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• รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
• รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
• การกำกับดูแลกิจการ
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล
• การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

กลุ่มลูกค้า 7 กลุ่ม

เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคารให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแล
กิจการของธนาคารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตาม
แนวปฏิบัติสากล ซึ่งได้ถือปฏิบัติและมีการพัฒนาส่งเสริมการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งคงไว้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ในปี 2550 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมรวม
5 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่โดยสรุปดังนี้
• ดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีตามแนวนโยบายที่กำหนด
• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและการดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้หลักการกำกับดูแล
กิจการมีผลทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร
• ดูแลการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแผนงานการดำเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่
ฝ่ายงานและพนักงาน และจัดพิมพ์หนังสือการกำกับดูแล
กิจการเครือธนาคารกสิกรไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การกำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้แก่พนักงานเครือธนาคารกสิกรไทย
ลูกค้า ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่วไป
• ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ข้อบังคับ
คณะกรรมการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและ
จรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่กำกับดูแล
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จากการที่ธนาคารได้ดูแลและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
อย่างต่อเนื่อง ในการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2550 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารได้
รับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม และได้รับการยกย่องให้
เป็นบริษัทตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน และได้รับรางวัล
บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น จากงาน
Shareholder Awards 2007 จัดโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมนักลงทุนสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย   
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
เป็นส่วนสำคัญในความมั่นคงและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้
กับองค์กรในระยะยาว

			

(พล.ต.อ.เภา สารสิน)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
31 มกราคม 2551

รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการธนาคารรวม 3 ท่าน โดยมี
ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กลุ กรรมการทีเ่ ป็นอิสระเป็นประธานกรรมการ
ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และ
นายฉายศักดิ์ แสงชู-โต กรรมการที่เป็นอิสระ ในปี 2550
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน เกี่ยวกับนโยบาย
ทรัพยากรบุคคล การสรรหากรรมการ นโยบายการกำหนด
อัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และให้ความเห็น
เกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร แผนพัฒนาและ
การหมุนเวียนงานผูบ้ ริหาร ตลอดจนกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับการทำธุรกิจของธนาคาร

สำหรับการสรรหากรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือในกรณีการสรรหา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการจะพิจารณา
จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมจากรายชื่อ
ในแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) และคำนึงถึงสัดส่วน
จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสมในด้านต่างๆ
และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น
ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ส่วนการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง  ตามที่เปิดเผยรายละเอียดในรายงาน
ประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารนั้น
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
เห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และคำนึงถึงผลประกอบการ
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ
โดยรวมด้วยแล้ว

(ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล)
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทน
15 มกราคม 2551

รายงานประจำปี 2550
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การกำกับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่า
เทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคารและกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
เป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนด
สินจ้างผูส้ อบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ
ที่สำคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นต้น  
นอกจากสิทธิขน้ั พืน้ ฐานข้างต้นแล้ว ธนาคารให้ความสำคัญ
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบน
เว็บไซต์ของธนาคารซึง่ มีสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง และในปี 2550 คณะกรรมการ
ธนาคารได้ดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และ
ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2550 ในวันที่ 5 เมษายน 2550 ในเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มีมติกำหนด
วันประชุม
2. ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่
ของสถานที่จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม
อย่างครบถ้วน เพียงพอ ตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของธนาคาร โดยแนบ
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทั้ง
ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม มากกว่า 14 วัน
โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้
ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และในแต่ละวาระ
จะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ หรือเพือ่ พิจารณา
รวมทั้ง มีความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะ
ให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และเปิดเผยใน
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เว็บไซต์ของธนาคาร ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูล
เหมือนกับที่ธนาคารจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้
ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย
ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้แจ้งราย
ละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้
ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อ
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้
เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
3. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย
1 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม
อาทิ จัดเตรียมสถานทีแ่ ละเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับ จัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน
ในจำนวนทีเ่ หมาะสม มีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน
เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละราย
ที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์
บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ประธาน
กรรมการได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่าง
ชัดเจน ซึง่ การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย
โดยการออกเสียงลงคะแนนธนาคารจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้
ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการ
ลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ซึง่ เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของธนาคาร และตามกฎหมาย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 95 ที่ผ่านมา ประธาน
กรรมการได้ทำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม และมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
และกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 คน คือ
1. นายบรรยงค์  ล่ำซำ
ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ.เภา  สารสิน
รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายบัณฑูร  ล่ำซำ
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
4. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
5. นายศุกรีย์  แก้วเจริญ
กรรมการ
6. ม.ร.ว.สฤษดิคุณ  กิติยากร
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสมชาย  บุลสุข
กรรมการ
8. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ
กรรมการ
9. ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์
กรรมการ
    10. Mr. Charles L. Coltman, III
กรรมการ
    11. ดร.อภิชัย  จันทรเสน
กรรมการ
    12. Ms. Elizabeth Sam
กรรมการ
    13. นายฉายศักดิ์  แสง-ชูโต
กรรมการ
    14. ดร.ชวินท์  ธัมมนันท์กุล
กรรมการ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทน

บรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้
กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับ
วาระการประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่มีคำบอกกล่าวเรียกประชุม
จนถึง 1 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้แจ้ง
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารด้วย
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการ
ประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการธนาคารได้กำหนดนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดำเนิน
การต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ เป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ธนาคาร เพื่อการพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึง การเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของธนาคาร เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คราวเดียวกัน โดยธนาคารได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงสิทธิ และวิธกี ารเสนอผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคาร
ด้วย และธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ ซึ่งในปี 2550 ธนาคารได้ดำเนินการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม 4 เดือน ซึ่งไม่มีเรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระ และการ
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2. จัดให้มกี ระบวนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่โปร่งใสและมีประสิทธิ
ภาพเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร การพิจารณาและลงคะแนน
เสียงเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนด มีการพิจารณา
รายงานประจำปี 2550
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และลงมติแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีและ
วาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในระหว่างการ
ประชุม นอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้
ทุกรายได้รบั แล้ว ธนาคารยังนำเสนอข้อมูลในระบบวีดิทัศน์ และ
จัดให้มีระบบแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าร่วมประชุมได้
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือ
ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
โดยหนังสือมอบฉันทะเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
4. ในการลงคะแนนเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้
กระบวนการนับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ธนาคารจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น
คัดค้าน หรืองดออกเสียง สำหรับวาระเลือกตัง้ กรรมการ เพือ่ ให้เป็น
ไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารจะ
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชุมทุกราย และจัดให้มเี จ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมาย
ตรวจนับและยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง รวมถึง มีการ
เก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
5. มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลง
คะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็น
ของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้
ส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ธนาคารด้วย นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพการ
ประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อไป
6. กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ระเบียบการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ดำเนินการ
ที่สำคัญ ดังนี้
• ให้ทุกหน่วยงานจัดระบบงานการเก็บรักษาข้อมูล
ภายใน ให้มีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
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• ห้ามพนักงานทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ในประการทีน่ า่ จะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก
โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือ
ฐานะทีส่ ามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริง หรือการเป็นพนักงานของธนาคาร  
และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำ
ดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์      
• กำหนดระเบียบปฏิบัติให้กรรมการ พนักงานที่ดำรง
ตำแหน่งระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับผู้บริหารฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงานบัญชีหรือ
การเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร
ของตน ของคูส่ มรส และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารทุกครั้ง
เมือ่ มีการซือ้ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นน้ั ตามทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและ
ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการธนาคารด้วยแล้ว
และกำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่เป็นสาระ
สำคัญ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ที่
ออกโดยธนาคาร ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานของธนาคารด้วย
• ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน ธนาคารได้กำหนดช่วงระยะเวลาที่จำกัดการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยธนาคาร ของกรรมการ และพนักงาน
โดยให้งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารในช่วง
1 เดือนก่อนวันที่ธนาคารเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาส จนถึงวันที่ 2 นับแต่วันที่ธนาคาร
เปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รวมทั้งมีการแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ ในการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในให้กรรมการ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบผ่านช่อง
ทางต่างๆ ของธนาคาร และมีการติดตามผลการปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
ธนาคาร พนักงาน ทัง้ ของธนาคาร และบริษทั ย่อย และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงาน
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมโดยรวม
ธนาคารได้กำหนดแนวทาง เพื่อให้กรรมการและพนักงาน
ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติต่อผู้
มีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ โดยธนาคารได้ยดึ มัน่ แนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี้

