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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 ธนาคารกรุงไทยในฐานะสถาบันการเงินขนาดใหญ	่ ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ	 ได้ตระหนักถึง 
การก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีตามหลกับรรษัทภิบาล	(Corporate	Governance:	CG)	และการด�าเนินธรุกจิอย่างรบัผดิชอบต่อสังคม	(Corporate 
Social	Responsibility:	CSR)	 เพื่อให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	 ปัจจุบันคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม	ธนาคารกรุงไทย	มบีทบาทส�าคญัในการรเิริม่	ส่งเสรมิ	และผลกัดนัให้ธนาคารมกีารปฏบัิตต่ิอ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียม	 และพนักงานทุกคนด�าเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล	 ซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 ใส่ใจคุณธรรม	 และ 
มคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	อาท	ิสนบัสนุนด้านการศึกษา	การอนรุกัษ์ศลิปวัฒนธรรม	การปลูกจิตส�านกึให้เยาวชน 
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 	 จนทุกโครงการด้านบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารประสบความส�าเร็จ 
สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

	 ซึง่ผลจากการด�าเนนิการอย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง	ท�าให้ในปี	2556	ธนาคารได้รบัรางวัลเกีย่วกบัด้านบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ดังนี้	
 ➢	รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
 ➢	รางวัล	SET	Awards	of	Honor	(บรษัิททีมี่ความเป็นเลศิต่อเนือ่ง	2009-2013	ด้านการรายงานบรรษทัภบิาล)	จากตลาดหลักทรพัย์ 
	 	 แห่งประเทศไทย	ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
 ➢	ผลการประเมนิคณุภาพการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้อยูใ่นระดบัดเียีย่ม	จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
	 	 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 	
 ➢	รางวัล	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	2013	ระดับ	5	ดาว	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
	 	 บริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors:	IOD)	
 
	 จากรางวัลทีธ่นาคารได้รับ	สะท้อนให้เหน็ถงึการบริหารงานโดยยึดหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคาร	ซึ่งธนาคารมุ่งมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

	 	 	 (นางอรุณภรณ์	ลิ่มสกุล)		
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจำาปี 2556
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	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคารประกอบด้วย	กรรมการธนาคาร	จ�านวน	3	คน	ซึง่เป็นกรรมการอสิระ	2	คน 
และกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร	1	คน	โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ	มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศ 
ก�าหนด	อาท	ิการก�าหนดนโยบาย	หลกัเกณฑ์	และวธิกีารในการสรรหา	การก�าหนดแนวทางการประเมนิผล	การก�าหนดนโยบายการจ่าย 
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการธนาคาร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	และผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 ในปี	2556	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้มกีารประชมุทัง้สิน้	13	ครัง้	ซึง่มกีารด�าเนนิงานทีผ่่านการพิจารณาและ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว	ดังนี้

	 1.	 คดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดยจะค�านงึถงึขนาด	โครงสร้าง	และองค์ประกอบทีเ่หมาะสมกบัองค์กร 
	 	 รวมถงึการปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และในการสรรหากรรมการธนาคาร	จะสรรหาผูท้ีม่คีวามรู ้
	 	 ความเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ	ทีเ่หมาะสมกับการด�าเนนิกจิการของธนาคาร	พร้อมทัง้ตรวจสอบคณุสมบตั ิ
	 	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

	 2.	 พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร	และคณะกรรมการชุดย่อย	ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น	เพื่อ 
	 	 พจิารณาอนมุตั	ิโดยค�านงึถงึหลกัเกณฑ์	ผลประกอบการของธนาคาร	ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	 
	 	 และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 3.	 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร	 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร	 และ 
	 	 ขอความเหน็ชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย	โดยจะพจิารณาถึงคณุสมบติั	ความรู้	ความสามารถ	ทกัษะ	ประสบการณ์	ความเชีย่วชาญ 
	 	 ท่ีหลากหลาย	ภาวะผู้น�า	ตลอดจนวิสยัทศัน์และทศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร	รวมทัง้ด�าเนนิการให้มกีารจดัท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่ง	 
	 	 และความต่อเนื่องในการบริหารส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคาร 
	 	 และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 ประเมนิผลการปฏบิตังิานกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการชดุย่อย	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และผูม้อี�านาจในการจดัการ	เพ่ือเปรียบเทยีบ 
	 	 กบัเป้าหมายและหลกัเกณฑ์การปฏบิตังิานทีต่ัง้ไว้	และน�าเสนอค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณา 
	 	 อนุมตั	ิโดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรับผิดชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ผลการปฏบิตังิาน	และผลประกอบการโดยรวมของธนาคาร 
	 	 ตลอดจนค�านึงถึงการก�าหนดค่าตอบแทนตามอัตราตลาดในธุรกิจการธนาคาร

	 	 	 (นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

1.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะท�าให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน
รวมท้ังจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ
เชือ่ว่าการก�ากับดแูลกิจการทีด่จีะช่วยเพิม่มูลค่าแก่ผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ 
คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการให้การก�ากับดูแล
กิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ด�าเนินการด้าน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบั ยดึม่ันและปฏิบติัตามนโยบายการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้มีส่วนร่วมในกจิกรรมทีน่�าไปสูก่ารเป็น
องค์กรท่ีมวีฒันธรรมบรรษัทภิบาล จนเป็นท่ียอมรับจากหลากหลาย 
สถาบัน สะท้อนจากรางวัลบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ธนาคารได้รับมาอย่างต่อเน่ือง และมีหน่วยงานสนใจมา
ขอศึกษาดูงานเป็นประจ�า จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและก�าลงัใจ
ให้ธนาคารมุง่มัน่ทีจ่ะธ�ารงรกัษาไว้ซึง่วฒันธรรมบรรษัทภบิาลน้ีต่อไป

ส�าหรบัในปี 2556 ธนาคารได้มีการวางนโยบายด้านการต่อต้าน 
การทุจริต และการขยายการสร้างเครือข่ายด้านบรรษัทภิบาลสู่
บริษัทพันธมิตร ตลอดจนด�าเนินกิจกรรมส�าคัญๆ อย่างต่อเนื่อง 
อาทิ 

• การประเมนิผลการปฏบิตังิานตามหลกับรรษทัภบิาลของ 
  ทกุหน่วยงานในธนาคาร ซึง่เป็นเกณฑ์หนึง่ในการมอบรางวลั  
  CG Awards

• การประเมนิผลการปฏบิตังิานตามหลกับรรษทัภบิาลของ 
  บริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100% 

• การจดักจิกรรมวนั  CG DAY  ในวนัครบรอบการก่อตัง้ธนาคาร  
  (14 มนีาคม) เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านบรรษัทภบิาล  
  และมอบรางวัลโครงการ CG Awards ซึง่คณะกรรมการ 
  ธนาคาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารต่างให้ความส�าคญั 
  ในการเข้าร่วมงานนี้

• การก�าหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาล เป็น 1 ใน 10 วิชา ใน 
  เนือ้หาการเรยีนรู ้Core Course ทีใ่ช้ทดสอบพนกังานตาม 
  โครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของธนาคาร  
  โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

• การเผยแพร่บทความ ข่าวสารด้านบรรษัทภิบาลผ่านทาง  
  website ของธนาคาร และผ่านทาง Intranet รวมถึงส่ง 
  ตรงผ่าน E-mail ของพนักงาน

• การจดัประชมุสัญจรของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลงพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ  
  เพือ่มอบนโยบายและตดิตามการด�าเนนิงานด้าน CG & CSR

• การประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนแนวทางการด�าเนินงานด้าน 
  บรรษัทภิบาลกับหน่วยงานภายนอก

นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก�าหนด
แผนปฏิบัติการและมาตรการการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ มีการประเมินผลการปฏิบัติ

การก�ากับดูแลกิจการ		
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ตามนโยบายและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งติดตาม
และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตาม
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีทั้งในและต่าง
ประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

ธนาคารได้จัดท�านโยบายและแนวทางปฏิบตัิ
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 รวม 7 
ประการ ดังนี้

1)  Creation of Long Term Value:    
  สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

2)  Accountability:       
  แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3)  Responsibility:        
  รู้ส�านึกในหน้าที่

4)  Promotion of Best Practices:    
  ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

5) Equitable Treatment:      
  ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั

6) Transparency:        
  แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

7)  Social and Environmental Awareness:  
 ส�านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักบรรษัทภิบาล 7 ประการของธนาคาร 
เป็นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดทีีไ่ด้สือ่สาร
ไปยังพนักงานทุกระดับผ่านสื่อต่างๆ ของ
ธนาคาร และยงัได้ผสมผสานก�าหนดเป็นภารกจิ
ที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการด�าเนินงานตามหลัก
บรรษัทภิบาลของธนาคาร ซึ่งจะท�าให้มั่นใจ
ได้ว่าธนาคารได้ด�าเนินการตามแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการธนาคารทุกคน
ก็ได้ตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีการ
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่าง

