รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารกรุงไทยได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยที่สำ�คัญใน
การกำ�หนดแนวทางในการปฏิบัติงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยธนาคารได้มีความมุ่งมั่นใน
การบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจ รวมถึงเสริมสร้างให้ธนาคารมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน และในปี 2553 ธนาคารยังได้ขยายเครือข่ายด้านบรรษั ทภิบาล และการดำ�เนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยได้รว่ มมือกับธนาคารรัฐอีก 6 แห่ง เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ใน
การดำ�เนินงานด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders)
จากการที่ธนาคารได้ดำ�เนินกิจกรรมทางด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดย
ตลอด ตั้งแต่ปี 2549-2553 รวมทั้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยกำ�หนดให้มแี นวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน เพือ่ ปลูกจิต
สำ�นึกของบุคลากรทุกระดับให้มคี วามสนใจและมีสว่ นร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้
แนวทาง “เสริมสร้างทุนทางปัญญา” สอดคล้องกับพันธกิจของธนาคาร นับว่าประสบความสำ�เร็จและได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรภายในของธนาคาร และพันธมิตรของธนาคาร ซึง่ ผลจากการดำ�เนินการ
อย่างจริงจัง ทำ�ให้ในปี 2553 ธนาคารได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น จากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง ซึ่งธนาคารได้รับติดต่อกันมา 3 ปี
• รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ธนาคารได้รบั ติดต่อกัน
2 ปี
• ผลสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษั ทจดทะเบียนประจำ�ปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับดีเลิศ
จากรางวัลที่ธนาคารได้รับล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องต่อไป

(นายสันติ วิลาสศักดานนท์)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของธนาคาร ได้ตระหนักถึงความ
สำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานโดย
รวมของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษั ทภิบาล
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่
ผ่านมา ธนาคารได้รณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
โปร่งใส และใส่ใจคุณธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาลขึน้ ในองค์กร เป็นทีย่ อมรับของสถาบัน
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สะท้อนจาก
รางวัลอันทรงเกียรติที่ธนาคารได้รับอย่างต่อเนื่อง
เช่น รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท
เกียรติยศ รางวัล SET Awards 2010 ประเภทรายงาน
บรรษัทภิบาลดีเด่น และผลการประเมินคุณภาพการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อยู่ในระดับดีเยีย่ มและสมควร
เป็นตัวอย่าง เป็นต้น
ธนาคารไม่ได้เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรม
บรรษั ทภิบาล ให้เกิดขึ้นเฉพาะในองค์กรเท่านั้น
แต่ได้ขยายผลไปสู่บริษั ทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น
100 % รวมทั้งองค์กรและสถาบันอื่น ๆ ด้วย โดย
ในปี 2553 ธนาคารได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ
ด้านบรรษัทภิบาล ระหว่างธนาคารของรัฐ 7 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพือ่
การส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำ�เนินงาน
ด้านบรรษัทภิบาลระหว่างกัน ซึง่ จะทำ�ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุ ก กลุ่ม มีค วามเชื่อ มั่น และรั บ ประโยชน์สูง สุ ด

จากการดำ�เนินงานของธนาคาร อีกทั้งเป็นการจุด
ประกายให้องค์กรและเครือข่ายอื่น ๆ ร่วมมือกัน
สร้างสังคมธรรมาภิบาล (CG Society) ให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำ�พาให้ประเทศเจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กำ�หนดแผนปฏิบตั กิ ารและมาตรการการติดตามเพือ่
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย และ
ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่าง
สมํา่ เสมอ รวมทัง้ ติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล
ธนาคารได้จัดทำ�นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2545 รวม 7 ประการ ดังนี้
1) Creation of Long Term Value:
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
2) Accountability:
แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) Responsibility:
รู้สำ�นึกในหน้าที่
4) Promotion of Best Practices:
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
5) Equitable Treatment:
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
6) Transparency:
แสดงความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
7) Social and Environmental Awareness:
สำ�นึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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หลักบรรษัทภิบาล 7 ประการของธนาคาร เป็น
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่ ได้สื่อสารไปยัง
พนักงานทุกระดับผ่านสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร และ
ยังได้กำ�หนดเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการ
ดำ�เนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร ซึง่ จะ
ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ดำ�เนินการตามแนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี กรรมการธนาคารทุกคน
ก็ได้ตระหนักในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการดำ�เนิน
งานเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร มีการดูแลให้
มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่น
ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ส ่ ง เสริมให้พนักงานทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีส่วนร่วมใน
การดำ�เนินโครงการเพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาชุมชน สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนือ่ ง (รายละเอียดของการกำ�กับดูแลกิจการของ
ธนาคาร สามารถดูได้จาก website ของธนาคาร
www.ktb.co.th)

แนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ�หนดไว้ครบทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายและการปกป้ อ งสิ ท ธิ ข อง
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการปกป้องสิทธิ
ของผู้ถ ื อ หุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ส ิ ท ธิ
ของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย
อันประกอบด้วย สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์
ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอ
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
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วาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลง
คะแนนแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของธนาคาร
เช่น การอนุมัติธุรกรรมที่สำ�คัญและมีผลต่อทิศทาง
ในการดำ�เนินธุรกิจของกิจการ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิรวมทั้งข้อบังคับของธนาคาร เป็นต้น
นอกจากการให้สทิ ธิทคี่ รอบคลุมสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
แก่ผถู้ อื หุน้ ในด้านต่าง ๆ ทีจ่ �ำ เป็นต้องมีแล้ว ธนาคาร
ยังมีแนวปฏิบัติที่ดี ในการดูแลผู้ถือหุ้นในด้านอื่น ๆ
ที่มากกว่าสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกและสนับสนุนการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลผลการ
ดำ�เนินงาน นโยบายการบริหารงาน และข้อมูลสำ�คัญ
อื่น ๆ ผ่านทาง website ของธนาคาร ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก รวมทั้งการจัดให้ผู้ถือหุ้น
เข้าเยี่ยมชมกิจการของธนาคารด้วย
1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ กำ � หนดจั ด การประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นขึ้น ปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของธนาคาร ธนาคารได้
ให้ความสำ�คัญกับการประชุมนีเ้ ป็นอย่างมาก โดยให้
มีการดำ�เนินการภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และเป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดอย่างเคร่งครัด และ
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีก่อนการประชุมได้ โดยในปี
2553 ธนาคารได้รวบรวมพร้อมจัดทำ�ข้อมูลประกอบ
วาระการประชุมเผยแพร่ไว้ที่ www.ktb.co.th/
นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ /หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2553 หรือล่วงหน้า
ก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น ประมาณ 30 วัน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนได้
รับเอกสารทีธ่ นาคารส่งไปให้ และธนาคารจะไม่เพิม่
วาระการประชุมที่ ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็น
โดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนั้น หากผู้ถือหุ้น