คู่มือการกำกับดูแลกิจการ เครือธนาคารกสิกรไทย  

• ความยุตธิ รรม : ธนาคารเชือ่ มัน่ ในการให้ความยุตธิ รรม
ต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร และพยายาม
อย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความลำเอียง หรือสถานการณ์ที่ทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• คุณธรรม : ธนาคารยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ ในการดำเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ ด้าน
• ความสามารถและเชี่ยวชาญในการประกอบการ :
ธนาคารดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยีย่ งผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพ
และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบรรลุผลการดำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ โดยการผสมผสาน
วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ
• ความพร้อมในการตอบสนอง : ธนาคารพร้อมให้การ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ต่อสังคม ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
• วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ : ธนาคารยึดมั่น
ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย และรับรองว่าการ
ตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินกิจการ จะเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่ดีของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน
เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ
ธนาคารได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และจรรยาบรรณของ
พนักงาน โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคาร และสื่อภายในของธนาคาร ได้แก่ วารสารกิจการ
สัมพันธ์ และกสิกรทีวี เพื่อให้กรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดให้หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน
เป็นฝ่ายงานทีม่ หี น้าทีต่ ดิ ตามดูแลการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานผลให้คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการทราบ ซึง่ ต่อมาธนาคารได้จดั ตัง้ ส่วนธรรมาภิบาลองค์การ
สังกัดสำนักเลขานุการบริษทั สายงานเลขาธิการองค์การ โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 เพือ่ ทำหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบงานด้าน
การกำกับดูแลกิจการของทัง้ องค์กร รวมถึงได้กำหนดให้ฝา่ ยงาน
ทุกฝ่ายงาน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

การออกบูธงาน “วันผู้ถือหุ้นไทย”
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก

ผูถ้ อื หุน้ : ธนาคารมุง่ มัน่ ให้มกี ารดำเนินธุรกิจซึง่ มีผลการ
ดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและ
อนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ธนาคารมีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความ
โปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สนิ
และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร : คณะกรรมการธนาคารได้รบั รูถ้ งึ สิทธิ
และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร
อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
พนักงาน : พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่า
อย่างยิ่ง ธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความ
สามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สัมพันธ์กันกับ
ความเจริญเติบโตและความต้องการของธนาคาร ธนาคารพัฒนา
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในระดับสูง และให้
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ชัน้ นำ
ทั่วไป นอกจากนั้นธนาคารมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศในการทำงานทีด่ ี และปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรม ธนาคารให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพ และ
สวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน การจัดให้มี
การซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันภัย เป็นต้น
ลูกค้า : ธนาคารมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
แก่ลูกค้า และพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
โดยมีความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และให้ความสำคัญ
ในการรักษาความลับของลูกค้า ธนาคารได้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ
ถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องในการใช้บริการทางการเงินต่างๆ และมีการ
เปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
คู่ค้า : ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า
ตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตาม
กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
รายงานประจำปี 2550
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คูแ่ ข่ง : ธนาคารมีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน
ที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ : ธนาคารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตาม
ข้อตกลง และหน้าทีท่ พ่ี งึ มีตอ่ เจ้าหนี้ ทัง้ เจ้าหนีท้ างธุรกิจ ผูถ้ อื หุน้ กู้
และผู้ฝากเงิน นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเข้าใจถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการใช้บริการทางการเงินอื่น
ที่มิใช่การฝากเงิน
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม : ธนาคารในฐานะสถาบัน
การเงินที่ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคาร
ตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวนโยบายการดำเนินการด้านการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้
• การดำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมควบคูก่ บั การมีสว่ นร่วม
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
• บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• การดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
• การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานทีป่ ฏิบตั งิ านโดยคำนึง
ถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการอำนวย
ความสะดวกแก่พนักงาน และลูกค้า
• การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• การไม่ให้การสนับสนุนสินเชือ่ แก่โครงการทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ธนาคารทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็นกลาง โดย
ไม่กระทำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
ธนาคารตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน
และสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ธนาคารให้ความสำคัญ
และคำนึงถึงการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยจัดให้มโี ครงการรักษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดการดำเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม มีเปิดเผยใน
หัวข้อ การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการมีสว่ นร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
ในกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการธนาคาร
ตามหลักเกณฑ์ทเ่ี ปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคาร เพือ่ ให้เกิดความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้
ข้อมูล ธนาคารได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลและข้อ
ร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดกระบวนการจัดการ
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และการรักษาความลับ ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่
ตรวจสอบประเด็นทีร่ อ้ งเรียนเท่านัน้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการ
ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ธนาคารได้กำหนดมาตรการที่เป็น
ธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ธนาคารให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคาร จึงมีการกำกับดูแล และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทันการณ์ รวมทั้งเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้กำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของธนาคารให้แก่
นักลงทุน การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ
จะถือหุน้ ของธนาคารในอนาคต เป็นอำนาจของประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับ
สูงที่ได้รบั มอบหมายให้ทำหน้าที่ Chief Investor Relations Officer
สายงานเลขาธิการองค์การ และ/หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Head of Investor
Relations) โดยวันที่ 18 พฤษภาคม 2541 ธนาคารจัดตัง้ ส่วน
นักลงทุนสัมพันธ์และบริการผูถ้ อื หุน้ สังกัดสำนักบริหาร สายงาน
เลขาธิการองค์การขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาในปี 2550 ได้มีการ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างและชื่อหน่วยงานเป็นส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations Unit) สังกัดสำนักเลขานุการบริษัท โดยมี
เป้าหมาย และภารกิจในการรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
มีหน้าที่จัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี เผยแพร่ข้อมูล
ธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นนักลงทุน นักวิเคราะห์ และบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง
เท่าเทียม เพือ่ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ละความน่าเชือ่ ถือ
ของธนาคารให้เกิดขึ้นกับนักลงทุน และให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2550 ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่
สำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด และเผยแพร่
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

รับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการธนาคารได้เปิดเผย
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาส ก่อนตรวจสอบ/สอบทาน และงบการเงินผ่านการ
สอบทาน/ตรวจสอบ รวมถึงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอื่น
ได้แก่ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การกำกับดูแล
กิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
และได้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนั้น ส่วนลงทุนสัมพันธ์ ได้จัดให้มีช่วงเวลาสำรอง
7 วันก่อนทีธ่ นาคารจะทำการรายงานผลประกอบการรายไตรมาส
ต่อตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยในระหว่างช่วงเวลา
ดังกล่าวจะงดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ
ของธนาคารให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ตลอดจน ไม่มกี ารรับนัดพบปะให้ขอ้ มูลแบบตัวต่อตัว (Company
Visit/One-on-One Meeting) หรือจัดประชุมแบบเป็นกลุ่ม หรือ
ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธนาคาร โดย
นโยบายนีถ้ อื เป็นหนึง่ ในนโยบายภายในทีส่ ำคัญของส่วนนักลงทุน
สัมพันธ์ ที่มุ่งมั่นให้การดำเนินงานของส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
สอดคล้องเเละเป็นไปตามแนวทางของธนาคารทีม่ กี ารดำเนินงาน
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถเชื่อมั่นได้ว่า
มีการเปิดเผยข้อมูลทีท่ ว่ั ถึง เท่าเทียม และโปร่งใส โดยเฉพาะในช่วง
ก่อนการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

การจัดประชุมให้ข้อมูลกับผู้จัดการกองทุน

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่ส ำคั ญ
ธนาคารได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสือ่ มวลชนอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1) รายงานประจำปี
2) งบการเงินของธนาคาร
3) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการธนาคาร และอื่นๆ
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์
5. นิตยสารและวารสาร
6. โทรทัศน์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร
8. เว็บไซต์ธนาคาร (www.kasikornbankgroup.com)
ซึ่งมีสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
9. การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/
One-on-One Meeting)
10. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (Non-deal Roadshow)
11. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)  
12. การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
13. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
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ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบปะและให้ข้อมูล
ต่อผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆ ดังนี้
รูปแบบการเข้าพบ
การเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-one Meeting)
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อย
(Group Analyst Meeting)
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow)
รวม

