ติ ต ามิหัลั ก การกำา กั บี้ ดู้ แ ลกิ จ่ การท้� ด้้ ใ นิหัั ว ข้ อ 3 เสุริ มิ สุร้ า ง
ค่ณ์ะกรรมิการท้�มิ้ประสุิทธิิผื่ล

นิอกจ่ากนิ้� กรรมิการและผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงตั�งแต่ระด้ับี้รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ข่นิ� ไป รวมิทัง� ผืู่จ่้ ด้ั การสุายบี้ัญช่้และการเงินิ ต้องรายงานิการเปล้ย� นิแปลง
การถื่ อ หัลั ก ทรั พ ย์ ท้� อ อกโด้ยธินิาค่ารและสุั ญ ญาซึ่่� อ ขายล่ ว งหันิ้ า ท้� มิ้
ปัจ่จ่ัยอ้างอิงหัุ้นิสุามิัญของธินิาค่าร ทั�งของตนิเอง คู่่สุมิรสุ และบีุ้ตรท้�
ยังไมิ่บี้รรลุนิิติภาวะ ต่อสุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้หัลักทรัพย์และ
ตลาด้หัลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามิแบี้บี้การรายงานิ และภายในิระยะเวลา
ท้�สุำานิักงานิ ก.ล.ต. กำาหันิด้ และแจ่้งใหั้เลขานิุการบี้ริษีัททราบี้ภายในิ
3 วันิทำาการ นิับี้จ่ากวันิท้มิ� ก้ ารเปล้ย� นิแปลงการถื่อหัลักทรัพย์หัร่อสุัญญา
ซึ่่อ� ขายล่วงหันิ้าด้ังกล่าว โด้ยเลขานิุการบี้ริษีทั จ่ะรายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่ารเพ่�อทราบี้

การสำรรหากรรมการและผูบ
้ ริหารระดำับสำูงสำ้ดำ

ค่าติอบแทนิของผูสำ
้ อบบัญชี่

ธินิาค่ารแสุด้งรายละเอ้ยด้เก้ย� วกับี้การสุรรหัากรรมิการและผืู่บี้้ ริหัารระด้ับี้
สุูงสุุด้ไว้ในิหััวข้อ การปฏิิบี้ัติตามิหัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้ในิหััวข้อ 3
เสุริมิสุร้างค่ณ์ะกรรมิการท้�มิ้ประสุิทธิิผื่ลและหััวข้อ 4 สุรรหัาและพัฒนิา
ผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงและการบี้ริหัารบีุ้ค่ลากร

ธินิาค่ารได้้แสุด้งข้อมิูลเก้�ยวกับี้ค่่าตอบี้แทนิของผืู่้สุอบี้บี้ัญช่้ไว้ในิหััวข้อ
ข้อมิูลทั�วไป ข้อ 5

การกำากับดำูแลกล้ม
่ ธั้รกิจำทางการเงินิของธันิาคาร

ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้ทบี้ทวนิการปฏิิบี้ตั ติ ามิหัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
ท้�ด้้สุำาหัรับี้บี้ริษีัทจ่ด้ทะเบี้้ยนิโด้ยปรับี้ใช่้ตามิบี้ริบี้ททางธิุรกิจ่ของธินิาค่าร
ทั�งนิ้� ธินิาค่ารได้้ปฏิิบี้ัติตามิหัลักการกำากับี้ดู้แลท้�ด้้ ด้ังนิ้�

คณะกรรมการชี้ดำย่อย

ธินิาค่ารมิ้การกำากับี้ดู้แลการด้ำาเนิินิงานิของบี้ริษีัทในิกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการ
เงิ นิ ของธินิาค่าร โด้ยด้ำา เนิิ นิ การตามิหัลั ก เกณ์ฑ์์ แ ละแนิวทางตามิ

การปีฏิิบติ
ั ิติามหลักการกำากับดำูแลกิจำการท่ดำ
� ่
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1. ติระหนิักถิึงบทบาทและควัามรับผิดำชีอบของ
คณะกรรมการในิฐานิะผูนิ
้ าำ องค์กรท่สำ
� ร้างค้ณค่า
ให้แก่กจำิ การอย่างยัง� ยืนิ

ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารตระหันิั ก ถื่ ง หันิ้ า ท้� แ ละค่วามิรั บี้ ผื่ิ ด้ ช่อบี้
ในิการกำา กั บี้ ดู้ แ ลใหั้ ธิ นิาค่ารมิ้ ก ารบี้ริ หั ารจ่ั ด้การท้� ด้้ สุามิารถืแข่ งขั นิ
และเติบี้โตได้้อย่างยั�งย่นิ ภายใต้สุภาวะแวด้ล้อมิท้�มิ้การเปล้�ยนิแปลง
มิ้ ผื่ ลประกอบี้การท้� ด้้ สุร้ า งมิู ล ค่่ า เพิ� มิ ใหั้ แ ก่ กิ จ่ การและผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ
ค่ำานิ่งถื่งจ่ริยธิรรมิในิการประกอบี้ธิุรกิจ่และผืู่้มิ้สุ่วนิได้้เสุ้ยกลุ่มิต่าง ๆ
และมิ้ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ต่อสุังค่มิและสุิ�งแวด้ล้อมิ
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ในิการปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ด้้วยค่วามิ
ระมิัด้ระวัง ค่วามิซึ่่�อสุัตย์สุุจ่ริต และกำากับี้ดู้แลการด้ำาเนิินิกิจ่การของ
ธินิาค่ารใหั้เป็นิไปตามิกฎหัมิาย วัตถืุประสุงค่์และข้อบี้ังค่ับี้ของธินิาค่าร
และมิติท้�ประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุ้นิ
2. กำาหนิดำวััติถิ้ปีระสำงค์และเปี้าหมายหลักของกิจำการ
ท่เ� ปี็นิไปีเพือ
� ควัามยัง� ยืนิ

ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้พิจ่ารณ์าทบี้ทวนิและกำาหันิด้วิสุัยทัศนิ์ ภารกิจ่
และคุ่ณ์ค่่าหัลักของธินิาค่าร ด้ังนิ้�
วิสี่ัยที่ัศนึ่์ (Vision)
มิุ่งหัมิายท้�จ่ะเป็นิธินิาค่ารท้�ใหั้บี้ริการด้้านิการเงินิท้�มิ้คุ่ณ์ภาพ เพ่�อตอบี้
สุนิองค่วามิต้องการของลูกค่้า มิ้ค่วามิพร้อมิด้้วยบีุ้ค่ลากรท้�มิ้คุ่ณ์ภาพ
มิ้เทค่โนิโลย้ และระบี้บี้งานิท้�ทันิสุมิัย ค่งไว้ซึ่่�งค่วามิเป็นิสุากล ตลอด้จ่นิ
การเป็นิธินิาค่ารช่ั�นินิำาแหั่งภูมิิภาค่เอเช่้ย
ภูารกิจ (Mission)
ภารกิ จ่ หัลั ก ของธินิาค่าร ประกอบี้ด้้ ว ย ภารกิ จ่ ด้้ า นิการเงิ นิ ด้้ า นิ
การตลาด้และลูกค่้า ด้้านิคุ่ณ์ภาพการปฏิิบี้ัติงานิ และด้้านิศักยภาพ
ข้ด้ค่วามิสุามิารถื ด้ังนิ้�
ด้านึ่การเงินึ่
• ใหั้ผื่ลประกอบี้การทางการเงินิมิ้ค่วามิก้าวหันิ้าอย่างมิ้เสุถื้ยรภาพ
ด้านึ่การต่ลาดและลูกคื้า
• เป็นิผืู่้นิำาในิธิุรกิจ่ด้้านิคุ่ณ์ภาพบี้ริการท้�เป็นิเลิศ
ด้านึ่คืุณ์ภูาพการปัฏิบัต่ิงานึ่
• มิ้กระบี้วนิการปฏิิบี้ัติงานิท้�มิ้ประสุิทธิิภาพ และมิ้วิธิ้การในิการ
ตรวจ่สุอบี้คุ่ณ์ภาพ
• มิ้ มิ าตรฐานิในิการปฏิิ บี้ั ติ ง านิ และสุามิารถืนิำา ข้ อ มิู ล จ่าก
กระบี้วนิการปฏิิบี้ัติงานิมิาใช่้ในิการตัด้สุินิใจ่สุั�งการ
ด้านึ่ศักยภูาพข่ดคืวามสี่ามารถ
• ใหั้พนิักงานิมิ้ศักยภาพพร้อมิท้�จ่ะรองรับี้แนิวทางการขยายธิุรกิจ่
ของธินิาค่าร
คืุณ์คื่าหลักที่่ม� ุ่งหวัง (Core Value)
คุ่ณ์ค่่าหัลักท้ท� ำาใหั้ธินิาค่ารเป็นิธินิาค่ารช่ันิ� นิำาของประเทศมิาอย่างต่อเนิ่อ� ง
เป็นิสุิ�งท้�ทุกค่นิในิธินิาค่ารจ่ะต้องร่วมิกันิรักษีาไว้ โด้ยจ่ะต้องค่ำานิ่งถื่งและ
นิำามิาใช่้ในิทุกกรณ์้ ค่่อ “ใหั้บี้ริการทางการเงินิท้�สุร้างค่วามิพ่งพอใจ่แก่
ลูกค่้า” ตามิแนิวทาง “เพ่อ� นิคู่ค่่ ด้ิ มิิตรคู่บี้่ า้ นิ” โด้ยมิ้ปรัช่ญาการทำางานิด้ังนิ้�
• ใหั้บี้ริการท้�เป็นิเลิศในิทัศนิะของลูกค่้า
• ปฏิิบี้ัติงานิอย่างมิ้คุ่ณ์ภาพ

• ปฏิิบี้ัติงานิในิลักษีณ์ะของผืู่้มิ้จ่รรยาบี้รรณ์ และเป็นิมิ่ออาช่้พ
• มิุง่ มิันิ� ท้จ่� ะร่วมิมิ่อกันิทำางานิเป็นิท้มิด้้วยค่วามิเป็นินิำา� หันิ่ง� ใจ่เด้้ยวกันิ
• ใหั้ค่วามิสุำาค่ัญในิการพัฒนิาพนิักงานิ
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้ มิ้ กำา หันิด้กลยุ ท ธิ์ แ ละแผื่นิงานิธิุ ร กิ จ่ ทั� ง
ระยะสุั�นิระยะยาวเพ่�อเป็นิกรอบี้ในิการด้ำาเนิินิงานิของหันิ่วยงานิภายในิ
ธินิาค่าร โด้ยค่ำานิ่งถื่งปัจ่จ่ัยทางเศรษีฐกิจ่ นิโยบี้ายภาค่รัฐ และแนิวโนิ้มิ
การเปล้�ยนิแปลงในิอนิาค่ต และร่วมิกับี้ฝ่ายจ่ัด้การจ่ัด้ทำากลยุทธิ์และ
แผื่นิงานิธิุรกิจ่ประจ่ำาปีทสุ้� อด้ค่ล้องกับี้จุ่ด้มิุ่งหัมิายของธินิาค่าร โด้ยค่ำานิ่ง
ถื่งสุภาวะเศรษีฐกิจ่สุภาพแวด้ล้อมิทางธิุรกิจ่ ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้ย� ง เพ่อ� ใหั้การ
ด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่ารเป็นิไปตามิจุ่ด้มิุ่งหัมิายของธินิาค่าร พร้อมิทั�ง
ติด้ตามิดู้แลใหั้มิก้ ารนิำากลยุทธิ์ของธินิาค่ารไปปฏิิบี้ตั แิ ละใหั้มิก้ ารรายงานิ
ผื่ลการด้ำาเนิินิงานิเท้ยบี้กับี้แผื่นิงานิเป็นิประจ่ำา รวมิทัง� ดู้แลใหั้มิก้ ารจ่ัด้สุรร
ทรัพยากรใหั้เพ้ยงพอกับี้การด้ำาเนิินิการตามิแผื่นิงานิธิุรกิจ่
3. เสำริมสำร้างคณะกรรมการท่ม
� ปี
่ ระสำิทธัิผล

ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้ขนิาด้และโค่รงสุร้างท้�เหัมิาะสุมิกับี้ขนิาด้ธิุรกิจ่
ของธินิาค่าร และประกอบี้กรรมิการท้�มิ้ค่วามิหัลากหัลายในิด้้านิค่วามิรู้
ค่วามิสุามิารถื ประสุบี้การณ์์ ทักษีะและค่วามิเช่้ย� วช่าญ ทัง� ในิด้้านิการเงินิ
การธินิาค่าร การบี้ริหัารธิุรกิจ่ กฎหัมิาย และเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ ซึ่่ง� เป็นิ
ประโยช่นิ์ต่อการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่าร
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้กรรมิการจ่ำานิวนิ
18 ค่นิ เป็นิกรรมิการอิสุระจ่ำานิวนิ 8 ค่นิ ค่ิด้เป็นิสุัด้สุ่วนิร้อยละ 44.44
ของจ่ำานิวนิกรรมิการทั�งหัมิด้ ได้้แก่ นิายโกวิท โปษียานินิท์ หัมิ่อมิเจ่้า
มิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล นิายพรเทพ พรประภา นิางเกศินิ้ วิฑ์ูรช่าติ นิายอรุณ์
จ่ิรช่วาลา นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล นิายศิริ จ่ิระพงษี์พันิธิ์ และนิายพิเช่ฐ
ดุ้รงค่เวโรจ่นิ์ กรรมิการท้�ไมิ่เป็นิผืู่้บี้ริหัารจ่ำานิวนิ 1 ค่นิ ได้้แก่ นิายปิติ
สุิทธิิอำานิวย ซึ่่ง� เป็นิประธิานิกรรมิการ และกรรมิการท้เ� ป็นิผืู่บี้้ ริหัารจ่ำานิวนิ
9 ค่นิ ได้้แก่ นิายเด้ช่า ตุลานิันิท์ นิายอมิร จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์ นิายสุิงหั์
ตังฑ์ัตสุวัสุด้ิ� นิายช่าติศริ ิ โสุภณ์พนิิช่ นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์ นิายช่าญศักด้ิ�
เฟื้้�องฟืู้ นิายจ่รัมิพร โช่ติกเสุถื้ยร นิายบีุ้ญสุ่ง บีุ้ณ์ยะสุาระนิันิท์ และ
นิายทว้ลาภ ฤทธิาภิรมิย์
อนิ่ง� พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิรเิ ด้ช่ ลาออกจ่ากตำาแหันิ่งกรรมิการมิ้ผื่ลตัง� แต่
วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 เป็นิต้นิไป
บที่บาที่ หนึ่้าที่่� และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการธนึ่าคืาร
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้ หันิ้ าท้� แ ละค่วามิรั บี้ผื่ิ ด้ ช่อบี้ในิการ
กำา หันิด้และทบี้ทวนิวิ สุั ย ทั ศ นิ์ ภารกิ จ่ และเป้ า หัมิายของธินิาค่าร
พิ จ่ ารณ์ากลยุ ท ธิ์ แ ละแผื่นิธิุ ร กิ จ่ ดู้ แ ลการบี้ริ หั ารจ่ั ด้ การทรั พ ยากร
บีุ้ ค่ ค่ล ดู้ แ ลใหั้ มิ้ ร ะบี้บี้การค่วบี้คุ่ มิ และตรวจ่สุอบี้มิ้ ป ระสุิ ท ธิิ ภ าพ
และประสุิ ท ธิิ ผื่ ล ติ ด้ ตามิค่วามิค่่ บี้ หันิ้ า และผื่ลการด้ำา เนิิ นิ งานิของ
ธินิาค่าร กำา หันิด้เงิ นิ ปั นิ ผื่ลระหัว่ า งกาลใหั้ แ ก่ ผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ ดู้ แ ลการ
ปฏิิ บี้ั ติ ก ารใหั้ เ ป็ นิ ไปตามิกฎหัมิาย นิโยบี้ายของธินิาค่าร และมิติ
ของท้� ป ระชุ่ มิ ผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ ตลอด้จ่นิดู้ แ ลใหั้ มิ้ ก ารบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย ง
ท้� เ ก้� ย วข้ อ ง โด้ยการกำา หันิด้นิโยบี้ายการบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย ง รวมิทั� ง
วิธิแ้ ละกระบี้วนิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งท้ค่� รอบี้ค่ลุมิค่วามิเสุ้ย� งท้มิ� นิ้ ยั สุำาค่ัญ
ต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่าร นิอกจ่ากนิ้� ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
มิ้อำานิาจ่อนิุมิัติกลยุทธิ์และแผื่นิธิุรกิจ่ทั�งระยะสุั�นิและระยะยาว นิโยบี้าย
ต่ า ง ๆ จ่รรยาบี้รรณ์ธิุ ร กิ จ่ จ่รรยาบี้รรณ์พนิั ก งานิ การแต่ ง ตั� ง และ

รายงานประจำาปี 2563 —

เปล้�ยนิแปลงผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง และเร่�องท้�กฎหัมิายหัร่อระเบี้้ยบี้บี้ังค่ับี้
ภายในิธินิาค่ารกำาหันิด้ว่าจ่ะต้องได้้รับี้อนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
การแบ่งแยกบที่บาที่ หนึ่้าที่่� และคืวามรับผิดชื้อบ
ธินิาค่ารมิ้การแบี้่งแยกบี้ทบี้าท หันิ้าท้� และค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ระหัว่าง
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารและฝ่ายจ่ัด้การอย่างช่ัด้เจ่นิ และแบี้่งแยกตำาแหันิ่ง
และอำานิาจ่หันิ้าท้ข� องประธิานิกรรมิการธินิาค่าร ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร
และกรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ โด้ยทั�งสุามิตำาแหันิ่งไมิ่ได้้เป็นิบีุ้ค่ค่ลเด้้ยวกันิ
เพ่อ� ประสุิทธิิภาพและค่วามิโปร่งใสุของการกำากับี้ดู้แลและการด้ำาเนิินิงานิ
ภายในิธินิาค่าร ฝ่ายจ่ัด้การทำาหันิ้าท้�บี้ริหัารงานิและขับี้เค่ล่�อนิใหั้เป็นิไป
ตามินิโยบี้าย กลยุทธิ์ และเป้าหัมิายท้�กำาหันิด้โด้ยค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
รวมิถื่ ง พิ จ่ ารณ์ากำา หันิด้แนิวทางการด้ำา เนิิ นิ งานิและแผื่นิปฏิิ บี้ั ติ ก าร
ระบี้บี้งานิ กระบี้วนิการทำางานิ การบี้ริหัารทรัพยากรบีุ้ค่ค่ลและทรัพยากร
อ่�นิ ๆ ท้�เหัมิาะสุมิและสุามิารถืบี้รรลุเป้าหัมิายท้�กำาหันิด้ไว้
บที่บาที่และหนึ่้าที่่�ของปัระธานึ่กรรมการ
ประธิานิกรรมิการในิฐานิะผืู่้นิำาของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้หันิ้าท้�ดู้แล
ใหั้การปฏิิบี้ตั หัิ นิ้าท้ข� องค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารเป็นิไปอย่างมิ้ประสุิทธิิภาพ
ประธิานิกรรมิการมิ้หันิ้าท้� ด้ังนิ้�
1. พิจ่ารณ์ากำาหันิด้วาระการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
2. เร้ยกประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารโด้ยมิอบี้หัมิายใหั้เลขานิุการ
บี้ริ ษีั ท เป็ นิ ผืู่้ จ่ั ด้ สุ่ ง หันิั ง สุ่ อ เช่ิ ญ ประชุ่ มิ และเอกสุารประกอบี้
การประชุ่มิใหั้แก่กรรมิการล่วงหันิ้าก่อนิการประชุ่มิ
3. เป็นิประธิานิในิท้�ประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร และด้ำาเนิินิการ
ประชุ่มิใหั้เป็นิไปตามิระเบี้้ยบี้วาระ จ่ัด้สุรรเวลาใหั้เพ้ยงพอสุำาหัรับี้
การนิำาเสุนิอรายละเอ้ยด้ในิแต่ละวาระ เปิด้โอกาสุและสุ่งเสุริมิ
ใหั้กรรมิการได้้แสุด้งค่วามิเหั็นิในิประเด้็นิท้�นิำาเสุนิอในิท้�ประชุ่มิ
ได้้อย่างอิสุระ
4. เสุริมิสุร้างค่วามิสุัมิพันิธิ์อันิด้้ในิระหัว่างกรรมิการ
นิอกจ่ากนิั�นิ ประธิานิกรรมิการทำาหันิ้าท้�เป็นิประธิานิท้�ประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิ
และด้ำาเนิิ นิการประชุ่ มิใหั้เป็นิไปตามิระเบี้้ ยบี้วาระและข้อบี้ังค่ับี้ของ
ธินิาค่าร โด้ยจ่ัด้สุรรเวลาใหั้เหัมิาะสุมิกับี้เนิ่�อหัาของแต่ละระเบี้้ยบี้วาระ
ตลอด้จ่นิเปิด้โอกาสุใหั้ผืู่้ถื่อหัุ้นิทุกรายได้้ซึ่ักถืามิ และแสุด้งค่วามิค่ิด้เหั็นิ
อย่างเท่าเท้ยมิกันิ พร้อมิทั�งดู้แลใหั้มิ้การตอบี้ข้อซึ่ักถืามิของผืู่้ถื่อหัุ้นิ
คืณ์ะกรรมการชืุ้ดย่อย
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้แต่งตั�งค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อย 5 ค่ณ์ะ ได้้แก่
ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและ
กำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง และค่ณ์ะกรรมิการ
กำากับี้ดู้แลกิจ่การ เพ่�อทำาหันิ้าท้�กลั�นิกรอง เสุนิอค่วามิเหั็นิ ติด้ตามิ
และกำากับี้ดู้แลการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่ารตามิท้�ได้้รับี้มิอบี้หัมิายจ่าก
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร เพ่�อช่่วยใหั้การปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ของค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่ารเป็นิไปอย่างมิ้ประสุิทธิิภาพ โด้ยค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อยมิ้หันิ้าท้�
รายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
(ก) คณะกรรมการบริหาร

องคื์ปัระกอบและคืุณ์สี่มบัต่ิของคืณ์ะกรรมการบริหาร
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารประกอบี้ด้้วยกรรมิการ
ท้�เป็นิผืู่้บี้ริหัารจ่ำานิวนิ 8 ท่านิ ด้ังมิ้รายช่่�อต่อไปนิ้�
1. นิายเด้ช่า
ตุลานิันิท์
ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร
2. นิายอมิร
จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์ กรรมิการบี้ริหัาร

3.
4.
5.
6.
7.
8.