มีขอ้ สงสัยในเรือ่ งใดก็สามารถส่งคำ�ถามถึงกรรมการ
ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทาง website ของ
ธนาคาร หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการได้โดยตรง
หรือผูถ้ อื หุน้ จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตัง้ คำ�ถามในวาระต่าง ๆ ในวันประชุมก็ได้ โดยประธาน
ในที่ ป ระชุ ม จะแจ้ ง กฎเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประชุ ม
รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในที่ ป ระชุ ม และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น แสดง
ความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมหรือเกี่ยวข้องกับธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคาร
กำ�หนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมทุกครัง้
เพื่อชี้แจงผลการดำ�เนินงานและนโยบายบริหารงาน
ตลอดจนตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทันที
ในวันประชุม
ในปี 2553 ธนาคารจัดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเมื่อวัน ที่ 9 เมษายน 2553 โดยมีคณะ
กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน พร้อม
ด้วยผู้บริหารสายงานจำ�นวน 13 คน ซึ่งรวมถึง
นางกิตติยา โตธนะเกษม ผู้บริหารสายงานบริหาร
การเงิน ในฐานะ Chief Financial Officer: CFO ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ดว้ ย ได้แก่ สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้
เปิ ด โอกาสและให้ เ วลาแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คนอย่ า ง
เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของ
ธนาคาร สอบถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งได้
บันทึกประเด็นซักถามและข้อเสนอแนะที่สำ�คัญไว้
ในรายงานการประชุมผู้ถอื หุน้ ซึง่ ได้เผยแพร่ให้ผถู้ อื หุ้น
ทราบทาง website ของธนาคารภายใน 30 วัน หลัง
วันประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ธนาคารมีนโยบายที่จะปฏิบ ัต ิต ่อผู้ถ ือหุ้น
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้น
ทุกกลุม่ ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถึง
ผู้ลงทุนต่างชาติ ต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
ในการใช้สทิ ธิของตนในฐานะผูถ้ อื หุน้ และได้รบั การ
ดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตามที่ได้อธิบายไว้
แล้วในหัวข้อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ ธนาคารยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นทุกคน ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
สามารถเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง
กรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุด
รอบปีบัญชี 31 ธันวาคมของทุกปี อีกทั้งผู้ถือหุ้นยัง
สามารถใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายคนได้
สำ�หรับในปี 2553 มีกรรมการออกตามวาระจำ�นวน
4 คน ธนาคารจึงกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและ
ผูถ้ อื หุน้ กลุม่ อืน่ ๆ เสนอชือ่ ผูท้ เี่ หมาะสม พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิ จ ารณาด้ า นคุ ณ สมบั ติ แ ละการให้
ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ มายังธนาคาร
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2552 แต่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม
(ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ www.ktb.co.th/นั ก ลงทุ น
สัมพันธ์/ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ /รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ )
2.2 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ดว้ ยตนเอง ธนาคารเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ใช้หนังสือมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงแทนได้
และได้เสนอชือ่ กรรมการอิสระ 2 ท่านไว้เป็นทางเลือก
ในการมอบฉัน ทะให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
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2.3 มาตรการป้ อ งกั น กรรมการและ
ผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์
ในทางมิชอบ
สำ � หรั บ มาตรการขจั ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ และการดูแลเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของธนาคารในการแสวงหาผลประโยชน์สว่ น
ตน ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายและระเบียบทีช่ ดั เจน
โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง นำ�ข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่ ให้บุคคลอื่น ทราบ
รวมทั้งยังกำ�หนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเก็บ
รักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแจ้งให้
ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใด
นอกจากนี้ เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
คณะกรรมการได้กำ�หนดแนวทางให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ
และผู้บ ริห ารระดั บ สู ง และข้อ มูล การดำ � รง
ตำ � แหน่ ง ของกรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ใน
ธนาคาร บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม และบริ ษั ท ที่
เกีย่ วข้อง ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในหน้า 94-97 ซึง่
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับ เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3. การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ
ธนาคารได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ธนาคาร โดยได้ก�ำ หนดไว้เป็นส่วนหนึง่ ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และเผยแพร่ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ เช่น website ของ
ธนาคาร และจัดพิมพ์เป็นคูม่ อื ส่งให้ทกุ หน่วยงานของ
ธนาคาร เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุม่ ได้รบั รูแ้ ละ
ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ างเคร่งครัด ซึ่งจะสนับสนุน ให้ ก าร
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
บ ม จ. ธ น า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย

ดำ�เนินธุรกิจของธนาคารมีความมั่นคงและยั่งยืน
โดยสรุปได้ ดังนี้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ธนาคารมุ่งมั่นดำ�เนิน
ธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างผล
กำ�ไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า ธนาคารมุง่ มัน่ ให้บริการ
ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำ�ลังความสามารถ ด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และพร้อมให้คำ�แนะนำ�
ช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน
พร้อมทัง้ ยินดีรบั ฟังปัญหา และพยายามค้นหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึงการไม่เปิด
เผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมาย
กำ � หนดให้ ต้ อ งเปิ ด เผย หรื อได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น
ลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ธนาคารมีนโยบายใน
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ฝากเงิน ผู้ถือ
หุน้ กู้ และเจ้าหนีอ้ นื่ ๆ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมต่อทัง้ สองฝ่าย ตามสัญญา หรือเงือ่ นไขต่าง ๆ
ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ธนาคารจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน พิจารณาหาทางแก้ไข
ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ จะละเว้นการเรียก
รับหรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
นอกจากนี้ ธนาคารจะรายงานข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้กับเจ้าหนี้อย่าง
สมํ่าเสมอ
การปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า ธนาคารกำ � หนดให้
พนักงานต้องยึดหลักผลประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
โดยไม่ค ำ � นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ส่ว นตนหรื อ ของ
พวกพ้อง โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนแก่
ผูซ้ อื้ หรือขายทรัพย์สนิ สินค้า และบริการ หลีกเลีย่ ง