จำนวนครั้ง

จำนวนบริษัท

จำนวนราย

194
24

412
25

518
29

13
1
3
235

162
28
68
695

187
34
92
860

โดยในจำนวนข้างต้นนี้ เป็นการเข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ จำนวน 18 ครั้ง หรือ 146 บริษัท
หรือ 193 ราย และมีบางบริษัทที่เข้าพบมากกว่า 1 รูปแบบ หรือมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละรูปแบบ
จากการดำเนินงานในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา งานนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคาร ได้รบั การยอมรับจากนักลงทุนอย่างกว้างขวาง และ
ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) และรางวัลเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor
Relations Officers) จากผลการสำรวจจากนิตยสารต่างๆ ตามรายละเอียดในหัวข้อรางวัลเกียรติคุณ
     ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคาร ได้ที่
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ชั้น 33 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
สำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140
อีเมล์: IR@kasikornbank.com
Chief Investor Relations Officer : โทรศัพท์ 0 2470 2673 - 0 2470 2674
โทรสาร 0 2470 2680
นักลงทุนไทยและงานทะเบียนหุ้น : โทรศัพท์ 0 2470 2663 - 0 2470 2667
โทรสาร 0 2470 2747
นักลงทุนต่างประเทศ : โทรศัพท์ 0 2470 6900 - 0 2470 6901
โทรสาร 0 2470 2690
         0 2470 2659 - 0 2470 2662
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ี่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
ซึ่งตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2550 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 16 คน การเลือกตั้ง
กรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร ซึง่ เป็นจำนวนที่
เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ
เพือ่ ส่งเสริมธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์ ปัจจุบนั ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2   คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6   คน
- กรรมการที่เป็นอิสระ
8   คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ
โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร คือ
นายบรรยงค์ ล่ำซำ หรือ นายบัณฑูร ล่ำซำ หรือ        
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือ นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ
คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ พล.ต.อ.เภา สารสิน หรือ
นายศุกรีย์ แก้วเจริญ หรือ ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร หรือ
ดร.อภิชัย จันทรเสน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญ
ของธนาคาร
การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ธนาคารได้กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ”
ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของ
ธนาคารพาณิชย์ และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
แก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี ธนาคาร
จึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการ
ที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็น
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี ำนาจควบคุม
และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารในลักษณะที่
จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนด
คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่
กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
2. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน
วิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัด
ในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่ธนาคาร บริษัทในเครือ
บริษทั ร่วม หรือไม่เป็นผูม้ อี ำนาจควบคุมของธนาคาร บริษทั ในเครือ
บริษทั ร่วม หรือไม่เป็นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำกัด
ความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ำแหน่งกรรมการ ซึง่ มีจำนวนเงิน
หรือมีมลู ค่าทีม่ นี ยั สำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้ธนาคารตามเกณฑ์
ทีก่ ำหนด และไม่มผี ลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของธนาคาร
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหารระดับสูง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของธนาคาร และใน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของธนาคารทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง
จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
ออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
ออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจาก
ตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วธิ จี บั สลาก โดยกรรมการซึง่ พ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 2 ปี
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ 		
และผู้บริหารระดับสูง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 11/2549 เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2549 ได้กำหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับจำนวนบริษทั ทีก่ รรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูงจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อืน่ ได้ไม่เกิน 5 บริษทั และเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
หรือกรรมการผูม้ อี ำนาจลงนามในบริษทั อืน่ ได้ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ
ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดข้อมูลการดำรง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงแต่ละคนเปิดเผยไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการและผู้บริหาร
และ การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ปัจจุบนั ไม่มกี รรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของธนาคารคนใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
เกิน 5 บริษทั และไม่มกี รรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร
คนใดที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหาร
ของธนาคาร โดยธนาคารได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่
การกำกับดูแลกิจการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการ
ธนาคาร ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
มีความเกี่ยวข้องกันในด้านใดก็ตาม คณะกรรมการธนาคารจะ
แต่งตั้งกรรมการธนาคารที่มีอาวุโสคนหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการที่
เป็นอิสระ ทำหน้าทีแ่ ทนประธานกรรมการธนาคาร เพือ่ รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ต้องดำเนินการโดยประธาน
กรรมการที่เป็นอิสระ
เลขานุการบริษัท
ธนาคารได้แต่งตัง้ นางธิดา สมะลาภา ซึง่ เป็นผูท้ ม่ี คี ณุ วุฒิ
และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม เป็นเลขานุการบริษทั และทำหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการด้วย และมีสำนักเลขานุการบริษัท
สายงานเลขาธิการองค์การ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการ
บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ธนาคาร และเพื่อให้การบริหารงานของธนาคารเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
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1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบ
และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญ
แก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับธนาคาร ตามระเบียบ
และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิ
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของธนาคาร
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร
5.2 คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบรรยงค์  ล่ำซำ
ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ.เภา  สารสิน
รองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑูร  ล่ำซำ
กรรมการบริหาร
4. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการบริหาร
5. นายศุกรีย์  แก้วเจริญ
กรรมการ
6. ม.ร.ว.สฤษดิคุณ  กิติยากร * กรรมการ
7. ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์  กฤดากร
กรรมการ
     8. นายสมชาย  บุลสุข *
กรรมการ
  9. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ
กรรมการ
    10. ศ.คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ * กรรมการ
    11. Mr. Charles L. Coltman, III * กรรมการ
    12. ดร.อภิชัย  จันทรเสน
กรรมการ
    13. Ms. Elizabeth Sam *
กรรมการ
    14. นายฉายศักดิ์  แสง-ชูโต *
กรรมการ
    15. ดร.ชวินท์  ธัมมนันท์กุล *
กรรมการ
    16. ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ *
กรรมการ
* กรรมการที่เป็นอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ของธนาคาร กรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของธนาคารด้วยความ
เป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียอื่น ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารถูกกำหนดอย่างชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดย
สรุป ดังนี้
1. ดูแลและจัดการธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ ภารกิจ คุณค่าทีธ่ นาคารมุง่ หวัง
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
3. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
และอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง และนโยบายของ
ธนาคาร รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ และ
เป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
4. ติดตามผลการดำเนินงานของธนาคาร และความคืบหน้า
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะสั้น
และระยะยาว
6. พิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการในธุรกิจธนาคาร ภายใต้
งบประมาณค่าใช้จา่ ยประเภททุน และงบประมาณค่าใช้จา่ ยทีค่ ณะ
กรรมการได้อนุมัติให้ดำเนินการในโครงการต่างๆ นอกจากนี้
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เกินกว่าอำนาจดำเนิน
การที่ได้กำหนดไว้
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึง การกำหนดค่าตอบแทน
สรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้ธนาคารมี
กระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหาร
ระดับสูง
8. ดูแลกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
9. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
10. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส รายงวด และประจำปี
และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

11. ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่างๆ กับผู้มีส่วนได้เสีย
ของธนาคารและสาธารณชน
การสรรหากรรมการ
ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กำหนดอัตราค่าตอบแทนทำหน้าทีค่ ณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ การคัดเลือก
และเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อ
กำหนดกฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น ข้อบังคับของธนาคาร
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. พิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ธนาคาร
กำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้าม ในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั หลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานตามแบบสอบถามคุณสมบัติของกรรมการของ
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องมีคณุ สมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
เบื้องต้นที่ธนาคารกำหนด
ทั้งนี้ ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจเสนอให้คณะกรรมการธนาคารจัดตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร หรือบุคคลภายนอก เพื่อทำ
หน้าที่สรรหากรรมการได้ และในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มี
บุคคลที่เหมาะสม จะดำเนินกระบวนการสรรหา รับการเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติใหม่
สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการอื่นที่กำกับดูแล
ธนาคาร โดยมีคณุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระตามทีธ่ นาคารกำหนด
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อนำชื่อเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็นรายบุคคล
ภายหลังจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการ และ/หรือรายงานต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องภาย
ในเวลาที่กำหนด
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การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจำนวน
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคนและไม่เกินสิบแปดคน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถน่ิ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
และเป็นกรรมการทีม่ สี ญั ชาติไทยไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจำนวน
กรรมการทัง้ หมด ซึง่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารหรือไม่ก็ได้ ในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) การเลือกตัง้ กรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคล
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุน้ ทีถ่ อื
โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
3) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยู่
ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
4) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา
แต่ไม่เกินจำนวนตำแหน่งทีเ่ ลือกตัง้ คราวนัน้ เป็นผูไ้ ด้รบั
เลือกตั้งเป็นกรรมการ
5) ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ มีคะแนนเสียงเท่ากัน
สำหรับลำดับสุดท้าย ให้ประธานของทีป่ ระชุมลงคะแนน
เสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของธนาคารทุกๆ
คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึง่ ในสามของจำนวน
กรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้
ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้
กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน
และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธี
จับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ได้
3. กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ยื่นใบ
ลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด ศาลมีคำสั่งให้ออก หรือที่
ประชุมลงมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามที่
ธนาคารกำหนด
4. หากตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน
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การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคาร โดยประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การ คนใดคนหนึง่ เป็นผูม้ อี ำนาจกระทำการแทนหรือในนาม
ธนาคาร เพื่อการดำเนินกิจการใดๆ ทั้งปวงของธนาคาร ภายใน
วงเงินครั้งละไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยแต่ละคนสามารถมอบ
อำนาจช่วงให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร
เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามธนาคารได้ภายใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และในกรณีที่ต้องทำ
ธุรกรรมใดสูงกว่าวงเงินดังกล่าว ให้นำเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติวงเงินเป็นการเฉพาะสำหรับธุรกรรมนั้น
  