นิายสุิงหั์
นิายช่าติศิริ
นิายสุุวรรณ์
นิายจ่รัมิพร
นิายช่าญศักด้ิ�
นิายทว้ลาภ

ตังทัตสุวัสุด้ิ�
โสุภณ์พนิิช่
แทนิสุถืิตย์
โช่ติกเสุถื้ยร
เฟื้้�องฟืู้
ฤทธิาภิรมิย์
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กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการบี้ริหัาร

อำานึ่าจหนึ่้าที่่�และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการบริหาร
1. พิ จ่ ารณ์านิโยบี้าย เป้ า หัมิาย โค่รงสุร้ า งองค่์ ก ร แผื่นิธิุ ร กิ จ่ และ
งบี้ประมิาณ์ประจ่ำาปีเพ่�อเสุนิอใหั้ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารพิจ่ารณ์า
อนิุมิัติ
2. ค่วบี้คุ่มิดู้แลใหั้มิ้การปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้าย แผื่นิกลยุทธิ์และแผื่นิธิุรกิจ่
ท้�ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารอนิุมิัติ
3. พิ จ่ ารณ์าอนิุ มิั ติ สุิ นิ เช่่� อ การปรั บี้ ปรุ ง โค่รงสุร้ า งหันิ้� การลงทุ นิ
ตลอด้จ่นิการด้ำาเนิินิงานิต่าง ๆ ของธินิาค่าร อันิเป็นิการประกอบี้ธิุรกิจ่
ปกติหัร่อเก้�ยวเนิ่�องกับี้การประกอบี้ธิุรกิจ่ปกติของธินิาค่าร ภายในิ
ขอบี้เขตอำานิาจ่ท้�ได้้รับี้จ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
4. พิจ่ารณ์าเร่�องต่าง ๆ ซึ่่�งต้องได้้รับี้การอนิุมิัติหัร่อค่วามิเหั็นิช่อบี้
จ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารหัร่อท้�ประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิ ตามิกฎหัมิายหัร่อ
ข้อบี้ังค่ับี้ของธินิาค่าร
การปัระชืุ้มของคืณ์ะกรรมการบริหาร
ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารมิ้การประชุ่มิร่วมิกันิทุกสุัปด้าหั์ เพ่อ� พิจ่ารณ์าเร่อ� งต่าง ๆ
ตามิหันิ้าท้�ท้�ได้้รับี้มิอบี้หัมิาย
การรายงานึ่ของคืณ์ะกรรมการบริหาร
ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารมิ้หันิ้าท้�รายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
(ข) คณะกรรมการติรวัจำสำอบ

วัต่ถุปัระสี่งคื์
ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้มิ้หันิ้าท้�กาำ กับี้ดู้แลและติด้ตามิใหั้ธินิาค่ารและ
บี้ริ ษีัท ในิกลุ่มิ ธิุ ร กิ จ่ ทางการเงิ นิ ของธินิาค่ารปฏิิ บี้ัติต ามินิโยบี้ายของ
กลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิ สุอบี้ทานิใหั้รายงานิทางการเงินิ ระบี้บี้ค่วบี้คุ่มิภายในิ
และการปฏิิบี้ตั ติ ามิกฎระเบี้้ยบี้ต่าง ๆ ของธินิาค่ารมิ้ค่วามิถืูกต้อง เพ้ยงพอ
และเหัมิาะสุมิ รวมิถื่งการตรวจ่สุอบี้การกระทำาท้อ� าจ่มิิช่อบี้ ดู้แลรายการ
ท้�อาจ่มิ้ค่วามิขัด้แย้งของผื่ลประโยช่นิ์ หัร่อรายการท้�มิ้ค่วามิเก้�ยวโยงกันิ
ของกรรมิการ และการพิจ่ารณ์าค่ัด้เล่อกและการประสุานิงานิกับี้ผืู่สุ้ อบี้บี้ัญช่้
ของธินิาค่าร
องคื์ปัระกอบและคืุณ์สี่มบัต่ิของคืณ์ะกรรมการต่รวจสี่อบ
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ มิ้จ่ำานิวนิ 3 ท่านิ
เนิ่�องจ่ากพลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิริเด้ช่ ได้้ลาออกจ่ากตำาแหันิ่งกรรมิการ
และประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้ มิ้ผื่ลตั�งแต่วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ซึ่่�ง
ท้�ประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ค่รั�งท้� 13/2563 เมิ่�อวันิท้� 24 ธิันิวาค่มิ
2563 ได้้แต่งตัง� นิางเกศินิ้ วิฑ์รู ช่าติ กรรมิการตรวจ่สุอบี้ ซึ่่ง� เป็นิผืู่ท้ มิ�้ ค่้ วามิรู้
และค่วามิเช่้�ยวช่าญด้้านิการบี้ัญช่้และการเงินิ เป็นิประธิานิกรรมิการ
ตรวจ่สุอบี้แทนิ โด้ยมิ้ผื่ลตั�งแต่วันิท้� 1 มิกราค่มิ 2564
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ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ชุ่ด้ปัจ่จุ่บี้ันิประกอบี้ด้้วยกรรมิการอิสุระ 3 ท่านิ
มิ้รายช่่�อด้ังต่อไปนิ้�
1. นิางเกศินิ้
วิฑ์ูรช่าติ ประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้
2. หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล
กรรมิการตรวจ่สุอบี้
3. นิายอรุณ์
จ่ิรช่วาลา กรรมิการตรวจ่สุอบี้
ทั�งนิ้� ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้มิ้วาระการด้ำารงตำาแหันิ่งค่ราวละ 2 ปี
หนึ่้าที่่�และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการต่รวจสี่อบ
1. สุอบี้ทานิใหั้ มิ้ ก ารรายงานิทางการเงิ นิ อย่ า งถืู ก ต้ อ งและเพ้ย งพอ
โด้ยการประสุานิงานิกับี้ผืู่้สุอบี้บี้ัญช่้และผืู่้บี้ริหัารท้�รับี้ผื่ิด้ช่อบี้จ่ัด้ทำา
รายงานิทางการเงินิ
2. สุอบี้ทานิและประเมิินิผื่ลใหั้มิ้ระบี้บี้ค่วบี้คุ่มิภายในิ (Internal Control)
และการตรวจ่สุอบี้ภายในิ (Internal Audit) ท้เ� หัมิาะสุมิและมิ้ประสุิทธิิผื่ล
โด้ยสุอบี้ทานิร่ ว มิกั บี้ ผืู่้ สุ อบี้บี้ั ญ ช่้ แ ละสุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่ มิ
และพิจ่ารณ์าค่วามิเป็นิอิสุระของสุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่มิ ตลอด้จ่นิ
ใหั้ ค่ วามิเหั็ นิ ช่อบี้ในิการพิ จ่ ารณ์าแต่ ง ตั� ง โยกย้ า ย ค่่ า ตอบี้แทนิ
การประเมิินิผื่ลงานิ และการถือด้ถือนิผืู่จ่้ ด้ั การสุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่มิ
3. พิจ่ารณ์าใหั้ค่วามิเหั็นิช่อบี้แผื่นิการตรวจ่สุอบี้และการเปล้�ยนิแปลงท้�
สุำาค่ัญ รวมิทั�งดู้แลใหั้มิั�นิใจ่ว่า สุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่มิได้้รับี้การ
จ่ัด้สุรรทรัพยากรและบีุ้ค่ลากรอย่างเพ้ยงพอเหัมิาะสุมิ เพ่อ� ใหั้สุามิารถื
ปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ได้้บี้รรลุตามิวัตถืุประสุงค่์ และไมิ่มิ้ข้อจ่ำากัด้ใด้ๆ ในิการ
เข้าถื่งข้อมิูล และเอกสุารท้�จ่ำาเป็นิในิการปฏิิบี้ัติงานิตรวจ่สุอบี้
4. พิจ่ารณ์า ค่ัด้เล่อก เสุนิอแต่งตั�งบีุ้ค่ค่ลซึ่่�งมิ้ค่วามิเป็นิอิสุระเพ่�อทำา
หันิ้าท้�เป็นิผืู่้สุอบี้บี้ัญช่้ และเสุนิอค่่าตอบี้แทนิของบีุ้ค่ค่ลด้ังกล่าว
รวมิทัง� เข้าร่วมิประชุ่มิกับี้ผืู่สุ้ อบี้บี้ัญช่้ของธินิาค่าร โด้ยไมิ่มิฝ้ า่ ยจ่ัด้การ
เข้าร่วมิประชุ่มิด้้วยอย่างนิ้อยปีละ 1 ค่รั�ง
5. สุอบี้ทานิการปฏิิบี้ตั ติ ามิกฎหัมิายว่าด้้วยหัลักทรัพย์และตลาด้หัลักทรัพย์
ข้อกำาหันิด้ของตลาด้หัลักทรัพย์ หัร่อกฎหัมิายท้เ� ก้ย� วข้องกับี้ธิุรกิจ่ของ
สุถืาบี้ันิการเงินิ
6. พิ จ่ ารณ์ารายการท้� เก้� ยวโยงกั นิ หัร่อ รายการท้�อาจ่มิ้ค่ วามิขั ด้แย้ ง
ทางผื่ลประโยช่นิ์ใหั้เป็นิไปตามิกฎหัมิายและข้อกำาหันิด้ของทางการ
ท้�เก้�ยวข้อง เพ่�อใหั้มิั�นิใจ่ว่ารายการด้ังกล่าวสุมิเหัตุสุมิผื่ลและเป็นิ
ประโยช่นิ์สุูงสุุด้ต่อธินิาค่าร และดู้แลการเปิด้เผื่ยข้อมิูลใหั้มิ้ค่วามิ
ถืูกต้องและค่รบี้ถื้วนิ
7. เร้ยกเอกสุาร ข้อมิูล หัร่อเช่ิญฝ่ายบี้ริหัาร และหันิ่วยงานิท้�เก้�ยวข้อง
มิาใหั้ค่ำาช่้แ� จ่งในิสุ่วนิท้เ� ก้ย� วข้องกับี้การปฏิิบี้ตั หัิ นิ้าท้ข� องค่ณ์ะกรรมิการ
ตรวจ่สุอบี้
8. จ่ัด้ทำารายงานิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การของค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ โด้ย
เปิด้เผื่ยไว้ในิรายงานิประจ่ำาปีของธินิาค่าร ซึ่่�งรายงานิด้ังกล่าวต้อง
ลงนิามิโด้ยประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้
9. รายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร กรณ์้ท้�ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้
พบี้หัร่อมิ้ข้อสุงสุัยว่ามิ้รายการหัร่อการกระทำาท้�อาจ่สุ่งผื่ลกระทบี้
อย่างมิ้นิัยสุำาค่ัญต่อฐานิะการเงินิและผื่ลการด้ำาเนิินิงานิ เพ่�อด้ำาเนิินิ
การปรับี้ปรุงแก้ไขภายในิเวลาท้�กำาหันิด้
10. พิ จ่ ารณ์าว่ า จ่้ า งผืู่้ เช่้� ย วช่าญเฉพาะด้้ า นิมิาใหั้ ค่ำา ปร่ ก ษีาได้้ ต ามิท้�
ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้พิจ่ารณ์าว่าเหัมิาะสุมิ
11. ปฏิิบี้ัติการอ่�นิใด้ตามิท้�ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิอบี้หัมิาย ด้้วยค่วามิ
เหั็นิช่อบี้ของค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้

การปัระชืุ้มของคืณ์ะกรรมการต่รวจสี่อบ
ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้กำาหันิด้ใหั้มิก้ ารประชุ่มิร่วมิกันิเพ่อ� พิจ่ารณ์าเร่อ� ง
ต่าง ๆ ท้�อยู่ภายในิขอบี้เขตค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้อย่างนิ้อย 3 เด้่อนิต่อค่รั�ง
และอาจ่จ่ัด้การประชุ่มิเพิ�มิเติมิตามิค่วามิจ่ำาเป็นิและเหัมิาะสุมิ รวมิทั�งมิ้
การทบี้ทวนิกฎบี้ัตรของค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้อย่างนิ้อยปีละ 1 ค่รั�ง
ทัง� นิ้� ในิรอบี้ปี 2563 ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้มิ้การประชุ่มิทัง� หัมิด้ 18 ค่รัง�
การรายงานึ่ของคืณ์ะกรรมการต่รวจสี่อบ
ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้มิ้หันิ้าท้ร� ายงานิการด้ำาเนิินิงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่ารทุกค่รั�งท้�มิ้การประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้
(ค) คณะกรรมการสำรรหาและกำาหนิดำค่าติอบแทนิ

วัต่ถุปัระสี่งคื์
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิมิ้หันิ้าท้�ในิการพิจ่ารณ์า
ค่ั ด้ เล่ อ กและเสุนิอช่่� อ บีุ้ ค่ ค่ลเพ่� อ แต่ ง ตั� ง เป็ นิ กรรมิการ กรรมิการในิ
ค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อยต่าง ๆ และผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง ตลอด้จ่นิพิจ่ารณ์า
ค่่าตอบี้แทนิท้�เหัมิาะสุมิใหั้แก่กรรมิการ กรรมิการชุ่ด้ย่อยและผืู่้บี้ริหัาร
ระด้ับี้สุูง
องคื์ปัระกอบและคืุณ์สี่มบัต่ิของคืณ์ะกรรมการสี่รรหาและกำาหนึ่ด
คื่าต่อบแที่นึ่
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
ประกอบี้ด้้วยกรรมิการอิสุระจ่ำานิวนิ 3 ท่านิ มิ้รายช่่�อด้ังต่อไปนิ้�
1. นิายโกวิทย์
โปษียานินิท์ ประธิานิกรรมิการสุรรหัาและ
กำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
2. นิายพรเทพ
พรประภา กรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้
ค่่าตอบี้แทนิ
3. หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ ยุค่ล
กรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้
ค่่าตอบี้แทนิ
ทั� งนิ้� ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่ าตอบี้แทนิมิ้วาระการด้ำา รง
ตำาแหันิ่งค่ราวละ 2 ปี
หนึ่้าที่่�และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการสี่รรหาและกำาหนึ่ด
คื่าต่อบแที่นึ่
1. กำา หันิด้นิโยบี้าย หัลั ก เกณ์ฑ์์ และวิ ธิ้ ก ารในิการสุรรหัาบีุ้ ค่ ค่ล
เพ่� อ ด้ำา รงตำา แหันิ่ ง กรรมิการ และผืู่้ บี้ ริ หั ารระด้ั บี้ สุู ง ตั� ง แต่ ร ะด้ั บี้
ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ข�นิ่ ไป
2. กำาหันิด้นิโยบี้ายและหัลักเกณ์ฑ์์การจ่่ายค่่าตอบี้แทนิและผื่ลประโยช่นิ์
อ่�นิ รวมิถื่งจ่ำานิวนิค่่าตอบี้แทนิและผื่ลประโยช่นิ์อ่�นิท้�ใหั้แก่กรรมิการ
และผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงตั�งแต่ระด้ับี้ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ข่�นิไป
3. ค่ัด้เล่อกและเสุนิอช่่อ� บีุ้ค่ค่ลท้มิ� ค่้ ณ์
ุ สุมิบี้ัตเิ หัมิาะสุมิ เพ่อ� ด้ำารงตำาแหันิ่ง
ต่างๆ ด้ังต่อไปนิ้� เพ่�อเสุนิอต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
(1) กรรมิการ
(2) กรรมิการในิค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อยต่าง ๆ
(3) ผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง ตั�งแต่ระด้ับี้ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ข่�นิไป
4. ดู้แลใหั้ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้ขนิาด้และองค่์ประกอบี้ท้เ� หัมิาะสุมิกับี้
องค่์กรและกลยุทธิ์ทางธิุรกิจ่ รวมิถื่งมิ้การปรับี้เปล้ย� นิใหั้สุอด้ค่ล้องกับี้
สุภาพแวด้ล้อมิท้เ� ปล้ย� นิแปลงไป และค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารประกอบี้
ด้้วยบีุ้ค่ค่ลท้�มิ้ค่วามิรู้ค่วามิสุามิารถืและประสุบี้การณ์์ในิด้้านิต่าง ๆ

รายงานประจำาปี 2563 —

5. ดู้แลใหั้กรรมิการและผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงตั�งแต่ระด้ับี้ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
ข่�นิไปของธินิาค่าร ได้้รับี้ผื่ลตอบี้แทนิท้�เหัมิาะสุมิกับี้หันิ้าท้�และค่วามิ
รับี้ผื่ิด้ช่อบี้ท้�ตนิมิ้
6. กำา หันิด้แนิวทางการประเมิิ นิ ผื่ลงานิของกรรมิการและผืู่้ บี้ ริ หั าร
ระด้ับี้สุูงตั�งแต่ระด้ับี้ผืู่้ช่่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ข่�นิไป เพ่�อพิจ่ารณ์ากำาหันิด้
ผื่ลตอบี้แทนิประจ่ำา ปี โด้ยค่ำา นิ่ ง ถื่ ง หันิ้ า ท้� ค่ วามิรั บี้ ผื่ิ ด้ ช่อบี้ และ
ค่วามิเสุ้�ยงท้�เก้�ยวข้อง รวมิถื่งใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้การเพิ�มิมิูลค่่าของ
สุ่วนิของผืู่้ถื่อหัุ้นิในิระยะยาว ประกอบี้การพิจ่ารณ์าประเมิินิผื่ลด้้วย
7. เปิด้เผื่ยรายงานิการด้ำาเนิินิงานิของค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้
ค่่าตอบี้แทนิไว้ในิรายงานิประจ่ำาปีของธินิาค่าร
การปัระชืุ้มของคืณ์ะกรรมการสี่รรหาและกำาหนึ่ดคื่าต่อบแที่นึ่
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิกำาหันิด้ใหั้มิ้การประชุ่มิ
ร่ ว มิกั นิ เพ่� อ พิ จ่ ารณ์าเร่� อ งต่ า ง ๆ ตามิท้� ไ ด้้ รั บี้ มิอบี้หัมิายอย่ า งนิ้ อ ย
ปีละ 2 ค่รัง� และอาจ่จ่ัด้การประชุ่มิเพิมิ� เติมิตามิค่วามิจ่ำาเป็นิและเหัมิาะสุมิ
ทั�งนิ้� ในิรอบี้ปี 2563 ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิมิ้การ
ประชุ่มิทั�งหัมิด้ 11 ค่รั�ง
การรายงานึ่ของคืณ์ะกรรมการสี่รรหาและกำาหนึ่ดคื่าต่อบแที่นึ่
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิมิ้ หั นิ้ า ท้� ร ายงานิการ
ด้ำาเนิินิงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารทุกค่รัง� ท้มิ� ก้ ารประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการ
สุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
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2. ดู้แลใหั้ผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้ายและกลยุทธิ์การบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยง และบี้ริหัารกิจ่การของกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิใหั้มิ้ปริมิาณ์
ค่วามิเสุ้�ยงอยู่ในิระด้ับี้ท้�ยอมิรับี้ได้้
3. พิจ่ารณ์ากลยุทธิ์ในิการบี้ริหัารเงินิกองทุนิและสุภาพค่ล่องใหั้รองรับี้
ค่วามิเสุ้�ยงต่าง ๆ ของกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิ และมิ้ค่วามิสุอด้ค่ล้อง
กับี้ระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงท้�ยอมิรับี้ได้้ตามิท้�ได้้รับี้อนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่าร
4. ทบี้ทวนิ สุอบี้ทานิค่วามิเพ้ยงพอและประสุิทธิิผื่ลของนิโยบี้ายและ
กลยุทธิ์การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง รวมิถื่งระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงท้�ยอมิรับี้ได้้
อย่างนิ้อยปีละค่รั�งหัร่อเมิ่�อมิ้การเปล้�ยนิแปลงท้�มิ้นิัยสุำาค่ัญ
5. ค่วบี้คุ่มิ ติด้ตามิ ตรวจ่สุอบี้ และดู้แลใหั้บี้ริษีัทในิกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการ
เงินิด้ำาเนิินิการตามินิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงท้�ได้้กำาหันิด้ไว้ รวมิ
ทั�งทบี้ทวนิค่วามิเพ้ยงพอของนิโยบี้ายและค่วามิมิ้ประสุิทธิิผื่ลของ
นิโยบี้ายท้�กำาหันิด้อย่างนิ้อยปีละค่รั�ง และรายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่าร
6. รายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารถื่งฐานิะค่วามิเสุ้�ยง ประสุิทธิิภาพ
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง และสุถืานิะการปฏิิบี้ัติตามิวัฒนิธิรรมิองค่์กรท้�
ค่ำานิ่งถื่งค่วามิเสุ้�ยง ตลอด้จ่นิปัจ่จ่ัยและปัญหัาท้�มิ้นิัยสุำาค่ัญ และสุิ�ง
ท้�ต้องปรับี้ปรุงแก้ไขเพ่�อใหั้สุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายและกลยุทธิ์ในิการ
บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงของกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิ
7. มิ้สุ่วนิร่วมิในิการประเมิินิประสุิทธิิภาพและประสุิทธิิผื่ลในิการปฏิิบี้ัติ
งานิของผืู่้รับี้ผื่ิด้ช่อบี้บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง

(ง) คณะกรรมการกำากับควัามเสำ่ย
� ง

การปัระชืุ้มของคืณ์ะกรรมการกำากับคืวามเสี่่�ยง
ค่ณ์ะกรรมิการกำา กั บี้ ค่วามิเสุ้� ย งกำา หันิด้ใหั้ มิ้ ก ารประชุ่ มิ ร่ ว มิกั นิ เพ่� อ
พิจ่ารณ์าเร่�องต่าง ๆ ตามิท้�ได้้รับี้มิอบี้หัมิายอย่างนิ้อย 3 เด้่อนิต่อค่รั�ง
และอาจ่จ่ัด้การประชุ่มิเพิ�มิเติมิตามิค่วามิจ่ำาเป็นิและเหัมิาะสุมิ ทั�งนิ้�
ในิรอบี้ปี 2563 ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้ย� งมิ้การประชุ่มิทัง� หัมิด้ 13 ค่รัง�

องคื์ปัระกอบและคืุณ์สี่มบัต่ิของคืณ์ะกรรมการกำากับคืวามเสี่่�ยง
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยงประกอบี้ด้้วย
กรรมิการอิสุระจ่ำานิวนิ 2 ท่านิ และกรรมิการท้เ� ป็นิผืู่บี้้ ริหัารจ่ำานิวนิ 2 ท่านิ
ด้ังมิ้รายช่่�อต่อไปนิ้�
1. นิายอรุณ์
จ่ิรช่วาลา
ประธิานิกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้ย� ง
2. นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล
กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง
3. นิายอมิร
จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์ กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง
4. นิายสุุวรรณ์ แทนิสุถืิตย์
กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง

การรายงานึ่ของคืณ์ะกรรมการกำากับคืวามเสี่่�ยง
ค่ณ์ะกรรมิการกำา กั บี้ ค่วามิเสุ้� ย งมิ้ หั นิ้ า ท้� ร ายงานิการด้ำา เนิิ นิ งานิต่ อ
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารทุกค่รัง� ท้มิ� ก้ ารประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้ย� ง

วัต่ถุปัระสี่งคื์
เพ่�อปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�กาำ กับี้ดู้แลในิเร่�องการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงของธินิาค่ารและ
กลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิใหั้เป็นิไปอย่างมิ้ระบี้บี้และต่อเนิ่อ� ง มิ้ประสุิทธิิภาพและ
ประสุิทธิิผื่ล และเป็นิไปตามิแผื่นิกลยุทธิ์และนิโยบี้ายบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งโด้ยรวมิ

หนึ่้าที่่�และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการกำากับคืวามเสี่่�ยง
1. กำาหันิด้นิโยบี้ายเพ่�อเสุนิอต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร เพ่�อพิจ่ารณ์า
ในิเร่� อ งของการบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งทั� ง ของธินิาค่ารและกลุ่ มิ ธิุ ร กิ จ่
ทางการเงินิ โด้ยองค่์ประกอบี้ของนิโยบี้ายค่รอบี้ค่ลุมิถื่ง
– ประเภทค่วามิเสุ้�ยงท้�สุำาค่ัญ
– การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงในิการทำาธิุรกรรมิระหัว่างกันิภายในิกลุ่มิ
ธิุรกิจ่ทางการเงินิ
– กระบี้วนิการและวิธิ้การในิการประเมิินิและการวัด้ค่วามิเสุ้�ยง
– การค่วบี้คุ่มิและการจ่ัด้การค่วามิเสุ้ย� ง เช่่นิ การกำาหันิด้ระด้ับี้ค่วามิ
เสุ้�ยงท้�ยอมิรับี้ได้้ เป็นิต้นิ
– การบี้ริหัารค่วามิต่อเนิ่�องทางธิุรกิจ่ (BCM) และการจ่ัด้ทำาแผื่นิ
รองรับี้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่อย่างต่อเนิ่�อง (BCP)

(จำ) คณะกรรมการกำากับดำูแลกิจำการ

ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การทำาหันิ้าท้สุ� นิับี้สุนิุนิการปฏิิบี้ตั งิ านิของค่ณ์ะ
กรรมิการธินิาค่ารในิด้้านิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้และด้้านิค่วามิยั�งย่นิ
องคื์ปัระกอบของคืณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การประกอบี้ด้้วย
กรรมิการอิสุระ 1 ท่านิ กรรมิการท้�ไมิ่เป็นิผืู่้บี้ริหัาร 1 ท่านิ และกรรมิการ
ท้�เป็นิผืู่้บี้ริหัาร 1 ท่านิ ด้ังมิ้รายช่่�อต่อไปนิ้�
สุิทธิิอำานิวย
ประธิานิกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
1. นิายปิติ
2. นิายโช่ค่ช่ัย นิิลเจ่้ยรสุกุล กรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
3. นิายทว้ลาภ ฤทธิาภิรมิย์
กรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
ทัง� นิ้� ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การมิ้วาระการด้ำารงตำาแหันิ่งค่ราวละ 3 ปี
หนึ่้าที่่�และคืวามรับผิดชื้อบของคืณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
1. กำาหันิด้หัลักการด้้านิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้และด้้านิค่วามิยั�งย่นิ
ท้�มิ้ประสุิทธิิผื่ลและเหัมิาะสุมิกับี้ธินิาค่าร
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7. ทบี้ทวนิและรายงานิผื่ลการด้ำาเนิินิงานิด้้านิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การและ
ด้้านิค่วามิยั�งย่นิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร รวมิทั�งใหั้ค่วามิเหั็นิและ
ข้อเสุนิอแนิะเพ่�อแก้ไขปรับี้ปรุงตามิค่วามิเหัมิาะสุมิ

2. กำาหันิด้และทบี้ทวนิแนิวทางปฏิิบี้ตั ทิ ด้�้ ข้ องการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ รวมิถื่ง
จ่ัด้ทำา และทบี้ทวนิจ่รรยาบี้รรณ์ในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ จ่รรยาบี้รรณ์ของ
พนิักงานิ และจ่รรยาบี้รรณ์ของคู่่ค่้า
3. พิจ่ารณ์าและเสุนิอแนิะข้อพ่งปฏิิบี้ัติท้�ด้้ (Best Practice) สุำาหัรับี้
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร และเสุนิอข้อบี้ังค่ับี้ค่ณ์ะกรรมิการ (Board of
Directors Charter) สุำาหัรับี้ค่ณ์ะกรรมิการท้ธิ� นิาค่ารแต่งตัง� ทุกชุ่ด้
4. พิ จ่ ารณ์าแผื่นิยุ ท ธิศาสุตร์ ด้้ า นิค่วามิยั� ง ย่ นิ ท้� เ หัมิาะสุมิกั บี้ การ
ด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่าร และบี้ริบี้ททางสุังค่มิ สุิ�งแวด้ล้อมิ และ
ธิรรมิาภิบี้าล
5. ใหั้ค่วามิค่ิด้เหั็นิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร หัร่อค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้
ค่วามิเสุ้ย� งในิประเด้็นิท้เ� ก้ย� วข้องกับี้การบี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้ย� ง และ
ผื่ลกระทบี้ด้้านิสุิ�งแวด้ล้อมิ สุังค่มิและธิรรมิาภิบี้าล รวมิถื่งการผื่นิวก
ประเด้็นิด้้านิสุังค่มิ สุิ�งแวด้ล้อมิและธิรรมิาภิบี้าล เข้าไปในิการด้ำาเนิินิ
งานิด้้านิต่างๆ ของธินิาค่าร
6. ดู้แลใหั้หัลักการด้้านิกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้และด้้านิค่วามิยั�งย่นิมิ้ผื่ล
ในิทางปฏิิบี้ัติ และด้ำาเนิินิงานิภายใต้แผื่นิยุทธิศาสุตร์ด้้านิค่วามิยั�งย่นิ

การปัระชืุ้มของคืณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การกำาหันิด้ใหั้มิ้การประชุ่มิเพ่�อพิจ่ารณ์า
เร่�องต่าง ๆ ไตรมิาสุละ 1 ค่รั�ง และอาจ่จ่ัด้การประชุ่มิเพิ�มิเติมิตามิค่วามิ
จ่ำาเป็นิและเหัมิาะสุมิ ทั�งนิ้� ในิรอบี้ปี 2563 ค่ณ์ะกรรมิการดู้แลกิจ่การ
มิ้การประชุ่มิทั�งหัมิด้ 4 ค่รั�ง
การรายงานึ่ของคืณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การมิ้หันิ้าท้ร� ายงานิใหั้ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
ทราบี้ทุกค่รั�งท้�มิ้การประชุ่มิ

สุรุปการเข้าร่วมิประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการและค่ณ์ะกรรมิการชุ่ด้ย่อยต่าง ๆ ของกรรมิการในิปี 2563 ด้ังนิ้�
หันิ่วย : จ่ำานิวนิค่รั�งท้�เข้าร่วมิประชุ่มิ

รายชื้ื�อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นิายปิติ
นิายเด้ช่า
พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์
นิายโกวิทย์
นิายอรุณ์
นิายสุิงหั์
นิายอมิร
หัมิ่อมิเจ่้ามิงค่ลเฉลิมิ
นิายพรเทพ
นิางเกศินิ้
นิายโช่ค่ช่ัย
นิายศิริ
นิายพิเช่ฐ
นิายช่าติศิริ
นิายสุุวรรณ์
นิายช่าญศักด้ิ�
นิายจ่รัมิพร
นิายบีุ้ญสุ่ง
นิายทว้ลาภ

หัมิายเหัตุ:

สุิทธิิอำานิวย
ตุลานิันิท์
ศิริเด้ช่/1
โปษียานินิท์
จ่ิรช่วาลา
ตังทัตสุวัสุด้ิ�
จ่ันิทรสุมิบีู้รณ์์
ยุค่ล
พรประภา
วิฑ์ูรช่าติ
นิิลเจ่้ยรสุกุล
จ่ิระพงษี์พันิธิ์/2
ดุ้รงค่เวโรจ่นิ์/3
โสุภณ์พนิิช่
แทนิสุถืิตย์
เฟื้้�องฟืู้
โช่ติกเสุถื้ยร
บีุ้ณ์ยะสุาระนิันิท์
ฤทธิาภิรมิย์

คืณ์ะกรรมการ
คืณ์ะกรรมการ คืณ์ะกรรมการสี่รรหา
คืณ์ะกรรมการ
คืณ์ะกรรมการ
ธนึ่าคืาร
ต่รวจสี่อบ
และกำาหนึ่ดคื่าต่อบแที่นึ่ กำากับคืวามเสี่่�ยง
กำากับดูแลกิจการ
ปัระชืุ้มรวม 13 คืรัง� ปัระชืุ้มรวม 18 คืรัง� ปัระชืุ้มรวม 11 คืรั�ง ปัระชืุ้มรวม 13 คืรั�ง ปัระชืุ้มรวม 4 คืรัง�

13/13
13/13
12/13
12/13
13/13
13/13
13/13
11/13
11/13
11/13
13/13
6/6
6/6
13/13
13/13
12/13
13/13
10/13
13/13

4/4
13/18
11/11
18/18

13/13
11/13

16/18

11/11
10/11

17/18
12/13

11/13

พลเร่อเอกประเจ่ตนิ์ ศิริเด้ช่ ลาออกจ่ากตำาแหันิ่งกรรมิการตั�งแต่วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563
นิายศิริ จ่ิระพงษี์พันิธิ์ ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิกรรมิการในิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิัญ ค่รั�งท้� 27 เมิ่�อวันิท้� 10 กรกฎาค่มิ 2563
/3
นิายพิเช่ฐ ดุ้รงค่เวโรจ่นิ์ ได้้รับี้การแต่งตั�งเป็นิกรรมิการในิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิัญ ค่รั�งท้� 27 เมิ่�อวันิท้� 10 กรกฎาค่มิ 2563
/1
/2

4/4

4/4

รายงานประจำาปี 2563 —

กรรมการอิสี่ระ
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิเป็นิผืู่้ทำาหันิ้าท้�ค่ัด้เล่อก
บีุ้ค่ค่ลท้�มิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติเหัมิาะสุมิตามิหัลักเกณ์ฑ์์และวิธิ้การสุรรหัากรรมิการ
ท้�ธินิาค่ารกำาหันิด้ ประกอบี้กับี้คุ่ณ์สุมิบี้ัติตามินิิยามิของกรรมิการอิสุระ
ของธินิาค่ารท้� กำา หันิด้ข่� นิ ซึ่่� ง เท้ ย บี้เท่ า กั บี้ นิิ ย ามิของกรรมิการอิ สุ ระ
ตามิข้อกำาหันิด้ของค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ตลาด้ทุนิ โด้ยกรรมิการอิสุระ
หัมิายถื่งบีุ้ค่ค่ลท้�มิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติด้ังนิ้�
1. ถื่อหัุ้นิไมิ่เกินิร้อยละ 1 ของจ่ำานิวนิหัุ้นิท้�มิ้สุิทธิิออกเสุ้ยงทั�งหัมิด้ของ
ธินิาค่าร บี้ริษีัทใหัญ่ บี้ริษีัทย่อย บี้ริษีัทร่วมิ ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้มิ้
อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร ทัง� นิ้� ใหั้นิบี้ั รวมิการถื่อหัุนิ้ ของผืู่ท้ เ้� ก้ย� วข้อง
ของกรรมิการอิสุระรายนิั�นิ ๆ ด้้วย
2. ไมิ่เป็นิหัร่อเค่ยเป็นิกรรมิการท้มิ� สุ้ ว่ นิร่วมิบี้ริหัารงานิ ลูกจ่้าง พนิักงานิ
ท้�ปร่กษีาท้�ได้้เงินิเด้่อนิประจ่ำา หัร่อผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร
บี้ริษีัทใหัญ่ บี้ริษีัทย่อย บี้ริษีัทร่วมิ บี้ริษีัทย่อยลำาด้ับี้เด้้ยวกันิ ผืู่้ถื่อหัุ้นิ
รายใหัญ่ หัร่อของผืู่มิ้ อ้ ำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร เว้นิแต่จ่ะได้้พนิ้ จ่าก
การมิ้ลักษีณ์ะด้ังกล่าวมิาแล้วไมิ่นิ้อยกว่า 2 ปี
3. ไมิ่เป็นิบีุ้ค่ค่ลท้มิ� ค่้ วามิสุัมิพันิธิ์ทางสุายโลหัิต หัร่อโด้ยการจ่ด้ทะเบี้้ยนิ
ตามิกฎหัมิาย ในิลักษีณ์ะท้�เป็นิบี้ิด้า มิารด้า คู่่สุมิรสุ พ้�นิ้อง และบีุ้ตร
รวมิทั�งคู่่สุมิรสุของบีุ้ตรของกรรมิการอ่�นิ ผืู่้บี้ริหัาร ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่
ผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิ หัร่อบีุ้ค่ค่ลท้�จ่ะได้้รับี้การเสุนิอใหั้เป็นิกรรมิการ
ผืู่้บี้ริหัารหัร่อผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่ารหัร่อบี้ริษีัทย่อย
4. ไมิ่มิหั้ ร่อเค่ยมิ้ค่วามิสุัมิพันิธิ์ทางธิุรกิจ่กับี้ธินิาค่าร บี้ริษีทั ใหัญ่ บี้ริษีทั ย่อย
บี้ริษีัทร่วมิ ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่ารในิ
ลักษีณ์ะท้�อาจ่เป็นิการขัด้ขวางการใช่้วิจ่ารณ์ญาณ์อย่างอิสุระของตนิ
รวมิทัง� ไมิ่เป็นิ หัร่อเค่ยเป็นิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ท้มิ� นิ้ ยั หัร่อผืู่มิ้ อ้ าำ นิาจ่ค่วบี้คุ่มิของ
ผืู่ท้ มิ�้ ค่้ วามิสุัมิพันิธิ์ทางธิุรกิจ่กับี้ธินิาค่าร บี้ริษีทั ใหัญ่ บี้ริษีทั ย่อย บี้ริษีทั ร่วมิ
ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้มิ้อาำ นิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร เว้นิแต่จ่ะได้้พ้นิ
จ่ากการมิ้ลักษีณ์ะด้ังกล่าวมิาแล้วไมิ่นิ้อยกว่า 2 ปี
ค่วามิสุั มิ พั นิ ธิ์ ท างธิุ ร กิ จ่ ท้� ก ล่ า วข้ า งต้ นิ รวมิถื่ ง การทำา รายการ
ทางการค่้ าท้�กระทำาเป็นิปกติ เพ่�อประกอบี้กิจ่การ การเช่่ า หัร่ อ
ใหั้เช่่าอสุังหัาริมิทรัพย์ รายการเก้�ยวกับี้สุินิทรัพย์หัร่อบี้ริการ หัร่อ
การใหั้ หัร่อรับี้ค่วามิช่่วยเหัล่อทางการเงินิ ด้้วยการรับี้หัร่อใหั้กู้ย่มิ
ค่ำา� ประกันิ การใหั้สุนิิ ทรัพย์เป็นิหัลักประกันิหันิ้สุ� นิิ รวมิถื่งพฤติการณ์์อนิ�่
ทำา นิองเด้้ ย วกั นิ ซึ่่� ง เป็ นิ ผื่ลใหั้ ธิ นิาค่ารหัร่ อ คู่่ สุั ญ ญามิ้ ภ าระหันิ้�
ท้ต� อ้ งช่ำาระต่ออ้กฝ่ายหันิ่ง� ตัง� แต่รอ้ ยละ 3 ของสุินิทรัพย์ทมิ้� ต้ วั ตนิสุุทธิิ
ของธินิาค่าร หัร่อตัง� แต่ 20 ล้านิบี้าทข่นิ� ไป แล้วแต่จ่ำานิวนิใด้จ่ะตำ�ากว่า
ทัง� นิ้� การค่ำานิวณ์ภาระหันิ้ด้� งั กล่าวใหั้เป็นิไปตามิวิธิก้ ารค่ำานิวณ์มิูลค่่า
ของรายการท้�เก้�ยวโยงกันิตามิประกาศค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ตลาด้
ทุนิว่าด้้วยหัลักเกณ์ฑ์์ในิการทำารายการท้�เก้�ยวโยงกันิ โด้ยอนิุโลมิ
แต่ในิการพิจ่ารณ์าภาระหันิ้�ด้ังกล่าวใหั้นิับี้รวมิภาระหันิ้�ท้�เกิด้ข่�นิในิ
ระหัว่าง 1 ปี ก่อนิวันิท้�มิ้ค่วามิสุัมิพันิธิ์ทางธิุรกิจ่กับี้บีุ้ค่ค่ลเด้้ยวกันิ
5. ไมิ่เป็นิหัร่อเค่ยเป็นิผืู่้สุอบี้บี้ัญช่้ของธินิาค่าร บี้ริษีัทใหัญ่ บี้ริษีัทย่อย
บี้ริษีัทร่วมิ ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร
และไมิ่ เ ป็ นิ ผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ ท้� มิ้ นิั ย ผืู่้ มิ้ อำา นิาจ่ค่วบี้คุ่ มิ หัร่ อ หัุ้ นิ สุ่ ว นิของ
สุำานิักงานิสุอบี้บี้ัญช่้ ซึ่่�งเป็นิผืู่้สุอบี้บี้ัญช่้ของธินิาค่าร บี้ริษีัทใหัญ่
บี้ริษีัทย่อย บี้ริษีัทร่วมิ ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิ
ของธินิาค่ารสุังกัด้อยู่ เว้นิแต่จ่ะได้้พ้นิจ่ากการมิ้ลักษีณ์ะด้ังกล่าว
มิาแล้วไมิ่นิ้อยกว่า 2 ปี
6. ไมิ่เป็นิหัร่อเค่ยเป็นิผืู่ใ้ หั้บี้ริการทางวิช่าช่้พใด้ ๆ ซึ่่ง� รวมิถื่งการใหั้บี้ริการ
เป็นิท้ป� ร่กษีากฎหัมิายหัร่อท้ป� ร่กษีาทางการเงินิ ซึ่่ง� ได้้รบี้ั ค่่าบี้ริการเกินิ
กว่า 2 ล้านิบี้าทต่อปี จ่ากธินิาค่าร บี้ริษีัทใหัญ่ บี้ริษีัทย่อย บี้ริษีัทร่วมิ
ผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ รายใหัญ่ หัร่อผืู่มิ้ อ้ าำ นิาจ่ค่วบี้คุ่มิของธินิาค่าร และไมิ่เป็นิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้
ท้�มิ้นิัย ผืู่้มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิ หัร่อหัุ้นิสุ่วนิของผืู่้ใหั้บี้ริการทางวิช่าช่้พนิั�นิ
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ด้้วย เว้นิแต่จ่ะได้้พนิ้ จ่ากการมิ้ลกั ษีณ์ะด้ังกล่าวมิาแล้วไมิ่นิอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไมิ่เป็นิกรรมิการท้�ได้้รับี้การแต่งตั�งข่�นิเพ่�อเป็นิตัวแทนิของกรรมิการ
ของธินิาค่าร ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่ หัร่อผืู่้ถื่อหัุ้นิซึ่่�งเป็นิผืู่้ท้�เก้�ยวข้องกับี้
ผืู่้ถื่อหัุ้นิรายใหัญ่
8. ไมิ่ประกอบี้กิจ่การท้�มิ้สุภาพอย่างเด้้ยวกันิและเป็นิการแข่งขันิท้�มิ้
นิัยกับี้กิจ่การของธินิาค่ารหัร่อบี้ริษีัทย่อย และไมิ่เป็นิหัุ้นิสุ่วนิท้�มิ้นิัย
ในิหั้างหัุ้นิสุ่วนิ หัร่อเป็นิกรรมิการท้�มิ้สุ่วนิร่วมิบี้ริหัารงานิ ลูกจ่้าง
พนิักงานิท้�ปร่กษีาท้�รับี้เงินิเด้่อนิประจ่ำา หัร่อถื่อหัุ้นิเกินิร้อยละ 1 ของ
จ่ำานิวนิหัุนิ้ ท้มิ� สุ้ ทิ ธิิออกเสุ้ยงทัง� หัมิด้ของบี้ริษีทั อ่นิ� ซึ่่ง� ประกอบี้กิจ่การท้�
มิ้สุภาพอย่างเด้้ยวกันิและเป็นิการแข่งขันิท้มิ� นิ้ ยั กับี้กิจ่การของธินิาค่าร
หัร่อบี้ริษีัทย่อย
9. ไมิ่มิล้ กั ษีณ์ะอ่นิ� ใด้ท้ท� ำาใหั้ไมิ่สุามิารถืใหั้ค่วามิเหั็นิอย่างเป็นิอิสุระเก้ย� ว
กับี้การด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่าร
การสี่รรหากรรมการ
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิจ่ะสุรรหัาและค่ัด้เล่อก
บีุ้ค่ค่ลท้�เหัมิาะสุมิมิาด้ำารงตำาแหันิ่งกรรมิการ โด้ยพิจ่ารณ์าจ่ากกลยุทธิ์
ในิการด้ำา เนิิ นิ งานิของธินิาค่าร ค่วามิรู้ และทั ก ษีะในิสุาขาวิ ช่ าช่้ พ
ท้�ต้องการในิการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่ารท้�ยังขาด้อยู่โด้ยใช่้ Board Skill
Matrix ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิจ่ะกลั� นิ กรอง
คุ่ณ์สุมิบี้ัติของบีุ้ค่ค่ลท้�ได้้รับี้การเสุนิอช่่�อใหั้ด้ำารงตำาแหันิ่งเป็นิกรรมิการ
ตามิกระบี้วนิการและหัลักเกณ์ฑ์์ท้�ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารกำาหันิด้ไว้ โด้ย
พิจ่ารณ์าคุ่ณ์สุมิบี้ัติของบีุ้ค่ค่ลด้ังกล่าวในิด้้านิค่วามิซึ่่�อสุัตย์สุุจ่ริต ค่วามิ
รับี้ผื่ิด้ช่อบี้และจ่ริยธิรรมิ และสุามิารถือุทศิ เวลาใหั้กบี้ั การทำาหันิ้าท้ก� รรมิการ
ได้้อย่างเต็มิท้� มิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติตามิข้อกำาหันิด้ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ตลาด้ทุนิ สุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้หัลักทรัพย์
และตลาด้หัลักทรัพย์ และทางการอ่นิ� ๆ ท้เ� ก้ย� วข้อง มิ้ค่วามิรูค่้ วามิสุามิารถื
ทักษีะวิช่าช่้พเฉพาะด้้านิท้�เป็นิประโยช่นิ์ต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่าร
ค่วามิช่ำานิาญและประสุบี้การณ์์ท�้ผื่่านิมิา และพิจ่ารณ์าถื่งผื่ลการปฏิิบี้ัติ
งานิท้�ผื่่านิมิาในิกรณ์้ท�้เป็นิการเสุนิอช่่�อกรรมิการท้�ค่รบี้กำาหันิด้ออกตามิ
วาระเพ่�อเล่อกตั�งกลับี้เข้าด้ำารงตำาแหันิ่งต่อ รวมิทั�งพิจ่ารณ์าโค่รงสุร้าง
องค่์ประกอบี้ และขนิาด้ของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร เพ่อ� ใหั้ค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่ารมิ้ขนิาด้ โค่รงสุร้างและองค่์ประกอบี้ของกรรมิการท้�หัลากหัลาย
ทั�งในิด้้านิเพศ อายุ ค่วามิรู้ ทักษีะและค่วามิช่ำานิาญ ประสุบี้การณ์์ในิ
ด้้านิต่าง ๆ ท้�เหัมิาะสุมิกับี้ธิุรกิจ่ของธินิาค่าร โด้ยไมิ่จ่ำากัด้ด้้านิเช่่�อช่าติ
หัร่อศาสุนิา ทั�งนิ้� ธินิาค่ารจ่ะเสุนิอช่่�อบีุ้ค่ค่ลท้�ผื่่านิการพิจ่ารณ์าจ่าก
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิต่อธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
เพ่�อขอค่วามิเหั็นิช่อบี้ก่อนิการเสุนิอขออนิุมิัติแต่งตั�งเป็นิกรรมิการ
ก่อนิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิัญประจ่ำาปี ธินิาค่ารใหั้สุิทธิิแก่ผืู่้ถื่อหัุ้นิเสุนิอ
ช่่�อบีุ้ค่ค่ลท้�เหั็นิว่าเหัมิาะสุมิกับี้การเป็นิกรรมิการใหั้ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัา
และกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิพิ จ่ ารณ์า โด้ยผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ ต้ อ งด้ำา เนิิ นิ การตามิ
หัลักเกณ์ฑ์์ทธิ้� นิาค่ารได้้แจ่้งใหั้ผื่ถืู้ อ่ หัุนิ้ ทราบี้ทางเว็บี้ไซึ่ต์ของธินิาค่าร ทัง� นิ้�
สุำาหัรับี้การประชุ่มิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ สุามิัญประจ่ำาปี 2563 ธินิาค่ารได้้เปิด้ใหั้ผื่ถืู้ อ่ หัุนิ้
เสุนิอช่่�อบีุ้ค่ค่ลในิช่่วงวันิท้� 1-30 พฤศจ่ิกายนิ 2562
การแต่่งต่ั�งกรรมการ
ตามิข้อบี้ังค่ับี้ของธินิาค่าร ในิการประชุ่มิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ สุามิัญประจ่ำาปี กรรมิการ
จ่ำานิวนิ 1 ในิ 3 ของจ่ำานิวนิกรรมิการทั�งหัมิด้ต้องออกจ่ากตำาแหันิ่ง
ถื้าจ่ำานิวนิท้�จ่ะแบี้่งออกใหั้ตรงเป็นิ 3 สุ่วนิไมิ่ได้้ ก็ใหั้ออกโด้ยจ่ำานิวนิ
ท้�ใกล้ท้�สุุด้กับี้ 1 ในิ 3 สุ่วนิ โด้ยใหั้กรรมิการท้�อยู่ในิตำาแหันิ่งนิานิท้�สุุด้
เป็นิผืู่้ออกจ่ากตำาแหันิ่ง ทั�งนิ้� กรรมิการท้�ออกจ่ากตำาแหันิ่งตามิวาระ
อาจ่ได้้รับี้เล่อกกลับี้เข้ามิาด้ำารงตำาแหันิ่งอ้กก็ได้้
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การลงมิติเล่อกตั�งกรรมิการในิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิมิ้หัลักเกณ์ฑ์์ ด้ังนิ้�
(ก) ผืู่ถื้ ่อหัุ้นิค่นิหันิ่�งมิ้ค่ะแนินิเสุ้ยงเท่ากับี้ 1 หัุ้นิต่อ 1 เสุ้ยง
(ข) ใช่้วิธิ้ลงค่ะแนินิเสุ้ยงเล่อกตั�งเป็นิรายบีุ้ค่ค่ล การออกค่ะแนินิเสุ้ยง ใหั้
ผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ลงค่ะแนินิเสุ้ยงตามิจ่ำานิวนิหัุนิ้ ท้ผื่� ถืู้ อ่ หัุนิ้ นิันิ� มิ้อยูท่ ง�ั หัมิด้โด้ยผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้
ด้ังกล่าวจ่ะแบี้่งค่ะแนินิเสุ้ยงใหั้แก่ผื่หัู้ นิ่ง� ผืู่ใ้ ด้มิากหัร่อนิ้อยเพ้ยงใด้ไมิ่ได้้
(ค่) บีุ้ค่ค่ลซึ่่�งได้้รับี้ค่ะแนินิเสุ้ยงสุูงสุุด้ตามิลำาด้ับี้ลงมิา เป็นิผืู่้ได้้รับี้เล่อก
ตั�งเป็นิกรรมิการเท่าจ่ำานิวนิกรรมิการท้�จ่ะพ่งมิ้หัร่อจ่ะพ่งเล่อกตั�งในิ
ค่รัง� นิันิ� ในิกรณ์้ทบี้้� คุ่ ค่ลซึ่่ง� ได้้รบี้ั การเล่อกตัง� ในิลำาด้ับี้ถืัด้ลงมิามิ้ค่ะแนินิ
เสุ้ยงเท่ากันิเกินิจ่ำานิวนิกรรมิการท้จ่� ะพ่งมิ้หัร่อจ่ะพ่งเล่อกตัง� ในิค่รัง� นิันิ�
ใหั้ผืู่้เป็นิประธิานิในิท้�ประชุ่มิเป็นิผืู่้ออกเสุ้ยงช่้�ขาด้
ในิกรณ์้ท�้ตำาแหันิ่งกรรมิการว่างลงด้้วยเหัตุอ่�นิ นิอกจ่ากถื่งค่ราวออก
ตามิวาระ เช่่นิ ตาย ลาออก ศาลมิ้ค่ำาสุั�งใหั้ออก ขาด้คุ่ณ์สุมิบี้ัติหัร่อ
มิ้ลักษีณ์ะต้องหั้ามิตามิกฎหัมิาย เป็นิต้นิ ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารสุามิารถื
แต่งตั�งบีุ้ค่ค่ลท้�มิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติตามิท้�กำาหันิด้ เข้าเป็นิกรรมิการแทนิตำาแหันิ่ง
กรรมิการท้�ว่างลงได้้ในิการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารค่ราวถืัด้ไป
เว้นิแต่วาระของกรรมิการท้�ว่างเหัล่อนิ้อยกว่า 2 เด้่อนิ โด้ยผืู่้ได้้รับี้การ
แต่งตั�งเป็นิกรรมิการแทนิด้ังกล่าว จ่ะอยู่ในิตำาแหันิ่งได้้เพ้ยงเท่าวาระ
ท้�เหัล่ออยู่ของกรรมิการท้�ตนิแทนิ ทั�งนิ้� มิติของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
ในิการแต่งตั�งบีุ้ค่ค่ลเป็นิกรรมิการแทนิด้ังกล่าว ต้องได้้รับี้ค่ะแนินิเสุ้ยง
ไมิ่นิ้อยกว่า 3 ในิ 4 ของจ่ำานิวนิกรรมิการท้�เหัล่ออยู่
คื่าต่อบแที่นึ่ของกรรมการ
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิเป็ นิ ผืู่้ พิ จ่ ารณ์า
ค่่ า ตอบี้แทนิกรรมิการตามินิโยบี้าย หัลั ก เกณ์ฑ์์ และวิ ธิ้ ก ารกำา หันิด้
ค่่าตอบี้แทนิท้�กำาหันิด้ เพ่�อใหั้เหัมิาะสุมิกับี้หันิ้าท้�และค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้
ท้�ได้้รับี้มิอบี้หัมิาย โด้ยได้้ค่ำานิ่งถื่งปัจ่จ่ัยต่าง ๆ ได้้แก่ ค่่าตอบี้แทนิ
กรรมิการของธิุรกิจ่สุถืาบี้ันิการเงินิช่ั�นินิำาภายในิประเทศ และบี้ริษีัท
จ่ด้ทะเบี้้ยนิในิตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทยท้�มิ้ขนิาด้ใกล้เค่้ยงกับี้
ธินิาค่าร หันิ้าท้� ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ และค่วามิเสุ้�ยงท้�เก้�ยวข้อง ตลอด้จ่นิ
ผื่ลการปฏิิบี้ตั งิ านิของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ผื่ลประกอบี้การของธินิาค่าร
และสุภาพแวด้ล้อมิทางธิุรกิจ่ รวมิถื่งปัจ่จ่ัยอ่�นิท้�อาจ่มิ้ผื่ลกระทบี้ต่อธิุรกิจ่
ธินิาค่ารหัร่อภาวะเศรษีฐกิจ่โด้ยรวมิ
ค่่าตอบี้แทนิกรรมิการในิปี 2563 มิ้ 3 ลักษีณ์ะ ด้ังนิ้�
คื่าต่อบแที่นึ่ (ต่่อเดือนึ่)
หนึ่่วย : บาที่
คืณ์ะกรรมการธนึ่าคืาร
ประธิานิกรรมิการ
กรรมิการ
คืณ์ะกรรมการชืุ้ดย่อย
กรรมิการบี้ริหัาร
กรรมิการตรวจ่สุอบี้
กรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
กรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง
กรรมิการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ

450,000
250,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

ทั�งนิ้� กรรมิการท้�เป็นิกรรมิการชุ่ด้ย่อยหัลายค่ณ์ะ จ่ะได้้รับี้ค่่าตอบี้แทนิ
กรรมิการชุ่ด้ย่อยเพ้ยงค่ณ์ะเด้้ยว และกรรมิการท้เ� ป็นิพนิักงานิของธินิาค่าร
จ่ะไมิ่ได้้รับี้ค่่าตอบี้แทนิกรรมิการชุ่ด้ย่อย
เงินึ่บำาเหนึ่็จรางวัล (ต่่อปัี)
หนึ่่วย : บาที่
ประธิานิกรรมิการ

5,500,000

ประธิานิกรรมิการตรวจ่สุอบี้

4,000,000

กรรมิการ

3,520,000

ในิปี 2563 ธินิาค่ารได้้จ่่ายค่่าตอบี้แทนิกรรมิการเป็นิเงินิทั�งสุิ�นิ 128.22
ล้านิบี้าท ทัง� นิ้� รายละเอ้ยด้ค่่าตอบี้แทนิรายบีุ้ค่ค่ลได้้แสุด้งในิหัมิวด้ข้อมิูล
ทั�วไป หััวข้อผื่ลประโยช่นิ์ตอบี้แทนิของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารปี 2563
การดำารงต่ำาแหนึ่่งในึ่บริษัที่อื�นึ่ของกรรมการ
เพ่อ� ใหั้กรรมิการอุทศิ เวลาและปฏิิบี้ตั งิ านิได้้อย่างมิ้ประสุิทธิิภาพ ธินิาค่าร
ได้้กำาหันิด้หัลักเกณ์ฑ์์เก้ย� วกับี้การด้ำารงตำาแหันิ่งในิบี้ริษีทั อ่นิ� ตามิข้อกำาหันิด้
ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยว่าด้้วยเร่อ� งธิรรมิาภิบี้าลของสุถืาบี้ันิการเงินิ
และแนิวปฏิิบี้ัติท้�ด้้ตามิหัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ กล่าวค่่อ กรรมิการ
สุามิารถืด้ำารงตำาแหันิ่งประธิานิกรรมิการหัร่อกรรมิการท้�เป็นิผืู่้บี้ริหัาร
อย่างใด้อย่างหันิ่ง� หัร่อหัลายอย่างในิบี้ริษีทั อ่นิ� ได้้ไมิ่เกินิ 3 กลุมิ่ ธิุรกิจ่ และ
ด้ำารงตำาแหันิ่งกรรมิการในิบี้ริษีทั จ่ด้ทะเบี้้ยนิในิตลาด้หัลักทรัพย์ทงั� ในิและ
ต่างประเทศได้้ไมิ่เกินิ 5 บี้ริษีัท
การปัระเมินึ่ผลการปัฏิบัต่ิหนึ่้าที่่�ของคืณ์ะกรรมการธนึ่าคืาร
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้ประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ของตนิเองเป็นิ
ประจ่ำาทุกปี ด้้วยวัตถืุประสุงค่์เพ่�อใหั้ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้ มิ้การ
ทบี้ทวนิการปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ในิรอบี้ปีท้�ผื่่านิมิา รวมิถื่งปัญหัาและอุปสุรรค่ท้�
เกิด้ข่นิ� และนิำาผื่ลการประเมิินิท้ไ� ด้้มิาปรับี้ปรุงและพัฒนิาการปฏิิบี้ตั หัิ นิ้าท้�
เพ่�อเพิ�มิประสุิทธิิภาพของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
การประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารใช่้ 2 รูปแบี้บี้
ได้้แก่ (1) การประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ัติงานิของตนิเอง (Self-Assessment)
ของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารทั�งค่ณ์ะ และกรรมิการรายบีุ้ค่ค่ล และ (2) การ
ประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ตั งิ านิของกรรมิการท่านิอ่นิ� โด้ยใช่้วธิิ ป้ ระเมิินิแบี้บี้ไขว้
(Cross-Assessment) โด้ยการประเมิินิทั�ง 2 วิธิ้ ใช่้แบี้บี้การประเมิินิท้�ผื่่านิ
ค่วามิเหั็นิช่อบี้จ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
หัั ว ข้ อ หัลั ก ในิแบี้บี้ประเมิิ นิ ตนิเองของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารแบี้บี้
รายค่ณ์ะประกอบี้ด้้วย (1) โค่รงสุร้างและคุ่ณ์สุมิบี้ัติของค่ณ์ะกรรมิการ
(2) บี้ทบี้าทหันิ้ า ท้� แ ละค่วามิรั บี้ ผื่ิ ด้ ช่อบี้ของค่ณ์ะกรรมิการ (3) การ
ประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการ (4) การทำาหันิ้าท้�ของกรรมิการ (5) ค่วามิสุัมิพันิธิ์
กับี้ฝ่ายจ่ัด้การ และ (6) การพัฒนิาตนิเองของกรรมิการและการพัฒนิา
ผืู่้บี้ริหัาร
หััวข้อหัลักในิแบี้บี้ประเมิินิตนิเองของกรรมิการแบี้บี้รายบีุ้ค่ค่ล ประกอบี้
ด้้วย (1) โค่รงสุร้างและคุ่ณ์สุมิบี้ัติของค่ณ์ะกรรมิการ (2) การประชุ่มิ
ค่ณ์ะกรรมิการ และ (3) บี้ทบี้าท หันิ้าท้� และค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ของกรรมิการ
หัั วข้อหัลักในิการประเมิินิกรรมิการร่วมิค่ณ์ะแบี้บี้ไขว้ ประกอบี้ด้้วย

รายงานประจำาปี 2563 —

(1) ความสมำ�าเสมอในการเข้้าร่วมประชุุม (2) การเตรียมตัวเข้้าประชุุม
(3) การแสดงความคิดเห็็นในที่ี�ประชุุม (4) การให็้ความร่วมมือ และ
(5) การเป็นตัวแที่นในการแสดงภาพลักษณ์์ข้องธนาคารต่อบุุคคลภายนอก
กระบุวนการในการประเมินผลการปฏิิบุตั ห็ิ น้าที่ีข้� องคณ์ะกรรมการธนาคาร
เลข้านุการบุริษที่ั เป็นผ้จั้ ดั ส่งแบุบุประเมินที่ัง� 3 ชุุด ดังกล่าวให็้แก่กรรมการ
เพื�อที่ำาการประเมิน และรวบุรวมแบุบุประเมินจัากกรรมการเพื�อนำาส่งให็้
แก่คณ์ะกรรมการสรรห็าและกำาห็นดค่าตอบุแที่นเป็นผ้้ประมวลและสรุป
ผลการประเมิน เพื�อรายงานต่อคณ์ะกรรมการธนาคาร
การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้าที่่�ของคณะกรรมิการชุุดย่่อย่
ในปี 2563 คณ์ะกรรมการชุุดย่อยทีุ่กชุุดได้ที่ำาการประเมินผลการปฏิิบุัติ
ห็น้ าที่ี� ข้องตนเอง เพื� อที่บุที่วนการปฏิิ บุัติห็น้ าที่ี�ข้องตนเองในรอบุปี
ที่ี�ผ่านมาตามข้อบุเข้ตห็น้าที่ี�และความรับุผิดชุอบุที่ี�ได้รับุมอบุห็มายจัาก
คณ์ะกรรมการธนาคาร และนำาผลการประเมินไปเป็นแนวที่างนำาไป
ปรับุปรุงการปฏิิบุัติห็น้าที่ี�ข้องตนเองต่อไป
การประเมินการปฏิิบุตั ห็ิ น้าที่ีข้� องคณ์ะกรรมการชุุดย่อยใชุ้วธิ กี ารประเมิน
ตนเองแบุบุรายคณ์ะ โดยใชุ้แบุบุการประเมินที่ี�จััดที่ำาข้้�นตามกรอบุห็น้าที่ี�
และความรับุผิดชุอบุข้องคณ์ะกรรมการชุุดย่อยแต่ละคณ์ะ และผ่านความ
เห็็นชุอบุจัากคณ์ะกรรมการธนาคาร ที่ั�งนี� เลข้านุการข้องคณ์ะกรรมการ
ชุุ ดย่ อยแต่ ละคณ์ะเป็ นผ้้นำาเสนอแบุบุประเมิ นตนเองให็้ กรรมการใน
คณ์ะกรรมการชุุดย่อยจััดที่ำาการประเมิน และเป็นผ้้รวบุรวมแบุบุประเมิน
ประมวลและสรุปผลการประเมินนำาเสนอต่อที่ี�ประชุุมคณ์ะกรรมการ
ชุุดย่อยเพื�อที่ราบุ ที่ั�งนี� คณ์ะกรรมการชุุดย่อยได้รายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวให็้คณ์ะกรรมการธนาคารที่ราบุ
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การปฐมินิเที่ศกรรมิการใหมิ่
ธนาคารจััดให็้มีการแนะนำากรรมการให็ม่ให็้ร้จัักกับุกรรมการร่วมคณ์ะ
และจััดปฐมนิเที่ศเพื�อให็้ที่ราบุถึ้งการดำาเนินธุรกิจัข้องธนาคาร วิสัยที่ัศน์
กลยุที่ธ์ เป้าห็มายการดำาเนินธุรกิจั ข้้อบุังคับุข้องธนาคาร ห็น้าที่ีแ� ละความ
รับุผิดชุอบุข้องกรรมการธนาคารตามข้้อบุังคับุและข้้อกำาห็นดข้องที่างการ
เพื�อให็้กรรมการเข้้าให็ม่มีความเข้้าใจัในธุรกิจัข้องธนาคาร และบุที่บุาที่
ห็น้าที่ี�ข้องการเป็นกรรมการ
การพััฒนากรรมิการ
ธนาคารให็้ความสำาคัญกับุการส่งเสริมและสนับุสนุนการพัฒนาความร้้
ให็้แก่กรรมการอย่างสมำ�าเสมอและต่อเนื�อง ธนาคารสนับุสนุนกรรมการ
ให็้เข้้ารับุการอบุรมห็ลักส้ตรที่ี�เป็นประโยชุน์ในการปฏิิบุัติห็น้าที่ี�ในฐานะ
กรรมการ นอกจัากนี� ธนาคารได้สนับุสนุนการพัฒนากรรมการและ
ผ้้บุริห็ารระดับุต่าง ๆ อย่างสมำ�าเสมอ เชุ่น การจััดสัมมนา และกิจักรรม
บุรรยายโดยวิที่ยากรผ้้ที่รงคุณ์วุฒิจัากภายนอก เป็นต้น
กรรมการที่ี�ผ่านการอบุรมห็ลักส้ตร Director Certification Program จัาก
สมาคมส่งเสริมสถึาบุันกรรมการบุริษัที่ไที่ย ได้แก่ นายปิติ สิที่ธิอำานวย
พลเรือเอกประเจัตน์ ศิรเิ ดชุ นายสิงห็์ ตังที่ัตสวัสดิ� นายอมร จัันที่รสมบุ้รณ์์
ห็ม่อมเจั้ามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑู้รชุาติ นายอรุณ์ จัิรชุวาลา
นายจัรัมพร โชุติกเสถึียร นายโชุคชุัย นิลเจัียรสกุล นายชุาติศริ ิ โสภณ์พนิชุ
นายสุวรรณ์ แที่นสถึิตย์ นายพิเชุฐ ดุรงคเวโรจัน์ นายศิริ จัิระพงษ์พันธ์
และนายที่วีลาภ ฤที่ธาภิรมย์ สำาห็รับุกรรมการที่ี�ได้รับุการอบุรมห็ลักส้ตร
Director Accreditation Program ได้แก่ นายโกวิที่ย์ โปษยานนที่์ นายพรเที่พ
พรประภา และนายชุาญศักดิ� เฟื่่�องฟื่้
ธนาคารได้สนับุสนุนให็้กรรมการเข้้าร่วมอบุรมในห็ลักส้ตร ที่ีเ� กีย� วข้้องกับุ
การปฏิิบุตั ห็ิ น้าที่ีก� รรมการ รวมที่ัง� ห็ลักส้ตรห็รือกิจักรรมสัมมนาที่ีส� ง่ เสริม
ให็้กรรมการได้มโี อกาสเรียนร้แ้ ละพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนือ� ง
ที่ัง� นี� ในปี 2563 กรรมการได้เข้้าร่วมการอบุรมห็ลักส้ตรและการสัมมนา ดังนี�

วัันที่่�
หัวัข้อ
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2563
ห็ลักส้ตร Director Certification Program
กุมภาพันธ์ - พฤศจัิกายน 2563 ห็ลักส้ตรผ้้บุริห็ารระดับุส้ง สถึาบุันวิที่ยาการตลาดทีุ่น

กรรมิการที่่�เข้าร่วัมิ
นายพิเชุฐ ดุรงคเวโรจัน์
นายโชุคชุัย นิลเจัียรสกุล

29 กันยายน 2563

นายปิติ สิที่ธิอำานวย
นายเดชุา ตุลานันที่์
พลเรือเอกประเจัตน์ ศิริเดชุ
คุณ์อรุณ์ จัิรชุวาลา
นายสิงห็์ ตังที่ัตสวัสดิ�
นายอมร จัันที่รสมบุ้รณ์์
ห็ม่อมเจั้ามงคลเฉลิม ยุคล
นางเกศินี วิฑู้รชุาติ
นายโชุคชุัย นิลเจัียรสกุล
นายศิริ จัิระพงษ์พันธ์
นายพิเชุฐ ดุรงคเวโรจัน์
นายชุาติศิริ โสภณ์พนิชุ
นายสุวรรณ์ แที่นสถึิตย์
นายจัรัมพร โชุติกเสถึียร
นายบุุญส่ง บุุณ์ยะสาระนันที่์
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เลขานึุ่การบริษัที่
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้แต่งตั�งใหั้นิายอภิช่าต รมิยะรูป ซึ่่�งเป็นิผืู่้มิ้
คุ่ณ์สุมิบี้ัติเหัมิาะสุมิ เป็นิเลขานิุการบี้ริษีัท โด้ยนิายอภิช่าต รมิยะรูป มิ้
ประสุบี้การณ์์การทำาหันิ้าท้�เลขานิุการค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ผื่่านิการ
อบี้รมิหัลักสุูตรกรรมิการบี้ริษีัท (Director Certification Program : DCP)
ท้�จ่ัด้โด้ยสุมิาค่มิสุ่งเสุริมิสุถืาบี้ันิกรรมิการบี้ริษีัทไทย และมิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติ
เป็ นิ ไปตามิหัลั ก เกณ์ฑ์์ ท้� กำา หันิด้ไว้ ใ นิพระราช่บี้ั ญ ญั ติ หั ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาด้หัลักทรัพย์ ทัง� นิ้� เลขานิุการบี้ริษีทั มิ้หันิ้าท้แ� ละค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ ด้ังนิ้�
1. จ่ัด้การประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารและผืู่ถื้ ่อหัุ้นิ การจ่ัด้เตร้ยมิหัร่อ
จ่ัด้ทำาวาระการประชุ่มิ หันิังสุ่อเช่ิญประชุ่มิ เอกสุารประกอบี้การ
ประชุ่มิ รายงานิประจ่ำาปี และรายงานิการประชุ่มิ รวมิทั�งด้ำาเนิินิการ
ใหั้เป็นิไปตามิมิติท้�ประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุ้นิ เช่่นิ การจ่ด้ทะเบี้้ยนิ เปล้�ยนิแปลง
ทางทะเบี้้ยนิต่อกระทรวงพาณ์ิช่ย์ เป็นิต้นิ
2. จ่ัด้ทำาทะเบี้้ยนิและจ่ัด้เก็บี้เอกสุารต่าง ๆ ได้้แก่ ทะเบี้้ยนิกรรมิการ
รายงานิการมิ้สุว่ นิได้้เสุ้ยท้ร� ายงานิโด้ยกรรมิการและผืู่บี้้ ริหัาร เอกสุาร
ประกอบี้การประชุ่มิ และรายงานิการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
และผืู่้ถื่อหัุ้นิ
3. ใหั้ ค่ำา ปร่ ก ษีาแนิะนิำา แก่ ค่ ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารในิการปฏิิบี้ั ติ ต ามิ
ข้อบี้ังค่ับี้ กฎหัมิาย และกฎระเบี้้ยบี้ต่าง ๆ ท้�เก้�ยวข้อง รวมิทั�ง
หัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การท้�ด้้
4. ติด้ต่อประสุานิงานิกับี้บีุ้ค่ค่ลภายนิอกโด้ยเป็นิบีุ้ค่ค่ลติด้ต่อ (Contact
Person) กับี้สุำานิักงานิค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้หัลักทรัพย์และตลาด้หัลักทรัพย์
ตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทย ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย และ
หันิ่วยงานิราช่การอ่�นิท้�เก้�ยวข้อง รวมิทั�งเป็นิผืู่้แจ่้งข้อมิูลต่าง ๆ ต่อ
หันิ่วยงานิด้ังกล่าวตามิท้�กฎหัมิาย และกฎระเบี้้ยบี้ต่างๆ ท้�เก้�ยวข้อง
กำาหันิด้
การปัระชืุ้มคืณ์ะกรรมการ
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้มิ้การประชุ่มิอย่างสุมิำ�าเสุมิอเป็นิประจ่ำา
ทุกเด้่อนิ โด้ยได้้มิ้การแจ่้งกำาหันิด้นิัด้หัมิายการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการในิ
รอบี้ปีใหั้กรรมิการทราบี้ล่วงหันิ้า เพ่�อใหั้กรรมิการแต่ละท่านิสุามิารถืจ่ัด้
ตารางเวลาของตนิเองสุำาหัรับี้การเข้าร่วมิประชุ่มิ โด้ยกรรมิการทุกค่นิ
มิ้หันิ้าท้�เข้าประชุ่มิทุกค่รั�ง หัร่ออย่างนิ้อย ไมิ่นิ้อยกว่า ร้อยละ 75 ของ
จ่ำานิวนิค่รั�งการประชุ่มิท้�จ่ัด้ในิรอบี้ปี
ในิรอบี้ปี 2563 กรรมิการแต่ ล ะท่ า นิได้้ เข้ า ร่ ว มิประชุ่ มิ ตามิกำา หันิด้
นิัด้หัมิายในิสุัด้สุ่วนิมิากกว่าร้อยละ 75 ของจ่ำานิวนิค่รั�งของการประชุ่มิ
และองค่์ประชุ่มิของค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารในิการพิจ่ารณ์าลงมิติในิเร่�อง
ต่าง ๆ มิ้จ่ำานิวนิมิากกว่า 2 ในิ 3 ของจ่ำานิวนิกรรมิการทั�งหัมิด้
ในิการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารแต่ละค่รั�ง เลขานิุการบี้ริษีัทจ่ะจ่ัด้สุ่ง
หันิังสุ่อเช่ิญประชุ่มิพร้อมิทัง� ระเบี้้ยบี้วาระการประชุ่มิและเอกสุารประกอบี้
ของแต่ละวาระไปยังกรรมิการ 7 วันิล่วงหันิ้าก่อนิวันิประชุ่มิ เพ่�อใหั้
กรรมิการได้้ศ่กษีาข้อมิูลก่อนิการเข้าประชุ่มิ เว้นิแต่ในิกรณ์้ท�้เป็นิวาระ
ท้�มิ้ค่วามิเร่งด้่วนิ ในิท้�ประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร ประธิานิกรรมิการ
ทำาหันิ้าท้เ� ป็นิประธิานิของท้ป� ระชุ่มิ ได้้เปิด้โอกาสุและสุ่งเสุริมิใหั้กรรมิการ
แต่ละท่านิได้้อภิปรายและแสุด้งค่วามิค่ิด้เหั็นิอย่างอิสุระ
นิอกเหันิ่อจ่ากการประชุ่มิค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารตามิกำาหันิด้นิัด้หัมิาย
เลขานิุการบี้ริษีทั ได้้จ่ด้ั ใหั้กรรมิการอิสุระได้้มิก้ ารประชุ่มิในิระหัว่างกันิเอง
เพ่�อใหั้กรรมิการอิสุระได้้แลกเปล้�ยนิค่วามิค่ิด้เหั็นิในิระหัว่างกันิเองในิ

ประเด้็นิต่าง ๆ ท้�เก้�ยวข้องกับี้การบี้ริหัารจ่ัด้การภายในิธินิาค่าร และ
เลขานิุการบี้ริษีทั จ่ะจ่ัด้ทำารายงานิใหั้กรรมิการผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่ได้้รบี้ั ทราบี้ถื่ง
ประเด้็นิและข้อค่ิด้เหั็นิของท้�ประชุ่มิด้ังกล่าว ทั�งนิ้� ในิปี 2563 กรรมิการ
อิสุระมิ้การประชุ่มิในิระหัว่างกันิเองจ่ำานิวนิ 1 ค่รั�ง
4. สำรรหาและพัฒนิาผูบ
้ ริหารระดำับสำูงและการบริหาร
บ้คลากร

การพิจ่ารณ์าค่ัด้เล่อกผืู่้ท้�จ่ะด้ำารงตำาแหันิ่งผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงตั�งแต่ระด้ับี้
ผืู่้ ช่่ ว ยผืู่้ จ่ั ด้ การใหัญ่ ข่� นิ ไป ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริ หั ารจ่ะเป็ นิ ผืู่้ พิ จ่ ารณ์า
กลั�นิกรองเบี้่�องต้นิโด้ยพิจ่ารณ์าจ่ากค่วามิรู้ค่วามิสุามิารถื ค่วามิช่ำานิาญ
ท้�เป็นิประโยช่นิ์ต่อธิุรกิจ่ธินิาค่าร ทักษีะการเป็นิผืู่้นิำาและการบี้ริหัาร
จ่ัด้การ ศักยภาพและค่วามิพร้อมิท้�จ่ะรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ในิตำาแหันิ่งหันิ้าท้�ท้�ได้้
รับี้มิอบี้หัมิาย และเสุนิอใหั้ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิ
พิจ่ารณ์ากลันิ� กรองคุ่ณ์สุมิบี้ัติ และเสุนิอใหั้ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารพิจ่ารณ์า
นิำาเสุนิอขอค่วามิเหั็นิช่อบี้จ่ากธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย ก่อนินิำาเสุนิอ
ขออนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร
การสี่ืบที่อดต่ำาแหนึ่่งผู้บริหารระดับสีู่ง
ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้การค่ัด้เล่อกและพัฒนิาบีุ้ค่ลากรเพ่�อทด้แทนิ
ในิตำาแหันิ่งผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง โด้ยกระบี้วนิการในิการค่ัด้เล่อกบีุ้ค่ลากร
ท้� เ หัมิาะสุมิพิ จ่ ารณ์าจ่ากค่วามิรู้ ค่ วามิเช่้� ย วช่าญ กระบี้วนิการทาง
ค่วามิค่ิด้ (Mindset) ค่วามิค่ิด้ในิเช่ิงกลยุทธิ์ ประสุบี้การณ์์ ภาวะค่วามิ
เป็นิผืู่นิ้ ำา ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ และการตัด้สุินิใจ่แก้ปญ
ั หัา ซึ่่ง� มิ้การพัฒนิาและ
เตร้ยมิค่วามิพร้อมิสุำาหัรับี้ผืู่้ท�ผื่้ ่านิการพิจ่ารณ์า โด้ยสุ่งเข้าอบี้รมิหัลักสุูตร
ด้้านิการบี้ริหัารจ่ัด้การและหัลักสุูตรด้้านิภาวะผืู่นิ้ ำา ทัง� ภายในิและภายนิอก
ธินิาค่าร รวมิทัง� มิอบี้หัมิายใหั้ปฏิิบี้ตั หัิ นิ้าท้ท� สุ้� ร้างโอกาสุในิการเร้ยนิรู้ เพ่อ�
เพิ�มิทักษีะค่วามิเช่้�ยวช่าญในิงานิเฉพาะด้้านิ และทักษีะการประสุานิงานิ
กับี้หันิ่วยงานิอ่�นิในิธินิาค่าร
การดำารงต่ำาแหนึ่่งในึ่บริษัที่อื�นึ่ของผู้บริหารระดับสีู่ง
ธินิาค่ารได้้กำาหันิด้หัลักเกณ์ฑ์์เก้�ยวกับี้การด้ำารงตำาแหันิ่งในิบี้ริษีัทอ่�นิ
ตามิข้อกำาหันิด้ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยว่าด้้วยเร่�องธิรรมิาภิบี้าล
ของสุถืาบี้ันิการเงินิ และแนิวปฏิิบี้ัติท้�ด้้ตามิหัลักการกำากับี้ดู้แลกิจ่การ
กล่าวค่่อ ผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่
รองผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ และผืู่ช่้ ่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่สุามิารถืด้ำารงตำาแหันิ่งประธิานิ
กรรมิการหัร่อกรรมิการท้�เป็นิผืู่บี้้ ริหัารอย่างใด้อย่างหันิ่�ง หัร่อหัลายอย่าง
ในิบี้ริษีัทอ่�นิได้้ไมิ่เกินิ 3 กลุ่มิธิุรกิจ่ และด้ำารงตำาแหันิ่งกรรมิการในิบี้ริษีัท
จ่ด้ทะเบี้้ยนิในิตลาด้หัลักทรัพย์ทั�งในิและต่างประเทศได้้ไมิ่เกินิ 5 บี้ริษีัท
ทั�งนิ้� การเข้าด้ำารงตำาแหันิ่งในิบี้ริษีัทอ่�นิของผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงด้ังกล่าว
จ่ะต้องได้้รับี้อนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร
คื่าต่อบแที่นึ่ผู้บริหารระดับสีู่ง
ค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิเป็ นิ ผืู่้ รั บี้ ผื่ิ ด้ ช่อบี้การ
พิ จ่ ารณ์าและนิำา เสุนิอค่่ า ตอบี้แทนิท้� เ หัมิาะสุมิของผืู่้ บี้ ริ หั าร รวมิถื่ ง
ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร กรรมิการผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ และผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้
ผืู่้ ช่่ ว ยผืู่้ จ่ั ด้ การใหัญ่ ข่� นิ ไป เพ่� อ ใหั้ ค่ ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารพิ จ่ ารณ์า
ใหั้ ค่ วามิเหั็ นิ ช่อบี้และกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิตามินิโยบี้ายของธินิาค่าร
การกำา หันิด้ค่่ า ตอบี้แทนิเช่่� อ มิโยงกั บี้ ตั ว ช่้� วั ด้ ผื่ลการด้ำา เนิิ นิ งานิของ
ธินิาค่ารทั�งในิระยะสุั�นิและระยะยาว และสุะท้อนิผื่ลการปฏิิบี้ัติงานิของ
ผืู่้บี้ริหัารแต่ละค่นิ ประกอบี้ด้้วยตัวช่้�วัด้ด้้านิการเงินิ ด้้านิลูกค่้า ด้้านิการ
ปรับี้ปรุงและพัฒนิากระบี้วนิการทำางานิ และด้้านิการพัฒนิาบีุ้ค่ลากร

รายงานประจำาปี 2563 —

เช่่นิ กำาไรสุุทธิิต่อสุินิทรัพย์ การเติบี้โตของรายได้้ การเติบี้โตของสุินิเช่่�อ
คุ่ณ์ภาพของสุินิทรัพย์ ค่วามิพ่งพอใจ่ของลูกค่้า การบี้ริหัารค่่าใช่้จ่่าย
ตลอด้จ่นิตัวช่้�วัด้ค่วามิสุามิารถืในิการแข่งขันิของธินิาค่ารเมิ่�อเท้ยบี้กับี้
สุถืาบี้ันิการเงินิและบี้ริษีัทช่ั�นินิำาอ่�นิๆ ในิประเทศไทย เช่่นิ ผื่ลตอบี้แทนิ
ผืู่้ถื่อหัุ้นิโด้ยรวมิ เพ่�อนิำาไปสุู่ค่วามิสุำาเร็จ่อย่างยั�งย่นิ ภายใต้เจ่ตนิารมิณ์์
ของการเป็นิ “เพ่�อนิคู่่ค่ิด้ มิิตรคู่่บี้้านิ”
การปัระเมินึ่ผลการปัฏิบัต่ิหนึ่้าที่่�ของปัระธานึ่กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้มิ้การประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ของประธิานิกรรมิการ
บี้ริหัารและกรรมิการผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่ โด้ยค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารเป็นิผืู่ท้ ำาการ
ประเมิินิ โด้ยใช่้แบี้บี้ประเมิินิท้�จ่ัด้ทำาข่�นิตามิแนิวทางของแบี้บี้ประเมิินิ
CEO ท้�เผื่ยแพร่โด้ยตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทย และได้้รับี้ค่วามิ
เหั็นิช่อบี้จ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร หััวข้อหัลักในิการประเมิินิผื่ลการ
ปฏิิบี้ตั หัิ นิ้าท้ข� องประธิานิกรรมิการบี้ริหัารและกรรมิการผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่ เช่่นิ
ค่วามิเป็นิผืู่้นิำา การกำาหันิด้กลยุทธิ์ การปฏิิบี้ัติตามิกลยุทธิ์ การวางแผื่นิ
และผื่ลปฏิิบี้ัติทางการเงินิ ค่วามิสุัมิพันิธิ์กับี้ค่ณ์ะกรรมิการ เป็นิต้นิ ทั�งนิ้�
ประธิานิค่ณ์ะกรรมิการสุรรหัาและกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิจ่ะเป็นิผืู่้แจ่้งผื่ล
การประเมิินิใหั้ประธิานิกรรมิการบี้ริหัาร และกรรมิการผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่ทราบี้
5. สำ่งเสำริมนิวััติกรรมและการปีระกอบธั้รกิจำอย่างม่ควัาม
รับผิดำชีอบ

ธินิาค่ารสุนิั บี้ สุนิุ นิ การพั ฒ นิานิวั ต กรรมิ และการศ่ ก ษีาทด้สุอบี้เพ่� อ
นิำาเทค่โนิโลย้มิาประยุกต์ใช่้งานิอย่างต่อเนิ่�อง ผื่่านิการพัฒนิาภายในิ
และการสุร้างค่วามิร่วมิมิ่อกับี้หันิ่วยงานิภายนิอก เพ่�อสุร้างประโยช่นิ์
สุูงสุุด้ใหั้กับี้ลูกค่้า พันิธิมิิตร ตลอด้จ่นิสุังค่มิไทย โด้ยธินิาค่ารได้้จ่ัด้ตั�ง
“ฝ่ายนิวัตกรรมิ” ข่�นิ เพ่�อทำาหันิ้าท้�วิจ่ัยและพัฒนิาด้้านิเทค่โนิโลย้ และ
รู ป แบี้บี้ทางธิุ ร กิ จ่ ใหัมิ่ สุำา หัรั บี้ ธินิาค่าร รวมิถื่ ง สุร้ า งค่วามิร่ ว มิมิ่ อ กั บี้
พันิธิมิิตรในิรูปแบี้บี้ต่างๆ เพ่อ� พัฒนิาผื่ลิตภัณ์ฑ์์และบี้ริการท้ใ� ช่้เทค่โนิโลย้
สุมิัยใหัมิ่ สุามิารถืตอบี้สุนิองค่วามิต้องการของลูกค่้า รวมิทั�งช่่วยขยาย
ช่่ อ งทางการใหั้ บี้ ริ ก ารเพ่� อ ใหั้ ลู ก ค่้ า สุามิารถืเข้ า ถื่ ง บี้ริ ก ารได้้ ง่ า ยและ
สุะด้วกรวด้เร็วข่�นิกว่าเด้ิมิ นิอกจ่ากนิั�นิ ธินิาค่ารได้้จ่ัด้ทำาโค่รงการเพ่�อ
สุร้างค่วามิร่วมิมิ่อและค่วามิสุัมิพันิธิ์อันิด้้กับี้ภาค่รัฐบี้าล ภาค่เอกช่นิ
รวมิถื่งสุถืานิศ่กษีา เพ่�อสุ่งเสุริมิกิจ่กรรมิด้้านินิวัตกรรมิอย่างต่อเนิ่�อง
ซึ่่�งรายละเอ้ยด้ได้้นิำาเสุนิอไว้ในิรายงานิค่วามิยั�งย่นิของธินิาค่าร
การประกอบี้ธิุรกิจ่อย่างมิ้ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ ธินิาค่ารมิ้แนิวทางและการ
ปฏิิบี้ัติต่อผืู่้มิ้สุ่วนิได้้เสุ้ยกลุ่มิต่าง ๆ ด้ังนิ้�
ผู้ถือหุ้นึ่
ธินิาค่ารมิุ่งมิั�นิในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ตามิหัลักจ่รรยาบี้รรณ์และธิรรมิาภิบี้าล
ท้�ด้้ มิ้กลยุทธิ์ทางธิุรกิจ่ท้�ช่ัด้เจ่นิและเหัมิาะสุมิ บี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยง
อย่างรอบี้ค่อบี้และมิ้ประสุิทธิิภาพ และพัฒนิาคุ่ณ์ภาพของผื่ลิตภัณ์ฑ์์
และบี้ริการอย่างต่อเนิ่อ� ง เพ่อ� สุร้างค่วามิมิันิ� ใจ่ใหั้แก่ผื่ถืู้ อ่ หัุนิ้ และนิักลงทุนิ
ธินิาค่ารเปิด้เผื่ยข้อมิูลอย่างโปร่งใสุ สุ่�อสุารกับี้นิักลงทุนิตามิหัลักปฏิิบี้ัติ
ท้�ด้้ เค่ารพสุิทธิิของผืู่้ถื่อหัุ้นิ และปฏิิบี้ัติต่อผืู่้ถื่อหัุ้นิและนิักลงทุนิทุกกลุ่มิ
โด้ยเท่าเท้ยมิ
ลูกคื้า
ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญสุูงสุุด้กับี้การใหั้บี้ริการท้�มิ้คุ่ณ์ภาพและตรงค่วามิ
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ต้องการของลูกค่้า และการสุร้างค่วามิสุัมิพันิธิ์ท�้ด้้กับี้ลูกค่้าเสุมิ่อนิเป็นิ
เพ่อ� นิคู่ค่่ ด้ิ มิิตรคู่บี้่ า้ นิ โด้ยมิุง่ มิันิ� พัฒนิาผื่ลิตภัณ์ฑ์์และบี้ริการท้มิ� ค่้ ณ์
ุ ภาพ
และสุามิารถืตอบี้สุนิองค่วามิต้องการท้�หัลากหัลายของลูกค่้า พัฒนิา
กระบี้วนิการทำางานิใหั้รวด้เร็วโด้ยนิำาเทค่โนิโลย้มิาปรับี้ใช่้ พัฒนิาช่่องทางการ
ใหั้บี้ริการเพ่อ� อำานิวยค่วามิสุะด้วกแก่ลกู ค่้า ใหั้บี้ริการลูกค่้าอย่างเป็นิธิรรมิ
รักษีาค่วามิปลอด้ภัยของข้อมิูลลูกค่้า ตลอด้จ่นิดู้แลการรับี้ข้อร้องเร้ยนิและ
ติด้ตามิแก้ไอย่างเหัมิาะสุมิ เพ่อ� สุร้างค่วามิพ่งพอใจ่ใหั้แก่ลกู ค่้า
พนึ่ักงานึ่
ธินิาค่ารตระหันิักถื่งค่วามิสุำาค่ัญของพนิักงานิ ผืู่้เป็นิทรัพยากรบีุ้ค่ค่ลท้�มิ้
ค่่ายิง� ของธินิาค่าร มิ้การดู้แลและสุ่งเสุริมิช่้วติ และค่วามิเป็นิอยูข่ องพนิักงานิ
บี้นิพ่�นิฐานิของค่วามิสุัมิพันิธิ์และค่วามิร่วมิมิ่อท้�ด้้ระหัว่างกันิเพ่�อสุ่งเสุริมิ
ค่วามิก้าวหันิ้าและการเจ่ริญเติบี้โตท้ย� ง�ั ย่นิในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่าร
ด้ังนิ้�
(1) ค่่าตอบี้แทนิและสุวัสุด้ิการแก่พนิักงานิ
ธินิาค่ารตระหันิักและใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้พนิักงานิท้เ� ป็นิทรัพยากรท้สุ� ำาค่ัญ
ต่อการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่าร โด้ยการกำาหันิด้ค่่าตอบี้แทนิใหั้แก่พนิักงานิ
ตามิหันิ้าท้�ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ และผื่ลการปฏิิบี้ัติงานิของพนิักงานิ จ่ัด้ใหั้
มิ้สุวัสุด้ิการในิด้้านิต่าง ๆ เช่่นิ การรักษีาพยาบี้าล การจ่ัด้ใหั้มิ้สุถืานิท้�
ออกกำาลังกายเพ่�อสุ่งเสุริมิใหั้พนิักงานิมิ้สุุขภาพท้�ด้้ เป็นิต้นิ ธินิาค่ารจ่ัด้
ใหั้มิ้กองทุนิสุำารองเล้�ยงช่้พสุำาหัรับี้พนิักงานิและเจ่้าหันิ้าท้�บี้ริหัารเพ่�อ
สุ่งเสุริมิการออมิ และจ่ัด้ใหั้มิเ้ งินิสุงเค่ราะหั์บี้ตุ รของพนิักงานิเพ่อ� บี้รรเทา
ค่่าใช่้จ่่ายบี้างสุ่วนิของพนิักงานิ นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารยังได้้พิจ่ารณ์าจ่่าย
โบี้นิัสุ ใหั้แก่พนิักงานิโด้ยพิจ่ารณ์าจ่ากผื่ลประกอบี้การของธินิาค่าร
ผื่ลประเมิินิการปฏิิบี้ัติงานิ และสุภาวะเศรษีฐกิจ่โด้ยรวมิ
(2) การพัฒนิาค่วามิรู้และศักยภาพของพนิักงานิ
ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้การพัฒนิาพนิักงานิทุกระด้ับี้อย่างต่อเนิ่�อง
มิุ่ ง สุร้ า งทั ศ นิค่ติ และพั ฒ นิาศั ก ยภาพท้� จ่ ะช่่ ว ยขั บี้ เค่ล่� อ นิธินิาค่าร
ไปสุู่ Digital Bank โด้ยใช่้รูปแบี้บี้การพัฒนิาและการเร้ยนิรู้ท�้หัลากหัลาย
และเข้าถื่งพนิักงานิทุกกลุ่มิ ประกอบี้ด้้วย e-Learning, Virtual Class,
Project-based Workshop ค่วบี้คู่่กับี้การวางแผื่นิเสุ้นิทางอาช่้พ (Career
Development) การสุับี้เปล้�ยนิหัมิุนิเว้ยนิงานิ (Rotation) การมิอบี้หัมิาย
งานิโค่รงการ (Special Project ) และการจ่ัด้เก็บี้และถื่ายทอด้องค่์ค่วามิรู้
จ่ากผืู่้เช่้�ยวช่าญในิองค่์กร (Knowledge Management ) เพ่�อใหั้พนิักงานิ
ต่อยอด้การเร้ยนิรู้ และนิำาค่วามิรูไ้ ปประยุกต์ใช่้ เพ่อ� สุร้างคุ่ณ์ค่่าในิเช่ิงธิุรกิจ่
นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารยั ง สุ่ ง เสุริ มิ การสุร้ า งสุั ง ค่มิแหั่ ง การเร้ ย นิรู้ หัร่ อ
Lifelong Learning โด้ยการพัฒนิาหัลักสุูตรใหั้พนิักงานิเล่อกเร้ยนิตามิ
ค่วามิสุนิใจ่ของตนิเอง เพิ� มิ เติ มิ จ่ากหัลั ก สุู ต รบี้ั ง ค่ั บี้ ท้� พ นิั ก งานิต้ อ ง
เร้ยนิตามิท้�ธินิาค่ารกำาหันิด้ ได้้แก่ กลุ่มิหัลักสุูตร Data Driven, Future
Leader, Business Solution Provider, Industry & Business, English
and Chinese Language
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