รับผิดชอบต่อสังคม พนักงานทุกคนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้ธนาคารยังได้
มีส ่วนร่วมในการด�าเนินโครงการเพื่อรักษา 
สิง่แวดล้อม พฒันาชมุชน และสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 
สนบัสนนุภูมิปัญญาท้องถิน่เพือ่ให้การด�าเนนิ งาน
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างแท้จริง ซึ่งธนาคารได้พัฒนาโครงการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมในโครงการ
ต่างๆ และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้
แนวคิดการสร้างทุนทางปัญญา และที่ส�าคัญ
ธนาคารยังเชิญชวนให้สังคม ชุมชน และ
ผู ้ มีส ่วนได ้เสียอ่ืนๆ เข ้าร ่วมกิจกรรมของ
ธนาคารด้วย เพื่อให้เกิดกระแสและเป็นพลัง 
ผลักดันให้สังคมมีการต่ืนตัวที่จะใส่ใจซึ่งกัน
และกันและพร้อมจะแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา 
สิง่แวดล้อมทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้ ซึง่สามารถ
ดูรายละเอียดการด�าเนินงานด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมของธนาคารได้จากเอกสารรายงาน
การพัฒนาเพ่ือความย่ัังยืนประจ�าปี 2556 หรือ
ทาง www.ktb.co.th

2.		แนวทางปฏบิตัติามหลกัการก�ากบั
ดแูลกจิการของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนดไว้ครบทั้ง 5 หมวด ดังนี้

	 2.1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	

 ธนาคารให้ความส�าคัญถึงเรื่องการ
ปกป้องสิทธิของผู ้ถือหุ ้นและการส่งเสริมให ้
ผู ้ถือหุ ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธ ิ
พืน้ฐานตามกฎหมาย อนัประกอบด้วยสิทธใินการ
ซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการ
รับส่วนแบ่งเงนิปันผล สทิธใินการเข้าร่วมประชมุ
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
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ผู้ถอืหุ้น สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุ้น 
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งต้ังและ
ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของธนาคาร เช่น การ
อนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญ และมีผลต่อทิศทางใน
การด�าเนินธุรกิจของกิจการ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ รวมทั้งข้อบังคับของธนาคาร 
เป็นต้น

 นอกจากธนาคารจะให้สทิธทิีค่รอบคลมุ
สทิธขิัน้พืน้ฐานแก่ผู้ถอืหุ้นในด้านต่างๆ ทีจ่�าเป็น
ต้องมีแล้ว ธนาคารยังมีแนวปฏบิติัทีด่ใีนการดแูล 
ผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายด้าน
อืน่ๆ อกี เพือ่เป็นการส่งเสรมิและอ�านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น
มีสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการด�าเนินงาน 
นโยบายการบรหิารงาน และข้อมลูทีส่�าคญัผ่าน
ทาง Website ของธนาคาร ซึ่งสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและสะดวก การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยม
ชมกิจการ การเผยแพรข่้อมูลประกอบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ประมาณ 30 วนั ผ่าน Website ของธนาคาร 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนได้รบัข้อมลูใน

รูปแบบเอกสารจากธนาคาร และยังเปิดโอกาส
ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้
สามญัประจ�าปีก่อนการประชมุได้ และเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอื
ต้ังค�าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ 
วาระใดๆ ทัง้นีใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ ธนาคารได้ให้
ข้อมลูรายละเอยีดในเรือ่งดงักล่าวอย่างเพียงพอแก่
ผูถื้อหุน้ โดยในวาระทีผู่ถื้อหุน้มข้ีอสงสัย กส็ามารถ
ส่งค�าถามถึงกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชมุผ่าน
ทาง Website ของธนาคาร หรอืผ่านทางจดหมาย
ถึงคณะกรรมการได้โดยตรง

 ในวนัประชมุผู้ถือหุน้ ประธานในทีป่ระชุม 
จะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน 
การออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม 
และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และ
ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม 
หรือเกี่ยวข้องกับธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารก�าหนด
ให้ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุม 
ทกุครัง้ เพือ่ชีแ้จงผลการด�าเนนิงานและนโยบาย
บริหารงาน ตลอดจนตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้น 
ได้รับทราบในวันประชุมได้ทันที
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 ในปี 2556 ธนาคารจัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 โดย
นอกจากคณะกรรมการธนาคารจะเข้าร ่วม
ประชุมครบทุกคนแล้ว ผู้บริหารสายงานจ�านวน 
14 คน ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารสายงานบริหารการ
เงินในฐานะ Chief Financial Officer: CFO ได้
เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและให้เวลา
แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบการด�าเนินงานของธนาคาร สอบถาม 
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ 
ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อเสนอแนะที่ส�าคัญไว ้ในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้น�ามาเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบทาง Website ของธนาคารภายใน 30 วัน
หลังวันประชุม
	 2.2	การปฏบิติัทีเ่ท่าเทยีมกนัต่อผูถื้อหุน้	

 ธนาคารมนีโยบายทีจ่ะปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุน้
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถอืหุน้
ทุกกลุ่ม ท้ังผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน 
รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ ต่างได้รับการปฏิบัติที่ 
เท ่าเทียมกันในการใช ้สิทธิของตนในฐานะ 
ผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่าง 
เป็นธรรม ตามท่ีได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ธนาคารยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า 
3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 
ธันวาคมของทุกปี พร้อมข้อมูลประกอบการ
พจิารณาด้านคณุสมบตัแิละการให้ความยนิยอม
ของผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ อีกทัง้ผู้ถอืหุน้ยงัสามารถ
ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนได้ 

 ธนาคารห้ามเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่
ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะ
วาระส�าคัญที่ผู ้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ธนาคาร

เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช้หนังสือมอบ
ฉนัทะในการลงคะแนนเสยีงแทนได้ และได้เสนอ
ชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ 

 ส�าหรับมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของธนาคารในการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบ
ที่ชัดเจน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และบุคคลที่เก่ียวข้อง น�าข้อมูลภายในของ
ธนาคารไปใช้ในประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่
ให้บุคคลอืน่ทราบ รวมทัง้ยงัก�าหนดให้มกีารเกบ็
รักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์
อกัษร พร้อมทัง้แจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทกุคนใน
องค์กรถือปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใด

 นอกจากนี้  เพื่อความโปร ่งใสและ 
ตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้ก�าหนดแนวทาง
ให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้
เสียของตน และผู้ที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ 
ซึ่ งสอดคล ้องกับข ้อก�าหนดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
	 2.3	การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วน 

ได้เสีย

 2.3.1	 การปฏิบัติต่อกลุ่มได้กลุ่มเสีย
ต่างๆ

   ธนาคารได้ตระหนกัถงึสิทธแิละ
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร โดยได้ก�าหนดไว้เป็น 
ส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Website ธนาคาร เพื่อให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มได้รับรู้และยึดปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของธนาคาร สรุปได้ดังนี้
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   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น มุ่งมั่น
ด�าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถ
สร้างผลก�าไรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและ
โปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

   การปฏิบัติต่อลูกค้า มุ่งมั่นให้
บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มก�าลังความ
สามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
พร้อมให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยกิริยา
วาจาที่สุภาพ อ่อนโยน พร้อมทั้งยินดีรับฟัง
ปัญหา และพยายามค้นหาสาเหตุ และวิธีการ
แก้ไขปัญหาให้ลกูค้า รวมถงึการไม่เปิดเผยข้อมลู
หรือความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายก�าหนด
ให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์
อักษรจากลูกค้า

	 	 	 การปฏบัิตต่ิอเจ้าหนี	้มนีโยบาย 
ในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ฝาก
เงนิ ผู้ถือหุน้กู ้ และเจ้าหนีอ่ื้นๆ อย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ตาม
สัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วง
หน้า เพื่อร ่วมกันพิจารณาหาแนวทางการ
แก้ไข ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้น 
การเรียก รบั หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติ 
ในการค้า รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้ 
อย่างสม�า่เสมอ

  	 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ยึดหลักผล
ประโยชน์สูงสุดของธนาคารโดยไม่ค�านึงถึงผล
ประโยชน์ส่วนตน หรอืของพวกพ้องโดยให้ข้อมลู
ทีเ่ป็นจรงิอย่างครบถ้วนแก่ผูซ้ือ้หรอืขายทรัพย์สิน 
สินค้าและบริการ หลีกเลี่ยงการรับของก�านัล 
สนิน�า้ใจ การรบัเชญิไปในงานเล้ียงประเภทสังสรรค์ 
งานเล้ียงรับรอง การรับเชิญไปดูงานที่จัดข้ึน
ให้เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะอย่างเฉพาะ

เจาะจง ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้เพื่อป้องกันข้อครหา และการมีใจโน้มเอียงท่ี
จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ
ในโอกาสหลัง

  	 การปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจ
ธนาคาร มุง่มัน่ทีจ่ะปฏิบัตติามข้อตกลงทีไ่ด้ท�าไว้
กบัพนัธมติรทางธรุกจิของธนาคาร และให้ความ
ช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออ�านวยผลประโยชน์ 
ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

   การปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่ง ธนาคารไม่มี
นโยบายแข่งขนัด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลัน่แกล้ง 
หรอืบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิของคูแ่ข่ง ขณะเดยีวกนั
กห็ลีกเลีย่งการตกลงหรอืการพดูคุย ถกเถยีงกบั
พนักงานของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินอื่นๆ 
เก่ียวกับต�าแหน่งที่ต้ัง ภูมิประเทศ การตลาด 
การจดัสรรลกูค้า อตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนยีม
ต่างๆ รวมถึงผลิตภณัฑ์ บรกิาร หรอืแผนธรุกิจ
ต่างๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัทางธรุกจิ
ของธนาคาร