อำนาจดำเนินการของธนาคาร
นอกเหนือจากการมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานกระทำการ
แทน หรือในนามธนาคารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ธนาคารได้จัด
ทำหลักเกณฑ์และตารางการใช้อำนาจดำเนินการภายในธนาคาร
เพือ่ กระจายอำนาจ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทีด่ ำรงตำแหน่งและหน้าทีต่ า่ งๆ
สามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจในงานภายในธนาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว ภายใต้ระบบการควบคุมทีเ่ หมาะสม
ซึ่งได้แยกอำนาจดำเนินการภายในธนาคารไว้ 3 ประเภท คือ
1. อำนาจดำเนินการที่มีผู้ใช้หลายสังกัด
2. อำนาจดำเนินการภายในฝ่าย/สำนัก
3. อำนาจดำเนินการของสาขา
หลักการ
การกำหนดรูปแบบและเนือ้ หาของการจัดทำอำนาจดำเนิน
การภายในธนาคาร มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เป็นการกระจายอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ ในการบริหาร และดำเนินกิจการต่างๆ
ภายในธนาคารให้กบั ผูบ้ ริหารในลำดับถัดไปตามความเหมาะสม
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นผู้ลงนามใน
หลักเกณฑ์และตารางแสดงการใช้อำนาจดำเนินการภายใน
ธนาคาร
3. อำนาจดำเนินการภายในธนาคารในที่นี้ หมายรวมถึง
1) อำนาจดำเนินการที่เกี่ยวกับการอนุมัติและสั่งการ
ซึ่งมีทั้งกำหนดเป็นวงเงิน และไม่กำหนดวงเงิน
เพื่อการบริหารงานภายในฝ่าย/หน่วยงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

2) อำนาจดำเนินการที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย
จะต้องเป็นไปภายในวงเงินงบประมาณของธนาคาร
ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
4. เพื่อให้ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงจำแนก
อำนาจดำเนินการภายในธนาคารตามลักษณะงานดังนี้
1) อำนาจดำเนินการที่มีผู้ใช้หลายสังกัด เป็นอำนาจ
ดำเนินการที่ไม่ระบุเฉพาะฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่ง
แต่จะระบุตามลักษณะของงาน ซึง่ ผูใ้ ช้อำนาจดังกล่าว
จะอยู่ตามฝ่ายงาน/หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
(1) อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
(2) อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
(3) อำนาจดำเนินการในการกำหนดอัตราแลก
เปลี่ยน /ลดค่าธรรมเนียม /ลดอัตราดอกเบี้ย
    ของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
(4) อำนาจดำเนินการเพื่อบริการลูกค้าด้านสินค้า
ขาเข้าและสินค้าขาออก
(5) อำนาจคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน
(6) อำนาจดำเนินการด้านเครดิต และอำนาจดำเนิน
การในการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(7) อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ
2) อำนาจดำเนินการภายในฝ่าย เป็นอำนาจดำเนินการ
ทีก่ ำหนดให้เฉพาะแต่ละฝ่ายงาน เฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกรรมที่ผู้บริหารสายงาน ผู้บริหารฝ่ายงานและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในระดับตำแหน่งต่างๆ ภายในฝ่ายนัน้ ๆ
ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ
3) อำนาจดำเนินการของสาขา เป็นอำนาจดำเนินการ
ที่กำหนดให้เฉพาะสาขาสำนัก/สาขาของธนาคาร
เฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมทีผ่ บู้ ริหารเครือข่ายฯ
ผู้จัดการเขต ผู้จัดการสาขาและผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ตำแหน่งต่างๆ ภายในสาขาสำนัก /สาขา ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ
5. การใช้อำนาจดำเนินการภายในธนาคารดังกล่าว ธนาคาร
ได้กำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ และตารางแสดงการใช้อำนาจ
ดำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามภายใต้
กรอบอำนาจและขอบเขตของการบริหารความเสีย่ งที่ได้รบั อนุมตั ิ
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีกำหนดวันประชุมเป็นการล่วง
หน้าในแต่ละปี โดยปกติจะกำหนดทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของ
เดือน โดยแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่

ต้นปี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการจะส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบทีม่ สี ารสนเทศ
สำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนการประชุมเสมอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยกรรมการ
แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้
ทั้งนี้ วาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งการ
กำหนดวาระจะผ่านการพิจารณาของประธานกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ  
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลา
ในการประชุมอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ และมีการเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อ
รับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนำไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษรครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วน แล้วเสร็จในเวลาที่
เหมาะสม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการ และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ พร้อมให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และสะดวกในการ
สืบค้นอ้างอิงได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีนโยบายให้มีการประชุม
ระหว่างกันเอง เฉพาะกรรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมอยู่ในการประชุม เพื่อเปิดโอกาส
ให้อภิปรายปัญหาต่างๆ รวมถึงประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และแจ้งผลการประชุมให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการทราบด้วย
ในปี 2550 ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร รวม 13 ครั้ง และประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผย
ไว้ในหัวข้อ การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2550
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่ง
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร ปัจจุบันประกอบด้วย
1. นายไพโรจน์  ล่ำซำ
2. นายเฉลียว  อยู่วิทยา
3. Mr. William Mark Evans
4. Dr. Tian Suning
รายงานประจำปี 2550
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หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
คณะกรรมการธนาคาร
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการธนาคาร
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องและอยู่ในอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ อาทิ
นโยบายของธนาคาร เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ที่วางไว้ รวมทั้งกิจการสำคัญอื่นๆ ที่หากทำไปแล้วจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการดำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร
5.3 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้
ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วย
ปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการ
การดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารประกอบ
ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ตง้ั คณะจัดการคณะหนึง่ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดการ
งานและดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการกำหนด
และได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษาแก่
คณะจัดการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จำนวน 9 คณะ เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองงานในขอบข่ายที่
คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ รับผิดชอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ตัง้ แต่ปี 2541 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ปัจจุบนั มี จำนวน 4 คน
โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรือการเงิน ดังรายชือ่ ต่อไปนี้
1. ม.ร.ว.สฤษดิคุณ  กิติยากร ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย  บุลสุข
กรรมการ
3. ศ.คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ กรรมการ
4. Ms. Elizabeth Sam
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง
และทบทวนการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2550 ได้ประชุมทัง้ สิน้ 11 ครัง้
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคาร ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาส งวดหกเดือน
และประจำปี กับสายงานการเงินและควบคุมของธนาคาร และ
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจเท่าที่จะ
ทำได้วา่ รายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร
2. สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการ
บริหารความเสีย่ ง กับหน่วยงานบริหารความเสีย่ งของธนาคาร
และหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของธนาคาร
3. ดูแลการทบทวนสินทรัพย์เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและมี
การดำเนินการอย่างเป็นอิสระ
4. สอบทานการดำเนินงานของธนาคารในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและ
มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการธนาคาร
5. สอบทานประสิทธิผล และความพอเพียงของการ
ตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยการหารือ
และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีของธนาคาร
6. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
พิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของธนาคารในแต่ละปี รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี
7. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสและ
ถูกต้อง
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือการปฏิบตั กิ ารอืน่ ของธนาคารทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สำคัญ
ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
9. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วน
ได้เสีย ที่ส่งถึงคณะกรรมการธนาคาร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง และจัดทำ
รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวมไว้ในรายงานประจำปี
ของธนาคาร
12. ปรึกษาและหารือกับผูบ้ ริหาร หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
ในสิ่งหรือกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับหน้าที่การกำกับดูแลความครบถ้วนบริบูรณ์ของ
ธนาคาร
13. ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยนำค่าประเมิน หรือข้อคิดเห็นของ
ประธานกรรมการธนาคารมาประกอบการพิจารณา
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ ตั้งแต่ปี 2545 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันมีจำนวน
3 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร 2 คน และกรรมการ
ที่เป็นอิสระ 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. พล.ต.อ.เภา  สารสิน
ประธานกรรมการ
2. นายศุกรีย์  แก้วเจริญ
กรรมการ
3. นายฉายศักดิ์  แสง-ชูโต
กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมไม่น้อยกว่า
ปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2550 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้
ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับ
ผิดชอบ ตามข้อบังคับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวน
การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสำหรับธนาคาร
2. พัฒนาและประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่เป็นเลิศ  
3. จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ของพนักงานธนาคาร และจัดพิมพ์เผยแพร่หรือสือ่ ต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
4. พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด

5. ทบทวนข้อความประกาศเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีเพื่อการจัดทำและเสนอรายงานของธนาคาร
6. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ
ธนาคาร หรือเสนอการกำหนดข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
7. เสนอแนะข้อกำหนดเกีย่ วกับจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
ของธนาคาร
8. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั แิ ละหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร
9. ทบทวนและเสนอประกาศข้อความเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคารที่ออกสู่สาธารณะ
10. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และให้ความเห็นในแนว
ปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
11. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด
		 อัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 2545 มี
วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้
ทำหน้าที่บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันมีกรรมการ
3 คน โดยเป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ 2 คน ซึง่ รวมประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และกรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ดร.ชวินท์  ธัมมนันท์กุล
ประธานกรรมการ
2. ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์  กฤดากร กรรมการ
3. นายฉายศักดิ์  แสง-ชูโต
กรรมการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง โดยในปี 2550 คณะ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนได้ประชุม
รวม 5 ครัง้ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคาร ดังนี้
รายงานประจำปี 2550
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1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการทำธุรกิจของธนาคาร
2. สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
การพิจารณาได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ
3. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และ
เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับรอง และจัดการให้มีสิ่งจูงใจ
ดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ รวมถึงให้คำเสนอแนะถึงการ
พิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร
4. กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้าง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงผลประโยชน์
ตอบแทน การสรรหาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ เมื่อถึงคราวจำเป็น
5. ทบทวนสัดส่วน จำนวน และประสบการณ์ของคณะ
กรรมการธนาคาร รวมถึง ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะ
กรรมการธนาคาร และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการธนาคาร
เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้เปลี่ยนสถานะของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ เป็นคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์การ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 มีวาระ
ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร และ
ผู้บริหารที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในปี 2550 มีสมาชิก
จำนวน 11 คน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และผู้บริหารธนาคาร 8 คน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. นายบัณฑูร  ล่ำซำ
ประธาน
2. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
สมาชิก
3. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ
สมาชิก
4. ดร.เพียงใจ  พุกกะคุปต์
สมาชิก
5. นายบุญทักษ์  หวังเจริญ *
สมาชิก
6. นายศาศวัต  วีระปรีย
สมาชิก
7. นายธีรนันท์  ศรีหงส์
สมาชิก
8. นายกฤษฎา  ล่ำซำ
สมาชิก
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9.  นายสุรศักดิ์  ดุษฎีเมธา
10.  นายชาติชาย  สุนทรเกียรติ
11.  นายประสพสุข  ดำรงชิตานนท์

สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

* นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ลาออกจากการเป็นพนักงาน มีผลวันที่ 1 มกราคม 2551

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การมีการประชุม
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2550 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การ ได้ประชุมรวม 13 ครั้ง และมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
มัน่ ใจว่าธนาคารมีระบบการบริหารความเสีย่ ง การเตือนภัยล่วงหน้า
และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึง
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงาน และมีการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้ ตลอดจนการจัดทำรายงานบริหาร
ความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การมีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์การ และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงใน
เรือ่ งต่างๆ เช่น ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
3. กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์การและทรัพยากรที่ใช้
ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยสามารถวิเคราะห์
ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิผล
4. กำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limit)
ในมิติต่างๆ ที่มีความสำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณา

5. กำกับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเกีย่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง วิธปี ฏิบตั ิ ที่เป็น
มาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจ
ได้วา่ กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งได้นำไปปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
5. กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 88 เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2543 ได้อนุมตั ิให้แต่งตัง้
กรรมการทีป่ รึกษาแก่คณะจัดการ ปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการ
5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบรรยงค์  ล่ำซำ
2. พล.ต.อ.เภา  สารสิน        
3. นายศุกรีย์  แก้วเจริญ
4. ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์  กฤดากร                     
5. ดร.อภิชัย  จันทรเสน
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ปรึกษา
แก่คณะจัดการ
1. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะจัดการ ตามที่คณะ
กรรมการธนาคารเห็นสมควร
2. ดูแลให้ธนาคารมีการจัดการและดำเนินกิจการต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. คณะจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และโดยมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2543 ได้อนุมัติ
จัดตั้งคณะจัดการ โดยในปี 2550 ประกอบไปด้วยสมาชิก 8 คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบัณฑูร  ล่ำซำ
ประธาน
2. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
สมาชิก
3. ดร.เพียงใจ  พุกกะคุปต์
สมาชิก
4. นายบุญทักษ์  หวังเจริญ *
สมาชิก
5. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย
สมาชิก
6. นายกฤษฎา  ล่ำซำ
สมาชิก
7. นายธีรนันท์   ศรีหงส์
สมาชิก
    8. นายศาศวัต  วีระปรีย
สมาชิก
* นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ลาออกจากการเป็นพนักงาน มีผลวันที่ 1 มกราคม 2551

คณะจัดการมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2550
คณะจัดการได้ประชุม รวมทั้งสิ้น 49 ครั้ง และรายงานต่อคณะ
กรรมการธนาคาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะจัดการ
คณะจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะ
จัดการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. จัดการงาน และดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะ
กรรมการธนาคารกำหนด  หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคารให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. บริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานทีก่ ำหนดไว้
3. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจ และ
ตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของธนาคาร
4. ประธานคณะจัดการต้องจัดส่งรายงานการประชุมคณะ
จัดการให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับทราบถึงกิจการ
ที่คณะจัดการได้ทำไปแล้ว อย่างไรก็ดี เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของ
ธนาคาร เรือ่ งทีห่ ากทำไปแล้วจะเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างสำคัญ
แก่กจิ การของธนาคาร เรือ่ งทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดยคณะ
กรรมการธนาคารเอง หรือจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร
และเรื่องที่คณะจัดการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง
หรือตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการธนาคารกำหนด ให้เสนอเพือ่
รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารก่อน
5. ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด เพื่อบริหารธนาคารให้
ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของธนาคาร  ซึง่ รวมถึง
1) จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผน
ทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของธนาคาร และ
นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2) พิจารณากลัน่ กรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ยประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตั งิ าน รวมถึง
สิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รวมถึง โครงการที่มคี า่ ใช้จา่ ยประเภททุนทีเ่ กินวงเงิน
ทีค่ ณะกรรมการธนาคารกำหนดและนำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้
ในอำนาจดำเนินการ หรือได้รับมอบอำนาจจาก
คณะกรรมการธนาคาร
4) พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ
ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจและ
นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5) จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะ
สั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
6) พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตาม
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ได้ให้ความเห็นชอบไว้
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7) พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผูบ้ ริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลาง
และจัดหาผู้สืบทอดการดำรงตำแหน่ง
8) ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกีย่ วกับ
ผลการดำเนินงานของธนาคาร และความก้าวหน้า
ในการดำเนินการเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของธนาคาร
9) ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่ธนาคาร
กำหนด รวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง
  10) สอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ริเริ่มใหม่ที่สำคัญ
และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
ติดตามและอนุมัติ
11) ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ
ตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง ตามอำนาจที่ได้รับ
มอบหมาย
การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ายจัดการทำหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหาร
ในระดับต่ำกว่าผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสายงาน ร่วมกับ
ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรอง
และอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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7. คณะอนุกรรมการธนาคาร
คณะอนุกรรมการธนาคารมีหน้าที่ในการพิจารณาและ
จัดการในเรื่องต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อธนาคาร
ธนาคารได้พิจารณาทบทวนและได้อนุมัติให้มีคณะ
อนุกรรมการคณะต่างๆ ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วย 9 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
3. คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนี้
บรรษัทและผู้ประกอบการขนาดกลาง
4. คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนีล้ กู ค้า
บุคคลและผู้ประกอบการ
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย
6. คณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
7. คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคาผลิตภัณฑ์
ลูกค้าธุรกิจ
8. คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคาผลิตภัณฑ์
ลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ
9. คณะอนุกรรมการนโยบายเครดิต