การรับของกำ�นัล สินนํา้ ใจ การรับเชิญไปในงานเลีย้ ง
ประเภทสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การรับเชิญไป
ดูงาน ที่จัดขึ้นให้เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะอย่าง
เฉพาะเจาะจง ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ เพื่อ
ป้องกันข้อครหา และการมีใจโน้มเอียงทีจ่ ะช่วยเหลือ
ตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษในโอกาสหลัง
การปฏิ บั ติ ต่ อ พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ธนาคาร
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท�ำ ไว้กับ
พันธมิตรทางธุรกิจ และให้ความช่วยเหลือในลักษณะ
เอื้ออำ�นวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทาง
ธุรกิจโดยรวม
การปฏิบัติต่อคู่แข่ง ธนาคารไม่มีนโยบาย
แข่ง ขั น ด้ว ยการใส่ร ้า ยป้า ยสี กลั่น แกล้ง หรื อ
บิดเบือนข้อเท็จจริงของคูแ่ ข่ง ขณะเดียวกันก็หลีกเลีย่ ง
การตกลงหรื อ การพู ด คุ ย ถกเถี ย งกั บ พนั ก งาน
ของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เกี่ยวกับ
ตำ�แหน่งที่ตั้ง ภูมิประเทศ การตลาด การจัดสรร
ลูกค้า อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแผนธุรกิจต่าง ๆ ซึง่ อาจส่ง
ผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของธนาคาร
การปฏิบตั ติ อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ธนาคาร
เน้นการเสริมสร้างทุนทางปัญญาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติ
ด้านการศึกษา มิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มิติ
ด้านศิลปวัฒนธรรม และมิตดิ า้ นกีฬา โดยดำ�เนินการ
ภายใต้หลัก 4 ประการ คือ 1. ดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 2. เชื่อมโยงโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
3. บุคลากรทุกระดับของธนาคารมีส่วนร่วม และ
4. สร้างเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
การปฏิบัติต่อพนักงาน ธนาคารให้ความ
สำ�คัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้
มีระบบการบริหารงานบุคคลทีเ่ ปิดโอกาสให้พนักงาน
ทุ ก ระดั บ เติ บ โตในสายอาชี พ ภายใต้ ร ะบบการ
พิจารณาอย่างเป็นธรรม ควบคูไ่ ปกับการดูแลในเรือ่ ง
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์

อื่น ๆ ให้อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัท
ชัน้ นำ�ทัว่ ไป ซึง่ ในรอบปี 2553 ทีเ่ กิดเหตุการณ์อทุ กภัย
ครัง้ ร้ายแรงขึน้ ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศ ธนาคารได้
เพิม่ รายการเงินยืมสวัสดิสงเคราะห์ ซึง่ ไม่มดี อกเบีย้
อีก 1 รายการ คือ กรณีประสบภัยธรรมชาติและ
เหตุสุดวิสัย อีกทั้งได้ขยายระยะเวลาการผ่อนชำ�ระ
จากภายใน 2 ปี เป็นภายใน 3 ปี เพื่อบรรเทาผล
กระทบให้กับพนักงานที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์
ดังกล่าว
นอกจากนั้น ธนาคารยังส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้พร้อมรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจ โดยการพัฒนาความรู้จะพิจารณาตาม
Competency Base ของแต่ละตำ�แหน่งงาน และ
จัดทำ� Training Road Map คือ แผนผังแสดงเส้น
ทางการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแต่ละตำ�แหน่ง
ทั้งของสาขาและสำ�นักงานใหญ่ รวมทั้งจัดหลักสูตร
การฝึกอบรมทีส่ อดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ของ
แต่ละสายงาน อาทิ หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรม
การบริการสู่ความเป็นเลิศ” สำ�หรับพนักงานสาขา
หลักสูตร “Banking Product Intensive” สำ�หรับ
พนักงานธุรกิจสัมพันธ์ (RM) เพื่อพัฒนาไปสู่การ
เป็น Value Advisor และการจัดให้พนักงานวิเคราะห์
สิ น เชื่ อ เข้ า รั บ การประเมิ น ทั ก ษะตามมาตรฐาน
ของสถาบัน Omega Performance เป็นต้น ด้าน
บรรยากาศการทำ�งาน ธนาคารได้ดแู ลสภาพแวดล้อม
ให้ เ อื้ อ ต่ อ การทำ� งานและมี ค วามปลอดภั ย โดย
กำ�หนดมาตรการความปลอดภัยทีต่ อ้ งดำ�เนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายและทีธ่ นาคารกำ�หนดขึน้ รวมทัง้
กำ�หนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำ�คูม่ อื แผนฉุกเฉินเพือ่
ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการรักษาความปลอดภัยแก่
ตนเองและทรัพย์สินของธนาคาร ทั้งในสถานการณ์
ปกติ หรือเมือ่ เกิดวิกฤติ นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยการให้
เกียรติซงึ่ กันและกันตามแนวทางทีก่ ำ�หนดไว้ในคูม่ อื
จรรยาบรรณพนักงาน
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การปฏิบัติต่อภาครัฐ ธนาคารสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และนโยบายของหน่วยงานกำ�กับ ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ร่วมเสริมสร้างความ
มั่นคงและความเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ
3.2 การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี
ส่วนร่วม
ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้า
ร่วมกิจกรรมของธนาคารในหลายวาระและโอกาส
ทั้งการเข้าร่วมโดยสิทธิ เช่น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อ เสนอวาระหรือเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะมา
เป็นกรรมการของธนาคาร เป็นต้น และการร่วม
กิจกรรมอื่น ๆ ของธนาคาร เช่น การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
การทำ � บุ ญ เลี้ย งพระในโอกาสครบรอบวั น ก่ อ ตั้ง
ธนาคาร และกิจกรรมสรงนํา้ พระเนือ่ งในวันสงกรานต์
เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนอย่างเต็มที่
ที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้บริหาร พนักงาน บริษัท
ในเครือ ลูกค้า นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
ประชาชนที่สนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือกิจกรรม CSR
(Corporate Social Responsibility) ของธนาคาร
เช่น โครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บา้ น”
ที่ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการศึกษา
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและวิ ท ยาศาสตร์แ ก่
โรงเรียนทัว่ ประเทศ โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช”
ที่ เ ปิ ด โอกาสให้น ั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ เพื่อช่วยเสริมทักษะและ
ปูทางสำ�หรับการประกอบอาชีพในอนาคต โครงการ
“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นิสิต
นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจัดทำ�โครงงาน
การดำ�เนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
บ ม จ. ธ น า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย

ปีที่หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช อาทิ งาน
แสดงภาพพิมพ์ประวัตศิ าสตร์รตั นโกสินทร์ 9 รัชกาล
งานนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ และงานนิทรรศการ
The Colors of Beijing: สีสันปักกิ่ง เป็นต้น
3.3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ลู ก ค้ า และประชาชนทั่ วไป สามารถแจ้ ง
เบาะแส หรือแสดงความเห็นต่อธนาคารได้ โดยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ 1551
- http://www.ktb.co.th หรือ
http://www.contactcenter.ktb.co.th
- E-mail: call@contactcenter.ktb.co.th
- โทรสาร: 0-2255-9391-3
- การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า ใน
โครงการประกันคุณภาพบริการ
- งานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ฝ่ายกลยุทธ์
และบริหารลูกค้า โทรศัพท์ 0-2208-8989
- เลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย
อาคารนานาเหนือ ชั้น 8
สำ�นักคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ อื หุน้
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สำ�หรับพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ได้โดยตรงทาง KTB-mail

