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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารกรุงไทยถือเป็นสถาบันการเงินชั้นน�าที่ได้ประกอบธุรกิจบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม  
ตลอดจนค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการด�าเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
แนวปฏิบัติต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
รวมถึงการขยายผลไปยังบริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100%

 ในปี 2557 จากผลการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในด้านการปฏิบัติงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน ์
ต่อสังคม ภายใต้แนวทาง “เสริมสร้างทุนทางปัญญา” ซึ่งเป็นการมอบทุนทางปัญญาให้กับสังคม โดยเฉพาะเยาวชน 
ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต รวมถึงโครงการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อาท ิ
โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว, โครงการกรุงไทยยุววาณิช, โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน, โครงการ 
ปลูกต้นกล้าความดี เป็นต้น 

ซึ่งผลจากการด�าเนินการอย่างมุ่งม่ัน จริงจังและต่อเนื่องของธนาคาร อันเป็นผลให้ในปี 2557 ธนาคารได้รับรางวัล 
ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- การประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2557 (Corporate Governance Report of Thai  
  Listed Companies 2014) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” อันเป็นระดับสูงสุดในการประเมิน ซึ่งด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริม  
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector  
  Collective Action Coalition Against Corruption)

 - การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในระดับ 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
จากรางวัลที่ธนาคารได้รับล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินงานของธนาคารโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู ่

ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างดีที่สุด บนพื้นฐานของการท�างานอย่างมืออาชีพ มีความยุติธรรม โปร่งใส เชื่อถือได้  
ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจอย่างสูงสุด

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ของธนาคารประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จ�านวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระทั้ง 3 คน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด 
อาทิ การก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา การก�าหนดแนวทางการประเมินผล การก�าหนดนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอ�านาจในการจัดการ

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 19 ครั้ง ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ผ่าน 
การพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว ดังนี้

 1. คดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยจะค�านงึถงึขนาด โครงสร้าง และองค์ประกอบทีเ่หมาะสมกบั 
  องค์กร รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป และในการสรรหากรรมการธนาคาร  
  จะสรรหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการด�าเนินกิจการของธนาคาร  
  พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชดุย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผูถ้อืหุน้  
  เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค�านึงถึงหลักเกณฑ์ ผลประกอบการของธนาคาร ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ 
  ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร  
  และขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
  ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งด�าเนินการ 
  ให้มีการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหาร ส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง อันเป็น 
  ประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ประเมนิผลการปฏบิตังิานกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูม้อี�านาจในการจดัการ  
  เพือ่เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายและหลกัเกณฑ์การปฏบิตังิานทีต่ัง้ไว้ และน�าเสนอค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการ 
  ธนาคารเพือ่พจิารณาอนมัุต ิโดยจะพจิารณาให้เหมาะสมกบัหน้าที ่ความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย ผลการปฏบิตังิาน 
  และผลประกอบการโดยรวมของธนาคาร ตลอดจนค�านงึถงึการก�าหนดค่าตอบแทนตามอตัราตลาดในธรุกจิการธนาคาร

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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1.  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย ได้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะท�าให้ธนาคารเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย และเชื่อว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงมีความมุ่ง
มั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อท�าให้การด�าเนินงานของธนาคารเป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ดังนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้
ด�าเนินงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง 
และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ  
ยดึมัน่และปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น�าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาล จนเป็นที่ยอมรับจากหลากหลายสถาบัน  
สะท้อนจากรางวัลบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ธนาคารได้รับมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีหน่วยงานสนใจ 
มาขอศึกษาดูงานเป็นประจ�า จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและ
ก�าลังใจให้ธนาคารมุ ่งมั่นที่จะธ�ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
บรรษัทภิบาลนี้ต่อไป

การก�ากับดูแลกิจการ 
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 ส�าหรบัในปี 2557 คณะกรรมการธนาคาร 
ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
เพ่ือเป็นแนวปฏบิตัแิก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานในการปฏิบัติตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และได้เปิด
เผยนโยบายดังกล่าวในเว็ปไซต์ของธนาคาร 
ด้วย นอกจากน้ี ธนาคารยงัคงด�าเนนิกจิกรรม 
ส�าคัญๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
	 • การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลกับรรษทัภบิาลของทกุหน่วยงานในธนาคาร 
ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งในการมอบรางวัล KTB FIRST 
Firm: Corporate Governance Awards 

•	 การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลกับรรษทัภบิาลของบริษัทในเครือทีธ่นาคาร
ถือหุ้น 100% 

•	 การจัดกิจกรรมวัน CG DAY ในวัน 
ครบรอบการก่อตั้งธนาคาร (14 มีนาคม) เพื่อ 
เป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล 
และมอบรางวัลโครงการ KTB FIRST Firm: 
Corporate Governance Awards ซึ่ง 
คณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง 
ของธนาคารต่างให้ความส�าคัญในการเข้า
ร่วมงานนี้

•	 การเผยแพร่บทความ ข่าวสารด้าน
บรรษัทภิบาลผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร 
และผ่านทาง Intranet รวมถึงส่งตรงผ่าน 
E-mail ของพนักงาน

•	 การจั ดประชุ มสัญจรของคณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อลงพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อ
มอบนโยบายและติดตามการด�าเนินงานด้าน 
CG & CSR

•	 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง
การด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาลกบัหน่วยงาน
ภายนอก

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ก�าหนดแผน
ปฏิบัติการและมาตรการการติดตามเพ่ือให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสม 
อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งติดตามและปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

ธนาคารได้จัดท�านโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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:
  ปฏิบัติ ต ่ อผู ้ มี ส ่ วนได ้ เสี ยอย ่ า ง 

  เท่าเทียมกัน
6) Transparency:    

  แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
7) Soc ia l  and Env i ronmenta l  

  Awareness:   
  ส�านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลกับรรษทัภบิาล 7 ประการของธนาคาร 

เป็นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้
สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับผ่านส่ือต่างๆ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
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ของธนาคาร และยังได้ผสมผสานพร้อม
ก�าหนดเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานจะต้องมี
การด�าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลของ
ธนาคาร ซึ่งจะท�าให้ม่ันใจได้ว่าธนาคารได้
ด�าเนินการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี กรรมการธนาคารทุกคนตระหนักใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร มีการดูแลให้มี
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรม ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
รับผิดชอบต่อสังคม พนักงานทุกคนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้ธนาคารยังได้
มีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการเพื่อรักษา 
สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง 
ต่อเนื่อง สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
ให้การด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เกดิผลเป็นรปูธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ซึ่งธนาคารได้
พัฒนาโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยการเชื่อมโยง
กิจกรรมในโครงการต่างๆ และด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดการสร้างทุนทาง
ปัญญา และที่ส�าคัญธนาคารยังเชิญชวนให้
สงัคม ชมุชน และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ เข้าร่วม
กิจกรรมของธนาคารด้วย เพื่อให้เกิดกระแส
และเป็นพลงัผลกัดนัให้สงัคมมกีารตืน่ตวัทีจ่ะ
ใส่ใจซึง่กนัและกนั และพร้อมจะแบ่งปันให้กบั
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการด�าเนินงาน
ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมของธนาคารได้จาก 
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือทาง 
www.ktb.co.th

2.  แนวทางปฏิบัติตามหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการของ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ธนาคารได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ตีามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนดไว้ครบทั้ง 5 หมวด ดังนี้ 
 2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of 

Shareholders)