   ก า รปฏิ บั ติ ต ่ อ สั ง ค ม แล ะ 
สิ่งแวดล้อม ธนาคารพึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่ง
เป็นพลเมืองดี ประพฤติตนโดยค�านึงถึงหน้าที่
ความรบัผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อกีทัง้ 
ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากนี้ ธนาคารพร้อมให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์
ของประเทศชาติ

  	 การปฏบัิตต่ิอคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร คณะกรรมการและผูบ้รหิารของธนาคาร
ได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็น
แบบอย่างในการใช้สทิธแิละปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 
ตามกรอบท่ีธนาคารก�าหนดไว้ ขณะเดียวกัน 
ยังตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุม่ของธนาคารอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม
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	 	 	 การปฏิบัติต ่อพนักงาน ให ้
ความส�าคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
โดยจัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เปิด
โอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพ
อย่างเท่าเทียมกัน ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่อง 
เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ 
รวมถงึสวสัดกิารพนกังานให้อยู่ในระดับทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงกบับรษิทัชัน้น�าทัว่ไป มีการปรับปรุงวธีิ
การเรยีนรู ้โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงาน ให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ
อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ความส�าคัญในความ
ปลอดภยัของพนกังาน โดยการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัและเอ้ือต่อการท�างาน 
มีการก�าหนดมาตรการความปลอดภัยที่ต้อง
ด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายและทีธ่นาคาร
ก�าหนดขึน้ รวมท้ังก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานจดัท�า 
คูม่อืแผนฉกุเฉนิเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏบิตัใินการ
รักษาความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สินของ
ธนาคาร ทัง้ในสถานการณ์ปกต ิหรอืเมือ่เกดิวกิฤต 
เป็นต้น นอกจากน้ี ยังส่งเสรมิสนบัสนนุให้พนกังาน
ปฏิบัตต่ิอกนัด้วยการให้เกยีรตซิึง่กนัและกนัตาม
แนวทางทีก่�าหนดไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณพนกังาน 
ส�าหรับสวัสดิการพนักงาน ธนาคารมีนโยบาย 
ส่งเสรมิให้พนักงานมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ โดยการ
จัดสวัสดิการประเภทต่างๆ เช่น จัดให้มีสถาน
พยาบาลธนาคารเพ่ือให้บรกิารตรวจรกัษาพยาบาล
แก่พนักงาน ครอบครัว และผู้เกษียณอายุ ให้เงนิ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยการ
วปัิสสนากรรมฐาน และให้เงนิกู้สวสัดกิาร เป็นต้น

   การปฏบัิติต่อภาครัฐ สนับสนุน
การด�าเนนิงานภาครฐั และปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์
และนโยบายของหน่วยงานก�ากับ ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วม
เสริมสร้างความมั่นคงและเจริญเติบโตให้กับ
ประเทศชาติ

	 2.3.2		 การเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสีย
มีส่วนร่วม

   ธนาคารสนับสนุนให้ผู ้มีส่วน
ได้เสีย ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว 
ประชาชนท่ัวไป มีโอกาสเข้าร ่วมกิจกรรม
อย่างเต็มท่ี โดยธนาคารได้ด�าเนินกิจกรรมใน
วาระและโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ผู ้มีส่วนได้เสีย
มีโอกาสเข ้าร ่วมกิจกรรมทั้งโดยสิทธิ เช ่น  
ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอวาระหรือ
ผู้เหมาะสมที่จะมาเป็นกรรมการของธนาคาร 
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ด�าเนินโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือกิจกรรม CSR 
(Corporate Social and Responsibility) ของ
ธนาคาร ดังเช่น โครงการ “กรุงไทยสานฝัน 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคาร
ให้การสนับสนุนโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาศาสตร์ โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” 
ส�าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ในการแข่งขนั
ประกวดแผนธุรกิจ โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้า
สีขาว” เป็นโครงการส�าหรับ นิสิต นักศึกษา 
ทั่วประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันจัดท�าโครงงาน 
การด�าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีง โครงการ “กรงุไทยสานศิลปวฒันธรรม” 
เป็นการสนับสนุนการจัดงานแสดงศิลปกรรม 
แห่งชาติ เพื่อให้ศิลปินไทยได้มีก�าลังใจที่จะ
พัฒนาผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
โดยในทกุโครงการดงักล่าวนัน้ ธนาคารสนบัสนนุ
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และ
ครอบครัว ตลอดจนลูกค้า นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ และประชาชน ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่

	 2.3.3		 การแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน 
     คณะกรรมการมี เป ้าหมาย

ในการด�าเนินธุรกิจให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมี
ความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ
กับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ของธนาคารได้โดยตรง อาทิ ลูกค้าและ
ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสหรือ
แสดงความเห็นต ่อธนาคารได ้ โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับข้อร้อง
เรียนจากผู ้มีส ่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  • ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ หรอื กรงุไทยโฟน 
1551 และ 0-2501-4499 ส�าหรับลูกค้าจาก 
ต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 

 • งานรบัเรือ่งร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 
0-2208-8989 (วนัจนัทร์-วนัศกุร์ในเวลาท�าการ 
8:30 -16:30 น.)

 • http://www.contactcenter.ktb.co.th 
หรือ E-mail: call.callcenter@ktb.co.th  
  • E-mail : compliant.center@ktb.co.th 

 • โทรสาร: 0-2256-8170
 • ทางจดหมาย บมจ. ธนาคารกรงุไทย 

35 อาคารนานาเหนอื ชัน้ 8 ส�านกัคณะกรรมการ
ธนาคารและผู ้ถือหุ ้น ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
หรือ ตู้ ปณ. 44 ศฝ.หัวล�าโพง กทม. 10331 

 • แบบสอบถามการส� ารวจความ
พึงพอใจของลูกค้า โดยฝ่ายจัดการจะเป็น
ผู ้รวบรวมข้อร้องเรียน และน�าเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง  
  • ส�าหรับพนกังาน สามารถแจ้งเบาะแส
หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
และผู ้บริหารโดยตรงทางอี เมลของคณะ 
กรรมการและผู้บริหาร ซึง่จะม ีE-Mail Address 
ในระบบ Intranet ของธนาคาร รวมถึง 
ช่องทางร้องเรียนอื่นอีก ดังนี้ 

  - ทาง E-Mail:hr.care@ktb.co.th 
ซึ่ งดู แลโดยผู ้บ ริหารสายงานทรัพยากร 
บุคคลและบรรษัทภิบาล ผู ้บริหารกลุ ่ม
ทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารฝ่ายสวัสดิการ
และพนักงานสัมพันธ์ 

  - ทาง Hotline โทรศพัท์หมายเลข 
0-2208-7606-9 ซึง่ดแูลโดยฝ่ายสวสัดกิารและ
พนักงานสัมพันธ์

  - ทาง E-Mail: We.lovektb@ktb.
co.th ซึ่งดูแลโดยผู้บริหารฝ่ายสวัสดิการและ
พนักงานสัมพันธ์
	 2.4	การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส	

	 2.4.1	 การเป ิดเผยข ้อมูลตามข ้อ
ก�าหนดของการเป็นบริษัทจ�ากัด

   ธนาคารได้ดแูลให้มกีารเปิดเผย 
ข้อมูลส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูล
ทางการเงนิและข้อมลูอืน่ๆ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ตามข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจาก
จะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 
(แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น�าเสนอ
ทางเว็บไซต์ของธนาคารทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกัน
และเชื่อถือได้

   ข้อมูลส�าคัญที่ธนาคารเปิดเผย 
เช่น การท�าหน้าทีข่องกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 
ประวัติการอบรมของกรรมการ บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา 
และความเห็นจากการท�าหน้าที่ นโยบายและ
จ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูสะท้อนภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ของแต่ละคน โครงสร้างผู้ถอืหุ้น การด�าเนนิธรุกจิ 
ผลประกอบการ นโยบาย การก�ากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ เป้าหมายการด�าเนิน
ธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคม เป็นต้น

 



130

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบและ 
ให้ข้อมลูต่อนักวิเคราะห์และผูล้งทนุในโอกาสต่างๆ ดงันี้

ข้อมูลการติดต่อกับฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์:  0-2208-3668-9   
โทรสาร:  0-2256-8800
E-Mail:  ir@ktb.co.th
ที่อยู่:  บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชั้น 6 
   เลขที่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เว็บไซต์:  http://www.ktb.co.th เลือก “นักลงทุนสัมพันธ์”

 นอกจากนี ้ธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายส่ือสารองค์กรและ
ภาพลักษณ์ รบัผดิชอบเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารผ่านส่ือมวลชน
ในโอกาสต่างๆ ในปี 2556 ดังนี้

	 2.5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

  คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดทิศทาง กลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจ ควบคุมและตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ดูแลการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�านึกที่จะดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวัง 
คณะกรรมการมคีวามรับผิดชอบต่อผลการปฏบิติัหน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้ 
และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ความ 