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำ�หนดของ
การเป็นบริษัทจดทะเบียน
ธนาคารได้ดแู ลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง
และทันเวลา ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ �กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่าน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่
ได้นำ�เสนอทาง website ของธนาคาร ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึง่ มีการปรับปรุงให้ทนั สมัยตลอด
เวลา เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า และผูท้ สี่ นใจ สามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และเชื่อถือได้
ข้อมูลสำ�คัญทีธ่ นาคารเปิดเผย เช่น การ
ทำ�หน้าทีข่ องกรรมการในรอบปีทผี่ ่านมา บทบาท
หน้า ที่ ข องคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จำ�นวนครัง้ ของการประชุมและจำ�นวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
และความเห็นจากการทำ�หน้าที่ ประวัติการอบรม
ของกรรมการ นโยบายและจำ�นวนค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ะท้อนภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
การดำ�เนินธุรกิจ ผลประกอบการ นโยบาย การกำ�กับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เป้าหมายการ
ดำ�เนินธุรกิจ นโยบายเกีย่ วกับการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4.2 การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะที่
เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 จึงได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารสูส่ าธารณชน
ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของธนาคาร โดยสาระสำ�คัญของการดำ�เนิน
การสรุปได้ดังนี้
4.2.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ระบบสารสนเทศ
ธนาคารจัดให้มี website ย่อย คือ
e - Procurement (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) ที่เชื่อมโยง
โดยตรง (Quick Link) กับ website: www.ktb.co.th

ของธนาคาร เพื่อ อำ�นวยความสะดวกให้แ ก่
ประชาชนทัว่ ไปในการเข้าดูขอ้ มูลข่าวสารการจัดซือ้
จัดจ้างของธนาคาร โดยในปี 2553 ธนาคารยังคง
เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างของธนาคาร
ไว้ใน website ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ประกาศ
การจัดซือ้ จัดจ้างด้วยวิธสี อบราคาและประกวดราคา
ประกาศเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกการสอบราคาและ
ประกวดราคา ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการสอบ
ราคา ประกวดราคา และการประมูล โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 จนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งมีแบบฟอร์มสัญญาและข้อตกลง
ต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดได้
นอกจากการสืบค้นข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างของธนาคารตามที่ได้เผยแพร่ไว้แล้ว หากผูใ้ ด
สนใจทีจ่ ะใช้บริการจัดซือ้ จัดจ้างกับธนาคาร สามารถ
เข้าสูร่ ะบบดังกล่าวได้ดว้ ยตนเอง เพียงแต่แจ้งข้อมูล
ส่วนบุคคลและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลงตามที่
ธนาคารกำ�หนด
4.2.2 การเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
และข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก
ที่ร้องขอ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ
ร้ อ งขอตรวจสอบข้ อ มู ล จากธนาคารได้ ภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของ
ธนาคาร ดังนี้
หน่วยงานที่มีอำ�นาจตามกฎหมายใน
การขอตรวจสอบข้อมูล หรือเรียกเอกสารหลักฐาน
หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากคำ�ในฐานะ
พยานบุคคล ได้แก่ ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
สำ�นักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สำ�นักงาน
ประกั น สั ง คม สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ สำ � นั ก งาน
ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น สำ�นั ก งาน
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ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง
การคลัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นต้น สามารถขอข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคำ�ขอเปิดบัญชี รายการ
ทางบัญชีของบัญชีเงินฝาก ขอตรวจสอบข้อมูล
การฝาก-ถอนเงิน ขอทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชี
เงินฝาก เป็นต้น
หน่วยงานและบุคคลที่ไม่มอี �ำ นาจตาม
กฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูล จะมีทงั้ หน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป
ส่วนใหญ่เป็นการร้องขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งธนาคารไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 24 บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ ในความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่น โดย
ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล
ที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้
4.3 การทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย
4.3.1 รายชื่อ ประวัติ บทบาทหน้าที่
และวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการ
ข้อมูลในส่วนนี้ได้แสดงรายละเอียดไว้
ในเรือ่ ง ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงโดยสังเขป หน้า 25-33 และเรือ่ ง โครงสร้าง
การถือหุน้ และโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ ขอบเขต
อำ�นาจหน้าทีแ่ ละรายชือ่ ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
หน้า 73-87
4.3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร
ธนาคารได้ก�ำ หนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการที่ เ ป็ น ธรรมและสมเหตุ ส มผล มี ค ณะ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทำ�หน้าที่
ทบทวน โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมและ
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สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
สถานะทางการเงินของธนาคาร เทียบเคียงได้กับ
บริษั ทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน และต้องเป็นไป
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2553 ธนาคาร
จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการในอัตราเดียวกัน
กับในปี 2551-2552 โดยยังคงกำ�หนดค่าตอบแทน
เป็น 4 ส่วน ดังนี้
1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ จ่าย
ให้กรรมการในอัตรา 50,000 บาท/เดือน
2) ค่าตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่ง จ่ายให้
กรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่ง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการธนาคาร
อัตรา 130,000 บาท/เดือน
(2) รองประธานกรรมการธนาคาร
อัตรา 30,000 บาท/เดือน
(3) ประธานคณะกรรมการชุดอืน่ ๆ
ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ในอัตรา 30,000 บาท/เดือน
3) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้ตามจำ�นวน
ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง
4) เงินบำ�เหน็จกรรมการ มีหลักเกณฑ์
การจ่าย ดังนี้
(1) ธนาคารจะต้องมีผลกำ�ไรจาก
การประกอบการ และ
(2) ธนาคารจะต้ อ งมี ก ารจ่ า ย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ทั้ ง นี้ ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจำ�ปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ อ นุ มั ติ ค่ า ตอบแทนคณะ
กรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนสำ�หรับการ
ประชุ ม คณะกรรมการประจำ � ปี 2553 และเงิ น
บำ�เหน็จกรรมการประจำ�ปี 2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ
ธนาคาร ในปี 2553
ปี 2553 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็น
ตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ค่าตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่ง และค่าเบี้ยประชุมให้
คณะกรรมการ รวมทัง้ สิน้ 29,000,266.53 บาท จำ�แนกเป็น
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร
รวม 16,825,040.72 บาท

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
รวม 6,751,000.00 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 1,441,000.00 บาท คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน รวม 1,583,225.81 บาท คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
รวม 1,410,000.00 บาท และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง รวม 990,000.00 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 12,175,225.81บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย: บาท
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อคณะกรรมการ

1. ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
2. นางเบญจา หลุยเจริญ
3. นายดุสิต
นนทะนาคร
4. นายสันติ
วิลาสศักดานนท์
5. ดร. จำ�ลอง อติกุล
6. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
7. นายศุภชัย จงศิริ
8. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
9. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
10. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
11. นายนฤนาท รัตนะกนก
12. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
กรรมการที่ออกระหว่างปี
1. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

2,820,000.00
490,000.00
1,290,000.00 1,342,000.00
1,320,000.00
1,320,000.00 1,470,000.00
1,320,000.00
1,320,000.00
1,290,000.00
1,084,642.86 900,000.00
856,666.67
916,666.67 390,000.00
1,320,000.00 1,410,000.00
444,000.00

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

120,000.00
90,000.00

คณะ คณะกรรมการ
คณะ
กรรมการ บรรษัทภิบาล
กรรมการ
สรรหา
และความ
บริหาร
และกำ�หนด รับผิดชอบ
ความเสี่ยง
ค่าตอบแทน ต่อสังคม

420,000.00

720,000.00
565,161.29

622,000.00
390,000.00
773,225.81

330,000.00
360,000.00

240,000.00
150,000.00

489,000.00

(ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553)

2. นายพชร

ยุติธรรมดำ�รง

345,000.00

(ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553)

3. นายอัศวิน

คงสิริ

688,064.52

(อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2553)

รวมค่าตอบแทนตามข้อ 1)
รวมค่าตอบแทนตามข้อ 2)
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นตามข้อ 2)
รวมทั้งสิ้น [ ข้อ 1) และ ข้อ 2) ]

219,000.00
750,000.00

424,838.71

16,825,040.72
6,751,000.00 1,441,000.00 1,583,225.81 1,410,000.00

990,000.00
12,175,225.81
29,000,266.53
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เงินบำ�เหน็จคณะกรรมการธนาคาร ประจำ�ปี 2552
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเงิน บำ �เหน็จกรรมการประจำ �ปี 2552 จำ�นวน
21,930,000 บาท ดังนี้
หน่วย: บาท

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

1. ดร. สถิตย์
ลิ่มพงศ์พันธุ์
2. นายดุสิต
นนทะนาคร
3. นายอัศวิน
คงสิริ
4. นายสันติ
วิลาสศักดานนท์
5. ดร. จำ�ลอง
อติกุล
6. นายวิสุทธิ์
มนตริวัต
7. นายศุภชัย
จงศิริ
8. นายนนทิกร
กาญจนะจิตรา
9. นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์
10. นายศุภรัตน์
ควัฒน์กุล
11. ดร. ชัยวัฒน์
วิบูลย์สวัสดิ์
12. นายพชร
ยุติธรรมดำ�รง
13. นายสีมา
สีมานันท์
14. ดร. พิชิต
ลิขิตกิจสมบูรณ์
15. นายสุริย์
บัวคอม
                รวมทั้งสิ้น
นอกจากนั้น ในปี 2553 ธนาคารจ่าย
ค่าตอบแทน จำ�แนกเป็นเงินเดือน เงินประจำ�หน่วยงาน
และเงินตอบแทนพิเศษ ให้กับผู้บริหารของธนาคาร
(ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ประกอบด้วย กรรมการ
ผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส รองกรรมการ
ผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวม
19 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 153,775,000 บาท (รวม
เงินตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารสายงาน 2 คนที่
เกษียณอายุในปี 2552 คือ นายวันชัย ธนิตติราภรณ์
และนายปรีชา ภูข�ำ ) โดยธนาคารไม่ได้จา่ ยเงินสมทบ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้ และสำ�หรับผู้บริหารกลุ่ม
รวม 38 คน (ผู้มีอ�ำ นาจจัดการตามนิยามของ ธปท.)
ธนาคารได้จ่ายเงินเดือน เงินประจำ�หน่วยงาน เงิน
ตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือ

130

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
บ ม จ. ธ น า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย

เงินบำ�เหน็จ

1,249,220.42
1,661,076.33
1,937,922.39
1,937,922.39
1,937,922.39
1,661,076.33
791,097.08
30,339.29
1,937,922.39
962,514.09
2,214,768.44
1,937,922.39
1,895,447.38
928,382.39
846,466.30
21,930,000.00
การศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน เงินสมทบ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น
127,809,479.30 บาท
4.3.3 การปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการในปี 2553
จากการที่คณะกรรมการของธนาคาร
ต่ า งเอาใจใส่ ทุ่ ม เทในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
กำ�ลังความสามารถ พร้อมด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
กันของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทำ�ให้ธนาคาร
ดำ�เนินงานได้บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ นอกจากนี้
ผลการปฏิบัติงานยังเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ทำ�ให้ธนาคารได้รบั รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน รางวัล SET Awards
2010 ประเภทรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น เป็นปีที่ 2

ติดต่อกัน และผลสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจำ�ปี 2553 อยู่ในระดับดีเลิศ จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สำ � หรั บ การปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการแต่ ล ะชุ ด ได้ แ สดงรายละเอี ย ดไว้ ใ น
รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม หน้า 119 รายงานของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน หน้า 120 และรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 138
4.4 คุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความสำ�คัญ
และรั บ ผิ ด ชอบต่องบการเงิ น ของธนาคารและ
บริษั ทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้น
ตามมาตรฐานและหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ วไป
โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความ
ระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
สะท้อ นผลการดำ�เนิ น งานของธนาคารตามที่
เป็นจริง จัดให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงาน และ
เปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดย
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และเป็น
ไปตามกำ�หนดเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ

ผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคาร
ยั งได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มี
กรรมการอิสระทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์
ในการตรวจสอบงบการเงินอยู่ด้วย เพื่อทำ�หน้าที่
กำ�กับดูแลสอบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ระบบควบคุมภายใน
ให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทำ�ให้มนั่ ใจได้
ว่างบการเงินของธนาคารสามารถเชื่อถือได้
4.5 งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารจั ดให้ มี ฝ่ า ยสถาบั น การเงิ น และ
นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Financial Institutions &
Investor Relations Department) ทำ�หน้าที่ ให้
บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของธนาคารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรม
การสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งในปี 2553 ธนาคาร
โดยผูบ้ ริหารระดับสูงและเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสถาบันการเงิน
และนั ก ลงทุน สั ม พั น ธ์ ได้พ บและให้ข ้อ มูล ต่อ
นักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ

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

จำ�นวนครั้ง
ปี 2553 เพิม่ ขึน้ จากปี 2552

95

32

6
3
104

2
3
37

131

ข้อมูลการติดต่อกับฝ่ายสถาบันการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2208-3668-9
โทรสาร : 0-2256-8800
E-mail : ir@ktb.co.th
ที่อยู่ : บมจ.ธนาคารกรุงไทย
		เลขที่ 35 อาคารนานาเหนือ ชัน้ 6
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
website : http://www.ktb.co.th
		เลือกเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์/
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์”
รูปแบบการเผยแพร่