   ธนาคารให้ความส�าคัญถึงเรื่องการ
ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิ 
พืน้ฐานตามกฎหมาย อนัประกอบด้วยสทิธใิน
การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ
ในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลง
คะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ
ของธนาคาร เช่น การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญ
และมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของ
กิจการ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมทั้ง
ข้อบังคับของธนาคาร เป็นต้น
   นอกจากธนาคารจะให ้สิทธิที่
ครอบคลุมสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ถือหุ้นในด้าน
ต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องมีแล้ว ธนาคารยังมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู ้ถือหุ ้นมากกว่าสิทธิ
พื้นฐานตามกฎหมายด้านอื่นๆ อีก เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู ้ถือหุ ้น โดยผู ้ถือหุ ้นมี
สิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการด�าเนินงาน 
นโยบายการบริหารงาน และข้อมูลที่ส�าคัญ
ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้ง ่ายและสะดวก การจัดให้ผู ้ถือ
หุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ การเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้า
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ก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น ประมาณ 30 วัน 
ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อเปิดโอกาสให ้
ผูถ้อืหุน้ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูเป็นการล่วงหน้า 
อย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารจากธนาคาร และยังเปิดโอกาสให้ 
ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 
สามัญประจ�าปีก่อนการประชุมได้ และเปิด 
โอกาสให ้ ผู ้ ถื อหุ ้ นแสดงความคิด เห็ น  
ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�าถามในวาระต่างๆ  
อย่างอิสระก่อนลงมติวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการ 
ประชุม ผู ้ถื อหุ ้ น ธนาคารได ้ ให ้ข ้ อมูล 
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ 
แก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย  

ก็สามารถส่งค�าถามถึงกรรมการล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร 
หรือผ ่านทางจดหมายถึงคณะกรรมการ 
ได้โดยตรง

  ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่
ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม 
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมหรือเก่ียวข้องกับธนาคาร 
ทั้งนี้ ธนาคารก�าหนดให้ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะ
กรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง เพ่ือ
ชี้แจงผลการด�าเนินงานและนโยบายบริหาร
งาน ตลอดจนตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ทราบในวันประชุมได้ทันที

  ในปี 2557 ธนาคารจดัให้มกีารประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 
โดยนอกจากคณะกรรมการธนาคารจะเข้า
ร่วมประชุมครบทุกคนแล้ว ผู้บริหารสายงาน 
จ�านวน 17 คน ซึ่งรวมถึงผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน ในฐานะ Chief Financial 
Officer: CFO ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุม
ได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู ้ถือหุ้นทุกคน 
มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ 
การด�า เนินงานของธนาคาร สอบถาม  
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งบันทึกประเด็น
ซักถามและข ้อ เสนอแนะที่ ส� า คัญไว ้ ใน 
รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น ซึ่งได้น�ามา 
เผยแพร ่ ให ้ผู ้ ถื อหุ ้ นทราบทางเว็บไซต ์
ของธนาคารภายใน 30 วันหลังวันประชุม 
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 2.2 การปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อ 

ผู้ถือหุ้น (Equitable Treatment of 

Shareholders)

   ธนาคารมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ 
ผูถ้อืหุน้ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
โดยผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ ่ม ทั้งผู ้ถือหุ ้นรายย่อย 
นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู ้ลงทุนต่างชาติ 
ต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการ
ใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ ้น และได้รับ 
การดแูลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตามทีไ่ด้ 
อธิบายไว ้แล ้วในหัวข ้อสิทธิของผู ้ถือหุ ้น 
นอกจากน้ี ธนาคารยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข ้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นการ 
ล่วงหน้า 3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปี 
บัญชี 31 ธันวาคมของทุกปี พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและ 
การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
อีกทั้ง ผู ้ถือหุ ้นยังสามารถใช้สิทธิในการ 
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนได้ 

   ธนาคารห้ามเพิ่มวาระการประชุม 
ที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น  
โดยเฉพาะวาระส�าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลา 
ในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในกรณี 
ผู ้ ถือหุ ้นไม ่สามารถเข ้าร ่ วมประชุมได ้
ด้วยตนเอง ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้หนังสอืมอบฉนัทะในการลงคะแนน
เสียงแทนได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 
2 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ 
ให้กับผู ้ถือหุ ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนใช้บัตร
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

   ส�าหรบัมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลู 

ภายในของธนาคารในการแสวงหาผลประโยชน์ 
ส ่ วนตน ธนาคารได ้ ก� าหนดนโยบาย 
และระเบียบที่ชัดเจน โดยห้ามกรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
น�าข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้ในประโยชน์
ส ่วนตนหรือเผยแพร ่ ให ้บุคคลอื่นทราบ  
รวมทั้งยังก�าหนดให้มีการเก็บรักษาป้องกัน 
การใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร ้อมทั้งแจ ้งแนวทางดังกล ่าวให ้ทุกคน 
ในองค ์กรถือปฏิบัติ ซึ่ งที่ผ ่านมาไม ่พบ 
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
แต่อย่างใด

   นอกจากนี้  เพื่อความโปร ่งใส
และตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้ก�าหนด
แนวทางให้กรรมการและผู ้บริหารเปิดเผย
ข้อมูลส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

 2.3 การค�านงึถงึบทบาทของผู้มีส่วน

ได้เสีย

   2.3.1	การปฏิบัติต่อกลุ่มได้กลุ่มเสีย
ต่างๆ

  ธ น า ค า ร ไ ด ้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง 
สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
ทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร โดยได้ก�าหนด
ไว้เป็นส่วนหนึง่ในจรรยาบรรณธรุกจิ พร้อมทัง้
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ธนาคาร 
เพื่อให ้ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้องทุกกลุ ่มได ้รับรู  ้
และยึดปฏิ บั ติอย ่างเคร ่งครัด ทั้ งนี้ เ พ่ือ
ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคง 
และยั่งยืนของธนาคาร สรุปได้ดังนี้
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       การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 มุ่งมั่น
ด�าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถ
สร้างผลก�าไรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
ม่ันคง โดยด�าเนนิธุรกจิด้วยความรอบคอบและ
โปร่งใส เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั เพือ่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

       การปฏิบัติต่อลูกค้า มุ่งมั่นให้
บรกิารลกูค้าด้วยความเตม็ใจ เตม็ก�าลงัความ
สามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
พร้อมให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วย
กิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน พร้อมทั้งยินดี
รับฟังปัญหา และพยายามค้นหาสาเหตุ และ 
วิธีการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึงการ 
ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า  
เว ้นแต ่กฎหมายก�าหนดให ้ต ้องเป ิดเผย  
หรือได ้รับอนุญาตเป ็นลายลักษณ์อักษร 
จากลูกค้า

       การปฏบิติัต่อเจ้าหนี ้มนีโยบาย
ในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ฝาก
เงนิ ผู้ถอืหุน้กู ้และเจ้าหนีอ้ืน่ๆ อย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ตาม
สัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิติัตามเงือ่นไข
ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วง
หน้า เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางการแก้ไข 
ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการ
เรียกรับ หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในการค้า รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้
อย่างสม�่าเสมอ

      การปฏิบัติต่อคู ่ค ้า ยึดหลัก
ผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารโดยไม่ค�านึง
ถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องโดยให้
ข้อมูลทีเ่ป็นจริงอย่างครบถ้วนแก่ผูซ้ือ้หรอืขาย

ทรัพย์สิน สินค้า และบริการ หลีกเลี่ยงการรับ
ของก�านลั สนิน�า้ใจ การรบัเชญิไปในงานเลีย้ง
ประเภทสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การรับเชิญ
ไปดูงาน ที่จัดขึ้นให้เป็นการส่วนตัว หรือหมู่
คณะอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องให้เพ่ือป้องกันข้อครหา 
และการมีใจโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทน
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษในโอกาสหลัง

      การปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจ
ธนาคาร มุ ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง 
ที่ได้ท�าไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร 
และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออ�านวย 
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจ 
โดยรวม

      การปฏิบัติต่อคู่แข่ง ธนาคาร
ไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี 
กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง 
ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการตกลงหรือการ
พูดคุยถกเถียงกับพนักงานของหน่วยงานหรือ
สถาบันการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับต�าแหน่งที่ตั้ง 
ภูมิประเทศ การตลาด การจัดสรรลูกค้า 
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแผนธุรกิจต่างๆ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของ
ธนาคาร