	 	 2.4.2		 การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชดุย่อย

  • โครงสร้างกรรมการของธนาคาร ขอบเขตอ�านาจ
หน้าท่ี รวมถงึรายชือ่และประวติัของคณะกรรมการชดุย่อยได้แสดง
รายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กร หน้า 12 - 13 หัวข้อ
ประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป 
หน้า 25 - 32 และหัวข้อโครงสร้างผู้ถอืหุน้และโครงสร้างการจดัการ 
หน้า 84-96

  • กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินของธนาคาร คอื นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ 
ซึง่ประวตั ิคณุวฒุทิางการศกึษา การอบรม และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงนิ ได้แสดงไว้ในหัวข้อประวตัคิณะกรรมการธนาคาร 
และผูบ้รหิารระดบัสงูโดยสงัเขป หน้า 29 - 30

  • ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนท�าหน้าทีท่บทวน โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัภาวะความรบัผดิชอบของกรรมการ สถานะทางการ
เงนิของธนาคาร เทียบเคยีงได้กบับริษัทในกลุม่ธรุกจิระดบัเดยีวกนั 
และต้องเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ โดยแสดงรายละเอยีด
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างผูถื้อหุน้และโครงสร้างการจัดการ หน้า 99 - 102

  •  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 
สามารถสะท้อนได้จากการที่ธนาคารได้รับรางวัล คณะกรรมการ
รฐัวสิาหกจิดเีด่น จากส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ
กระทรวงการคลงั รางวัลบริษัททีมี่ความเป็นเลศิต่อเนือ่งในปี 2552 
- 2556 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (SET Awards of Honor) จาก
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร และ
รางวลั Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
2013 ระดบั 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors: IOD)

	 2.4.3		 งานผู้ลงทนุสัมพนัธ์
   ธนาคารจัดให้ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุน

สมัพนัธ์ (Financial Institutions & Investor Relations Department) 
ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลือ่นไหวของธนาคารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้ทีเ่กีย่วข้องทุกกลุม่ 
ท้ังผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห ์
หลกัทรพัย์ ผูจ้ดัการกองทนุทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครฐัท่ีเกีย่วข้องอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และทัว่ถงึ ผ่านกจิกรรม
สือ่สารท่ีหลากหลาย ซ่ึงในปี 2556 ธนาคารโดยผูบ้รหิารระดบัสูงและ 

การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-One 
 Meeting & Conference Call) 110
การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม 
 (Analyst Meeting & Fund Meeting) 8
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและ
 ผู้ลงทุน (Road Show) 6
	 	 	 	 รวม	 124

รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครั้ง

ข่าวเผยแพร่ (Press Release) 107
การแถลงข่าว (Press Conference) 22
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Press Interview) 39 
	 	 	 	 รวม	 168

รูปแบบการเผยแพร่ จ�านวนครั้ง
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ที่ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจ
โดยไม่จ�ากัด จึงได้มีการแยกบุคคลที่ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ี
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผูด้แูลให้ระบบงาน
กจิกรรมต่างๆ ของธนาคารด�าเนนิไปในลักษณะ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
  คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย
คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร อีกทั้งกรรมการ 
ทุกท่านยังได้อุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรบัผดิชอบ ซึง่ท�าให้ธนาคารมคีณะกรรมการ 
ทีเ่ข้มแขง็ นอกจากนี ้คณะกรรมการของธนาคาร
ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน 
จากคณะกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งมากกว่า
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการได้ถูกก�าหนด
ไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของกรรมการแต่ละคณะ 
และตามข้อบังคับที่ 22 ท่ีก�าหนดให้กรรมการ

จ�านวนหนึ่งในสามของท้ังหมดต้องออกตาม
วาระในการประชุมสามัญประจ�าปีแต่ละครั้ง  
  คณะกรรมการได้จัดใหม้ีคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เพ่ือช่วยศึกษาและกล่ันกรองงาน
ตามความจ�าเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัย
ความเป็นกลางในการวินิจฉัย ซึ่งช่วยให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ธนาคารม ี
นโยบายแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร 
รวมทั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการก�ากับดูแล 
กิจการทีด่ขีองธนาคาร โดยมหีน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
หลักตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้น
และโครงสร้างการจัดการ หน้า 84 - 96
  ธนาคารได ้ก�าหนดวาระการด�ารง
ต�าแหน่งที่เหมาะสมของกรรมการ โดยจะด�ารง
ต�าแหน่งไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
กรรมการคนใดมีความเหมาะสมท่ีจะด�ารง
ต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณา
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
รายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
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  ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู ้ จัดการใหญ่และ 
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารนั้น ธนาคารได้ให้
ความส�าคัญ และก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของต�าแหน่งกรรมการ
และจ�านวนบริษัทที่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งได้ 
โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารก่อน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแนวทาง
ปฏิบัติในเร่ืองการด�ารงต�าแหน่งที่บริษัทอื่นตาม 
พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ
พนกังานรฐัวิสาหกิจ พ.ร.บ. ธรุกจิสถาบนัการเงิน 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง 
กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การก�าหนดให้
กรรมการด�ารงต�าแหน่งในรัฐวิสาหกิจและ/หรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู ้ถือหุ ้นได้ไม่เกิน 
3 แห่ง การก�าหนดให้กรรมการสามารถด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็น 
ผู ้บริหาร หรือกรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามใน
บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ ได้เปิดเผย 
ข ้อมูลการด�ารงต�าแหน ่งในบริ ษัทอื่นของ
กรรมการไว้ในหน้า 106 - 107
  ธนาคารจัดให้มีก�าหนดการประชุม
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและสม�่าเสมอ
ทั้งปี โดยมีการเผยแพร่ก�าหนดการประชุม 
ล่วงหน้าผ่านทาง Intranet ของธนาคาร และแจ้ง
ให้กรรมการแต่ละท่านทราบก�าหนดการประชุม
ดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและ
เข้าร่วมประชุมได้ ตามรายละเอียดที่แสดงไว ้
ในหัวข ้อโครงสร ้างผู ้ ถือหุ ้นและโครงสร ้าง 
การจัดการ หน้า 98 - 99 ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ จะท�าหน้าท่ี
พิจารณากลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็นและ 
เสนอแนะ ก่อนน�าเสนอประธานกรรมการเป็น
ผู้อนุมัติการบรรจุวาระการประชุม เพื่อให้เกิด
ความรอบคอบ และการบริหารความเสี่ยงใน 
ทุกด้านทีอ่าจมขีึน้ด้วย นอกจากนี ้คณะกรรมการ
มีการก�าหนดนโยบายให้มีการประชุมร่วมกัน
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อ

อภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจัดการทีอ่ยูใ่น 
ความสนใจ และมกีารแจ้งให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ทราบถึงผลการประชุมด้วย 

 ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการธนาคาร ปีละ 2 ครั้ง และ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
ปีละ 1 คร้ัง โดยมุ่งเน้นให้การประเมนิผลสามารถ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ได้อธิบาย
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู ้ถือหุ ้นและโครงสร้าง 
การจัดการ หน้า 96 - 98 

 คณะกรรมการส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรม
และการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องอย ่างต ่อเนื่องและสม�่ า เสมอ 
(ดูรายละเอียดในหัวข้อประวัติคณะกรรมการ
ธนาคารและผู ้บ ริหารระดับสูงโดยสังเขป  
หน้า 25 - 41 และหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้างการจัดการ หน้า 110) นอกจากนี้ 
ทุกครั้ งที่ มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม ่ 
ธนาคารยังจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือน�าเสนอ
ข้อมูลที่ส�าคัญของธนาคาร รวมถึงการจัดให้ 
กรรมการใหม่มีการเยี่ยมชมการด�าเนินธุรกิจ 
ของธนาคาร โดยในปี 2556 ธนาคารได้มี 
การจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ จ�านวน 
3 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ นายสมชาย 
พูลสวัสดิ์ และนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ 
(ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้างการจัดการหน้า 102 - 103) ในส่วน 
ของเลขานกุารบรษิทั คณะกรรมการสนับสนุนให้
เข้าอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม ได้แก่ Successful 
Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในช่วงเดือน
ธันวาคมของทุกปี ธนาคารยังจัดให้กรรมการ 
และผู ้บริหารจากทั่วประเทศ รวมทั้งสาขา 
ต่างประเทศ มาร่วมสัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ธรุกิจของธนาคาร เพือ่ร่วมกันผลักดนัให้ธนาคาร
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
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3.		คณะกรรมการชุดอื่น	
	 •	 คณะกรรมการผู้บริหารสายงาน	

 คณะกรรมการผู้บรหิารสายงานมีอ�านาจ
หน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและแผนยทุธศาสตร์
ของธนาคาร ก�าหนดนโยบายโดยรวมของ
ธนาคารด้านต่างๆ รวมทั้งการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้บริการของธนาคารตอบสนองลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก�าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการทจุริตในการปฏิบตังิาน และก�ากบัดแูล
การปฏบัิตติามนโยบายทีค่ณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการบริหารก�าหนด ตลอดจน 
มีอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามท่ีธนาคาร
ก�าหนดไว้ในระเบียบ/ค�าสั่งของธนาคาร
	 •	 คณะกรรมการการลงทุน	