(3) ความปลอดภััยและสุุขอนามัยในที่่�ที่ำางาน
ธนาคารจััดให้้มก่ ารรักษาความปลอดภััยที่่ด� ใ่ นสุ่วนของอาคารสุถานที่่� โดย
ม่ระบบและอุปกรณ์์ที่่�ม่มาตรฐาน จััดให้้มเ่ จั้าห้น้าที่่�รักษาความปลอดภััย
ที่่�เห้มาะสุม และจััดสุถานที่่�ที่ำางานให้้เห้มาะสุมและเอ้�ออำานวยให้้เกิด
ประสุิที่ธิภัาพและประสุิที่ธิผลในการที่ำางานโดยคำานึงถึงสุวัสุดิภัาพและ
สุุ ขอนามั ยของพนั กงาน ม่ ข้อมู ลการลาห้ยุดที่่�เก่� ยวเน้� องกั บการเกิด
อุบัติเห้ตุห้ร้อเจั็บป่วย เน้�องจัากการที่ำางาน
คู่่�คู่้า
ธนาคารเชื่้�อมั�นว่าการบริห้ารจััดการคู่ค้าที่่�ม่ประสุิที่ธิภัาพจัะชื่่วยให้้การ
ดำาเนินธุรกิจัเป็นไปโดยสุะดวกราบร้�น ธนาคารยึดห้ลักการปฏิิบัติต่อ
คูค่ า้ ตามเง้อ� นไขสุัญญาที่่ต� กลงกันไว้ ม่กระบวนการคัดเล้อกคูค่ า้ ที่่โ� ปร่งใสุ
ปฏิิบัติต่อคู่ค้าอย่างเที่่าเที่่ยมและเป็นธรรม ม่การดูแลติดตามให้้คู่ค้า
สุ่งมอบสุินค้าและบริการที่่ม� ค่ ณ์
ุ สุมบัตถิ กู ต้องครบถ้วนตามที่่ไ� ด้ตกลงกันไว้
ตลอดจันสุร้างเสุริมความสุัมพันธ์ที่่�ด่ระห้ว่างธนาคารกับคู่ค้า
ผู้่้ประกอบธุุรกิจในอุตสาหกรรมเดีียวกัน
ธนาคารปฏิิบัติตามแนวที่างการแข่งขันที่างการค้าที่่�เป็นธรรม ตลอดจัน
กฎห้มายและกฎระเบ่ยบอ้�น ๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับการประกอบธุรกิจัธนาคาร
เคารพและให้้เก่ ยรติผู้ประกอบการรายอ้�น และพร้อมสุนับสุนุนและ
ร่ ว มม้ อ กั บ ผู้ ป ระกอบการรายอ้� น เพ้� อ ให้้ บ รรลุ เ ป้ า ห้มายโดยรวมของ
ภัาคการธนาคาร
เจ้าหนี�
ธนาคารรักษาความสุัมพันธ์ที่่�ด่กับเจั้าห้น่� โดยยึดถ้อปฏิิบัติตามสุัญญา
ห้ร้อเง้�อนไขต่าง ๆ ที่่�ได้ตกลงไว้กับเจั้าห้น่� และธนาคารให้้ความสุำาคัญ
สุูงสุุดกับการชื่ำาระค้นห้น่�ภัายในระยะเวลากำาห้นด โดยการบริห้ารเงินทีุ่น
และสุภัาพคล่องให้้อยูใ่ นระดับที่่เ� พ่ยงพอและเห้มาะสุมอยูเ่ สุมอ เพ้อ� สุร้าง
ความมั�นใจัให้้กับเจั้าห้น่�
ชุุมชุนและสังคู่ม
ธนาคารสุนับสุนุนและม่สุ่วนร่วมในการดำาเนินกิจักรรมต่าง ๆ ที่่�สุร้าง
คุณ์ค่าแก่ชื่มุ ชื่นและสุังคม เชื่่น การสุนับสุนุนและสุ่งเสุริมในด้านการศึึกษา
การที่่องเที่่�ยว การเกษตร ธุรกิจัชืุ่มชื่น ศึาสุนา ศึิลปวัฒนธรรม กิจักรรม
สุาธารณ์ประโยชื่น์ และการให้้ความรู้ที่างการเงิน เป็นต้น
สิ�งแวดีล้อม
ธนาคารสุ่ ง เสุริ ม และสุนั บ สุนุ น การดู แ ลรั ก ษาสุิ� ง แวดล้ อ มและการใชื่้
ที่รัพยากรอย่างม่ประสุิที่ธิภัาพ ผ่านการรณ์รงค์และจััดกิจักรรมให้้พนักงาน
ร่วมกันรักษาสุิง� แวดล้อมและอนุรกั ษ์พลังงานภัายในบริเวณ์ธนาคาร ตลอด
จันม่สุ่วนร่วมสุนับสุนุนการดูแลสุิ�งแวดล้อมในชืุ่มชื่นรอบธนาคาร และ
สุนับสุนุนสุินเชื่้�อให้้แก่กิจักรรมที่่�ชื่่วยลดโลกร้อน เชื่่น พลังงานห้มุนเว่ยน
และโครงสุร้างพ้�นฐานด้านการคมนาคมขนสุ่งที่่�ใชื่้ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
เร่�องอ่�น ๆ
ธนาคารกำา ห้นดนโยบายการกำา กั บ ดู แ ลกิ จั การของธนาคาร และ
จัรรยาบรรณ์และจัริ ย ธรรมธุ ร กิ จั ของธนาคารโดยม่ ห้ ลั ก การพ้� น ฐาน
ที่่�สุำาคัญ ค้อ การปฏิิบัติห้น้าที่่�ด้วยความซื่้�อสุัตย์สุุจัริต ม่คุณ์ธรรม และ
ความรับผิดชื่อบ ที่ั�งน่� ธนาคารจัะไม่ให้้ความชื่่วยเห้ล้อ สุ่งเสุริม ห้ร้อ
สุนับสุนุนกิจักรรมห้ร้อธุรกรรมใด ๆ ที่่�มิชื่อบด้วยกฎห้มาย

เร้�องอ้�น ๆ ที่่�สุำาคัญ ได้แก่
(1) เร้�องสุิที่ธิมนุษยชื่น
ธนาคารให้้ความเคารพในสุิที่ธิมนุษยชื่นตามที่่�กฎห้มายกำาห้นด และ
จัะไม่เก่�ยวข้องกับการละเมิดสุิที่ธิมนุษยชื่นใด ๆ
(2) ที่รัพย์สุินที่างปัญญา
ธนาคารให้้ความเคารพและจัะไม่ล่วงละเมิดสุิที่ธิในที่รัพย์สุินที่าง
ปัญญาของผู้ใด โดยได้กำาห้นดแนวที่างปฏิิบัติไว้ในจัรรยาบรรณ์และ
จัริยธรรมธุรกิจัของธนาคาร ผู้ที่่�ถูกตรวจัพบว่ากระที่ำาการละเมิด
ที่รัพย์สุินที่างปัญญาจัะต้องถูกพิจัารณ์าโที่ษที่างวินัย และจัะต้อง
รับผิดชื่อบตามกฎห้มายที่่�เก่�ยวข้อง ที่ั�งน่� ผู้บังคับบัญชื่าทีุ่กระดับชื่ั�น
เป็นผูค้ วบคุมดูแลการปฏิิบตั ห้ิ น้าที่่ข� องผูใ้ ต้บงั คับบัญชื่าให้้เป็นไปตาม
คำาสุั�งระเบ่ยบงานธนาคารโดยเคร่งครัด
(3) นโยบายและวิธ่ปฏิิบัติในการแจั้งเบาะแสุ
ธนาคารจััดให้้ม่ชื่่องที่างให้้ผู้ม่สุ่วนได้เสุ่ยสุามารถสุ่งเร้�องร้องเร่ยนต่อ
คณ์ะกรรมการธนาคารได้โดยตรง เพ้�อให้้ผู้ม่สุ่วนได้เสุ่ยสุามารถแจั้ง
เบาะแสุเก่ย� วกับการที่ำาผิดกฎห้มาย ความถูกต้องของรายงานที่างการ
เงิน ระบบควบคุมภัายในที่่�บกพร่อง ห้ร้อการฝ่่าฝ่ืนจัรรยาบรรณ์และ
จัริยธรรม โดยผ่านชื่่องที่างที่่ธ� นาคารกำาห้นดไว้ โดยธนาคารได้กำาห้นด
ระเบ่ยบวิธป่ ฏิิบตั ใิ นการแจั้งเบาะแสุ (Whistleblowing) ซื่ึง� ครอบคลุมถึง
กระบวนการและชื่่องที่างในการรับและจััดการกับข้อร้องเร่ยนของผูม้ ่
สุ่วนได้เสุ่ย และการให้้ความคุม้ ครองสุิที่ธิของผูแ้ จั้งเบาะแสุและบุคคล
ที่่�เก่�ยวข้องให้้ได้รับความเป็นธรรมห้ร้อไม่ถูกกลั�นแกล้ง ที่ั�งน่� ผู้ม่สุ่วน
ได้เสุ่ยสุามารถดูรายละเอ่ยดได้ในเว็บไซื่ต์ของธนาคาร
(4) การต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ัน
ธนาคารมุ่ ง ห้มายเป็ น องค์ ก รที่่� โ ปร่ ง ใสุและปราศึจัากการทีุ่ จั ริ ต
คอร์รัปชื่ัน และจัะไม่ยอมรับการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ันในทีุ่กรูปแบบ โดย
ธนาคารได้กำาห้นดนโยบายต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ัน โดยห้้าม
กรรมการ ผูบ้ ริห้าร และพนักงานของธนาคารเสุนอ เร่ยกร้อง ดำาเนิน
การ ห้ร้อยอมรับสุินบน ห้ร้อผลประโยชื่น์อ้�นใดโดยเจัตนาทีุ่จัริต
เพ้�อประโยชื่น์ต่อตนเองห้ร้อผู้อ้�น
ธนาคารสุ่ ง เสุริ ม ค่ า นิ ย มเก่� ย วกั บ ความซื่้� อ สุั ต ย์ สุุ จั ริ ต และการม่
ความรับผิดชื่อบต่อการปฏิิบัติห้น้าที่่� และสุนับสุนุนการเสุริมสุร้างให้้
ผูที่้ เ�่ ก่ย� วข้องของธนาคารม่ความเข้าใจั ตระห้นักรู้ และให้้ความร่วมม้อ
ในการอันใดที่่จั� ะเป็นประโยชื่น์ในการต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ัน
ธนาคารได้กาำ ห้นดแนวที่างต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รปั ชื่ัน (Anti-Corruption
Program) ขึ�น นอกจัากน่� ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้องได้ดาำ เนินการตาม
กระบวนการในการประเมินความเสุ่�ยงจัากการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ัน และ
กำาห้นดแนวปฏิิบตั เิ ก่ย� วกับการกำากับดูแลและควบคุมดูแลเพ้อ� ป้องกัน
และติดตามความเสุ่�ยงจัากการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ัน รวมที่ั�งดำาเนินการ
ประเมิ น การปฏิิ บัติต ามแนวที่างการต่ อ ต้ า นการทีุ่ จั ริ ต คอร์ รัป ชื่ั น
(Compliance Assessment Checklist) และธนาคารได้จัดั ให้้มแ่ นวปฏิิบตั ิ
ที่่ด� ที่่ เ�่ ห้มาะสุมสุอดคล้องกับสุภัาพการณ์์และกฎห้มายที่่เ� ก่ย� วข้อง
ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รปั ชื่ันในเว็บไซื่ต์ของธนาคาร
และชื่่องที่างการสุ้�อสุารภัายใน รวมถึงระบบอินที่ราเน็ตและให้้ความรู้
แก่พนักงานเก่�ยวกับนโยบายต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รัปชื่ันของธนาคาร
ม่บที่ลงโที่ษสุำาห้รับผู้ที่่�ฝ่่าฝ่ืนห้ร้อไม่ปฏิิบัติตามแนวที่างต่อต้านการทีุ่จัริต
คอร์รัปชื่ัน

รายงานประจำาปี 2563 —

ธินิาค่ารมิ้ช่่องทางท้�ปลอด้ภัยและสุามิารถืใหั้พนิักงานิเข้าถื่งได้้อย่าง
มิั� นิ ใจ่ เมิ่� อ พนิั ก งานิต้ อ งการแจ่้ ง ข้ อ มิู ล หัร่ อ เบี้าะแสุโด้ยปราศจ่าก
ค่วามิเสุ้�ยงต่อผืู่้แจ่้งในิภายหัลัง ทั�งนิ้� พนิักงานิสุามิารถืแจ่้งข้อมิูลหัร่อ
เบี้าะแสุต่อผืู่้บี้ริหัารท้�ตนิสุังกัด้ หัร่อผืู่้รับี้ผื่ิด้ช่อบี้หันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แล
(Head of Compliance) ในิการนิ้� ธินิาค่ารจ่ะเปิด้รับี้ข้อมิูลอย่างเสุมิอภาค่
โปร่งใสุ เอาใจ่ใสุ่ ใหั้ค่วามิเป็นิธิรรมิแก่ทุกฝ่าย มิ้ระยะเวลาการสุอบี้สุวนิ
อย่างเหัมิาะสุมิ มิ้มิาตรการรักษีาค่วามิลับี้ รวมิถื่งใหั้ค่วามิคุ่้มิค่รอง
ผืู่้ร้องเร้ยนิไมิ่ใหั้ถืูกกลั�นิแกล้งทั�งในิระหัว่างการสุอบี้สุวนิและภายหัลัง
การสุอบี้สุวนิ
สุำาหัรับี้คู่่ค่้าหัร่อสุาธิารณ์ช่นิทั�วไปสุามิารถืแจ่้งข้อมิูลหัร่อเบี้าะแสุเก้�ยว
กับี้พฤติกรรมิท้�ไมิ่เหัมิาะสุมิหัร่ออาจ่ขัด้ต่อมิาตรการต่อต้านิการทุจ่ริต
ค่อร์รปั ช่ันิต่อเลขานิุการบี้ริษีทั หัร่อหันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แล ในิการนิ้� ธินิาค่าร
จ่ะเปิด้รับี้ข้อมิูลอย่างเสุมิอภาค่ โปร่งใสุ เอาใจ่ใสุ่ ใหั้ค่วามิเป็นิธิรรมิ
แก่ทุกฝ่าย มิ้ระยะเวลาการสุอบี้สุวนิอย่างเหัมิาะสุมิ มิ้มิาตรการรักษีา
ค่วามิลับี้ รวมิถื่งใหั้คุ่้มิค่รองผืู่้ร้องเร้ยนิไมิ่ใหั้ถืูกกลั�นิแกล้ง ทั�งในิระหัว่าง
การสุอบี้สุวนิและภายหัลังการสุอบี้สุวนิ
ธินิาค่ารเช่่�อมิั�นิว่า นิโยบี้ายต่อต้านิการทุจ่ริตค่อร์รัปช่ันิค่่อกรอบี้และ
ทิศทางของการพัฒนิาท้�ยั�งย่นิ แนิวทางต่อต้านิการทุจ่ริตค่อร์รัปช่ันิ
(Anti-Corruption Program) สุะท้อนิค่วามิมิุ่งมิั�นิและค่วามิทุ่มิเทท้�สุำาค่ัญ
ของการเป็นิองค่์กรท้โ� ปร่งใสุและปราศจ่ากการทุจ่ริตค่อร์รปั ช่ันิ รวมิทัง� ไมิ่มิ้
สุ่วนิเก้ย� วข้องกับี้การทุจ่ริตค่อร์รปั ช่ันิ โด้ยธินิาค่ารมิุง่ หัมิายและมิุง่ หัวังใหั้
ผืู่้มิ้สุ่วนิเก้�ยวข้องใหั้ค่วามิร่วมิมิ่อสุนิับี้สุนิุนิการด้ำาเนิินิการด้้วยด้้
ทั�งนิ้� ธินิาค่ารได้้รับี้การรับี้รองเป็นิสุมิาช่ิกของแนิวร่วมิปฏิิบี้ัติของภาค่
เอกช่นิไทยในิการต่อต้านิการทุจ่ริตจ่ากค่ณ์ะกรรมิการแนิวร่วมิปฏิิบี้ตั ขิ อง
ภาค่เอกช่นิไทยในิการต่อต้านิการทุจ่ริต ซึ่่ง� แสุด้งเจ่ตนิารมิณ์์ของธินิาค่าร
ในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่อย่างซึ่่�อสุัตย์สุจุ่ ริตและไมิ่ยอมิรับี้การทุจ่ริตค่อร์รัปช่ันิ
ในิทุกรูปแบี้บี้
6. ดำูแลให้มร่ ะบบการบริหารควัามเสำ่ย
� งและการควับค้ม
ภายในิท่เ� หมาะสำม