      ก า รปฏิ บั ติ ต ่ อ สั ง คมและ 
สิ่งแวดล้อม ธนาคารพึงปฏิบัติตนเสมือน 
หนึ่งเป็นพลเมืองดี ประพฤติตนโดยค�านึง
ถึงหน ้าที่ความรับผิดชอบต ่อสังคมและ
ประเทศชาติ อีกทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน  
สิง่แวดล้อม ตลอดจนมุง่สร้างสรรค์และอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ นอกจากนี ้ธนาคารพร้อม
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
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      การปฏิบัติต่อคณะกรรมการ
และผู้บริหาร	คณะกรรมการและผู้บริหารของ
ธนาคารได้รบัรูถ้งึสทิธิของตนเป็นอย่างด ีและ
พร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิและปฏิบัติ
หน้าที่ของตนตามกรอบที่ธนาคารก�าหนดไว้ 
ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงการดูแลสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม

		 	 	 		 การปฏบิตัต่ิอพนกังาน ให้ความ 
ส�าคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
โดยจัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เปิด
โอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสาย
อาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ควบคู่ไปกับการดูแล 
ในเรือ่งเงนิเดอืน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ 
อืน่ๆ รวมถงึสวสัดกิารพนกังาน ให้อยูใ่นระดบั 
ท่ีสามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน�าทั่วไป  
มีการปรับปรุงวิธีการเรียนรู ้ โครงการฝึก
อบรมหลกัสตูรต่างๆ และกระบวนการพฒันา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานให้
พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา 
พร้อมทั้งให้ความส�าคัญในความปลอดภัย

ของพนักงาน โดยการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
ท�างาน มีการก�าหนดมาตรการความปลอดภยั
ที่ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ที่ธนาคารก�าหนดขึ้น รวมทั้งก�าหนดให้แต่ละ
หน่วยงานจัดท�าคู่มือแผนฉุกเฉินเพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ ในการรักษาความปลอดภัย
แก่ตนเองและทรัพย์สินของธนาคาร ทั้งใน
สถานการณ์ปกติ หรือเมื่อเกิดวิกฤต เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน
ปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
พนักงาน ส�าหรับสวัสดิการพนักงาน ธนาคาร
มีนโยบายส่งเสรมิให้พนกังานมคีณุภาพชวีติที่
ดีขึ้น โดยการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ เช่น 
จัดให้มีสถานพยาบาลธนาคารเพ่ือให้บริการ
ตรวจรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ครอบครัว 
และผู้เกษียณอายุ ให้เงินช่วยเหลือการศึกษา
บตุร เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล โครงการ
ฝึกอบรมพฒันาจติด้วยการวปัิสสนากรรมฐาน 
และให้เงินกู้สวัสดิการ เป็นต้น
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		 	 	 		 		 การปฏบิตัต่ิอภาครฐั	สนบัสนนุ 
การด�าเนินงานภาครัฐ และปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานก�ากบั ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐั 
เพือ่ร่วมเสริมสร้างความมัน่คงและเจรญิเติบโต
ให้กับประเทศชาติ 

   2.3.2	 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วม

        ธนาคารสนับสนุนให ้ผู ้มี 
ส่วนได้เสีย ทั้งผู ้บริหาร พนักงาน และ
ครอบครัว ประชาชนทั่วไป มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างเต็มที่ โดยธนาคารได้ด�าเนิน
กิจกรรมในวาระและโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ 
ผู ้ มีส ่วนได ้เสียมีโอกาสเข ้าร ่วมกิจกรรม 
ทั้งโดยสิทธิ เช่น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะแสดง
ความคดิเหน็อย่างอสิระในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
หรือเสนอวาระ หรือเสนอชื่อผู ้ที่เหมาะสม
จะมาเป็นกรรมการของธนาคาร นอกจากนี้  
ธนาคารยังได้ด�าเนินโครงการด้านความ 
รับผิดชอบต ่อสังคม หรือกิจกรรม CSR  

(Corporate Social and Responsibility)  
ของธนาคาร ดงัเช่น โครงการ “กรงุไทยสานฝัน 
โรงเรยีนดใีกล้บ้าน” ซึง่เป็นโครงการทีธ่นาคาร
ให้การสนบัสนนุโรงเรยีนทัว่ประเทศ เพือ่พฒันา
ศักยภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และวทิยาศาสตร์ โครงการ “กรงุไทย ยวุวาณชิ” 
ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในการ
แข่งขนัประกวดแผนธรุกจิ โครงการ “กรงุไทย 
ต้นกล้าสีขาว” เป็นโครงการส�าหรับ นิสิต 
นักศึกษา ทั่วประเทศเข้าร่วมในการแข่งขัน
จัดท�าโครงงานการด�าเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ “กรุงไทย 
สานศิลปวัฒนธรรม” เป็นการสนับสนุน 
การจัดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เพื่อให้
ศิลปินไทยได้มีก�าลังใจที่จะพัฒนาผลงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใน 
ทุกโครงการดังกล่าวนั้น ธนาคารสนับสนุน
ให้ผู ้มีส ่วนได้เสีย ทั้งผู ้บริหาร พนักงาน  
และครอบครัว ตลอดจนลูกค้า นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย ์ และประชาชน  
ในชุมชนที่เ ก่ียวข้อง ได้มีโอกาสเข้าร ่วม
กิจกรรมอย่างเต็มที่

  	 2.3 .3	การแจ ้งเบาะแสหรือข ้อ 
ร้องเรียน	

        คณะกรรมการมีเป้าหมาย
ในการด�าเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
มคีวามพงึพอใจ ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถตดิต่อ 
กับคณะกรรมการและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องของ 
ธนาคารได้โดยตรง อาทิ ลูกค้าและประชาชน
ทัว่ไปสามารถแจ้งเบาะแสหรอืแสดงความเหน็
ต่อธนาคารได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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  •  ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ หรอื Call  Center 
0-2111-1111 และ +(66) 2501-4499 ส�าหรับ
ลูกค้าจากต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง 

  •  งาน รับ เรื่ อ ง ร ้ อ ง เ รี ยนลู กค ้ า 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2208-8989 (วันจันทร์ 
- ศุกร์ ในเวลาท�าการ 8.30 - 16.30 น.)

  •  http:// www.contactcenter.ktb.co.th 
หรือ E-mail: Call.CallCenter@ktb.co.th

  •  E-mail: complaint.center@ktb.co.th
  •  โทรสาร: 0-2256-8170
  •  ทางจดหมาย ส�านักกรรมการ

ธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานา
เหนือ ชั้น 8 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
หรือทีมก�ากับธุรกิจเครือข่าย (งานรับเรื่องร้อง
เรียน) ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล�าโพง กทม.10331

  •  แบบสอบถามการส�ารวจความ
พึงพอใจของลูกค้า โดยฝ่ายจัดการจะเป็น
ผู ้รวบรวมข้อร้องเรียน และน�าเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง

  •  ส�าหรับพนักงาน สามารถแจ้ง
เบาะแสหรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อคณะ
กรรมการและผูบ้รหิารโดยตรงทางอเีมลล์ของ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะมี E-mail 
Address ในระบบ Intranet ของธนาคาร และ
มีช่องทางร้องเรียนอื่นอีก ดังนี้ 

    - E-mail: hr.care@ktb.co.th ซึง่
ดแูลโดยผูบ้รหิารสายงานทรัพยากรบคุคลและ
บรรษัทภิบาล ผู้บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล
และองค์กร และผู้บริหารฝ่ายสวัสดิการและ
พนักงานสัมพันธ์ 

    - Hotline หมายเลขโทรศัพท์ 
0-2208-7606-9 ซึ่งดูแลโดยฝ่ายสวัสดิการ 
และพนักงานสัมพันธ์

    - E-mail: we.lovektb@ktb.co.th 
ซึ่ งดูแลโดยผู ้บ ริหารฝ ่ายสวัสดิการและ
พนักงานสัมพันธ์

 2.4  การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส

   2.4.1	การเปิดเผยข้อมูลตามข ้อ
ก�าหนดของการเป็นบริษัทจ�ากัด

        ธนาคารได ้ดูแลให ้มีการ 
เปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการ  
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา 
ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก� ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  
(ก.ล.ต.) และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมลู 
ผ ่านแบบแสดงรายการข ้อมูลประจ�าป ี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 
แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น�าเสนอทางเว็บไซต์
ของธนาคารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ซึง่ช่วยให้ผู้ถอืหุน้ ลูกค้า และผูท้ีส่นใจสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
เชื่อถือได้