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2550
คณะกรรมการ

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการ
กำกับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงองค์การ

(ประชุมทั้งหมด
13 ครั้ง)

(ประชุมทั้งหมด
1 ครั้ง)

(ประชุมทั้งหมด
5 ครั้ง)

(ประชุมทั้งหมด
13 ครั้ง)

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

1
1

5

รายนามคณะกรรมการธนาคาร

นายบรรยงค์  ล่ำซำ
พล.ต.อ.เภา  สารสิน
นายบัณฑูร  ล่ำซำ
ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
นายศุกรีย์  แก้วเจริญ
ม.ร.ว.สฤษดิคุณ  กิติยากร
ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์  กฤดากร
นายสมชาย  บุลสุข
นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ
ศ.คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์
Mr. Charles L. Coltman, III
ดร.อภิชัย  จันทรเสน
Ms. Elizabeth Sam
นายฉายศักดิ์  แสง-ชูโต
ดร.ชวินท์  ธัมมนันท์กุล
ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์*

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หน่วย : ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และกำหนด
อัตราค่าตอบแทน
(ประชุมทั้งหมด
(ประชุมทั้งหมด
11 ครั้ง)
5 ครั้ง)

8
12

5

11
10

4

11
9
10

5

5
5

หมายเหตุ * ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550

• จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ :
  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทน
• รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference ของแต่ละคณะ :
  คณะกรรมการธนาคาร
นายบัณฑูร  ล่ำซำ
นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ
Mr. Charles L. Coltman, III
Ms. Elizabeth Sam
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ
Mr. Charles L. Coltman, III
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ
  คณะกรรมการตรวจสอบ
Ms. Elizabeth Sam
ศ.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

จำนวน 16 คน
จำนวน
3 คน
จำนวน 11 คน  (เป็นกรรมการธนาคาร 3 คน)
จำนวน
4 คน
จำนวน   3 คน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
6
10
4
1
1
8
9
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

• กรรมการ 3 คน ได้แก่ Mr. Charles L. Coltman, III, Ms. Elizabeth Sam และ นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
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5.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน เป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญ
เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของธนาคาร รวมถึง
แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และกำกับดูแลให้การบริหาร
งานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนด
อย่างมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
และของผู้ร่วมมีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ธนาคาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และร่วมกับฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อก้าวไปสู่การ
มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสภาวะ
ความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคารได้กำหนดหลักการ
กำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้อนุมัติ
ประกาศใช้ และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงส่งเสริมให้
เครือธนาคารกสิกรไทยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายอันสำคัญเพื่อให้ใช้เป็นหลักในการกำกับดูแล
กิจการ และได้สอ่ื ความผ่านกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ
ไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ถึงความ
ยึดมั่นของคณะกรรมการในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของ
กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ อันประกอบด้วย
• ความซื่อสัตย์
• ความโปร่งใส
• ความเป็นอิสระ
• ความรับผิดรับชอบ
• ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
• ความเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
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โดยหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารมีเนื้อหา
ครอบคลุมถึงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร องค์ประกอบ
คณะกรรมการธนาคาร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นโยบายในการกำกับดูแลการ
ใช้ข้อมูลภายใน แนวปฏิบัติในกรณีที่มีหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และสัมพันธภาพของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดของ
หลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารสามารถดูได้จากเว็บไซต์
ของธนาคาร www.kasikornbankgroup.com)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารดังกล่าว ยัง
ครอบคลุมถึงภารกิจ คุณค่าที่ธนาคารมุ่งหวัง วิสัยทัศน์
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการ
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิ ซึง่ ครอบคลุมสิทธิพน้ื ฐานตามกฎหมาย
โดยสะท้อนถึงแนวทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของธนาคาร ที่จะทำให้
มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ดำเนินการตามแนวทางของการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยในปี 2550 ธนาคารได้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และได้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำหนังสือการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งได้รวบรวมสรุปสาระสำคัญ
และหลักปฏิบตั ติ า่ งๆ ในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการ เพือ่
เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
กรรมการทุกคนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร
มีการดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
การตัดสินใจ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
นอกจากนัน้ ธนาคารยังยึดมัน่ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรม
ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ธนาคารและ
พนักงานต้องยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม ธนาคารให้ความสำคัญในการมีสว่ นร่วมช่วยเหลือและ
สนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2550
ที่ได้ดำเนินการมีดังนี้
• การให้พนักงานลงนามรับทราบจรรยาบรรณพนักงาน
  เป็นประจำทุกปี
• การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในหัวข้อเกี่ยวกับหลักการ
  กำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อ
  ความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติ

• การสือ่ ให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
  พนักงาน และหลักการกำกับดูแลกิจการทางระบบ
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
• การสื่อให้กรรมการ พนักงาน และเผยแพร่ให้กับลูกค้า
  ทราบถึงการกำกับดูแลกิจการของธนาคารผ่านทาง
  นิตยสาร KConnect
• การจัดทำสื่อให้พนักงานรับทราบเพื่อส่งเสริมให้มีการ
  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงาน เผยแพร่ผ่านระบบ
  สื่อสารโทรทัศน์วงจรปิดภายในองค์กร เพื่อให้มีความ
  เข้าใจและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
• การจัดทำกิจกรรมผ่านสื่อ “กิจการสัมพันธ์” ซึ่งเป็น
  จดหมายข่าวเวียนภายในองค์กร ในรูปบทความ หรือ
คำอธิบาย เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณพนักงาน
• การจัดทำกิจกรรมผ่านสื่อในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ภายในองค์การ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และหลักการกำกับดูแลกิจการในหน้าแรก
(Welcome Page) และคำคมประจำสัปดาห์เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณพนักงาน
• การสือ่ ให้กรรมการและพนักงานได้รบั ทราบถึงหลักเกณฑ์
การใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
• การสื่อความให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติในการรับ
ของขวัญของพนักงานตามจรรยาบรรณ
• ดำเนินการประเมินผลการจัดทำกิจกรรมส่งเสริม
จรรยาบรรณพนักงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
จัดทำแบบทดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลใน
การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการให้เหมาะสมและมีผลในทางปฏิบัติ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้จดั ทำจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณ
พนักงาน (Code of Conduct) สำหรับกรรมการและพนักงาน
ยึดถือปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบกฎหมาย และกฎระเบียบ
ของธนาคาร บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ
ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต
และเป็นธรรม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์และฐานข้อมูลกลาง ธนาคารยึดมั่นใน
จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำเสนอสินค้า
ที่มีคุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า
2. มุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง
3. พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่า
อย่างยิ่ง ธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความ
สามารถและประสบการณ์ มีการพัฒนาพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้กับบริษัท
ชั้นนำทั่วไป
4. ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ นในฐานะพลเมืองทีด่ ี วางตัวเป็นกลาง
มุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ ด้าน
7. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ในการปกป้องรักษา
ความลับข้อมูลของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
8. ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบรรลุผลการดำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ
โดยการผสมผสานวิธีการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
9. คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น
   10. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย และ
รับรองว่าการตัดสินใจทางธุรกิจ และการดำเนินกิจการ
จะเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของธนาคาร
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน
จรรยาบรรณพนักงาน ประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่
1) หลักการและคุณค่าหลักที่ธนาคารมุ่งหวัง  2) การเคารพ
กฎหมายบ้านเมืองและรักษากฎระเบียบของธนาคาร  
3) สัมพันธภาพกับลูกค้า 4) สัมพันธภาพกับสังคม  
5) สัมพันธภาพกับพนักงาน  6) นโยบายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์  
7) การรักษาความลับ  8) ความครบถ้วนและความถูกต้องของ
ข้อมูลของธนาคาร 9) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ 10) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
11) สินบนและสิง่ จูงใจ 12) กิจกรรมและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง  
13) ของขวัญและผลประโยชน์ 14) การรายงานการละเมิด
จรรยาบรรณของพนักงาน ในจรรยาบรรณดังกล่าว ธนาคาร
ได้กำหนดถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของกรรมการ และพนักงาน
ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากจรรยาบรรณของพนักงาน
และทางเว็บไซต์ของธนาคาร
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นอกจากนี้ ธนาคารกำหนดระเบียบและแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ
ที่สำคัญสอดคล้องกับจรรยาบรรณพนักงาน โดยมีรายละเอียดวิธี
ปฏิบตั งิ านเผยแพร่แก่พนักงานผูป้ ฏิบตั งิ าน และสนับสนุนให้เครือ
ธนาคารกสิกรไทยจัดทำจรรยาบรรณ และกำหนดระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ โดยสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ และข้อกำหนดทางการที่
กำกับดูแลบริษัทด้วย
ธนาคารได้จัดให้หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานติดตามดูแล
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของพนักงานตามทีก่ ำหนดในจรรยาบรรณ
พนักงาน เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบตั ิ และดำเนินกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมในการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการสือ่ แนวปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณแก่
พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ และต่อเนือ่ ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารดำเนินงานโดยยึดมั่น และให้ความสำคัญในการ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้มีการควบคุม
ดูแล และป้องกันเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยถือเป็นหนึ่งใน
จรรยาบรรณสำคัญที่กรรมการและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด เพือ่ เป็นทีเ่ ชือ่ ถือและไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ซึ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้  
• คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดนโยบายและระเบียบ
ในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนด
แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการที่
ต้องผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ดูแลให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย
• ห้ามกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการ
ทำรายการกับธนาคาร มีส่วนร่วมในการอนุมัติการทำ
รายการ และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม
ยุติธรรม ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนการทำ
รายการกับบุคคลทั่วไป
• กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด

216

รายงานประจำปี 2550

• การลงทุนในหรือให้สินเชื่อแก่กิจการที่ธนาคาร
หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ให้ดำเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์
ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีผล
ประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือ
การลงทุนนั้น ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการให้สินเชื่อแก่ หรือ
ลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องดังกล่าวใน
ปริมาณเกินสมควร และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนด
พิเศษผิดไปจากปกติ ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนด
• กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในกิจการต่างๆ และการเข้าไป
เป็นกรรมการ หรือมีอำนาจในการจัดการ หรือมีอำนาจ
ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
มีอำนาจในการควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้
หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ เป็นตัวแทนในการถือหุน้ หรือ
การบริหารงาน หรือมีอำนาจควบคุมในกิจการต่างๆ
ในระบบฐานข้อมูลของธนาคารซึ่งรับผิดชอบโดย
หน่วยงานบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และหน่วย
งานนโยบายเครดิตนำข้อมูลไปใช้สำหรับการควบคุมดู
แลการให้สินเชื่อและลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
หน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้อง และรายงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารทราบข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง หรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อต้องมีการพิจารณาการ
ทำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับบุคคลที่กรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
คณะกรรมการธนาคารเสมอ  
• ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ
รายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี
และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนรายการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันกับธนาคารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลรายการ
ระหว่างกัน ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการพิจารณาการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ธนาคารใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่าง
เหมาะสมตามความจำเป็น เพื่อสนับสนุนการดำเนิน
กิจการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นสำคัญ
ซึ่งในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ปี 2550 คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล และได้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ
ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
• ธนาคารมีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามแผนงานตรวจสอบ ซึง่ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากธนาคารมีการทำรายการระหว่างกัน
กรรมการและพนักงานธนาคารต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำหนดข้างต้น และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ทางการกำหนด
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคารให้ความ
สำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี และผูกพันในการดำรงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
และความเพียงพอของการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินงาน
ทุกด้านของธนาคาร โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร
ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อเป็นหลักใน
การดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน รวมถึง
จัดให้มหี น่วยงานทีท่ ำหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง และกำหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน นอกจากนี้ ธนาคารยังกำหนดให้
มีการสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผ่านการหารือและประเมินผลจากการปฏิบัติงานของ
สายงานกำกับและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสาระสำคัญ
ประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระ
ความรับผิดชอบ แผนการปฏิบตั งิ าน รวมถึงผลการประเมินความ
เพียงพอและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแล
การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางการและของธนาคาร
และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ
หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป

ธนาคารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการกำหนด
วัฒนธรรมของการควบคุม โดยจัดทำนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรม
และให้ความรู้ เพือ่ พัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ านแก่พนักงาน อันเป็น
การส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
และยังจัดให้มคี มู่ อื พนักงาน ซึง่ กำหนดระเบียบวินยั จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ รวมถึงกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิดระเบียบ
วินยั และความผิดขัน้ ร้ายแรงไว้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของพนักงาน
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย นอกจากนี้
ยังได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
โดยผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
ธนาคารกำหนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสร้างการควบคุมที่เหมาะสม
ในทุกส่วนงาน โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้
ปฏิบัติงานและผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล เพื่อก่อให้เกิด
การถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม สำหรับ
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รับ
การระบุและดำเนินการให้ตรงตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของธนาคาร
ระบบสารสนเทศของธนาคารได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงระบบข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลของ
ระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มี
นัยสำคัญได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
มีความถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั ต่อการตัดสินใจของคณะ
กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร รวมทั้งการจัดช่องทางการ
สื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
เข้าใจนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนอย่างแท้จริง
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดำเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยโดยสายงานกำกับและ
ตรวจสอบ ซึง่ มีความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของธนาคาร และของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
และการกำกับดูแล และครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบัติและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร และการ
ประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล นอกจากนี้
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สายงานกำกับและตรวจสอบยังได้ให้คำปรึกษาเกีย่ วกับการดำเนิน
งานแก่หน่วยงานผูร้ บั การตรวจสอบและการกำกับดูแลตามลักษณะ
และขอบเขตของงานที่เป็นไปตามความตกลงร่วมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในเป็นกระบวน
การที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทำให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดำเนินงานของธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างผล
ประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงิน
และการดำเนินงานน่าเชือ่ ถือ การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันอาจ
ก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของธนาคาร จึงจัดให้มี
การติดตามประเมินผลของการควบคุมภายในทั้งระหว่างการ
ปฏิบตั งิ านและการติดตามประเมินผลเป็นรายครัง้ ซึง่ ข้อบกพร่อง
ของการควบคุมภายในที่พบจะรายงานต่อผู้บริหารที่กำกับดูแล
ทันที และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การทำหน้าทีก่ ำหนด
นโยบายการบริหารความเสีย่ งครอบคลุมทัง้ องค์กร ภายใต้แนวทาง
ที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด และรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจำ โดยกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลักๆ คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning) และรายการผิดปกติ รวมถึงมีการพิจารณา
ทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและ
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยราย
ละเอียดการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในหัวข้อ การบริหาร
ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
การแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของธนาคารในแต่ละปี รวมถึงค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ของธนาคารจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ในรอบปี 2550 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวน
เงินรวม 13,350,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มี
จำนวนเงินรวม 5,935,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
ธนาคารและบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการ
อื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
(Special Purpose Audit Engagement) การให้บริการ
ด้านกฎหมายและภาษี การตรวจสอบตามวิธีที่ตกลง
ร่วมกัน (Engagement to Perform Agree-Upon
Procedures) และการเป็นทีป่ รึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ
ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มี
จำนวนเงินรวม 760,000 บาท และจะต้องจ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้ว
เสร็จในรอบปีบญั ชีทผ่ี า่ นมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบ
บัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน
รวม 1,200,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
5.5 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง
ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะ
กรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการ
ทำงานของคณะกรรมการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการธนาคารโดยรวม และการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของกรรมการรายบุคคล ซึง่ แบบ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีก่ ำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