การบริหารคืวามเสี่่�ยง
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้กำาหันิด้หัลักนิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง
ของกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิของธินิาค่ารและระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงท้�ยอมิรับี้ได้้
โด้ยใหั้มิ้การทบี้ทวนิเป็นิประจ่ำาทุกปี ธินิาค่ารได้้วางกรอบี้แนิวทางการ
บี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งและโค่รงสุร้างการกำากับี้ดู้แลค่วามิเสุ้ย� งหัลักท้สุ� าำ ค่ัญ ได้้แก่
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิกลยุทธิ์ ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่อง และค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิเทศโนิโลย้สุารสุนิเทศ รวมิทั�งยังพิจ่ารณ์าค่รอบี้ค่ลุมิถื่งค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิอ่�นิ ๆ ผื่่านิกระบี้วนิการประเมิินิค่วามิเพ้ยงพอของเงินิกองทุนิ
(Internal Capital Adequacy Assessment Process) เพ่�อใหั้ธินิาค่าร
สุามิารถืบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงได้้อย่างเหัมิาะสุมิ และมิ้ระด้ับี้เงินิกองทุนิ
เพ้ยงพอต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ทั�งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทั�งนิ้�
ธินิาค่ารได้้นิำาหัลักการป้องกันิ 3 ช่ั�นิ (Three Lines of Defense) มิาใช่้
ในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง เพ่�อใหั้การกำากับี้ดู้แลค่วามิเสุ้�ยงเป็นิไปอย่างมิ้
ประสุิทธิิผื่ล และสุ่งเสุริมิใหั้มิ้กลไกการตรวจ่สุอบี้และถื่วงดุ้ลท้�เหัมิาะสุมิ
โด้ยแนิวป้องกันิช่ั�นิแรก หันิ่วยงานิท้�ก่อใหั้เกิด้ค่วามิเสุ้�ยงต้องมิ้ค่วามิ
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เข้าใจ่ถื่งค่วามิเสุ้�ยงท้�เกิด้ข่�นิและมิ้หันิ้าท้�ในิการจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยงใหั้อยู่ในิ
ขอบี้เขตท้ก� ำาหันิด้และสุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งโด้ยรวมิ
แนิวป้องกันิช่ั�นิท้�สุอง หันิ่วยงานิภายในิท้�มิ้หันิ้าท้�ในิการวัด้ ติด้ตามิ และ
ค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยง ต้องมิ้การประเมิินิและรายงานิค่วามิเสุ้�ยงต่าง ๆ
อย่างสุมิำ�าเสุมิอ ตลอด้จ่นิปรับี้ปรุงกลไกการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงใหั้มิ้ค่วามิ
เหัมิาะสุมิกับี้ลักษีณ์ะและค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิของโค่รงสุร้างและการด้ำาเนิินิ
ธิุรกิจ่ รวมิถื่งดู้แลรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ใหั้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่เป็นิไปตามิกฎหัมิาย
ข้อบี้ังค่ับี้ และกฎเกณ์ฑ์์ทางการ และแนิวป้องกันิช่ั�นิท้�สุามิ หันิ่วยงานิ
ท้�มิ้หันิ้าท้�ในิการสุอบี้ทานิและตรวจ่สุอบี้การปฏิิบี้ัติงานิของหันิ่วยงานิ
ต่าง ๆ ของธินิาค่าร ต้องมิ้การด้ำาเนิินิการเพ่อ� ใหั้แนิ่ใจ่ว่าระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิ
ภายในิมิ้ค่วามิรัด้กุมิ เพ้ยงพอและเหัมิาะสุมิ รวมิถื่งมิ้การแก้ไขข้อบี้กพร่อง
ต่าง ๆ ภายในิระยะเวลาอันิสุมิค่วร
นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารได้้จ่ัด้ทำาแผื่นิล่วงหันิ้ารองรับี้การเสุริมิสุร้างค่วามิ
มิั�นิค่งและแก้ไขปัญหัา (Recovery Plan) เพ่�อเตร้ยมิค่วามิพร้อมิในิการ
แก้ ไขปั ญ หัาด้้ า นิเงิ นิ กองทุ นิ และสุภาพค่ล่ อ งท้� อ าจ่เกิ ด้ ข่� นิ ในิอนิาค่ต
ไว้ ล่ วงหันิ้ าอย่ างเป็ นิระบี้บี้ในิขณ์ะท้� ธิ นิาค่ารมิ้ ค่วามิเข้ มิแข็ ง ซึ่่� งเป็ นิ
การบีู้รณ์าการกรอบี้การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงในิแต่ละด้้านิของธินิาค่ารใหั้
สุอด้ค่ล้องกันิมิากข่�นิ อันิจ่ะช่่วยใหั้ธินิาค่ารสุามิารถืรับี้มิ่อกับี้ภาวะวิกฤต
ได้้อย่างมิ้ประสุิทธิิภาพและทันิการณ์์
การคืวบคืุมภูายในึ่
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญต่อระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิ เพ่�อ
ใหั้มิ�นิั ใจ่ว่าการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่ารมิ้ค่วามิโปร่งใสุ กรรมิการ ผืู่้บี้ริหัาร
และพนิักงานิของธินิาค่าร ปฏิิบี้ัติหันิ้าท้�ด้้วยค่วามิระมิัด้ระวัง ซึ่่�อสุัตย์
สุุจ่ริต และรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ต่อประโยช่นิ์สุูงสุุด้ของธินิาค่าร โด้ยค่ณ์ะกรรมิการ
ธินิาค่ารได้้มิอบี้หัมิายใหั้ค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้สุอบี้ทานิและประเมิินิ
ค่วามิเพ้ ย งพอของระบี้บี้การค่วบี้คุ่ มิ ภายในิของธินิาค่ารเป็ นิ ประจ่ำา
ทุกปี และนิำาเสุนิอผื่ลการประเมิินิต่อค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร โด้ยการ
ประเมิินิระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิได้้กำาหันิด้กรอบี้พิจ่ารณ์าในิด้้านิต่าง ๆ
ไว้ 5 องค่์ประกอบี้ ค่่อ (1) การค่วบี้คุ่มิภายในิองค่์กร (2) การประเมิินิ
ค่วามิเสุ้�ยง (3) การค่วบี้คุ่มิการปฏิิบี้ัติงานิ (4) ระบี้บี้สุารสุนิเทศและ
การสุ่�อสุารข้อมิูล และ (5) ระบี้บี้การติด้ตามิ
สุำาหัรับี้การประเมิินิค่วามิเพ้ยงพอของระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิ ในิปี
2563 ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารมิ้ค่วามิเหั็นิว่า ระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิ
ของธินิาค่ารมิ้ค่วามิเพ้ยงพอ เหัมิาะสุมิ และมิ้พัฒนิาการอย่างต่อเนิ่�อง
รวมิทั�งมิ้บีุ้ค่ลากรเพ้ยงพอท้�จ่ะด้ำาเนิินิการตามิระบี้บี้ด้ังกล่าวได้้อย่างมิ้
ประสุิทธิิภาพ
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

หนึ่่วยงานึ่ที่่ที่� าำ หนึ่้าที่่เ� ก่ย� วกับการคืวบคืุมภูายในึ่และการบริหารคืวามเสี่่ย� ง
• หันิ่วยงานิบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� ง มิ้หันิ้าท้แ� ละค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ในิการกำาหันิด้
และทบี้ทวนิแนิวทางการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งโด้ยรวมิของธินิาค่าร และ
ร่วมิกับี้หันิ่วยงานิท้เ� ก้ย� วข้องในิการประเมิินิ ติด้ตามิ และดู้แลปริมิาณ์
ค่วามิเสุ้ย� งใหั้อยูใ่ นิระด้ับี้ท้ย� อมิรับี้ได้้ รวมิถื่งดู้แลการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิ
ต่าง ๆ ใหั้เป็นิไปตามินิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งท้ก� าำ หันิด้ไว้ และรายงานิ
สุถืานิะค่วามิเสุ้ย� งต่อผืู่บี้้ ริหัารระด้ับี้สุูงและค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารอย่าง
สุมิำา� เสุมิอ นิอกจ่ากนิ้� ยังมิ้หันิ้าท้สุ� นิับี้สุนิุนิงานิของค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้
ค่วามิเสุ้�ยงในิการกำากับี้ดู้แลการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงของธินิาค่าร โด้ยมิ้
นิายก้รติ ไหัลสุาธิิต ผืู่ช่้ ว่ ยผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่ เป็นิผืู่ร้ บี้ั ผื่ิด้ช่อบี้
• หันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แล มิ้หันิ้าท้�ใหั้ค่วามิเหั็นิและค่วามิช่ัด้เจ่นิเก้�ยวกับี้
ข้อกำาหันิด้และกฎเกณ์ฑ์์ของทางการ กำากับี้ดู้แลและสุอบี้ทานิการปฏิิบี้ตั ิ
งานิของหันิ่วยงานิ รวมิถื่งการจ่ัด้ทำานิโยบี้ายต่าง ๆ ของธินิาค่ารใหั้
เป็นิไปตามิข้อกำาหันิด้และกฎเกณ์ฑ์์ของทางการท้�เก้�ยวข้อง รายงานิ
ผื่ลการกำากับี้ดู้แลต่อผืู่บี้้ ริหัารระด้ับี้สุูง และค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้หัร่อ
ค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร โด้ยมิ้นิายพรเทพ กิจ่สุนิาโยธิินิ ผืู่ช่้ ว่ ยผืู่จ่้ ด้ั การใหัญ่
เป็นิผืู่ร้ บี้ั ผื่ิด้ช่อบี้
• สุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่ มิ มิ้ หั นิ้ า ท้� ป ระเมิิ นิ ค่วามิเพ้ ย งพอและ
ค่วามิเหัมิาะสุมิของธิรรมิาภิ บี้ าล การบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย ง และ
ระบี้บี้การค่วบี้คุ่มิภายในิของธินิาค่าร โด้ยค่รอบี้ค่ลุมิถื่งการตรวจ่
สุอบี้ระบี้บี้งานิ ข้ อ มิู ล และการปฏิิ บี้ั ติ ง านิของหันิ่ ว ยงานิต่ า งๆ
ใหั้ เ ป็ นิ ไปตามิกฎระเบี้้ ย บี้ของทางการและของธินิาค่าร รวมิทั� ง
ตรวจ่สุอบี้และสุอบี้สุวนิในิกรณ์้เกิด้การทุจ่ริตหัร่อมิ้การร้องเร้ยนิ
นิอกจ่ากนิ้� ยังมิ้หันิ้าท้สุ� นิับี้สุนิุนิงานิของค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ และ
ปฏิิบี้ัติงานิภายใต้การกำากับี้ดู้แลของค่ณ์ะกรรมิการตรวจ่สุอบี้ โด้ยมิ้
นิางชุ่ติมิา กิจ่จ่ำานิงค่์ ผืู่ช่้ ่วยผืู่้จ่ัด้การใหัญ่ เป็นิผืู่้รับี้ผื่ิด้ช่อบี้

ข้อมิูลจ่่งกลายเป็นิสุินิทรัพย์ท�้สุาำ ค่ัญท้�ต้องได้้รับี้การปกป้องอย่างจ่ริงจ่ัง
หัลายประเทศได้้เพิ�มิข้อบี้ังค่ับี้และกฎหัมิายเพ่�อปกป้องคุ่้มิค่รองข้อมิูล
สุ่วนิบีุ้ค่ค่ลของลูกค่้า ธินิาค่ารได้้มิ้การด้ำาเนิินิการอย่างต่อเนิ่�องเพ่�อใหั้
ข้อมิูลได้้รับี้การปกป้องจ่ากการปลอมิแปลงและการละเมิิด้สุิทธิิในิการ
เข้าถื่ง รวมิถื่งการเปิด้เผื่ยข้อมิูลโด้ยไมิ่ได้้รับี้อนิุญาต ซึ่่�งธินิาค่ารได้้มิ้การ
เพิ�มิมิาตรการปกป้องคุ่้มิค่รองข้อมิูลสุ่วนิบีุ้ค่ค่ลของลูกค่้ารวมิถื่งข้อมิูล
ของธินิาค่ารด้้วย ธินิาค่ารจ่่งได้้กาำ หันิด้นิโยบี้ายด้้านิการรักษีาค่วามิมิันิ� ค่ง
ปลอด้ภัยข้อมิูลและการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ
และด้ำาเนิินิการยกระด้ับี้ค่วามิพร้อมิในิการกำากับี้ดู้แลและบี้ริหัารจ่ัด้การ
ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ โด้ยสุอด้ค่ล้องตามิกรอบี้การบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ เพ่�อเพิ�มิข้ด้ค่วามิสุามิารถืในิการบี้ริหัารค่วามิ
เสุ้ย� งด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ (IT Risk Management) และค่วามิมิันิ� ค่ง
ปลอด้ภัยของสุารสุนิเทศและค่วามิมิันิ� ค่งปลอด้ภัยทางไซึ่เบี้อร์ (Information
Security and Cyber Security) ใหั้เป็นิไปอย่างเหัมิาะสุมิทัง� องค่์กร โด้ย
การสุร้างกรอบี้การด้ำาเนิินิการในิด้้านิต่าง ๆ ได้้แก่ การปรับี้ปรุงเทค่โนิโลย้
ด้้านิค่วามิมิั�นิค่งปลอด้ภัยใหั้ทันิสุมิัยอยู่เสุมิอ เช่่นิ การกำาหันิด้นิโยบี้าย
ด้้านิการรักษีาค่วามิันิ� ค่งปลอด้ภัยสุำาหัรับี้บี้ริการค่ลาวด้์ ไบี้โอเมิทริก และ
บี้ล็อกเช่นิ เป็นิต้นิ การประเมิินิค่วามิเสุ้ย� งและปรับี้เปล้ย� นิกรอบี้การประเมิินิ
ค่วามิเสุ้�ยงตามิสุถืานิการณ์์อย่างเหัมิาะสุมิ การสุร้างค่วามิตระหันิักและ
ค่วามิรูค่้ วามิสุามิารถืด้้านิค่วามิมิันิ� ค่งปลอด้ภัยใหั้กบี้ั บีุ้ค่ลากรของธินิาค่าร
รวมิถื่งลูกค่้าหัร่อผืู่ใ้ ช่้บี้ริการของธินิาค่ารอยูเ่ สุมิอ การพัฒนิาแผื่นิการเตร้ยมิ
ค่วามิพร้อมิรับี้มิ่อภัยทางไซึ่เบี้อร์ในิรูปแบี้บี้ต่างๆ เพ่�อท้�จ่ะลด้ผื่ลกระทบี้
จ่ากภัยทางไซึ่เบี้อร์ได้้อย่างมิ้ประสุิทธิิภาพและรวด้เร็ว การเสุริมิสุร้างค่วามิ
ร่วมิมิ่อกับี้หันิ่วยงานิภายนิอกเพ่�อเสุริมิค่วามิพร้อมิค่วามิสุามิารถืในิการ
รับี้มิ่อ รวมิทั�งค่วามิสุามิารถืในิการจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยงทางไซึ่เบี้อร์ได้้อย่าง
มิ้ประสุิทธิิผื่ลมิากข่นิ�

การรักษาคืวามปัลอดภูัยของข้อมูล
เทค่โนิโลย้ท�้มิ้การพัฒนิาอย่างรวด้เร็วทำาใหั้สุภาพแวด้ล้อมิในิการทำางานิ
การด้ำาเนิินิช่้วิตเปล้�ยนิไปอย่างมิ้นิัยสุำาค่ัญ นิอกจ่ากนิั�นิ ยังช่่วยสุนิับี้สุนิุนิ
ใหั้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ใหั้เป็นิไปได้้อย่างรวด้เร็วและมิ้ประสุิทธิิภาพ ช่่วย
อำานิวยค่วามิสุะด้วกในิการใช่้งานิ แต่ขณ์ะเด้้ยวกันิการใช่้เทค่โนิโลย้
ท้�เพิ�มิข่�นิอาจ่เป็นิสุาเหัตุในิการสุร้างค่วามิเสุ้ยหัายและกระทบี้กับี้ธิุรกิจ่
ของคู่่ค่้าทางธิุรกิจ่ กระทบี้กับี้ค่วามิเช่่�อมิั�นิของลูกค่้า ผืู่้ใหั้บี้ริการ และ
ผืู่้ มิ้ สุ่ ว นิได้้ สุ่ ว นิเสุ้ ย ของธินิาค่าร การเช่่� อ มิโยงธิุ ร กิ จ่ และบี้ริ ก ารผื่่ า นิ
โลกไซึ่เบี้อร์ ก็เป็ นิอ้กด้้านิของค่วามิเสุ้�ยงท้�มิาพร้อมิกันิกับี้ภัยคุ่กค่ามิ
ทางไซึ่เบี้อร์ท้�ทว้ค่วามิรุนิแรงและค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิมิากข่�นิ

ธินิาค่ารใหั้ ค่ วามิสุำา ค่ั ญ กั บี้ การรั ก ษีาค่วามิปลอด้ภั ย ของข้ อ มิู ล ไมิ่ ว่า
จ่ะเป็นิข้อมิูลลูกค่้าหัร่อข้อมิูลทางธิุรกิจ่เพ่�อรักษีาค่วามินิ่าเช่่�อถื่อและ
ค่วามิไว้วางใจ่ทัง� จ่ากลูกค่้า คู่ค่่ า้ และผืู่ร้ ว่ มิมิ่อทางธิุรกิจ่ โด้ยธินิาค่ารได้้จ่ด้ั ทำา
คู่มิ่ อ่ การรักษีาค่วามิปลอด้ภัยของข้อมิูล ซึ่่ง� เป็นิการอธิิบี้ายถื่งข้อค่วรปฏิิบี้ตั ใิ นิ
การรักษีาค่วามิปลอด้ภัยของข้อมิูลจ่ากการนิำาข้อมิูลไปใช่้ในิทางมิิช่อบี้ เพ่อ�
ใหั้ผื่บีู้้ ริหัารและพนิักงานิของธินิาค่ารมิ้ค่วามิเข้าใจ่ในิการรักษีาค่วามิปลอด้ภัย
ของข้อมิูลของธินิาค่าร ไมิ่ว่าจ่ะเป็นิค่วามิปลอด้ภัยของทรัพย์สุินิข้อมิูล
การเข้าถื่งข้อมิูล และระบี้บี้ค่วามิปลอด้ภัยด้้านิกายภาพ ค่วามิปลอด้ภัย
ด้้านิการสุ่อ� สุาร การบี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้ย� งด้้านิค่วามิปลอด้ภัยของข้อมิูล
การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่อย่างต่อเนิ่อ� ง เป็นิต้นิ

ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้การรักษีาค่วามิมิั�นิค่งปลอด้ภัยทางไซึ่เบี้อร์
(Cyber Security) ขณ์ะเด้้ยวกันิยังตระหันิักถื่งค่วามิสุำาค่ัญในิการเสุริมิสุร้าง
กระบี้วนิการรักษีาค่วามิมิั�นิค่งปลอด้ภัยทางไซึ่เบี้อร์เพ่�อใหั้มิ้กระบี้วนิการ
จ่ัด้การกำากับี้ดู้แลท้�มิ้ประสุิทธิิภาพ เสุริมิสุร้างศักยภาพใหั้กับี้บีุ้ค่ลากรในิ
การรับี้มิ่อกับี้ภัยคุ่กค่ามิท้�ซึ่ับี้ซึ่้อนิและมิ้การเปล้�ยนิแปลงอย่างรวด้เร็ว
และมิ้การเสุริมิเทค่โนิโลย้ทท้� นิั สุมิัยอย่างสุมิำ�าเสุมิอเพ่อ� ใหั้เกิด้ประสุิทธิิผื่ล
และมิ้ค่วามิย่ด้หัยุนิ่ เพ้ยงพอต่อการปรับี้เปล้ย� นิใหั้สุอด้รับี้กับี้สุภาพการณ์์
ภัยคุ่กค่ามิไซึ่เบี้อร์ในิปัจ่จุ่บี้ันิและอนิาค่ต

การดำาเนึ่ินึ่การในึ่เรื�องที่่�เก่�ยวกับคืวามขัดแย้งที่างผลปัระโยชื้นึ่์และ
การรายงานึ่การม่สี่่วนึ่ได้เสี่่ยของกรรมการ
ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญต่อการปฏิิบี้ตั แิ ละการมิ้หัลักปฏิิบี้ตั เิ พ่อ� ค่วบี้คุ่มิดู้แล
และจ่ัด้การในิเร่อ� งท้มิ� ผื่้ ลประโยช่นิ์ขด้ั แย้งตามิหัลักเกณ์ฑ์์ทท้� างการกำาหันิด้

ในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ในิปัจ่จุ่บี้ันิ จ่ำาเป็นิต้องใช่้ข้อมิูลในิการวิเค่ราะหั์เพ่�อ
กำาหันิด้กลยุทธิ์ ออกแบี้บี้บี้ริการใหั้เหัมิาะสุมิกับี้ค่วามิต้องการของลูกค่้า

ธินิาค่ารกำาหันิด้ใหั้กรรมิการและผืู่บี้้ ริหัารระด้ับี้สุูงจ่ัด้ทำารายงานิการมิ้สุว่ นิ
ได้้เสุ้ย โด้ยแจ่้งข้อมิูลการถื่อหัุ้นิของตนิเอง คู่่สุมิรสุ และบีุ้ตรท้�ยังไมิ่บี้รรลุ
นิิติภาวะ และการเป็นิกรรมิการในิกิจ่การต่าง ๆ ของตนิเองและคู่่สุมิรสุ
รวมิทั�งข้อมิูลอ่�นิเก้�ยวกับี้การมิ้สุ่วนิได้้เสุ้ยของตนิ ซึ่่�งข้อมิูลด้ังกล่าวเป็นิ
สุ่วนิหันิ่�งของการค่วบี้คุ่มิดู้แลการทำาธิุรกรรมิระหัว่างธินิาค่ารกับี้บีุ้ค่ค่ล
ท้�กรรมิการหัร่อผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงของธินิาค่ารมิ้สุ่วนิได้้เสุ้ยหัร่อมิ้สุ่วนิ

รายงานประจำาปี 2563 —

เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งกี่ารรายงานข้้อมูลกี่ารทั้ำาธุุรกี่รรมดั้งกี่ล่าวในแบบแสดัง
รายกี่ารข้้อมูลประจำำาปี กี่ารทั้ำารายกี่ารทั้่�เกี่่�ยวโยงกี่้นข้องกี่รรมกี่ารและ
ผูู้้บริหารระดั้บสูงเป็นไปตามหล้กี่เกี่ณฑ์์ทั้่�สำาน้กี่งานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากี่้บ
หล้กี่ทั้ร้พย์และตลาดัหล้กี่ทั้ร้พย์กี่ำาหนดั ทั้้�งน่� ในกี่รณ่ทั้่�คณะกี่รรมกี่าร
ธุนาคารต้องพิจำารณาเร่อ� งทั้่เ� กี่ิดัหร่ออาจำเกี่ิดัความข้้ดัแย้งทั้างผู้ลประโยชน์
หร่อรายกี่ารทั้่�เกี่่�ยวโยงกี่้นหร่อรายกี่ารระหว่างกี่้น กี่รรมกี่ารทั้่�ม่ส่วน
เกี่่ย� วข้้องจำะไม่เข้้าร่วมกี่ารพิจำารณาอนุมต้ ริ ายกี่ารน้น� และไม่มกี่่ ารกี่ำาหนดั
เง่�อนไข้ใดัทั้่�ม่ล้กี่ษณะพิเศษไปจำากี่ปกี่ติเพ่�อกี่รรมกี่ารทั้่�ม่ส่วนเกี่่�ยวข้้อง
7. รัักษาความน่่าเชื่่อ
� ถื่อทางการัเงิน่และการัเปิิดเผยข้้อมูล