        ข ้ อมู ลส� า คัญที่ ธ น าคา ร 
เปิดเผย เช่น การท�าหน้าที่ของกรรมการ
ในรอบปีที่ผ ่านมา ประวัติการอบรมของ
กรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
และคณะกร รมกา รชุ ด ย ่ อ ย  จ� า น วน
ครั้ ง ของการประชุมและจ� านวนค ร้ั งที่ 
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา 
และความเห็นจากการท�าหน้าที่ นโยบายและ 
จ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 
ระดบัสงูทีส่ะท้อนภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ของแต่ละคน โครงสร้างผูถ้อืหุน้ การด�าเนนิ 
ธรุกจิ ผลประกอบการ นโยบายการก�ากับดูแล
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กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เป้าหมายการ
ด�าเนินธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคม 
เป็นต้น

		 	 2.4.2	ก า ร ท� า ห น ้ า ที่ ข อ ง คณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

   •  โครงสร้างกรรมการของธนาคาร 
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ รวมถึงรายชื่อและ
ประวัติของคณะกรรมการชุดย่อยได้แสดง
รายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กร 
หน้า 10-11 หัวข้อประวัติคณะกรรมการ 
ธนาคารและผู ้บริหารระดับสูงโดยสังเขป 
หน้า 21-34 และหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ 
โครงสร้างการจัดการ หน้า 106-122

   •  กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของธนาคาร คือ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 
และพลโท เทียนชัย รับพร ซึ่งประวัติ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา การอบรม และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงนิ ได้แสดงไว้ในหวัข้อ
ประวัติคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหาร
ระดบัสงูโดยสงัเขป หน้า 29 และ 34 ตามล�าดบั

   •  ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่า
ตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหต ุ
สมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน ท�าหน้าทีท่บทวน โดยพจิารณาถงึ
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะความ
รับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิน
ของธนาคาร เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจระดับเดียวกัน และต้องเป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงรายละเอียด
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 126-129

   •  การปฏบิติังานของคณะกรรมการ
ในปีที่ผ่านมา สามารถสะท้อนได้จากการที่
ธนาคารได้รบัรางวัล Corporate Governance  
Report of Thai Listed Companies 2014 
ระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of  
Directors: IOD) รวมถึงการได้รับรองสถานะ
การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
(Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC)

   2.4.3		งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
        ธ น าค า รมอบหม า ย ใ ห ้

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
สายงานบริหารการเงิน ท�าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ความเคล่ือนไหวของธนาคารที่เป็นประโยชน ์
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย 
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห ์
หลักทรัพย์ ผู ้จัดการกองทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ 
ทีเ่ก่ียวข้องอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และทัว่ถึง  
ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งในปี 
2557 ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบ
และให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และผู ้ลงทุน 
ในโอกาสต่างๆ ดังนี้
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นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มอบหมายให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร
และภาพลักษณ์รับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารผ่าน
สื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ ในปี 2557 ดังนี้

  รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครั้ง

การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว  81
(One-on-One Meeting & Conference Call) 
การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม  12
(Analyst Meeting & Fund Meeting) 
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 4
(Road Show)  
  	 รวม	 97

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 เลอืกเมน ู“นกัลงทนุสมัพนัธ์”

 รูปแบบการเผยแพร่ จ�านวนครั้ง

ข่าวเผยแพร่ (Press Release) 75
การแถลงข่าว (Press Conference) 12
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Press Interview) 30
  รวม	 117

2.5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดทิศทาง กลยุทธ ์
ในการด�าเนินธุรกิจ ควบคุม และตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ดูแลการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูล
ของธนาคารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตส�านึกที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์และระมัดระวัง คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ 
ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระอย่างแท้จริง
จากฝ่ายจัดการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะ
กรรมการและฝ่ายจดัการทีช่ดัเจน และเพือ่ไม่ให้คนใดคนหนึง่
มีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด จึงได้มีการแยกบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้ดูแล
ให้ระบบงานกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารด�าเนินไปในลักษณะ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม

   คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยคณะบุคคลที่มี
คุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความ
สามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์กบัธนาคาร อกีทัง้กรรมการ
ทุกท่านยังได้อุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซึ่งท�าให้ธนาคารมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ คณะ
กรรมการของธนาคารยังประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน  
4 ท่าน จากคณะกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2557) ซึง่มากกว่าข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ทีใ่ห้มกีรรมการอสิระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการได้ถูกก�าหนดไว้
อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตาม
กฎบัตรของกรรมการแต่ละคณะ และตามข้อบังคับที่ 22 ที่
ก�าหนดให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของทั้งหมดต้องออก
ตามวาระในการประชุมสามัญประจ�าปีแต่ละครั้ง ส�าหรับ
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระให้ด�ารงต�าแหน่งตาม
วาระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร แต่ไม่เกินกว่า 9 ปี 
ติดต่อกัน และพ้นจากต�าแหน่งตามที่ข้อบังคับของธนาคาร
และกฎหมายก�าหนด
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   คณะกรรมการได้จดัให้มคีณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกล่ันกรอง
งานตามความจ�าเป็น โดยเฉพาะในกรณ ี
ที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย  
ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี ้ธนาคารมีนโยบายแต่งต้ังเลขานกุาร 
คณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้เลขานกุารบรษิทั 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองธนาคาร 
โดยมีหน ้ าที่ ความ รับผิดชอบหลักตาม 
รายละเอียดในหัวข ้อโครงสร ้างผู ้ถือหุ ้น 
และโครงสร้างการจัดการ หน้า 106 -122

   ธนาคารได้ก�าหนดวาระการด�ารง
ต�าแหน่งที่เหมาะสมของกรรมการ โดยจะ
ด�ารงต�าแหน่งไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน 

เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะ
ด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะ
พิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผล
พร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

   ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ทีบ่รษิทัอืน่ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของธนาคารนั้น ธนาคารได้ให้ความส�าคัญ 
และก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบั ติอย ่าง
ชัดเจน ทั้งประเภทของต�าแหน่งกรรมการ  
และจ�านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด�ารงต�าแหน่งได้ 
โดยต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
ธนาคารก่อน นอกจากนี ้ธนาคารยงัมแีนวทาง 
ปฏิบัติในเรื่องการด�ารงต�าแหน่งที่บริษัทอื่น 
ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับ 
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  
พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ร.บ.หลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งกฎหมายอ่ืน 
ทีเ่ก่ียวข้อง อาทิ การก�าหนดให้กรรมการด�ารง
ต�าแหน่งในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคล 
ท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง  
การก�าหนดให้กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
หรือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามในบริษัทอ่ืน
ได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และการก�าหนดให้
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทยได ้
ไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งน้ี ได้เป ิดเผยข้อมูล 
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูงไว้ในหน้า 134 -135

   ธนาคารจัดให้มีก�าหนดการประชุม
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและสม�่าเสมอ
ท้ังปี โดยมีการเผยแพร่ก�าหนดการประชุม
ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี ผ่านทาง Intranet ของ
ธนาคาร และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
ก�าหนดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ตาม
รายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือ 
หุ้นและโครงสร้างการจัดการ หน้า 125-126 
ทัง้น้ี คณะกรรมการชดุย่อยทีเ่กีย่วข้องในวาระ 
นั้นๆ จะท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อมูล 
ให้ความเห็นและเสนอแนะ ก่อนน�าเสนอ
ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติการบรรจุวาระ
การประชุม เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ และ
การบริหารความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจมีขึ้น
ด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้
กรรมการอสิระมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหว่างกนั
ตามความจ�าเป็น โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ
ท่ีอยูใ่นความสนใจ และมีการแจ้งให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย โดย

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 
รวม 4 ครั้ง

   ธนาคารได้จัดให้มีการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ ปีละ 2 ครั้ง  
โดยมุง่เน้นให้การประเมนิผลสามารถสะท้อนถงึ
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ได้อธิบายไว้ 
ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการ
จัดการ หน้า 123 -125

   คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมและการให้ความรู ้แก ่กรรมการ  
ผู ้บริหาร และผู ้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
และสม�่าเสมอ (ดูรายละเอียดในหัวข้อหัวข้อ
ประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ระดับสูงโดยสังเขป หน้า 21-51 และหัวข้อ 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ 
หน ้า 138) นอกจากนี้  ทุกครั้ งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ธนาคารยังจัดให้มี
การปฐมนเิทศ เพือ่น�าเสนอข้อมลูทีส่�าคญัของ
ธนาคาร รวมถึงการจัดให้กรรมการใหม่มีการ
เยี่ยมชมการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยใน
ปี 2557 ธนาคารได้มีการจัดปฐมนิเทศให้แก่ 
กรรมการใหม่ จ�านวน 7 ท่าน ได ้แก ่  
นายอารพีงศ์ ภูช่อุม่ นายกติตพิงษ์ กติยารกัษ์  
นายสุพันธุ ์  มงคลสุธี  นายจักรกฤศฏิ์  
พาราพนัธกลุ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์  
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ และนายดิสทัต 
โหตระกิตย์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง 
ผูถ้อืหุน้และโครงสร้างการจดัการหน้า 129-130) 
นอกจากนั้น ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี 
ธนาคารยังจัดให้กรรมการ และผู้บริหารจาก
ทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาต่างประเทศ มาร่วม
สมัมนาเกีย่วกบัยทุธศาสตร์ธรุกจิของธนาคาร 
เพื่อร่วมกันผลักดันให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
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3. คณะกรรมการชุดอื่น 
 • คณะกรรมการผูบ้รหิารสายงาน 
  คณะกรรมการผู ้บ ริหารสายงาน 
มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและ
แผนยทุธศาสตร์ของธนาคาร ก�าหนดนโยบาย
โดยรวมของธนาคารด้านต่างๆ รวมทั้ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการ
ของธนาคารตอบสนองลูกค ้าได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ และก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม
นโยบายที่คณะกรรมการธนาคารและคณะ
กรรมการบริหารก�าหนด ตลอดจนมีอ�านาจ
อนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ธนาคารก�าหนดไว้
ในระเบียบ/ค�าสั่งของธนาคาร 
 • คณะกรรมการการลงทนุ 

  คณะกรรมการการลงทุนมีอ�านาจ
หน้าที่ในการพิจารณากรอบและแผนการ
ลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ อนุมัติ
การลงทุนภายใต้วงเงินท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร กลัน่กรองการลงทนุที่
เกินอ�านาจ และควบคุมการบริหารการลงทุน 
รวมถึงควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนให้เป็น
ไปตามนโยบายและเป้าหมายการลงทุน โดย
จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบรหิารสินทรพัย์และ

หนีส้นิ 

  คณะกรรมการบริหารสินทรัพย ์ 
และหนี้สิน มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด
กลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน 
และเงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสมกับ
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องและการท�าก�าไรของธนาคาร
โดยรวมถึงการน�าเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ต ่างๆ มาใช ้ เพื่อก�าหนดอัตราดอกเบี้ย  
ผลตอบแทนด้านสินเชื่อและเงินฝาก รวมทั้ง

การลงทุนในสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร โดย
จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 • คณะกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่ 

  คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ 
มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงานที่อยู่ในอ�านาจ
ของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ธนาคาร ได้แก่ การขออนุมัติสินเชื่อและ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การซื้อขายทรัพย์สิน
พร้อมขาย และการเข้ารบัประกนัการจ�าหน่าย
และหรือการลงทุนในตราสารหนี้ ยกเว้น
ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวง
การคลังค�้าประกัน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติ
วงเงินสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ
ธุรกรรมสินเชื่อ ตามที่ธนาคารก�าหนด และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยจดัให้มกีารประชมุ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 • คณะกรรมการสนิเชือ่ระดบั 7

  คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 มี
อ�านาจอนมุตัสินิเชือ่และปรบัปรงุโครงสร้างหนี้
ตามที่ก�าหนดไว้ในค�าสั่งธนาคารเรื่องอ�านาจ
อนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ 
มอี�านาจอนมุติัรับโอนหลักทรัพย์ประกันช�าระหนี้ 
ตามทีธ่นาคารก�าหนด โดยจดัให้มกีารประชมุ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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   4. การสรรหาและแต่ง
ต้ังกรรมการและผูบ้รหิารระดบั
สูงสุด
 4.1  การสรรหากรรมการอิสระ  

   ธนาคารมีกระบวนการสรรหา
กรรมการอิสระ เช ่นเดียวกับการสรรหา
กรรมการของธนาคาร แต่จะพจิาณาคณุสมบตัิ
ให ้ เป ็นไปตามนิยามของกรรมการอิสระ 
ที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลความสัมพันธ์
ทางธุรกิจของคณะกรรมการอิสระ ได้แสดง
รายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู ้ถือหุ ้น 
และโครงสร้างการจัดการ หน้า 119 -122
 4.2  การสรรหากรรมการ

   •   วิธีการคัดเลือกกรรมการ
      ธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการ 

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่ท�าหน้าที่ 
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคล 
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการคัดเลือกให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการ โดยธนาคารมีนโยบายให้
เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ
กรรมการ ท�าให้คณะกรรมการของธนาคาร
จงึประกอบไปด้วยผูเ้ชีย่วชาญในหลายๆ ด้าน 
เช่น ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากร
บุคคล ด้านกฎหมาย เป็นต้น หากธนาคาร 
ยังขาดหรือต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านใดเพิ่มเติมจะสรรหาบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ 
ในด้านนั้นๆ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ

      ในการสรรหาและเสนอชื่อ
กรรมการ ธนาคารจะพิจารณาบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พรบ.

ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ซึ่งการเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร 
แห ่งประเทศไทยก ่อน แล ้วจึงน�าเสนอ 
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาน�าเสนอต่อ 
ผู้ถือหุ้น หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
แต่งต้ังกรรมการแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จะด�า เนินการจดทะเบียนเปลี่ ยนแปลง
กรรมการ และหรือรายงานต่อหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องภายในเวลาทีก่�าหนด โดยกรรมการ
ที่ครบก�าหนดออกตามวาระ อาจได้รับเลือก
กลับเข้าเป ็นกรรมการอีกได้ นอกจากนี้ 
ธนาคารยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ 
เพ่ือรับทราบบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ
รวมทัง้ข้อบงัคับและนโยบายในด้านต่างๆ ของ
ธนาคาร เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับ
กรรมการเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร

  •  การแต่งตั้งกรรมการ
    หลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้กรรมการ 

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
    กรณทีี	่1 การแต่งตัง้กรรมการแทน 

ผู้ออกจากต�าแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุม 
ผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบ
ก�าหนดออกตามวาระ กรรมการทีค่รบก�าหนด
ออกจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้าเป็น
กรรมการอีกได้

  	 	กรณีที่	 2 การแต่งตั้งกรรมการ
แทนผู้ออกก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
ธนาคารโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกผู้ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ต้ังเป็น
กรรมการแทน และให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน



173รายงานประจำาปี 2557

 4.3  การสรรหา ผู ้ บริ ห ารของ 

ธนาคารในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่

   ธนาคารปฏิบตัติามพระราชบญัญตัิ 
คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2543 และมี
กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่าง
โปร่งใส โดยจะประกาศรับสมัครเพื่อเปิด 
โอกาสให ้ผู ้ ที่ มีความรู ้  ความสามารถ  
มปีระสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ 
และมีวิสัยทัศน์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยธนาคารแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ ท�าหน้าที่สรรหาคัด
เลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา เพื่อก�าหนด
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ด�าเนินการก�าหนดผลตอบแทนและแต่งตั้ง
ตามขั้นตอนต่อไป
 4.4  การสรรหา ผู ้ บริ ห ารของ