 คณะกรรมการการลงทนุมอี�านาจหน้าที่
ในการพิจารณากรอบและแผนการลงทุนใน
ตราสารทุน และตราสารหนี้ อนุมัติการลงทุน 
ภายใต ้วงเงินที่ ได ้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคาร กล่ันกรองการลงทุนที่เกิน
อ�านาจ และควบคมุการบรหิารการลงทนุ รวมถงึ 
ควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน ให้เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายการลงทุน โดยจัดให้มี  
การประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
	 •	 คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และ

หนี้สิน	

 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดกลยุทธ์
การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และ
เงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสมกับปัจจัย
แวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ 
สภาพคล่องและการท�าก�าไรของธนาคารโดยรวม
ถึงการน�าเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ มาใช้ 
เพื่อก�าหนดอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนด้าน 
สนิเชือ่และเงนิฝาก รวมท้ังการลงทนุในสนิทรพัย์
ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการสภาพคล่อง
ของธนาคาร โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

	 •	 คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ	

 คณะกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่มหีน้าที่
พิจารณากล่ันกรองงานที่อยู่ในอ�านาจของคณะ
กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ 
การขออนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างการ
ซือ้ขายทรพัย์สินพร้อมขาย และการเข้ารบัประกัน
การจ�าหน่ายและหรือการลงทุนในตราสารหนี้ 
ยกเว้นตราสารหนีท้ีอ่อกโดยรฐับาล ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวง
การคลงัค�า้ประกนั รวมทัง้พจิารณาอนมุตัวิงเงนิ 
สนิเชือ่และปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้และธรุกรรมสนิเชือ่ 
ตามที่ธนาคารก�าหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นใด 
ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 โดยจดัให้มกีารประชมุอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
	 •	 คณะกรรมการสินเชื่อระดับ	7

 คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 มีอ�านาจ
อนุมัติสินเช่ือและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่
ก�าหนดไว้ในค�าสั่งธนาคารเรื่องอ�านาจอนุมัติ
สินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และมีอ�านาจ
อนุมัติรับโอนหลักทรัพย์ประกันช�าระหนี้ ตาม
ที่ธนาคารก�าหนด โดยจัดให้มีการประชุม 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีคณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 
และคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ อนุมัต ิ
ผ่อนปรนระเบียบปฏิบัติด้านสินเชื่อ เลขานุการ
คณะกรรมการฯ จะสรปุเรือ่งทีไ่ด้รบัอนมุตัไิปแล้ว 
รายงานให้คณะกรรมการผู้บริหารสายงานทราบ

4.	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงสุด
	 4.1	การสรรหากรรมการอสิระ ธนาคาร
มกีระบวนการสรรหากรรมการอสิระ เช่นเดยีวกบั
การสรรหากรรมการของธนาคาร แต่จะพจิารณา
คณุสมบตัใิห้เป็นไปตามนยิามของกรรมการอสิระ
ที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลความสัมพันธ์
ทางธุรกิจของคณะกรรมการอิสระ ได้แสดง
รายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้างการจัดการ หน้า 93 - 96
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	 4.2	การสรรหากรรมการ

 •	 วิธีการคัดเลือกกรรมการ
  ธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็น
ผูพ้จิารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลทีไ่ด้รบัการ
เสนอชือ่เพ่ือการคดัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
โดยในคณะกรรมการของธนาคารจะประกอบ
ไปด้วย ผูเ้ชีย่วชาญในหลายๆ ด้านประกอบกนั 
เช่น ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคล 
ด้านกฎหมาย เป็นต้น หากธนาคารยงัขาดหรือ
ต้องการบคุคลทีม่คีวามรู ้ ความเชีย่วชาญด้านใด
เพิม่เตมิจะสรรหาบคุคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ
และมปีระสบการณ์ในด้านนัน้ๆ เข้ามาร่วมเป็น
กรรมการ

  ในการสรรหาและเสนอชือ่กรรมการ 
ธนาคารจะพิจารณาบุคคลทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะต้องห้าม ตาม พรบ. คณุสมบตัมิาตรฐาน
ส�าหรบักรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 
พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน แล้วจึงน�าเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาน�าเสนอต่อผู้ถอืหุน้ ซึง่หลงัจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแล้ว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะด�าเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงกรรมการและ/หรือรายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก�าหนด โดย
กรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ อาจได้
รับเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการอีกได้ นอกจากนี้ 
ธนาคารยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ 
เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รวมทั้งข้อบังคับและนโยบายในด้านต่างๆ ของ
ธนาคาร เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับ
กรรมการเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

•	 การแต่งตั้งกรรมการ
 หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ 

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 กรณีท่ี	 1 การแต่งต้ังกรรมการแทน 
ผูอ้อกจากต�าแหน่งตามวาระให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบก�าหนดออก
ตามวาระ โดยผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิในการแต่งต้ัง
กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ คือ 1) ผู ้ถือหุ ้น
หนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ ้นหนึ่งต่อหนึ่ง
เสียง เว้นแต่หุ ้นท่ีถือไว้จะเป็นหุ ้นบุริมสิทธิ์
ที่ มีการก�าหนดสภาพของหุ ้นบุริมสิทธิ์ ให ้มี
สิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ 2) ผู้ถือหุ้น
แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในข้อ 
1) เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
กรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการเท่าท่ีจะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับเลือกต้ังถือลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
เกินจ�านวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนัน้ ให้ประธานในทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีง
ชี้ขาด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เปิดโอกาสให้ 
ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอรายชื่อผู ้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคารในระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 
ของทุกปี โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อจะผ่าน
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

 กรณีท่ี	 2 การแต่งต้ังกรรมการแทน 
ผู้ออกก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคาร
โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวน
กรรมการที่เหลืออยู่ เลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตัง้เป็นกรรมการแทน และ
ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน
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	 4.3	การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

  •	 การสรรหาผู ้บริหารของธนาคาร 
ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ 
คณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังาน 
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 และมีกระบวนการ 
ในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะ
ประกาศรับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหาร
องค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ สมัครเข้า
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ท�าหน้าที่
สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอชื่อ
ต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา  เพือ่ก�าหนด
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
ด�าเนินการก�าหนดผลตอบแทน และแต่งตั้งตาม
ขั้นตอนต่อไป

	 •	 การสรรหาผู้บริหารของธนาคาร 
ในต�าแหน่งผู้บริหารสายงาน

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลภายใน 
ธนาคารทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ 
เกีย่วกบังานในความรับผิดชอบของสายงานนัน้ๆ 
หรือสรรหาจากบุคคลภายนอกในกรณีที่ไม ่ 
สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้จากภายใน 
ธนาคารขึ้นมาทดแทนได้ทัน โดยพิจารณา 
จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทศัน์ และ
ทศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร 

5.		การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	
(Succession Plan)

ธนาคารมีระบบสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับ
ผู ้บริหารแต ่ละระดับและตามลักษณะของ
กลุ่มงาน (Job Family) ที่น�าไปปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิผล โดยมีการจัดท�าแผนสืบทอด
ต�าแหน่งในต�าแหน่งที่ส�าคัญ และมีการจัด

เตรียมความพร้อมของผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้บริหารหรือผู้จัดการ โดยจะต้องมีการฝึกอบรม 
และพัฒนาศักยภาพที่ เหมาะสม เ พ่ือให ้ 
สามารถสบืทอดต�าแหน่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยธนาคารมีแผนงานและหลักเกณฑ์ในการ 
คัด เลือก Succes so r อย ่ างชัด เจนและ 
ครอบคลุมผู้บริหารในระดับต่างๆ คือ

1)	 ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ธนาคาร
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 และมีกระบวนการในการสรรหาและ 
คัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะประกาศรับสมัคร 
จากผู ้บริหารภายในและเปิดโอกาสให้บุคคล
ภายนอกทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ 
ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ 
สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ และมีกระบวนการคัดเลือกบุคคล 
ที่ เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

2)	 ระดับสายงาน	 กลุ ่มงาน	 ฝ่ายงาน 
ธนาคารประเมินโดยขอความคิดเห็นไปยัง 
ผู ้บริหารสายงาน โดยให้ผู ้บริหารสายงาน
พิจารณาและน�าเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็น Successor ของแต่ละสายงาน

3)	 ระดับส�านักงานเขต	 ส�านักงานธุรกิจ 
ธนาคารเตรียมความพร ้อมของบุคลากร
ระดับส�านักงานเขตและส�านักงานธุรกิจผ่าน
กระบวนการประเมินเพ่ือคัดสรร (Assessment 
Center) และประเมินความเหมาะสมด้วย 
ผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ โดยพิจารณาคัดเลือก 
ผู้บริหารภายในธนาคารที่มีศักยภาพและส�ารอง
ไว้ เพ่ือเตรียมพร้อมการทดแทนและรองรับการ
ขยายธุรกิจ