ข่าวเผยแพร่ (Press Release)
การแถลงข่าว (Press Conference)
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Press Interview)
รวม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละเป็ น อิ ส ระอย่ า งแท้ จ ริ ง จากฝ่ า ย
จัดการ มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้กำ� หนดนโยบาย
กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ ควบคุมและตรวจสอบ
การดำ�เนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม ดูแลการสื่อสารและการ
เปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ได้ มี ก ารแยกบุ ค คลที่ ดำ � รงตำ � แหน่ ง
ประธานกรรมการ ออกจากบุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำ�นาจ
โดยไม่จำ�กัด
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นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดทำ�ห้องสำ�หรับ
สื่อมวลชน พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่างๆ ไว้ที่อาคารนานาเหนือ ชั้น 2 เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการจัดทำ�ข่าวสารของ
ธนาคารออกเผยแพร่แก่สาธารณชน อีกทัง้ ได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ รับผิดชอบ
ในการประสานงานกับสือ่ มวลชนในการให้สมั ภาษณ์
ของผูบ้ ริหาร โดยในรอบปี 2553 ธนาคารได้เผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

จำ�นวนครั้ง
ปี 2553

เพิ่มขึ้นจากปี 2552

154
39
43
236

5
23
15
43

5.2 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

จำ�นวนกรรมการของธนาคารในปัจจุบัน
เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 19 ที่กำ�หนดว่า “ให้
มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า
15 คน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำ�หนดเป็น
ครั้ ง คราว และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจำ � นวนกรรมการทั้ ง หมดต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร” โดยวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของ
กรรมการจะเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ และตามข้อบังคับที่ 22 ซึ่งกำ�หนดให้
กรรมการจำ�นวนหนึ่งในสามของทั้งหมดต้องออก
ตามวาระในการประชุมสามัญประจำ�ปีแต่ละครั้ง
ถ้าจำ�นวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกได้เป็น
สามส่วนพอดี ก็ ให้กรรมการออกเป็นจำ�นวนที่
ใกล้หนึ่งในสามมากที่สุด ทั้งนี้ กรรมการที่ต้อง
ออกจากตำ�แหน่งตามวาระในคราวแรกและคราว

ที่ 2 ถ้ามิได้ทำ�ความตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็น
ผูอ้ อกแล้ว ก็ให้ใช้วธิ จี บั ฉลาก และในคราวต่อ ๆ ไป
ให้ ก รรมการที่ อ ยู่ ใ นตำ � แหน่ ง นานที่ สุ ด เป็ น
ผูต้ อ้ งออก โดยกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ อาจ
ได้รบั เลือกให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งอีกครัง้ ก็ได้ ใน
ปี 2553 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำ�นวน
4 คน ธนาคารจึงกำ�หนดให้มีวาระการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่
9 เมษายน 2553 และเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการและ
กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
ให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึง่ ขอออกจาก
ห้องประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างที่ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ โดยมอบหมายให้รองประธาน
กรรมการทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน ซึ่ง
ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเลือกกรรมการเดิม 2
คน ให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง และ
เลือกกรรมการใหม่ 2 คน ตามการเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยคณะ
บุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น
ประโยชน์กับธนาคาร (ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ
ประวัตคิ ณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยสังเขป หน้า 25-33) อีกทัง้ กรรมการทุกคนยังได้
อุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่ง
ทำ�ให้ธนาคารมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง สะท้อน
จากรางวัลต่าง ๆ ที่ธนาคารได้รับ นอกจากนี้ คณะ
กรรมการของธนาคารยังประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจำ�นวน 4 คน จากคณะกรรมการรวม 12 คน
ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ที่ให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

5.3 ความโปร่ ง ใสในการสรรหา
กรรมการ

ในการคั ด เลื อ กและสรรหากรรมการนั้ น
ธนาคารได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้อย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดไว้ใน
หัวข้อ การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร หน้า 87-89