ธนาคาร ในต�าแหน่งผูบ้รหิารสายงาน

   คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค ่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคล
ภายในธนาคารที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ของสายงานน้ันๆ หรือสรรหาจากบุคคล
ภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่
เหมาะสมได้จากภายในธนาคารขึน้มาทดแทน
ได้ทัน โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ ความ
สามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ภาวะผู้น�า 
ตลอดจนวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

5. ก ารจั ดท� า แผนสื บทอด
ต�าแหน่ง (Succession Plan) 
 ธนาคารมีระบบสืบทอดต�าแหน่ง ส�าหรับ
ผู ้บริหารแต่ละระดับและตามลักษณะของ
กลุ่มงาน (Job Family) ที่น�าไปปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิผล โดยมีการจัดท�าแผนสืบทอด
ต�าแหน่งในต�าแหน่งที่ส�าคัญ และมีการ 
จัดเตรียมความพร้อมของผู ้ที่จะมาด�ารง
ต�าแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการ โดยจะต้องมี
การฝึกอบรม และพฒันาศกัยภาพทีเ่หมาะสม 
เพื่อให้สามารถสืบทอดต�าแหน่งได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยธนาคารมแีผนงานและหลกั
เกณฑ์ในการคดัเลอืก Successor อย่างชดัเจน 
และครอบคลุมผู้บริหารในระดับต่างๆ คือ
 1)	 ระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคาร
ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบัญ ญั ติ คุณสมบั ติ
มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และมีกระบวนการใน
การสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะ
ประกาศรับสมัครจากผู้บริหารภายใน และ
เปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกทีม่คีวามรู ้ความ
สามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
ขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ สนใจสมัครเข้ารับ
การคดัเลอืกเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมี
กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดย
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 2) ระดับสายงาน	 กลุ่มงาน	 ฝ่ายงาน	
ธนาคารประเมินโดยขอความคิดเห็นไปยัง
ผู ้บริหารสายงาน โดยให้ผู ้บริหารสายงาน 
พิ จ า รณาและน� า เ สนอผู ้ ที่ มี คุณสมบั ติ 
เหมาะสมเป็น Successor ของแต่ละสายงาน 
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 3)	 ระดับส�านักงานเขต	 ส�านักงานธุรกิจ	
ธนาคารเตรยีมความพร้อมของบคุลากรระดบั
ส�านักงานเขต และส�านักงานธุรกิจ ผ่าน
กระบวนการประเมนิเพ่ือคดัสรร (Assessment 
Center) และประเมินความเหมาะสมด้วย 
ผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ โดยพิจารณาคัดเลือก 
ผู ้บริหารภายในธนาคารที่มีศักยภาพและ
ส�ารองไว้ เพ่ือเตรียมพร้อมการทดแทนและ
รองรับการขยายธุรกิจ
	 4)	 ระดับสาขา และรองผู้จัดการสาขา	
ธนาคารเตรยีมความพร้อมของบคุลากรระดบั
สาขา ผ่านกระบวนการทดสอบข้อเขียน และ
ประเมินเพ่ือคัดสรร (Assessment Center) 
โดยพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารภายในธนาคาร
ที่มีศักยภาพไว้ เพื่อเตรียมพร้อมการทดแทน
และรองรับการขยายธุรกิจ

นอกจากนั้นธนาคารได้คัดสรรและสร้าง
กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ คือ กลุ่มนักเรียน
ทุนของธนาคารและพนักงานกลุ่ม KTB High 
Potential Employee เพือ่พฒันาผูบ้รหิารรุน่ใหม่ 
และเป็นรากฐานในการขยายธุรกิจ รวมทั้ง
ป้องกันไม่ให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรที่
จะมาด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารองค์กรในอนาคต

6. การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ธนาคารก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ตามหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ ่ม  
(Consolidated Supervision) ภายใต้การก�ากบั 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพือ่ก�ากบัดแูลกลุม่ธรุกจิทางการเงนิให้มีความ
มัน่คง และด�าเนนิธรุกจิได้อย่างเหมาะสม และ
เพือ่ป้องกันความเสีย่งต่างๆ จากการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม 

ธนาคารจึงมีนโยบายมอบหมายให ้ 
ผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการ เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมดูแลการด�าเนินงาน 
และประสานประโยชน์ร่วมกับธนาคารและ
บริษัทอ่ืนๆ โดยธนาคารก�าหนดให้คณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
ผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการในบรษิทั 
ย่อย และคณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนมุติั
แต่งตั้งผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการ
ในบรษิทัร่วม ทัง้นี ้ธนาคารได้ก�าหนดระเบยีบ
ปฏิบัติส�าหรับการใช้สิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผู ้ถือหุ ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 
ทั้งนี้ ธนาคารก�าหนดให้บริษัทย่อยจัดท�าแผน
ธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี น�าเสนอต่อ
ธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบพร้อมก�าหนด 
ตัวชี้วัดผลงานของบริษัทย่อย เพื่อให้นโยบาย
การด�าเนินกิจการมีความสอดคล ้องกับ
นโยบายของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคาร
จะควบคุมดูแลการใช ้ไปของเงินทุนและ 
การด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง 
การเงิน โดยจัดท�าข้อมูลพร้อมทั้งรายงาน
ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร และรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงรายไตรมาส เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดท�าผล
การด�าเนินงานรายปีเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร พร้อมจัดส่งให้แก่หน่วยงานก�ากับ 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัก�าหนดให้บรษิทัในกลุม่
ธุรกจิทางการเงนิ น�าส่งข้อมลูทางการเงนิ และ
รายการระหว่างกนัรายไตรมาส มายงัธนาคาร
เพื่อจัดท�างบการเงินรวม รวมถึงก�าหนดให้
รายงานข้อมูลการท�าธรุกรรมภายในกลุม่มายงั
ธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือนเพ่ือให้ธนาคาร
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
อย่างสม�่าเสมอ
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นอกจากนี ้ธนาคารได้ก�าหนดให้กรรมการ
ผู ้แทนในบริษัทในกลุ ่มธุรกิจทางการเงิน 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบส�าหรับกรณีที่มี
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในบริษัทที่เป็น 
นัยส�าคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน  
การลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
สนิทรพัย์รวมปัจจบุนั โดยบรษิทัย่อยก�าหนดให้ 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
และบริษัทร่วมขอความเหน็ชอบจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ก่อนด�าเนินการ

ธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการ
บริหารจัดการบริษัทร่วมในลักษณะ Joint 
Venture โดยมีจ�านวนกรรมการตามสัดส่วน
การถือหุ้น และมีกรรมการอิสระตามที่หน่วย
งานก�ากับบริษัทนั้นๆ ก�าหนดไว้

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายใน
 ธนาคารได้ก�าหนดมาตรการดแูลเรือ่งการ
ใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ ดังนี้
 1) ห้ามพนกังานท�าการซือ้ ขาย โอน หรอื
รับโอนหลักทรัพย์ ในประการที่น่าจะเป็นการ
เอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูล
ภายในอนัเป็นสาระส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได ้เป ิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และตนได้
ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้
ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของธนาคาร 
และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน�าข้อมูล
ภายในนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู ้อื่นกระท�า 
ดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์
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 2)  กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผู้บริหารสายงาน และผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ
ผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงาน 
บัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่รายงานการถือหลัก
ทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตน ของคู่
สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรพัย์ก�าหนด นอกจากนี ้กรรมการธนาคาร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงาน 
มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
ธนาคารทั้งของตน ของคู่สมรส และของบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นประจ�าทุกเดือนต่อ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการรายงาน
การมีส่วนได้เสียให้เลขานุการบริษัททราบ 
เพื่อจะได้รายงานให้ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจัดส่งส�าเนา
รายงานดังกล่าวให้ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ เพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเก่ียว
กับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อไป

 3) การก�ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์
และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนด
ช่วงระยะเวลาที่จ�ากัดการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ออกโดยธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบ 
ข้อบังคับในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ให้กรรมการ พนักงาน และผู ้ เกี่ยวข้อง 
ได้ทราบอย่างสม�่าเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ 
ของธนาคาร

8. ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 • ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

(Audit fee)