4)	 ระดับสาขา	 และรองผู ้จัดการสาขา 
ธนาคารเตรยีมความพร้อมของบคุลากรระดบัสาขา
ผ่านกระบวนการ ทดสอบข้อเขยีน และประเมนิเพ่ือ
คัดสรร (Assessment Center) โดยพิจารณาคัดเลือก
ผูบ้รหิารภายในธนาคารทีม่ศีกัยภาพไว้ เพือ่เตรยีม
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พร้อมการทดแทนและรองรบัการขยายธรุกจิ
นอกจากนั้นธนาคารได้คัดสรรและสร้าง

กลุม่พนักงานท่ีมศีกัยภาพ คอื กลุม่นกัเรียนทนุ 
ของธนาคาร และพนกังานกลุ่ม Talent เพือ่พฒันา 
ผูบ้รหิารรุน่ใหม่ และเป็นรากฐานในการขยายธรุกจิ 
รวมท้ังป้องกันไม่ให้เกิดความขาดแคลนบคุลากร
ทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารองค์กรในอนาคต

6.	 การก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม	

ธนาคารมนีโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารของ
ธนาคารเข้าเป็นกรรมการเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคมุดแูลการด�าเนนิงาน และก�าหนดให้บริษัท
ย่อยจัดท�าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี 
น�าเสนอธนาคารเพ่ือขอความเห็นชอบ เพื่อให ้
นโยบายการด�าเนินกิจการมีความสอดคล้อง 
กับนโยบายของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคาร
จะควบคุมดูแลการใช้ไปของเงินทุนและการ
ด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
โดยจัดท�าข้อมูลและรายงานผลการด�าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการบรหิารรายไตรมาส และผลการ
บรหิารความเสีย่งรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และจดัท�าผลการด�าเนนิงานรายปี 
เสนอคณะกรรมการธนาคาร พร้อมจัดส่งให้แก่ 
หน่วยงานก�ากับ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ก�าหนด 
ให้บริษัทย่อยและร่วมรายงานข้อมูลการท�า
ธุรกรรมภายในกลุ่มมายังธนาคารเป็นประจ�าทุก
เดอืน เพ่ือจะได้ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
อย่างสม�า่เสมอ

ธนาคารยังได้ก�าหนดให้กรรมการผู ้แทน
ในบริษัทย่อย/ร่วม ต้องเสนอขอความเห็นชอบ
ส�าหรับกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายใน
บรษัิททีเ่ป็นนยัส�าคญั เช่น การเพิม่ทนุ การลดทนุ 
การลงทุนขนาดใหญ่ซ่ึงเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ
สินทรัพย์รวมปัจจุบัน โดยบริษัทย่อยก�าหนด
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และบริษัทร่วมขอความเห็นชอบจากกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ก่อนด�าเนินงาน

ธนาคารมีข้อตกลงกับผู ้ถือหุ ้นอื่นในการ
บริหารจัดการบริษทัร่วมในลักษณะ Joint Venture 
โดยมีจ�านวนกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และมีกรรมการอิสระตามที่หน่วยงานก�ากับ 
บริษัทนั้นๆ ก�าหนดไว้

7.		การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน
ธนาคารได ้ก�าหนดมาตรการดูแลเ ร่ือง 

การใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ ดังนี้

1)  ห้ามพนกังานท�าการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบ 
ต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในอัน
เป็นสาระส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตนได้ล่วงรูม้าในต�าแหน่ง 
หรอืฐานะท่ีสามารถล่วงรูข้้อเทจ็จรงิหรอืการเป็น
พนกังานของธนาคาร และไม่ว่าการกระท�าดงักล่าว
จะกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือ 
น�าข้อมูลภายในนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ้ืน่กระท�า 
ดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์

2) กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ผู ้บริหารสายงาน และผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับ 
ผูบ้ริหารฝ่ายหรอืเทยีบเท่าขึน้ไปในสายงานบญัชี
หรือการเงิน มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ที่
ออกโดยธนาคาร ทั้งของตน ของคู่สมรส และ
ของบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติิภาวะ ต่อส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด นอกจากนี ้
กรรมการธนาคาร กรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
และผู้บริหารสายงาน มีหน้าที่รายงานการถือ
หลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารทั้งของตน ของ 
คู ่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
เป็นประจ�าทุกเดือนต่อคณะกรรมการธนาคาร 
รวมถงึการรายงานการมส่ีวนได้เสียให้เลขานกุาร
บริษัททราบ เพื่อจะได้รายงานให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง
จัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้ฝ่ายก�ากับการ
ปฏิบตังิานเพือ่รวบรวมและใช้เป็นข้อมลูประกอบ
การด�าเนินการตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันต่อไป

3) การก�ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และ
ป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดช่วงระยะ
เวลาที่จ�ากัดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
ธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการ
ป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการพนกังาน 
และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม�่าเสมอ ผ่าน 
ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

8.		ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
 •	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

(Audit fee)

 ธนาคารและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอ่ืนให้แก่ผู้สอบบัญชี
ของธนาคาร ในรอบปีบญัช ี2556 เป็นจ�านวนเงนิ 
รวม 7,466,250 บาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีของ
ธนาคารและบรษิทัในเครอื จ�านวน  6,610,000 บาท 
และค่าใช้จ่ายอื่น จ�านวน 856,250 บาท
	 •	 ค่าบริการอื่น	(Non-audit	fee)

 ธนาคารและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การจัดท�ารายงาน
พเิศษ รายงานก�าไรจากการปรวิรรต รายงานการ
ตรวจสอบระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การสอบทานค�าแปลงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษ 
และการสอบทานข้อมูลทางการเงิน (Comfort 
Letter) ให้แก่ผู้สอบบญัชขีองธนาคาร เป็นจ�านวน
เงนิรวม 4,300,000 บาท ซึง่เป็นส่วนทีจ่ะต้องจ่าย
ในอนาคตทั้งหมด

9.	 การปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ๆ	

ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 
กจิการทีด่ตีามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนด
ไว้ครบทั้ง 5 หมวด ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 2. 
อีกทั้ งยั งได ้ก�าหนดให ้คณะกรรมการและ 
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ (GRC: Governance Risk & 
Compliance) ประกอบด้วยการบรหิารความเส่ียง 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาล โดยต้องมีการวาง
กระบวนการบรหิารและปฏบัิตงิานทีเ่ชือ่มโยงกนั 
และมีผู ้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน
ตั้งแต ่ระดับการวางแผนยุทธศาสตร ์/แผน
กลยุทธ์/แผนธุรกิจของธนาคารการก�าหนด
นโยบายการออกผลติภณัฑ์ การพฒันาเครือ่งมอื 
กระบวนการและระเบียบปฏิบัตงิานต่างๆ รองรบั
การปฏิบัติตามแผนและนโยบายของธนาคาร 
รวมถึงการติดตามรายงานผล

คณะกรรมการธนาคารได้ท�าหน้าที่ก�ากับ
ดแูลให้การปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยก�าหนดตัวชี้วัดผลส�าเร็จ (Key 
Performance Indicator: KPI) ไว้ตัง้แต่ต้นปี และ
ติดตามผลการด�าเนินงานทั้งรายเดือนและราย
ไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ด�าเนินการ 
ทุกระยะ หากผลประกอบการต�่ากว่าเป้าหมาย
ก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือก�าหนดแนวทาง
การแก้ไข และเมื่อถึงปลายปีคณะกรรมการจะ
พิจารณาผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการโดย 
การเปรียบเทียบกับ KPI ที่ตั้งไว้ ตามระบบ 
ข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปี 
(Performance Agreement: PA) 

คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบ
การบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และเป็นไปตามจรรยาบรรณที่ธนาคาร
ประกาศใช้มาต้ังแต่ปี 2541 ซึ่งมีการปรับปรุง
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการ
ท�างานที่เปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ รวมท้ังก�ากับ
ดแูลการควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย
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1.  รายการระหว่างกันที่ส�าคัญ
	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	ธนาคาร 

มเีงินให้สนิเชือ่แก่พนักงานชัน้บริหารตัง้แต่ระดบั 
ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป	 จ�านวน	488	 ล้านบาท 
และ	509	ล้านบาท	และยอดคงค้างถัวเฉลี่ย	ณ 
สิน้เดอืน	จ�านวน	496	ล้านบาท	และ	446	ล้านบาท 
ตามล�าดับ

ธนาคารมี เ งินให ้สินเชื่ อแก ่สมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามย่อหน้าแรก	
โดยมียอดคงค้าง	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 
และ	2555	จ�านวน	161	ล้านบาท	และ	32	ล้านบาท	 
ตามล�าดับ

ส�าหรบัรายละเอยีดข้อมลูรายการระหว่างกนั 
และการท�ารายการระหว่างกันของธนาคาร 
กับบริษัทร่วม	บริษัทย่อย	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 
ในปี	 2556	 ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ	6.25	รายการที่เกี่ยวข้องกัน

2. นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกนั
เ พื่ อ เ ป ็ น ก า ร ป ้ อ ง กั น ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง 

ทางผลประโยชน ์ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ 
ท�ารายการกับบุคคลที่ เ ก่ียวข ้อง	 ธนาคาร 
ได้ก�าหนดให้ใช้ราคาตลาดหรือราคายุติธรรมใน
การท�าธุรกรรมทุกประเภท	 ยกเว้นมีกฎเกณฑ ์
ของสถาบนัก�ากบัก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่	กจ็ะถือ
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

3. ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน

	รายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
ที่เกิดข้ึนในปี	 2556	 เป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร	 
และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
เช่นเดียวกับรายการที่ธนาคารกระท�ากับบุคคล
ภายนอก	 โดยรายการระหว่างกันหรือรายการ 

รายการระหว่างกัน
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ที่เก่ียวโยงกันท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความจ�าเป็น
เพ่ือการด�าเนินธุรกิจและสนับสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจ	 โดยธนาคารได้พิจารณา
รายการระหว่างกันของธนาคารหรือบริษัท
ย่อย	 กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของธนาคารหรือบริษัทย่อย 
แล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม 
ลักษณะธุรกิจทั่วไป	 ซึ่งธนาคารได้รับและ
จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดหรือราคา
ยุติธรรม	 รวมทั้งธนาคารได้มีการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของสถาบนัก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง
กับเรื่องดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

4. มาตรการการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกัน
 ธนาคารได้ให้ความส�าคัญต่อการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จาก
การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	โดยในขั้นตอนอนุมัติการท�า
รายการ	ธนาคารได้มกีารพจิารณาถงึความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	
ซื่อสัตย์	สุจริต	สมเหตุสมผล	มีความเป็น
อิสระ	 ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี	 ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ	และหลัก
บรรษัทภิบาลของธนาคาร	และเพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจได้ว่าการท�ารายการระหว่างกนั
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดของสถาบัน
ก�ากับ	 ธนาคารได้มอบหมายให้	 “ฝ่าย
ก�ากับการปฏิบัติงาน”	 ท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลและตรวจสอบข้ันตอนการอนุมัติ

การท�ารายการดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สถาบันก�ากับก�าหนด	 ทั้งนี	้
หากรายการระหว่างกันหรือรายการ
ที่ เกี่ ยว โยงกันรายการใดที่ สถาบัน
ก�ากับก�าหนด	 หรือธนาคารมีระเบียบ
ปฏิบัติว ่าการท�ารายการนั้นจะต ้อง
ได ้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร	 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ธนาคารได้
ก�าหนดข ้อพึงปฏิ บั ติของกรรมการ
ธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันเอาไว้	ดังนี้

1)	 กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูล
รายการที่ อ าจมีความขัดแย ้ งทาง 
ผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวโยงกัน 
หรือรายการระหว่างกัน	 ตามข้อก�าหนด 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลั กทรั พย ์ และตลาดห ลักท รัพย ์	 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)	 ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา
อนุมัติ	 และกรณีที่มีการท�ารายการ 
ที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กั น ใ ห ้ คณะก ร รมก า ร 
ตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็น 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี 
และตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

3)	 การให ้ สินเชื่อหรือลงทุนใน
กจิการทีก่รรมการมผีลประโยชน์เก่ียวข้อง 
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการธนาคารด้วยมตเิป็นเอกฉนัท์ 

โดยไม่มีกรรมการผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณา
อนุมัติด้วย	 และเพ่ือป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน ์	 ต ้องก�าหนดราคา
และเงื่อนไขต ่างๆ	 ตามการค ้าปกติ 
ของธนาคาร	และปฏบัิตเิหมอืนลกูค้าทัว่ไป

5. นโยบายหรือแนวโน้มการท�า
รายการระหว่างกันในอนาคต

	การท�ารายการระหว่างกนัหรอืรายการ
ที่ เกี่ยวโยงกันในอนาคตของธนาคาร 
หรือบริษัทย ่อย	 มีความเป ็นไปได ้ว ่า 
จะเกิดขึ้นตามการด�าเนินธุรกิจทั่วไป	 
หากธนาคารเลง็เหน็ว่ารายการทีจ่ะกระท�า
นั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร 
และผู้ถือหุ้น	 โดยการท�ารายการเหล่านั้น 
จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของสถาบัน 
ก�ากับและมาตรการท่ีธนาคารได้ก�าหนด
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการเอาไว้
ชัดเจนอยู่แล้ว

	นอกจากนี้	การท�ารายการระหว่างกัน 
หรือรายการที่ เกี่ยวโยงกันในอนาคต	
ธ น า ค า ร จ ะ ยึ ด ถื อ แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ 
เช ่นเดียวกับการท�ารายการกับลูกค ้า 
ทั่วไป	 มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่าง
ไปจากที่ธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจประเภท
เดียวกันพึงกระท�า	 ค่าตอบแทนที่จ ่าย
หรือได้รับจากการท�ารายการต้องเป็นไป 
ตามราคาตลาดหรื อ ราคายุ ติ ธ ร รม	 
และต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
กับการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการ
ที่ เ กี่ ย ว โยงกัน เหล ่ านั้ น ให ้ครบถ ้ วน 
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ
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ธนาคารกรงุไทยให้ความส�าคญักบัการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม โดยก�าหนดเป็นพันธกิจ
ของธนาคารถึง 2 ใน 4 ข้อ คือ ร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างทุนทาง
ปัญญา และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่าง
ยั่งยืน โดยธนาคารกรุงไทย มุ่งเน้นแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความย่ังยืนของกิจการและสังคม 
โดยรวม ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ 8 หัวข้อ ดังนี้ 

1.	 การประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม	

 ธนาคารด�าเนินกิจการภายใต้การ
ก�ากบัดแูลของสถาบนัก�ากบัหลายหน่วยงาน 
ทั้งธนาคารแห ่งประเทศไทย (ธปท.) 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน (ปปง.) และส�านกังานการตรวจเงนิ 
แผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น ในการท�าธุรกรรม
หรือด�าเนินการใดๆ จึงต้องถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีบ่งัคบั
ใช้กับธนาคารอย่างเคร่งครัดเพ่ือความ 

ถกูต้องและเป็นธรรมกบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย  
อีกท้ังธนาคารได้จดัต้ังคณะกรรมการชดุย่อย 
ขึ้นมาก�ากับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง คณะกรรมการก�ากบัการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายก�ากับการ
ปฏิบัติงาน ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่กฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัต ิ
งาน รวมทั้งติดตามให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และเป็นไปตาม 
Compliance Policy Compliance Unit 
Charter และ Compliance Program ที่
จัดท�าขึ้นในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการก�ากับ
ดูแลเชิงป้องกัน (Preventive) เพื่อป้องกัน
มิให้ธนาคารมีความเส่ียงจากการปฏิบัติ 
ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)  

2.	 การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น	

 ธนาคารให้ความส�าคญักบัการต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่ สะท้อนได้จากการก�าหนด 
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณ 
ธุรกิจ และประมวลจริยธรรม การออก
ระเบียบปฏิบัติงานที่รัดกุม การแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยที่มาช่วยก�ากับดูแล
การปฏบิติังานและลดการท�าทจุรติ ซึง่รวม

ถึงการแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไป
ตามหลักบรรษทัภบิาล นอกจากน้ี ธนาคาร
ยังตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ที่บั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศมาเนิน่นาน  
จึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC) 
เพ่ือร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้สังคมเห็น 
พษิภยัของการทจุรติคอร์รปัชัน่ และร่วมกนั
ต่อต้านในทุกรูปแบบ

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	
 ธนาคารสนับสนุนและเคารพการ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและ
ขอบเขตอ�านาจที่เอื้ออ�านวย โดยจัดให้มี
ช่องทางในการส่ือสารเสนอแนะให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ เปิด
โอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น
หรือร้องเรียนผ่านระบบเว็บบอร์ด และ 
HR Care ของธนาคาร รวมถึงให้ความรู้ 
กับพนักงานทางด้านกฎหมาย และการ 
กระท�าไม่ถูกต้องทางด้านวินัย พร้อมเปิด

ความรับผิดชอบต่อสังคม	
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ช่องทางร้องเรียนผู้กระท�าความผิด โดยมี
ฝ่ายสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ที่ท�า
หน้าทีต่รวจตราดแูลมิให้ธรุกจิเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม	

 ธนาคารส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพใน
การรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรอง
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 
โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมสีทิธใินการรวม
กลุ่มหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารกรุงไทย ขณะเดียวกันธนาคารก็
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์อย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดการใช้
แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุก 
รูปแบบ รวมถึงยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
อย่างจริงจัง โดยก�าหนดเป็นคุณสมบัติ
เบือ้งต้นของผูส้มคัรงานว่าต้องมอีายไุม่ต�า่กว่า  
18 ปีบริบูรณ์ทั้งพนักงานของธนาคารและ
พนักงาน Outsource ตลอดจนขจัดการ
เลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการ
ประกอบอาชีพ โดยได้ประกาศรับผู้พิการ
เข้ามาปฏิบัติงานกับธนาคาร ตามมาตรา 
33 และตามมาตรา 35 การจัดสถานท่ี
ให้แก่ผู้พิการ อีกทั้งให้ความเท่าเทียมกัน
ระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิง 
ในการเลื่อนต�าแหน่ง

5.	 ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค	
 ธนาคารก� าหนดประ เด็ นความ 