ธุนาคารตระหน้กี่ถึึงความสำาค้ญข้องกี่ารเปิดัเผู้ยสารสนเทั้ศเน่�องจำากี่
เป็นเร่�องทั้่�ม่ผู้ลกี่ระทั้บต่อกี่ารต้ดัสินใจำข้องผูู้้ลงทัุ้นและผูู้้ม่ส่วนไดั้เส่ย
คณะกี่รรมกี่ารธุนาคารยึดัม้�นแนวปฏิิบ้ติเกี่่�ยวกี่้บกี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลโดัย
กี่ำากี่้บและดัูแลให้ระบบกี่ารจำ้ดัทั้ำารายงานทั้างกี่ารเงินและกี่ารเปิดัเผู้ย
ข้้อมูลต่าง ๆ ม่ความถึูกี่ต้อง เพ่ยงพอ เช่�อถึ่อไดั้และทั้้นเวลาโดัยเป็น
ไปตามกี่ฎหมายและกี่ฎเกี่ณฑ์์ ทั้่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เพ่� อให้ ผูู้้ใช้ ข้้อ มู ลทั้างกี่าร
เงิ น ไดั้ ร้ บ สารสนเทั้ศอย่ า งเทั้่ า เทั้่ ย มกี่้ น ธุนาคารพิ จำ ารณาค้ ดั เล่ อ กี่
บุคคลทั้่�ม่ความรู้ ความสามารถึ ม่ประสบกี่ารณ์ทั้่�เหมาะสมกี่้บหน้าทั้่�
ความร้ บ ผู้ิ ดั ชอบในกี่ารดัู แ ลความน่ า เช่� อถึ่ อทั้างกี่ารเงิ น และกี่ารเปิ ดั
เผู้ยข้้อมูล โดัยม่กี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลทั้างกี่ารเงิน อาทั้ิ รายงานประจำำาปี
งบกี่ารเงิน แบบแสดังรายกี่ารข้้อมูลประจำำาปี (แบบ 56-1) คำาอธุิบายและ
กี่ารวิเคราะห์ข้องฝ่่ายจำ้ดักี่าร (Management Discussion and Analysis
: MD&A) ผู้่านช่องทั้างข้องตลาดัหล้กี่ทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ย และใน
เว็บไซต์ข้องธุนาคาร www.bangkokbank.com โดัยแสดังข้้อมูลทั้่�เป็น
ปัจำจำุบ้นเพ่�อสะทั้้อนฐานะกี่ารเงินและผู้ลกี่ารดัำาเนินงานอย่างสมำ�าเสมอ
ทั้้�งน่� กี่ารเผู้ยแพร่ข้้อมูลทั้่�อาจำกี่ระทั้บต่อกี่ารต้ดัสินใจำลงทัุ้น กี่ระทั้บต่อ
สิทั้ธุิประโยชน์ข้องผูู้้ถึ่อหุ้นหร่อผูู้้ลงทัุ้น จำะเปิดัเผู้ยเม่�อข้้อมูลดั้งกี่ล่าวไดั้
ม่กี่ารเผู้ยแพร่อย่างเป็นทั้างกี่ารต่อตลาดัหล้กี่ทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ยแล้ว
อนึ�ง ธุนาคารไดั้ม่กี่ารกี่ำาหนดัผูู้้ม่สิทั้ธุิในกี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลต่อสาธุารณะ
โดัยแบ่งเป็นข้้อมูลทั้างกี่ารเงินและข้้อมูลทั้่�ไม่ใช่ทั้างกี่ารเงิน เพ่�อให้กี่าร
ส่�อความข้องธุนาคารม่ความช้ดัเจำน ถึูกี่ต้อง โปร่งใสและทั้้นต่อเหตุกี่ารณ์

คณะกี่รรมกี่ารธุนาคารไดั้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในกี่ารเปิ ดั เผู้ยข้้ อ มู ล
ทั้างกี่ารเงิน โดัยพิจำารณาถึึงผู้ลกี่ารประเมินความเพ่ยงพอข้องระบบ
กี่ารควบคุมภายใน ความเห็นข้องผูู้้สอบบ้ญช่ในรายงานทั้างกี่ารเงินและ
ข้้อส้งเกี่ตข้องผูู้้สอบบ้ญช่ ความเห็นข้องคณะกี่รรมกี่ารตรวจำสอบ รวมถึึง
ความสอดัคล้องกี่้บกี่ลยุทั้ธุ์และนโยบายข้องธุนาคาร
นอกี่จำากี่น่� ธุนาคารไดั้จำ้ดัระบบกี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลรายกี่ารทั้่�เกี่่�ยวข้้องกี่้บ
กี่รรมกี่ารเพ่�อให้ม่กี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลส่วนตนอย่างถึูกี่ต้องตามหล้กี่เกี่ณฑ์์
ข้องสำาน้กี่งานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากี่้บหล้กี่ทั้ร้พย์และตลาดัหล้กี่ทั้ร้พย์
ธุนาคารไดั้ จำ้ดั ให้ ม่ห น่ ว ยงานน้ กี่ ลงทัุ้ น ส้ ม พ้ น ธุ์ เ พ่�อ ทั้ำา หน้ า ทั้่�เ ปิ ดั เผู้ย
ข้้ อ มู ล ทั้างกี่ารเงิ น และข้้ อ มู ล ทั้่� ไ ม่ ใช่ ข้้ อ มู ล ทั้างกี่ารเงิ น ข้องธุนาคาร
ซึ� ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กี่ารลงทัุ้ น ข้องผูู้้ ถึ่ อ หุ้ น น้ กี่ ลงทัุ้ น น้ กี่ วิ เ คราะห์
หล้กี่ทั้ร้พย์ และบริษทั้้ จำ้ดัอ้นดั้บความน่าเช่อ� ถึ่อทั้้ง� ชาวไทั้ยและต่างประเทั้ศ
ตามแนวทั้างกี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูลทั้่�สอดัคล้องกี่้บหล้กี่กี่ารเปิดัเผู้ยข้้อมูล
ข้องธุนาคารและข้้อกี่ำาหนดัข้องทั้างกี่ารทั้่�เกี่่�ยวข้้อง เพ่�อให้ม�้นใจำว่ากี่าร
เปิดัเผู้ยข้้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสม เทั้่าเทั้่ยมกี่้น และทั้้นเวลา ผู้่าน
ช่องทั้างข้องตลาดัหล้กี่ทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ย และในเว็บไซต์ข้องธุนาคาร
www.bangkokbank.com รวมถึึงจำ้ดักี่ิจำกี่รรมน้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์ เช่น
กี่ารประชุมกี่้บน้กี่วิเคราะห์หล้กี่ทั้ร้พย์และน้กี่ลงทัุ้น จำากี่สถึานกี่ารณ์กี่าร
แพร่ระบาดัข้องโรคโควิดั-19 หน่วยงานน้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์จำงึ ดัำาเนินกี่ิจำกี่รรม
น้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์ในรูปแบบวิถึ่ช่วิตใหม่ (New Normal) โดัยจำ้ดักี่ารประชุม
กี่้บน้กี่วิเคราะห์หล้กี่ทั้ร้พย์ น้กี่ลงทัุ้น และบริษ้ทั้จำ้ดัอ้นดั้บความน่าเช่�อถึ่อ
แบบเสม่อนจำริง (Virtual Meeting) รวมถึึงกี่ารประชุมผู้่านทั้างโทั้รศ้พทั้์ โดัย
กี่รรมกี่ารผูู้้จำ้ดักี่ารใหญ่ กี่รรมกี่ารรองผูู้้จำ้ดักี่ารใหญ่ และผูู้้บริหารระดั้บสูง
ข้องธุนาคารไดั้ให้ความสำาค้ญในกี่ารเข้้าร่วมกี่ิจำกี่รรมต่าง ๆ กี่้บหน่วยงาน
น้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์ ดั้งน่�

รููปแบบการูเข้้าพบ
กี่ารเข้้าพบกี่้บน้กี่ลงทัุ้นและน้กี่วิเคราะห์หล้กี่ทั้ร้พย์ (Company Visit/ One-on-One Meeting)
กี่ารประชุมทั้างโทั้รศ้พทั้์ (Conference Call)
กี่ารประชุมกี่้บน้กี่วิเคราะห์หล้กี่ทั้ร้พย์และน้กี่ลงทัุ้นกี่ลุม่ ย่อย (Group Analyst and Investor Meeting)
กี่ารเข้้าร่วมงานประชุมน้กี่ลงทัุ้น (Investor Conference)
กี่ารเข้้าร่วมงานประชุมน้กี่ลงทัุ้นเสม่อนจำริง (Virtual Conference)
ข้้อมูลกี่ารติดัต่อหน่วยงานน้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์
หน่วยงานน้กี่ลงทัุ้นส้มพ้นธุ์ : ธุนาคารกี่รุงเทั้พ จำำากี่้ดั (มหาชน)
333 ถึนนส่ลม แข้วงส่ลม เข้ตบางร้กี่ กี่รุงเทั้พฯ 10500
โทั้รศ้พทั้์ : 0-2626-4981
โทั้รสาร : 0-2231-4890
อ่เมล : ir@bangkokbank.com
เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com
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จำำานวนครู้�ง

จำำานวนบรูิษั้ท

จำำานวนรูาย

5
215
5
3
5

6
219
201
78
140

11
274
256
116
162
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

8. สำนิับสำนิ้นิการม่สำวั่ นิร่วัมและการสำือ
� สำารกับผูถิ
้ อ
ื ห้นิ
้

ธินิาค่ารใหั้ค่วามิสุำาค่ัญและปฏิิบี้ตั ติ อ่ ผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ทุกกลุมิ่ อย่างเท่าเท้ยมิกันิ โด้ย
ผืู่้ถื่อหัุ้นิทุกกลุ่มิได้้รับี้สุิทธิิพ่�นิฐานิ ได้้แก่ สุิทธิิในิการเข้าร่วมิประชุ่มิและ
ออกเสุ้ยงลงค่ะแนินิ สุิทธิิในิการรับี้เงินิปันิผื่ล สุิทธิิในิการรับี้ข้อมิูลข่าวสุาร
สุิทธิิในิการเล่อกตัง� และถือด้ถือนิกรรมิการ สุิทธิิในิการแต่งตัง� ผืู่สุ้ อบี้บี้ัญช่้และ
กำาหันิด้ค่่าจ่้าง เป็นิต้นิ นิอกจ่ากนิ้� ก่อนิการจ่ัด้การประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิัญ
ประจ่ำาปี ธินิาค่ารได้้เปิด้โอกาสุใหั้ผืู่้ถื่อหัุ้นิเสุนิอวาระการประชุ่มิ และ
เสุนิอช่่�อบีุ้ค่ค่ลท้�เหัมิาะสุมิเพ่�อแต่งตั�งเป็นิกรรมิการธินิาค่าร โด้ยปฏิิบี้ัติ
ตามิหัลักเกณ์ฑ์์ท้�ธินิาค่ารกำาหันิด้ซึ่่�งเผื่ยแพร่อยู่ในิเว็บี้ไซึ่ต์ของธินิาค่าร
และผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิารถืสุ่งค่ำาถืามิเก้�ยวกับี้วาระการประชุ่มิมิายังเลขานิุการ
บี้ริษีัทล่วงหันิ้าก่อนิวันิประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุ้นิ
ธินิาค่ารสุนิับี้สุนิุนิใหั้ผืู่้ถื่อหัุ้นิทุกกลุ่มิเข้าร่วมิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิเพ่�อการ
มิ้สุว่ นิร่วมิในิพิจ่ารณ์าเร่อ� งสุำาค่ัญต่าง ๆ ของธินิาค่าร โด้ยจ่ัด้การประชุ่มิ
ผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ในิวันิ เวลา และสุถืานิท้ท� สุ�้ ะด้วกต่อการเข้าร่วมิประชุ่มิ ในิกรณ์้ท�้
ผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ไมิ่สุามิารถืเข้าประชุ่มิด้้วยตนิเองได้้ ธินิาค่ารได้้จ่ด้ั ทำาหันิังสุ่อมิอบี้
ฉันิทะ เพ่อ� ใหั้ผื่ถืู้ อ่ หัุนิ้ สุามิารถืมิอบี้ฉันิทะใหั้บี้คุ่ ค่ลอ่นิ� เข้าร่วมิประชุ่มิแทนิได้้
ในิปี 2563 ธินิาค่ารจ่ัด้การประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิ 2 ค่รั�ง ได้้แก่
1. การประชุ่มิวิสุามิัญผืู่ถื้ ่อหัุ้นิค่รั�งท้� 1/2563 ในิวันิท้� 5 มิ้นิาค่มิ 2563
เพ่อ� ขออนิุมิตั จ่ิ ากผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ในิการเข้าซึ่่อ� กิจ่การ PT Bank Permata Tbk
จ่าก Standard Chartered Bank และ PT Astra International Tbk
2. การประชุ่มิสุามิัญผืู่้ถื่อหัุ้นิประจ่ำาปีค่รั�งท้� 27 ในิวันิท้� 10 กรกฎาค่มิ
2563 ซึ่่ง� เด้ิมิธินิาค่ารได้้กำาหันิด้จ่ัด้การประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุนิ้ สุามิัญประจ่ำาปี
ค่รั�งท้� 27 ในิวันิท้� 10 เมิษีายนิ 2563 แต่เนิ่�องจ่ากเกิด้การระบี้าด้
ของโรค่โค่วิ ด้ -19 เพ่� อ เป็ นิ การใหั้ ค่ วามิร่ ว มิมิ่ อ กั บี้ ภาค่รั ฐ ในิการ
ป้องกันิการแพร่ระบี้าด้ของโรค่จ่ากการรวมิตัวกันิของค่นิจ่ำานิวนิมิาก
ธินิาค่ารจ่่ ง ยกเลิ ก กำา หันิด้นิั ด้ ประชุ่ มิ ผืู่้ ถื่ อ หัุ้ นิ สุามิั ญ ประจ่ำา ปี
ในิวันิท้� 10 เมิษีายนิ 2563 โด้ยค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารได้้มิ้มิติอนิุมิัติ
จ่่ายเงินิปันิผื่ลค่รั�งท้� 2 ใหั้แก่ผืู่้ถื่อหัุ้นิแทนิการจ่่ายเงินิปันิผื่ลประจ่ำาปี
และเมิ่อ� สุถืานิการณ์์การแพร่ระบี้าด้ของโรค่โค่วิด้-19 ค่ล้ค่� ลายธินิาค่าร
จ่่งจ่ัด้การประชุ่มิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ สุามิัญประจ่ำาปีค่รัง� ท้� 27 ในิวันิท้� 10 กรกฎาค่มิ
2563 โด้ยกำาหันิด้มิาตรการและแนิวปฏิิบี้ตั ิในิการเข้าร่วมิประชุ่มิผืู่ถื้ อ่
หัุ้นิเพ่�อป้องกันิการแพร่ระบี้าด้ของโรค่โค่วิด้-19 ได้้แก่ การตรวจ่วัด้
อุณ์หัภูมิิของผืู่้เข้าร่วมิประชุ่มิ การเว้นิระยะหั่างของท้�นิ�ังและจ่ำากัด้
จ่ำานิวนิท้�นิ�ังในิหั้องประชุ่มิ การจ่ัด้เตร้ยมิแอกอฮอล์เจ่ลใหั้กับี้ผืู่้เข้า
ร่วมิประชุ่มิ การงด้บี้ริการอาหัารและเค่ร่�องด้่�มิ การงด้จ่ัด้ไมิโค่รโฟื้นิ
ใหั้กับี้ผืู่ถื้ ่อหัุ้นิ
ในิการจ่ัด้การประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิในิปี 2563 ธินิาค่ารได้้เผื่ยแพร่หันิังสุ่อ
เช่ิ ญ ประชุ่ มิ พร้ อ มิทั� ง เอกสุารประกอบี้การประชุ่ มิ และหันิั ง สุ่ อ มิอบี้
ฉันิทะทั�งฉบี้ับี้ภาษีาไทยและภาษีาอังกฤษี บี้นิเว็บี้ไซึ่ต์ของธินิาค่ารล่วง
หันิ้ าก่ อนิการประชุ่ มิ พร้อมิทั� งแจ่้ งใหั้ผืู่้ถื่อหัุ้ นิทราบี้ผื่่านิระบี้บี้ SET
Portal ของตลาด้หัลั ก ทรั พ ย์ แ หั่ ง ประเทศไทย (การประชุ่ มิ วิ สุ ามิั ญ
ผืู่้ถื่อหัุ้นิค่รั�งท้� 1/2563 เผื่ยแพร่บี้นิเว็บี้ไซึ่ต์ 22 วันิล่วงหันิ้าก่อนิการ
ประชุ่มิ การประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิสุามิัญประจ่ำาปีค่รั�งท้� 27 เผื่ยแพร่เอกสุาร

บี้นิเว็บี้ไซึ่ต์ 30 วันิล่วงหันิ้าก่อนิการประชุ่มิ) ได้้จ่ัด้สุ่งหันิังสุ่อเช่ิญประชุ่มิ
พร้อมิทัง� เอกสุารประกอบี้การประชุ่มิและหันิังสุ่อมิอบี้ฉันิทะใหั้แก่ผื่ถืู้ อ่ หัุนิ้
ล่วงหันิ้าทางไปรษีณ์้ย์ (การประชุ่มิวิสุามิัญผืู่้ถื่อหัุ้นิค่รั�งท้� 1/2563 จ่ัด้สุ่ง
17 วันิล่วงหันิ้าก่อนิการประชุ่มิ การประชุ่มิผืู่ถื้ ่อหัุ้นิสุามิัญประจ่ำาปีค่รั�งท้�
27 จ่ัด้สุ่ง 21 วันิล่วงหันิ้าก่อนิการประชุ่มิ) และลงประกาศในิหันิังสุ่อพิมิพ์
เป็นิเวลา 3 วันิติด้ต่อกันิ
ธินิาค่ารได้้นิาำ ระบี้บี้ Barcode มิาใช่้ในิการลงทะเบี้้ยนิและการนิับี้ค่ะแนินิ
และมิ้การจ่ัด้เตร้ยมิอากรแสุตมิป์สุาำ หัรับี้ผืู่้ถื่อหัุ้นิท้�ต้องการมิอบี้ฉันิทะ
ประธิานิกรรมิการทำาหันิ้าท้�เป็นิประธิานิในิท้�ประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิ โด้ยก่อนิเข้า
สุู่ระเบี้้ยบี้วาระการประชุ่มิ ประธิานิกรรมิการได้้มิอบี้หัมิายใหั้เลขานิุการ
บี้ริษีทั แจ่้งวิธิก้ ารออกเสุ้ยงลงค่ะแนินิและการนิับี้ค่ะแนินิใหั้ทป�้ ระชุ่มิทราบี้
การลงค่ะแนินิเสุ้ยงและการนิับี้ค่ะแนินิเสุ้ยงเป็นิไปอย่างเปิด้เผื่ย โด้ยใช่้
บี้ัตรลงค่ะแนินิและเก็บี้บี้ัตรลงค่ะแนินิเฉพาะกรณ์้ทผื่�้ ถืู้ อ่ หัุนิ้ ไมิ่เหั็นิด้้วย หัร่อ
งด้ออกเสุ้ยงเท่านิันิ� มิ้การค่ัด้เล่อกอาสุาสุมิัค่รผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ เป็นิสุักข้พยานิในิการ
นิับี้ค่ะแนินิร่วมิกับี้ตัวแทนิจ่ากสุำานิักงานิสุอบี้บี้ัญช่้ของธินิาค่าร ประธิานิ
กรรมิการได้้ด้าำ เนิินิการประชุ่มิตามิลำาด้ับี้ของระเบี้้ยบี้วาระในิหันิังสุ่อเช่ิญ
ประชุ่มิผืู่ถื้ อ่ หัุนิ้ ไมิ่มิก้ ารเพิมิ� วาระ แก้ไขหัร่อสุลับี้วาระ และเปิด้โอกาสุใหั้
ผืู่้ถื่อหัุ้นิซึ่ักถืามิและแสุด้งค่วามิค่ิด้เหั็นิในิแต่ละวาระได้้อย่างเต็มิท้� โด้ย
กรรมิการท้�เก้ย� วข้องได้้ตอบี้ข้อซึ่ักถืามิและช่้แ� จ่งต่อท้ป� ระชุ่มิ ในิวาระการ
เล่อกตัง� กรรมิการ การลงค่ะแนินิเสุ้ยงเล่อกตัง� ด้ำาเนิินิการเป็นิแบี้บี้รายบีุ้ค่ค่ล
ภายหัลังการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิเสุร็จ่สุิ�นิ ธินิาค่ารได้้แจ่้งมิติของท้�ประชุ่มิ
ผืู่้ถื่อหัุ้นิผื่่านิระบี้บี้ SET Portal ของตลาด้หัลักทรัพย์แหั่งประเทศไทย
และเผื่ยแพร่ บี้ นิเว็ บี้ ไซึ่ต์ ข องธินิาค่ารภายในิวั นิ ประชุ่ มิ ธินิาค่ารได้้
จ่ัด้ทำารายงานิประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิท้�บี้ันิท่กข้อมิูลเก้�ยวกับี้ผืู่้เข้าร่วมิประชุ่มิ
รายช่่�อกรรมิการและผืู่้บี้ริหัารท้�เข้าร่วมิประชุ่มิ ค่ำาถืามิ ค่ำาช่้�แจ่ง และ
ค่วามิค่ิด้เหั็นิของผืู่้ถื่อหัุ้นิท้�เป็นิสุาระสุำาค่ัญ ผื่ลการลงค่ะแนินิในิแต่ละ
วาระโด้ยแยกเป็นิค่ะแนินิเสุ้ยงท้�เหั็นิด้้วย ไมิ่เหั็นิด้้วย งด้ออกเสุ้ยงและ
บี้ัตรเสุ้ย และจ่ัด้สุ่งรายงานิการประชุ่มิผืู่้ถื่อหัุ้นิใหั้แก่ทางการท้�เก้�ยวข้อง
ภายในิ 14 วันินิับี้จ่ากวันิประชุ่มิ รวมิทั�งเผื่ยแพร่รายงานิการประชุ่มิ
ผืู่้ถื่อหัุ้นิทั�งภาษีาไทยและภาษีาอังกฤษีบี้นิเว็ปไซึ่ต์ของธินิาค่าร