  ธนาคารและบริษัทย ่อยจ ่ ายค ่า
ตอบแทนการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นให้
แก่ผู ้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชี 
2557 จ�านวนเงนิรวม 8,682,695 บาท แบ่งเป็น 
ค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทในเครือ 
จ�านวน 7,660,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น 
จ�านวน 1,022,695 บาท
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 • ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

  ธนาคารและบริษัทย ่อยจ ่ายค ่า
ตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งได้แก่ การ
จัดท�ารายงานพิเศษ รายงานก�าไรจากการ
ปริวรรต รายงานการตรวจสอบระบบการ 
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การสอบทาน 
ค�าแปลงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ การจัด
ท�าหนังสือสอบทานข้อมูลทางการเงิน (Com-
fort Letter and Bring Down Comfort Letter)  
ให้แก่ผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยเป็นส่วน
ที่จ่ายในระหว่างปีบัญชี จ�านวน 11,000,000 
บาท และเป็นส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 
จ�านวน 1,300,000 บาท

9. การปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการท่ีดีในเรือ่งอืน่ ๆ  

ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ก�าหนดไว้ครบทั้ง 5 ซึ่งได้
กล่าวไว้แล้วในข้อ 2. อีกทั้งยังได้ก�าหนด
ให้คณะกรรมการและผู ้บริหารที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
(GRC: Governance Risk & Compliance)  
ประกอบด ้ วย การบ ริหารความเสี่ ย ง  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาล โดยต้องมีการวาง
กระบวนการบริหารและปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง
กนัและมผีูร้บัผดิชอบในแต่ละขัน้ตอนทีช่ดัเจน 
ตั้ งแต ่ ระ ดับการวางแผนยุทธศาสตร ์ / 

แผนกลยุ ท ธ ์ / แผนธุ ร กิ จ ขอ งธนาคาร  
การก�าหนดนโยบายการออกผลิตภัณฑ์  
การพฒันาเครือ่งมอื กระบวนการและระเบยีบ
ปฏิบัติงานต่างๆ รองรับการปฏิบัติตามแผน
และนโยบายของธนาคาร รวมถึงการติดตาม
รายงานผล

คณะกรรมการธนาคารได้ท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยก�าหนดตัวชี้วัดผลส�าเร็จ  
(Key Per formance Indicator: KPI)  
ไว้ตั้งแต่ต้นปี และติดตามผลการด�าเนินงาน
ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบ
สถานการณ์ด�าเนินการทุกระยะ หากผล
ประกอบการต�่ากว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห ์
หาสาเหตุเพื่อก�าหนดแนวทางการแก ้ไข  
และเม่ือถงึปลายปี คณะกรรมการจะพจิารณา 
ผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการโดยการ
เปรียบเทียบกับ KPI ที่ ต้ังไว ้ตามระบบ 
ข ้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปี (Performance Agreement: PA) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ควบคุม
และตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการ 
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตาม 
จรรยาบรรณที่ธนาคารประกาศใช้ ซึ่งมีการ 
ปรั บปรุ ง ให ้ ทั นสมั ยและ เหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่เสมอ รวมทั้งก�ากับดูแลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมด้วย
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1. รายการระหว่างกันที่ส�าคัญ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ธนาคาร

มีเงินให้สินเชื่อแก่พนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ระดับ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป จ�านวน 986 ล้านบาท  
และ 488 ล้านบาท ตามล�าดับ

ธนาคารมี เ งิ น ให ้ สิ น เชื่ อแก่สมาชิ ก ใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามย่อหน้าแรก 
โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
และ 2556 จ�านวน 149 ล้านบาท และ 161  
ล้านบาท ตามล�าดับ

ส�าหรับรายละเอียดข้อมูลรายการระหว่างกัน 
และการท�ารายการระหว่างกันของธนาคารกับ
บริษัทร่วม บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
ในปี 2557 ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 6.24 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

2. น โยบายการก� าหนดราคา 
ระหว่างกัน

 เพื่ อ เป ็นการป ้องกันความขัดแย ้ งทาง 
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�ารายการ
กับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ธนาคารได้ก�าหนดให้ใช้
ราคาตลาดหรือราคายุติธรรมในการท�าธุรกรรม
ทุกประเภท ยกเว้นมีกฎเกณฑ์ของสถาบันก�ากับ
ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็จะถือให้เป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์ดังกล่าว

รายการระหว่างกัน

3. ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

 รายการระหว่างกันหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ที่เกิดขึ้นในปี 2557 เป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร และ
รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียว
กับรายการที่ธนาคารกระท�ากับบุคคลภายนอก 
โดยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน
ที่เกิดขึ้นนั้นมีความจ�าเป็นเพื่อการด�าเนินธุรกิจ
และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ โดยธนาคารได้
พิจารณารายการระหว่างกันของธนาคารหรือ
บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของธนาคารหรือบริษัทย่อยแล้ว  
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
ทั่วไป ซึ่งธนาคารได้รับและจ่ายค่าตอบแทน 
ในราคาตลาดหรือราคายุติธรรม รวมทั้งธนาคาร
ได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันก�ากับ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูล 
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
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4. มาตรการการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกัน

 ธนาคารได้ให้ความส�าคัญต่อการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการท�ารายการ
ระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยใน
ขั้นตอนอนุมัติการท�ารายการ ธนาคารได้มี 
การพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต สมเหตุสมผล  
มีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี  
ยึดมั่นในจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ และ 
หลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร และเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจได้ว่าการท�ารายการระหว่างกันหรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ข้อก�าหนดของสถาบันก�ากับ ธนาคาร
ได้มอบหมายให้ “ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์” ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบ 
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการดังกล่าวให้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก�ากับก�าหนด 

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันหรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่สถาบันก�ากับก�าหนด
หรือธนาคารมีระเบียบปฏิบัติว่าการท�ารายการ
นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ธนาคารได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของ
กรรมการธนาคารในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการอนมุตัิ
การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยง
กันเอาไว้ ดังนี้

1) กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่ 
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการ
ที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน ตาม 
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่ม ี

การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตาม 
หลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) การให ้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่
กรรมการมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องได้รับ 
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีกรรมการผู ้นั้น 
เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติด้วย และเพื่อป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องก�าหนดราคา
และเงื่อนไขต่างๆ ตามการค้าปกติของธนาคาร 
และปฏิบัติเหมือนลูกค้าทั่วไป

5. นโยบายหรือแนวโน ้มการท�า
รายการระหว่างกันในอนาคต

 การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่
เกีย่วโยงกนัในอนาคตของธนาคารหรอืบรษิทัย่อย  
มคีวามเป็นไปได้ว่าจะเกดิขึน้ตามการด�าเนนิธรุกจิ
ทั่วไป หากธนาคารเล็งเห็นว่ารายการที่จะกระท�า
น้ันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและ 
ผูถ้อืหุน้ โดยการท�ารายการเหล่านัน้จะต้องปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนดของสถาบันก�ากับและมาตรการ
ที่ธนาคารได้ก�าหนดขั้นตอนการอนุมัติการท�า
รายการเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้ว

นอกจากน้ี การท�ารายการระหว่างกันหรือ
รายการที่เก่ียวโยงกันในอนาคต ธนาคารจะ
ยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ารายการ
กับลูกค้าทั่วไป มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่าง
ไปจากที่ธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจประเภทเดียวกัน
พึงกระท�า ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับจากการ
ท�ารายการต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคา
ยุติธรรม และต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้อง
กับการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที ่
เกี่ยวโยงกันเหล่านั้นให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ากับ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ธนาคารด�าเนินธุรกิจโดยค�านงึถงึความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2557 ธนาคารได้พัฒนาแนวทางการ
ด�าเนินงานในการให้บริการลูกค้า พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
ทีท่นัสมยั และมกีารบรหิารจดัการภายใต้การบริหารความเสีย่ง
ท่ีดี พร้อมทั้งได้จัดท�านโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม นโยบาย Anti-Corruption และได้รับรอง 
การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC) รวมถึงได้รับผลการประเมินรายงาน 
การก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report)  
ปี 2557 ระดับ 5 ดาว ซึ่งหมายถึงมีการก�ากับดูแลกิจการ
อยู ่ในระดับดีเลิศ ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นแรง
สนับสนุนให้ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่ง 
ความยั่งยืน สร้างการเติบโต เสริมความมั่งคั่งให้กับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