5.4 ประสิทธิภาพในการทำ�หน้าที่ของ
คณะกรรมการ

5.4.1 การกำ�หนดนโยบาย และการ
กำ�กับดูแลฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการธนาคารได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยจิตสำ�นึกทีจ่ ะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวัง โดยเฉพาะในการ
ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และการ
อนุมตั ใิ นประเด็นสำ�คัญเกีย่ วกับทิศทางและนโยบาย
การดำ�เนินงานของธนาคาร รวมถึงแผนธุรกิจและ
งบประมาณประจำ�ปี โดยใช้หลักความมีเหตุมีผล
และมี ก ารวิ เ คราะห์ ภ าวะแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ
สิง่ แวดล้อม และสังคม อย่างรอบคอบ ซึง่ ในไตรมาส
สุดท้ายของแต่ละปี คณะกรรมการจะจัดประชุม
ทบทวนนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร และส่ง
ต่อให้ฝา่ ยจัดการนำ�ไปกำ�หนดกลยุทธ์การปฏิบตั งิ าน
ร่วมกับผูบ้ ริหารทุกหน่วยงาน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของธนาคารต่อไป
นอกจากนั้น คณะกรรมการธนาคาร
ยั งได้ท ำ� หน้า ที่ก ำ� กั บ ดูแ ลให้ก ารปฏิ บ ั ติ ง านของ
ฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยกำ�หนดตัวชี้วัด
ผลสำ�เร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ไว้
ตั้งแต่ต้นปี และติดตามผลการดำ�เนินงานทั้งเป็น
รายเดือนและรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ
การดำ�เนินการทุกระยะ หากพบว่าผลประกอบการ
ตํ่ากว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อกำ�หนด
แนวทางแก้ไข และเมือ่ ถึงปลายปี คณะกรรมการจะ
พิจารณาผลการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการโดยการ
เปรียบเทียบกับ KPI ที่ตั้งไว้ตามระบบข้อตกลงการ
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ประเมินผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (Performance
Agreement: PA) นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้
ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามจรรยาบรรณและ
ประมวลจริยธรรมของธนาคาร
สำ�หรับการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ที่ บ ริ ษั ท อื่ น ของกรรมการผู้ จั ด การและผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงของธนาคารนั้น ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญ
และกำ�หนดนโยบายและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
ทัง้ ประเภทของตำ�แหน่งกรรมการ และจำ�นวนบริษัท
ที่สามารถไปดำ�รงตำ�แหน่งได้ อีกทั้งยังต้องผ่าน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการธนาคารก่ อ น
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ
ดำ�รงตำ�แหน่งที่บริษั ทอื่นตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติ
มาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ
การกำ�หนดให้กรรมการดำ�รงตำ�แหน่งในรัฐวิสาหกิจ
ได้ไม่เกิน 3 แห่ง การกำ�หนดให้กรรมการสามารถ
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ ป็น
ผูบ้ ริหาร หรือกรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามในบริษัทอืน่
ได้ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ และได้เปิดเผยข้อมูลการดำ�รง
ตำ � แหน่ง ในบริ ษ ั ท อืน่ ของกรรมการแต่ล ะคนให้
ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบในหั ว ข้ อ การดำ � รงตำ � แหน่ ง ของ
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำ�นาจจัดการ
ของธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง หน้า 96-97
5.4.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้จดั ให้มคี ณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ เพือ่ ช่วยศึกษาและกลัน่ กรองงานตาม
ความจำ�เป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความ
เป็นกลางในการวินิจฉัย ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ดังที่ ได้อธิบายรายละเอียดไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และโครงสร้างการจัดการ หน้า 87
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5.4.3 การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารได้ กำ � หนดการประชุ ม คณะ
กรรมการไว้ เ ป็ น การล่ ว งหน้ า และสมํ่ า เสมอทั้ งปี
โดยเผยแพร่กำ�หนดการประชุมล่วงหน้าผ่านทาง
ระบบ Intranet ของธนาคาร และแจ้งให้กรรมการ
แต่ละคนทราบถึงกำ�หนดการประชุมดังกล่าว เพื่อ
ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
ตามรายละเอียดทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อ การประชุมคณะ
กรรมการ หน้า 92-93 ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อย
ที่เกี่ยวข้องในวาระนัน้ ๆ จะทำ�หน้าที่พจิ ารณากลัน่ กรอง
ข้อมูล ให้ความเห็น และเสนอแนะ ก่อนนำ�เสนอ
ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติการบรรจุเป็นวาระ
การประชุม เพื่อให้เ กิ ด ความรอบคอบ และเป็น
การบริ ห ารความเสี่ ย งในทุ ก ด้ า นที่ อ าจมี ขึ้ น ด้ ว ย
นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ
อิสระมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความ
จำ�เป็น โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมด้วย เพือ่ อภิปราย
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และ
แจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบ โดย
ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ รวม
4 ครั้ง
5.4.4 การประเมินผลงานตนเอง
ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การ
ประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตาม
ที่ ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ การประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการธนาคาร หน้า 90-92
5.4.5 การพั ฒ นากรรมการและ
ผู้บริหาร
ธนาคารส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของกรรมการและผู้ บ ริ ห าร โดยจั ดให้ มี ก ารฝึ ก
อบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร
อย่างต่อเนือ่ งและสมํา่ เสมอ ดังรายละเอียดในหัวข้อ
ประวัตคิ ณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงโดยสังเขป

หน้า 25-33 นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการใหม่ ธนาคารยังจัดให้มีการปฐมนิเทศ
เพื่อนำ�เสนอข้อมูลที่สำ�คัญของธนาคาร รวมถึงการ
จัดให้กรรมการใหม่เข้าเยีย่ มชมการดำ�เนินธุรกิจของ
ธนาคาร โดยในปี 2553 ธนาคารได้จัดปฐมนิเทศให้
แก่กรรมการใหม่ จำ�นวน 5 คน ได้แก่ นางเบญจา
หลุยเจริญ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา นายพงษ์เทพ
ผลอนันต์ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ และนายนฤนาท
รัตนะกนก ตามรายละเอียดในหัวข้อ การปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ หน้า 89-90
นอกจากนั้นในเดือนธันวาคม ธนาคาร
ยั ง จั ดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารจากทั่ ว ประเทศ
รวมทั้งสาขาต่างประเทศ มาร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ธุรกิจของธนาคาร เพื่อร่วมกันผลักดัน
ให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

5.5 เลขานุการบริษัท

ธนาคารมีนโยบายแต่งตั้งเลขานุการคณะ
กรรมการธนาคาร รวมทั้งเลขานุการบริษั ทเพื่อ
ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องธนาคาร โดยมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบหลักตามรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้าง
การถือหุ้น และโครงสร้างการจัดการ หน้า 94
นอกจากนี้ ธนาคารสนับสนุนให้เลขานุการ
บริษัท เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ หมาะสม ได้แก่
Financial Institutions Governance Program
(FGP) เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.6 การจั ด ทำ � แผนสื บ ทอดตำ � แหน่ ง
(Succession Plan)

ธนาคารมีระบบการสืบทอดตำ�แหน่งสำ�หรับ
ผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะระดั บ และแต่ ล ะกลุ่ ม งาน (Job
Family) ทีส่ ามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิผล
โดยมีการจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession
Plan) ในตำ�แหน่งที่สำ�คัญ และมีการจัดเตรียม

ความพร้ อ มของผู้ ที่ จ ะมาดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ บ ริ ห าร
หรือผู้จัดการ ซึ่งธนาคารจะจัดทำ�แผนพัฒนาราย
บุคคล (Individual Development Plan) เพื่อให้
สามารถบริหารและสานต่องานได้อย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถสรุปแผนงานและ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor ที่ครอบคลุม
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. ระดับกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารปฏิบตั ิ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสำ�หรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และมี
กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส
โดยจะประกาศรับสมัครจากผูบ้ ริหารภายใน และเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ
มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารองค์ ก รขนาดใหญ่
และมีวิสัยทัศน์ สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการผูจ้ ดั การ และมีกระบวนการคัดเลือกบุคคล
ทีเ่ หมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
2. ระดับสายงาน กลุ่มงาน และฝ่ายงาน
ธนาคารจะประเมินโดยขอความคิดเห็นไปยังผูบ้ ริหาร
สายงานที่ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น ให้พิจารณา
และนำ�เสนอผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็น Successor
ของแต่ละสายงาน
3. ระดั บ สำ � นั ก งานเขต และสำ � นั ก งาน
ธุรกิจ ธนาคารจะใช้กระบวนการประเมินเพือ่ คัดสรร
(Assessment Center) และประเมินความเหมาะสม
โดยผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ ในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้บริหารภายในธนาคารที่มีศักยภาพเพื่อขึ้น บัญชี
สำ�รองไว้ สำ�หรับเตรียมพร้อมการทดแทนและรองรับ
การขยายธุรกิจ
4. ระดั บ สาขา และรองผู้ จั ด การสาขา
ธนาคารได้จัดให้มีการทดสอบข้อเขียน และประเมิน
เพื่อคัดสรร (Assessment Center) โดยจะพิจารณา
คัดเลือกจากผู้บริหารภายในธนาคารที่มีศักยภาพ
นอกจากนั้น ธนาคารยังได้คัดสรรและสร้าง
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กลุม่ พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ คือ กลุม่ นักเรียนทุน และ
Talent ของธนาคาร เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหาร
รุน่ ใหม่ และเป็นรากฐานในการขยายธุรกิจ รวมทั้ง
ป้ อ งกั น ปั ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ จ ะดำ � รง
ตำ�แหน่งผู้บริหารองค์กรในอนาคต