ปีละ 1 ครั้ง โดยมีการสรุปผลและนำผลการประเมินมาพิจารณา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะ
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การ ธนาคาร
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปีด้วย
เช่นกัน โดยให้มีการเสนอผลการประเมินต่อประธานกรรมการ
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และแผนงานประจำปีตามที่ร่วมกันกำหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนจะนำผลการประเมิน
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร การประเมินตนเองนีเ้ ป็น
ส่วนหนึง่ ของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ทีก่ ำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการ
ธนาคาร และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของ
กรรมการให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การทราบ
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด
อัตราค่าตอบแทนทำหน้าทีท่ บทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระและความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะ
ทางการเงินของธนาคาร และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับอัตรา
ค่าตอบแทนของธนาคารพาณิชย์อื่น

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการธนาคารกำหนด ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการดำเนินงาน
ของธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณา และ
นำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2550 ได้อนุมตั อิ ตั ราค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จ โดย
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ้น ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2549 โดยรายละเอียด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการ: ในรอบปี 2550 คณะกรรมการ
รวม 17 คน ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการ
ที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่า
ตอบแทน ที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงเงินบำเหน็จ
ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
57,396,310 บาท
2) ค่าตอบแทนของทีป่ รึกษาคณะกรรมการ: เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น 1,689,600 บาท
3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ผู้บริหารระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 9 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
รวมเงินเดือน ค่าครองชีพ บำเหน็จพิเศษ และโบนัสจากธนาคาร
ในรอบปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 128,711,900 บาท

รายงานประจำปี 2550

219

ผลประโยชน์ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากธนาคารในรอบปีบัญชี 2550
นายบรรยงค์  ล่ำซำ
มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
เป็นจำนวนเงิน 7,128,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 2,480,730 บาท
พล.ต.อ.เภา  สารสิน

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
เป็นจำนวนเงิน 5,322,000 บาท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เป็นจำนวนเงิน 396,000 บาท บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,860,545 บาท

นายบัณฑูร  ล่ำซำ

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 924,000 บาท และเงินบำเหน็จ
จำนวน 1,240,360 บาท

ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 924,000 บาท
และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท

นายศุกรีย์  แก้วเจริญ

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
เป็นจำนวนเงิน 2,124,000 บาท กรรมการกำกับดูแลกิจการ
เป็นจำนวนเงิน 264,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท

ม.ร.ว.สฤษดิคุณ  กิติยากร

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 924,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 792,000 บาท
และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท

ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์  กฤดากร

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
เป็นจำนวนเงิน 2,724,000 บาท กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
เป็นจำนวนเงิน 264,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท

นายสมชาย  บุลสุข

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 924,000 บาท กรรมการตรวจสอบ
เป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท

นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 924,000 บาท
และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท
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ศ.คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 924,000 บาท กรรมการตรวจสอบ
เป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท
ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ (1)

มีผลประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินบำเหน็จ จำนวน 426,355 บาท

Mr. Charles L. Coltman, lll

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 924,000 บาท
และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท

ดร.อภิชัย  จันทรเสน

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย
เป็นจำนวนเงิน 4,884,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท

Ms. Elizabeth Sam

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 924,000 บาท กรรมการตรวจสอบ
เป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท

นายฉายศักดิ์  แสง-ชูโต

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน  924,000 บาท
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 264,000 บาท
กรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงิน 264,000 บาท
และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท

ดร.ชวินท์  ธัมมนันท์กุล

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน  924,000 บาท
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 396,000 บาท
และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,240,360 บาท

ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ (2)  

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 462,000 บาท

หมายเหตุ

(1)

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2549 และได้รับเงินบำเหน็จจากการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน
งวดหลังของปี 2549 ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
(2)
   ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550
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2. ค่าตอบแทนอื่น
1) ค่าตอบแทนกรรมการ: ไม่มี
2) ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาคณะกรรมการ: ไม่มี
3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2542 ของธนาคารได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร
จำนวน 50,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้น
พนักงานทีเ่ ป็นกรรมการ ภายในระยะเวลาโครงการ 3 ปี โดยคณะ
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละโครงการให้กบั พนักงาน โดยพิจารณา
ตามความสามารถ และศักยภาพของพนักงานแต่ละราย และ
พิจารณาจัดสรรจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละโครงการ
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและห้าม
เปลีย่ นมือ มีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคา 30 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ธนาคารได้ขออนุมัติเสนอขายใบ
สำคัญแสดงสิทธิในโครงการที่ 1 จำนวน 18,500,000 หน่วย
โครงการที่ 2 จำนวน 5,000,000 หน่วย โดยมีผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิแล้วในโครงการที่ 1 จำนวน
12,848,720 หน่วย และโครงการที่ 2 จำนวน 2,911,580 หน่วย
ธนาคารได้ขออนุมัติเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในโครง
การที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการ จำนวน 26,500,000
หน่วย โดยจัดสรรให้แก่พนักงานในเดือนธันวาคม 2545 จำนวน
26,490,560 หน่วย ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่
30 ธันวาคม 2546 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 ธันวาคม 2550
โดยการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการที่ 3 นี้
ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2545
ที่ผ่านมา 2 ประการคือ
1. ปรับราคาการใช้สิทธิจากเดิมหุ้นละ 30 บาท เป็นราคา
ตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 วันทำการก่อนวันเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ
27.82 บาท ต่อหุ้น
2. ปรับกำหนดการใช้สิทธิจากเดิมปีละ 2 ครั้ง เป็นปีละ
4 ครั้ง ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ณ วันทำการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
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ผู้บริหารของธนาคารได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
โครงการที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 11.28 ของจำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่จัดสรร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ใช้สิทธิแล้วในโครงการที่ 3 จำนวน
24,405,176 หน่วย รวมใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ใช้
สิทธิแล้วทั้ง 3 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 40,165,476 หน่วย
นอกจากนั้น ในปี 2550 ธนาคารได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ที่สมทบให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ
ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 9 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,402,000 บาท
5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ
ด้านการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร เข้าร่วมสัมมนาและอบรม
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่กำหนดไว้
กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับ
ธนาคารต่อไป
สำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่  ธนาคารจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศ หรือให้ข้อมูล เพื่อได้รับทราบบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร คำชี้แจงเกี่ยวกับ
พันธะทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในฐานะ
กรรมการบริษทั จดทะเบียน ข้อบังคับของคณะกรรมการคณะต่างๆ
นโยบายที่สำคัญของธนาคาร และคู่มือกรรมการสถาบันการเงิน
ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการประกอบธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง
เมื่อถึงคราวจำเป็น และให้มีการทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่
จะได้รับการพิจารณาอยู่เสมอ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผล
จะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ
คือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
ในกรณีที่ธนาคารมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน โดยการจ่าย
เงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้
เมือ่ เห็นว่าธนาคารมีผลกำไรสมควรพอทีจ่ ะทำเช่นนัน้ และรายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำหนด กล่าวคือ
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น หรือมีหุ้นของธนาคาร ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกำหนด ธนาคารจะจ่ายเงินปันผล
หรือผลตอบแทนอืน่ ใด ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ดังกล่าวตามจำนวนหุน้ ส่วนที่
เกินไม่ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่
สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์
กำหนดว่า ในระหว่างที่ธนาคารยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่ไม่มีราคา
หรือเรียกคืนไม่ได้ออกจากบัญชี หรือยังกันเงินสำรองสำหรับ
สินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ครบจำนวน
ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้
และหนังสือ ธปท.สนส. (31) ว. 1729/2546 เรื่อง นโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2546
ซึ่งกำหนดว่า ธนาคารไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มี
กระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล และไม่ควรนำ
กำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผล
ทำให้ธนาคารมีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ใน
การจ่ายเงินปันผล

• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ธนาคารไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อยให้ธนาคารไว้แต่อย่างใด โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ของแต่ละบริษัท
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับธนาคาร เป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งต้องได้รับมติจาก
ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได้  
โดยการจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องมีกำไรพอสมควร กรณีขาดทุน
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว นอก
จากนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการกันเงินสำรองไว้อย่างน้อย
หนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไร จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่ง
ในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัท
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