รับผิดชอบต่อผู้บริโภคมาเป็นจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร คือ 
มุ ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ 
เตม็ก�าลงัความสามารถ ด้วยความเสมอภาค  
เป็นธรรม รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูล 
หรือความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมาย 
ก�าหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และพร้อม 
ให ้ค�าแนะน�าช ่วยเหลือแก ่ลูกค ้าด ้วย 
กริยิาวาจาทีส่ภุาพ อ่อนโยน พร้อมทัง้ยนิดี 
รบัฟัง ปัญหา และพยายามค้นหาสาเหตุและ 
วธิกีารแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า ด้วยการจดัตัง้
ระบบบริการลกูค้า (Customer Service ) มี
หน่วยสนบัสนนุ (Support) ทีส่�าคญัในด้าน
การดแูลลกูค้า เช่น หน่วยงาน Call Center 
(หมายเลขโทรศัพท์ 1551) ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อได้ด้วย
ช่องทางโทรศัพท์, E-mail และโทรสาร 
หน่วยงานรับเรือ่งร้องเรยีน ให้บรกิารรบัฟัง
ปัญหา และประสานงานหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า โดย
ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศพัท์, E-mail และโทรสาร เป็นต้น

6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	
 ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการรักษา

สิ่ งแวดล ้อมและด�า เนินการมาอย ่าง 
ต่อเนื่องและจริงจัง สะท้อนจากมาตรการ 
และกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น เช่น 
การปรบัปรงุอาคารส�านกังานให้สอดคล้อง
กับแนวทางการประหยัดพลังงาน เพื่อ
ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยปรับปรุง
อาคารนานาเหนือให้เป็นอาคารประหยัด
พลังงาน ซึ่งได้มีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์
และส่วนประกอบของอาคารหลายอย่าง 
เช่น เปลี่ยนกรอบอาคารเป็นกระจกพิเศษ 
ซึ่งสามารถลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่
อาคาร เปลีย่นระบบปรบัอากาศเป็น Chiller 
ที่มีเทคโนโลยีท่ีสามารถลดการใช้กระแส
ไฟฟ้า 15-20% รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อม
ของตวัอาคาร โดยมพีนัธุไ์ม้ต่างๆ โอบล้อม 
เพือ่ช่วยลดความร้อนอาคารส�านกังานใหญ่ 
รวมถึงมีมาตรการควบคุมการใช้พลังงาน 
โดยเปิด - ปิดไฟฟ้า และเครือ่งปรบัอากาศ 

ร่วมพฒันา
เศรษฐกิจ
และส่งเสริม
การสร้างทนุ
ทางปัญญา
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เป็นเวลา คอืเปิดใช้ในช่วงเวลา 7.30-12.00 น. 
และ 13.00-17.30 น. เท่านั้น การส่งเสริม 
การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
ข อ ง ใ ช ้ ใ น ธ น า ค า ร ที่ เ ป ็ น มิ ต ร ต ่ อ 
สิง่แวดล้อม การรณรงค์ให้แต่ละหน่วยงาน 
ของธนาคารก�าจัดเอกสารปลอดภัยใน
โครงการ Shred2Share (โครงการที่ก�าจัด
กระดาษโดยวิธีประหยัดพลังงานและน�า
กระดาษท่ีใช้แล้วมารไีซเคลิ) การสนับสนนุ
ให้พนกังานลดการใช้กระดาษ (Paperless) 
การส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ 
และเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แก่ลกูค้าและบคุคลภายนอก การให้สนิเชือ่ 
เพื่อการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
แก่ผู้ประกอบการ การรณรงค์ให้พนักงาน 
และเยาวชนเขา้ร่วมโครงการกรุงไทยหัวใจ 
สีเขียวเพื่อร ่วมกันรักษ์ป ่า ดูแลสังคม  
สิ่งแวดล้อม ลดภัยจากภาวะโลกร้อน และ
การด�าเนินโครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง
เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ 

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม	

ธนาคารกรุงไทยด�าเนินโครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคมมากมาย อาทิ 
โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดี 
ใกล้บ้าน ซึง่เข้าไปสนบัสนนุให้นกัเรยีนได้รบั 
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเดินทาง
ไกลบ้าน โครงการกรุงไทย ยุววาณิช และ
โครงการกรงุไทย ต้นกล้าสขีาว ซึง่สนบัสนนุ 
การสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
และชมุชน โครงการกองทนุพฒันาบทบาท
สตรี เข้าไปให้ความรู ้ทางการเงินเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
ในชุมชน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมท่ีรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน  
ประจ�าปี 2556 ผ่านทาง www.ktb.co.th)

8.	 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่
นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนิน 
งานทีม่คีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ส่ิงแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารได้ก�าหนดเรื่อง Innovative 
เป็น 1 ใน 5 คุณค่าของค่านิยมองค์กร  
(KTB FIRST) โดยผลักดนัให้มกีารสร้างมลูค่า 
และนวัตกรรมในองค์กร และจัดให้ม ี
โครงการ Creative Center เพื่อเปิด
โอกาสให้พนักงานเสนอแนวคิดสร้างสรรค์
ที่ เป ็นประโยชน ์กับธนาคาร รวมทั้ ง 
สนับสนุนให้มีการน�าแนวคิดไปต่อยอด
ขยายผลให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยมี
การมอบรางวัลให้พนักงานส�าหรับแนวคิด
ที่น�าไปขยายผลได้ส�าเร็จ นอกจากนั้นยัง
มีโครงการ KTB Transformation ที่มุ่งไปที่ 
การปรบักระบวนการท�างาน (Work Process) 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
เช่นเดียวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน
บริการ เช่น ระบบ Intelligent Queue, 

KTB Netbank, KTB Corporate Online, 
KTB e-Opened Account, KTB Online@
Mobile เป็นต้น อันจะน�ามาซึ่งบริการท่ี
สะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาแก่ลกูค้า

ส�าหรับรายละเอียดการด�าเนินงาน 
ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของธนาคารในรอบปี 2556 สามารถดเูพิม่เตมิ
ได้จาก รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประจ�าปี 2556 หรือทาง http://www.ktb.
co.th เลือก KTB CSR 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1.	 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ดเีด่น	ประเภทเกยีรตยิศ จาก สคร. ต่อเนือ่ง 
4 ปี ตั้งแต่ 2553-2556

2.	 รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม	(Best	
Bond	Awards)	 ปี	 2555 จากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รวม 
5 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Ministry of 
Finance’s Counterparty รางวัล Deal 
of the Year รางวัล Most Creative Issue 
รางวัล Best Dealer Development และ
ประกาศนียบัตร Recognition for Primary 
Contributor สะท้อนความเป็นสถาบัน 
การเงินท่ีมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการ
ผลักดันให้ตราสารหนี้เติบโตแข็งแกร่ง 

3.	 รางวลัชนะเลิศการบรหิารความเสีย่ง 
ด้านปฏิบัติการ	 ประจ�าปี	 2555 หรือ 
Achievement in Operational Risk 
Management Award for 2012 จาก
วารสาร The Asian Banker

4.	 รางวัล	Thailand	ICT	Excellence	
Awards	2012 จ�านวน 2 รางวัล จาก 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศโครงการ
นวัตกรรม จากบริการ Pay/Receive With 
Mobile By KTB netbank และรางวัลชนะเลิศ 
โครงการขับเคล่ือนธุรกิจ จากบริการ  
KTB E-Withholding Tax ทั้งนี้ ธนาคาร 
ได้รับรางวัลจาก TMA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

5.	 รางวัล	Trusted	Brand	2013	ระดับ
โกลด์ ในประเภทธนาคาร จากนิตยสาร 
Reader’s Digest ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

6.	 รางวัล	The	Best	FX	Bank	in	The	
Region	of	The	Year	2013 จดัโดยนติยสาร 
Asiamoney ได้รับรวม 3 รางวัล ได้แก ่
Best Domestic Provider for FX Options 
in Thailand 2013, Best Overall Domestic 
Provider of FX Services in Thailand 
2013 และ Best Domestic Provider 
for FX Research & Market Coverage 
in Thailand 2013 โดยตัดสินจากการ

โหวตของทุกภาคธุรกิจต่อบริการธุรกรรม
ต่างประเทศ สะท้อนถึงความพึงพอใจ  
ความไว้วางใจ และประสบการณ์ท่ีดีจาก 
การให้ค�าแนะน�าและบรกิารของธนาคาร

7.	 รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ	 
SET	Award	of	Honor	 ด้านการรายงาน 
บรรษัทภิบาล ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง  
ปี 2552-2556 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

8.	 รางวัล	Excellence	for	AUD	&	
NZD	STP	in	2013 จากธนาคารออสเตรเลีย 
แอนด์ นิวซแีลนด์ แบงก้ิง กรุป๊ ลิมเิต็ด (ANZ 
BANK) โดยเป็นธนาคารท่ีมคีวามเป็นเลิศใน
การส่งค�าส่ังการจ่ายเงินไปต่างประเทศได้
อย่างถูกต้องตามระบบของธนาคาร (STP/ 
Straight Through Processing) ท�าให้เงนิโอนเข้า 
บญัชีลูกค้าผูร้บัเงนิในต่างประเทศได้ทนัที

9.	 รางวัลยอดเยี่ยมบูธสวยงาม งาน
มหกรรมการเงินคร้ังที่ 13 Money Expo 
2013 ประเภทพ้ืนทีข่นาดมากกว่า 500-1,000 
ตร.ม. ภายใต้แนวคิด Carnival of Wealth 