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการธนาคาร ได้ให้ความสำ�คัญกับ
ระบบการควบคุมภายใน โดยได้ติดตามกำ�กับดูแล
ให้มกี ารดำ�เนินการตามแผนงานและเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และ
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งทำ�หน้าที่เป็นผู้กำ�กับดูแ ล
สายงานตรวจสอบภายใน จะรับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินระบบควบคุมภายในให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนา เพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยง และมี
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งรอบคอบ รั ด กุ ม ไม่ ก่ อให้
เกิดความเสียหาย และรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจำ�ทุกเดือน
ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมิน
ว่าการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคารมีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ
การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระครอบคลุม
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง และมี
กระบวนการตรวจสอบทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานงาน
ตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำ�เนินธุรกิจ
ในปั จ จุ บั น โดยแสดงรายละเอี ย ดไว้ ใ นหั ว ข้ อ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 138

รายการระหว่างกัน

เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำ�รายการกับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ธนาคารได้ก�ำ หนดให้ใช้ราคาตลาด
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ในการทำ�ธุรกรรมทุกประเภท หากธุรกรรมประเภทใด
ไม่สามารถอ้างอิงราคาตลาดได้ ธนาคารกำ�หนด
ให้ใช้ราคายุติธรรมในการทำ�ธุรกรรมนั้น ยกเว้น
ธุรกรรมใดที่มีกฎเกณฑ์ของสถาบันกำ�กับกำ�หนด
ไว้เป็นอย่างอื่น ธนาคารก็จะยึดถือให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ดังกล่าว
• ความจำ � เป็ น และความสมเหตุ ส มผลของ
รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่เกิดขึ้นในปี 2553 เป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร โดยการ
ทำ � รายการดั ง กล่ า วมี เ งื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ วไป
เช่นเดียวกับรายการทีธ่ นาคารกระทำ�กับบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ การทำ�รายการระหว่างกันหรือรายการที่
เกีย่ วโยงกันทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว มีความจำ�เป็นเพือ่ การ
ดำ�เนินธุรกิจและสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ รวมทัง้ มี
ความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารได้พจิ ารณารายการระหว่างกัน
ของธนาคารหรือบริษัทย่อย กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของธนาคารหรือบริษั ทย่อยในระยะเวลาที่ผ่านมา
และที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้ว เห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่ง
ธนาคารได้รบั และจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดหรือ
ราคายุติธรรม รวมทั้งธนาคารได้มีการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ข องสถาบั น กำ� กั บ ที่เ กี่ย วข้อ งกั บ เรื่อ ง
ดังกล่าว และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
• มาตรการการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกัน
ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญกับการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทำ�รายการระหว่าง
กันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยในขั้นตอนอนุมัติ
การทำ�รายการ ธนาคารได้มีการพิจารณาถึงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นอิสระ ภายใต้

กรอบจริยธรรมทีด่ ี ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณการดำ�เนิน
ธุรกิจ และหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร นอกจากนี้
ธนาคารได้มีการกำ�หนดระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดำ�เนินการในรายการที่เกี่ยวโยงกันให้หน่วยงาน
ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการทำ � ธุ ร กรรมต่ า ง ๆ
ของธนาคารถือปฏิบัติ ในกรณีที่ธุรกรรมที่ธนาคาร
กำ�ลังจะทำ�นั้น มีคู่สัญญาเป็น บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับธนาคาร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการ
ทำ�รายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดั ง กล่ า ว เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ข้ อ กำ � หนดของ
สถาบันกำ�กับ ธนาคารได้มอบหมายให้ “ฝ่ายกำ�กับ
การปฏิบัติงาน” ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลและตรวจสอบ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการดังกล่าวให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทสี่ ถาบันกำ�กับกำ�หนด นอกเหนือจาก
ขัน้ ตอนทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามระเบียบของธนาคารอยูแ่ ล้ว
สำ � หรั บ รายการระหว่า งกั น หรื อ รายการที่
เกีย่ วโยงกันรายการใดที่สถาบันกำ�กับกำ�หนด หรือที่
ธนาคารมีระเบียบปฏิบัติว่า การทำ�รายการนั้นจะ
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการทำ�รายการดังกล่าว ธนาคารได้กำ�หนดข้อพึง
ปฏิบัติของกรรมการธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันไว้ดังนี้
1) กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจ
มี ค วามขั ด แย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่
เกีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามข้อกำ�หนด
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่มีการทำ�
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

3) การให้ สิ น เชื่ อ หรื อ ลงทุ น ในกิ จ การที่
กรรมการมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารด้วย
มติเป็นเอกฉัน ท์ โดยไม่มีกรรมการผู้นั้นเข้าร่วม
พิจารณาอนุมัติด้วย และเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต้องกำ�หนดราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ
ตามการค้าปกติของธนาคาร และปฏิบตั เิ หมือนลูกค้าทัว่ ไป
• นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกัน
ในอนาคต
การทำ � รายการระหว่า งกั น หรื อ รายการที่
เกีย่ วโยงกันในอนาคตของธนาคารหรือบริษัทย่อย มี
ความเป็นไปได้วา่ จะเกิดขึน้ ตามการดำ�เนินธุรกิจทัว่ ไป
หากธนาคารเล็งเห็นว่ารายการที่จะกระทำ�นั้นก่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคารและผูถ้ อื หุน้ โดยการ
ทำ�รายการเหล่านัน้ จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของ
สถาบันกำ�กับและมาตรการทีธ่ นาคารได้ก ำ�หนด
ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการไว้ชัดเจนอยู่แล้ว
นอกจากนี้ การทำ � รายการระหว่ า งกั น หรื อ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต ธนาคารจะยึดถือ
แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำ�รายการกับลูกค้า
ทั่วไป มีเงื่อนไขทางการค้าที่ ไม่แตกต่างไปจากที่
ธุรกิจทั่วไป หรือธุรกิจประเภทเดียวกันพึงกระทำ�
ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับจากการทำ�รายการต้อง
เป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุตธิ รรม และต้องเปิด
เผยสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�รายการระหว่างกัน
หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น เหล่ า นั้ น ให้ ค รบถ้ ว น
ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันกำ�กับ หลักเกณฑ์การ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รวมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
สำ � หรั บ ข้ อ มู ล การทำ �รายการระหว่ า งกั น ของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในปี 2553 ได้แสดง
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) ส่วน
ที่ 1 ข้อ 10 รายการระหว่างกัน และในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 3.21 รายการที่เกี่ยวข้องกัน
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