A N T I - C O R R U P T I O N

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

ที ่ ทั น ส มั ย

 การบร�หารความเสี่ยงที่ดี

และมีการบร�หารจัดการภายใต

“

”
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นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการด�าเนินการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด 
และประสานงานกับบริษัทย่อยกรณีที่อาจมี
การด�าเนนิการหรอืมปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องทีอ่าจ
ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
สอบถามข้อเท็จจริง และให้บริษัทด�าเนินการ
แก้ไข พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการ
ด�าเนินการแก้ไขมายังธนาคาร อย่างไรก็ตาม 
ในปีที่ผ่านมาไม่พบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ 
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมจากการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อยของธนาคาร

ส�าหรับรายละเอียดในการด�าเนินงาน 
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
ธนาคารได้เขียนไว้ในรายงานความยั่งยืน 
(Sustainability Report) ซึ่งแยกต่างหาก
จากรายงานประจ�าปี โดยรายงานตามกรอบ 
การรายงานสากล GRI (Global Reporting 
Initiative) ที่สอดคล้องกับข้อมูลตามแนวทาง 
และข้อก�าหนดในแบบ 56-1 ของส�านกังาน 
คณะกรรมการก� ากั บห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ 
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างครบถ้วน 
โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
ที่  www.ktb.co.th โดยคลิกเข ้าที่ เมนู  
“เกี่ยวกับ KTB CSR” เลือก “รายงานการ 
ด�าเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

	 1.	 รางวัล	 Bank	 of	 the	 Year	 in	 

Thailand	2014 จากนิตยสาร The Banker  
สหราชอาณาจักร โดยธนาคารกรุงไทย 
เป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวของประเทศที่ได้
รับรางวัลในปีนี้ และเป็นครั้งที่ 2 ที่ธนาคาร
ได้รับรางวัลนี้ (ครั้งแรก ปี 2552) ด้วยความ 
โดดเด่นด้านการบรหิารจดัการองค์กร ทศิทาง
การด�าเนินธุรกิจ และการน�าเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
	 2.	 รางวัล	 Trade	 Award	 2013 

ด้านปฏิบัติการทางการค้ายอดเยี่ยม จาก 
Commerzbank AG สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ีในการให้บรกิารด้าน Trade Finance  
ที่มีมาตรฐานถูกต้อง และมีคุณภาพ
	 3.	 รางวัล	 STP	 Award	 2013	 จาก  
Commerzbank AG ให้กับธนาคารซึ่ง
มีความยอดเยี่ยมในการด�าเนินงานธุรกิจ
ด้านการช�าระเงินระหว่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
มาตรฐานสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ 
2553-2556 
	 4.	 รางวัล	 STP	Award	 2013 จาก
ธนาคาร The Bank of New York Mellon  
ที่ให้กับธนาคารซึ่งมีความเป็นเลิศในการส่ง 
ค�าสัง่การจ่ายเงนิไปต่างประเทศได้อย่างถกูต้อง
ตามระบบของธนาคาร (Straight Through 
Processing: STP) ท�าให้เงินโอนสามารถ 
เข้าบัญชีลูกค้าผู้รับเงินในต่างประเทศได้ทันที 
 5.	 รางวลั	The	Best	Deal	in	Thailand 

2014 จากนิตยสาร Finance Asia และ
รางวัล Thailand Capital Markets Deal 
of the year 2014 จากนิตยสาร IFR Asia 

เนื่ อ งจากเป ็นธนาคารแรกในประเทศ 
ที่เสนอขายหุ ้นกู ้ด ้อยสิทธิตามหลักเกณฑ์  
Basel III ในตลาดต่างประเทศ และประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างดี จากยอดจองซื้อที่ 
สูงกว่าเป้าที่วางไว้ถึง 8 เท่า 
	 6.	 รางวัลยกย่องเกียรติคุณการ

บริหารงานดีเด่น จากรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
ถือเป็นรางวัลเกียรติยศ ส�าหรับธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศทีไ่ด้รบัเป็นครัง้แรกในรอบ 
45 ปี โดยพิจารณาจากผลงานการบริหารงาน
ในรอบระยะเวลา 5 ปี 
	 7.	 ติดอันดับแบรนด์ธนาคารทรง

คุณค่าโลก ล�าดับที่ 201 ในปี 2557 จากการ 
จัดอันดับ 500 ธนาคารทั่วโลก ของบริษัท 
ที่ปรึกษา Brand Finance ในประเทศอังกฤษ 
ที่วัดจากความยึดมั่นในแบรนด์ของลูกค้า 
ความแข็งแกร่งของแบรนด์ และสถานะ
ทางการเงิน 

BANK OF 
THE YEAR 

2014
IN THAILAND

TRADE AWARD

2013

STP
 Award 2013
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	 8.	 รางวลั	Investors’	Choice	Award	 

ประจ�าปี	2557 ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 จากสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก� ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  
(ก.ล.ต.) และสภาธรุกจิตลาดทนุไทย เนือ่งจาก
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการจัดประชุม
สามัญผู้ถอืหุน้ประจ�าปี (AGM) อาท ิการจดัส่ง 
และเผยแพร่เอกสารเชิญประชุม การจัดท�า
และเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปี การดแูล
ผู้ถือหุ้น ท�าให้ธนาคารได้รับคะแนนประเมิน
คุณภาพ AGM 100% เต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 
ตั้งแต่ปี 2552  
	 9.	 ผลการประเมินการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดีอยู่ในระดับ	 5	 ดาว	 (ดีเยี่ยม) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากล 
	 10.		 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

ประจ�าปี	2557 ประเภทรางวัลนวัตกรรม
การบริการท่ี เป ็น เลิศ	 ระดับดี	 จาก 
ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
ที่พิจารณาให้กับหน่วยงาน ซึ่งมีการพัฒนา 
การให ้บริการด ้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และสร้างสรรค์ หรือน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือ 
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ มาใช้ในการให้บริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยได้รับรางวัลจากบริการ Pay / Receive 
with Mobile by KTB Netbank
	 11.	 รางวัล	 BIBOR	 Awards	 2013	

จากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการท�า
หน้าที่เป็น BIBOR Contributors ที่ให้ความ 

ร่วมมือกับ ธปท. ในการพัฒนาและผลักดัน 
การใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง BIBOR มาโดย 
ตลอด เพ่ือเน้นย�้าความส�าคัญของอัตรา
ดอกเบี้ย BIBOR ต่อตลาดการเงินไทยและ 
ระบบเศรษฐกิจ
	 12.	รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ ไข

ปัญหาให้กับผู ้บริโภคดีเด่น	 ประจ�าปี	

2557 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ 
รับเรื่องและแก ้ไขป ัญหาให ้กับผู ้บริ โภค 
จากส�านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค 
(สคบ.) โดยมีสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO  
เป็นผู้ตรวจสอบประเมินผล 
	 13.		ได้รบัการรบัรองการเป็นสมาชกิ 

แนวร ่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านทุจริต	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่ Collective Action Coalition Against  
Corruption (CAC) ก�าหนด
	 14.		รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน	2556 

จากการโหวตของนกัลงทนุ ให้เป็นหุน้ยอดนยิม 
ประจ�ากลุม่ธรุกจิการเงนิ  (Financials) จดัโดย
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นร่วมกับตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการส่ือสารข้อมูลข่าวสาร 
ให้กับนักลงทุนเก่ียวกับการลงทุนและการท�า
กิจกรรมเพื่อสังคม 
	 15.		รางวัลบทูสวยงามดเีด่น	ประเภท 

พื้นท่ีขนาดใหญ่พิเศษ	 ในงาน	 Money	 

Expo	 2014 ภายใต้แนวคิด เติมเต็ม 
ทุกชีวิต เชื่อมติดทุกความฝันให้ทุกความฝัน
ที่เป็นจริงได้ 




