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เครือธนาคารกสิกรไทย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร จำนวน 3 ท่าน โดยมี
พล.ต.อ.เภา สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ นายศุกรีย์ แก้วเจริญ กรรมการทีไ่ ม่เป็น
ผูบ้ ริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการอิสระ
เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการกำกับ
ดูแลการดำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย รวมถึงดูแล
ให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ และดูแล
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ในปี 2551 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 5 ครัง้
ได้ดำเนินการตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก่ ำหนดในข้อบังคับ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้
• ดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่กำหนด
• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และสร้างการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยใช้การสื่อความ
ไปยังกลุม่ ผูบ้ ริหารและพนักงานเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการ
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 

รวมถึงให้มกี ารจัดทำจุลสารเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการ
เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของธนาคารสู่
สาธารณชนในวงกว้าง
• 	 ดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
• 	 ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ข้อบังคับ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็น
ปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร และสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และธนาคารแห่งประเทศไทย
• 	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการรายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

ในปี 2551 ธนาคารได้รบั รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น
และรางวัลบริษทั จดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากงาน
SET Awards 2008 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร และได้รบั การจัดให้อยูใ่ นกลุม่ บริษทั
ที่มีคะแนนในระดับดีเลิศจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2551 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย นอกจากนี้ ธนาคารได้รบั ผลการประเมินการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2551 ในระดับดีเยีย่ ม และได้รบั
การจัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
ปีที่สามต่อเนื่องกัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย จากผลงานและผลการประเมิน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นให้การดำเนินงานของธนาคาร
เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้
ผู้ลงทุน ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของธนาคาร  
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พล.ต.อ
(เภา สารสิน)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
29 มกราคม 2552
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รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร
จำนวน 4 ท่าน โดยมี ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล กรรมการอิสระ
เป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร กรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร
นายฉายศักดิ์ แสง-ชู โต กรรมการอิสระ และศาสตราจารย์
ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ในปี 2551 คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนได้มีการประชุม
รวม 5 ครั้ง ได้ดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
กำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด
อัตราค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้
• ทบทวนนโยบายทรัพยากรบุคคล นโยบายการกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง และให้ความเห็น
เกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร แผนพัฒนา
และการหมุนเวียนงานผู้บริหาร ตลอดจนกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการทำธุรกิจของธนาคาร
• 	 ทบทวนกระบวนการสรรหากรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รวมทัง้ ทบทวนคุณสมบัตขิ องบุคคลทีด่ ำรงตำแหน่ง
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด
กฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

• ทบทวนสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร เพือ่ ให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
• 	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ ตามแนวทางที่กำหนดไว้
ส่วนการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ตามที่เปิดเผยรายละเอียดใน
รายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารนัน้
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
เห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ รวมทัง้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และคำนึงถึงผลประกอบการ
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ
โดยรวมด้วยแล้ว

(ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล)
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
15 มกราคม 2552

โครงสร้าง

ข้อมูลอื่นๆ

เครือธนาคารกสิกรไทย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามที่
กำหนดไว้ ในข้อบังคับของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบ
บัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ที่สำคัญ
สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิทจี่ ะได้รบั สารสนเทศอย่างเพียงพอ
และทันเวลา
นอกจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคาร
ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผถู้ อื หุน้ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

Image
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

ทีส่ ำคัญบนเว็บไซต์ของธนาคารซึง่ มีสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และใน
ปี 2551 ธนาคารได้ดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 3 เมษายน
2551 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มีมติกำหนดวันประชุม
2. ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัน เวลา สถานที่จัดประชุม

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และระเบียบวาระการประชุม
อย่างครบถ้วน เพียงพอ ตามกฎหมาย ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของธนาคาร
โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบในแต่ละ
วาระการประชุม รวมทั้งข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม มากกว่ า 14 วั น โดยมี
รายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้
ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และในแต่ละ
วาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของ
คณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ ตัดสินใจ
ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และเปิดเผยในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร (www.kasikornbankgroup.com) ล่วงหน้ากว่า
30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล
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ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึง่ เป็นข้อมูลเดียวกับทีธ่ นาคาร
จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศ
คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์
รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำ
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับ
ภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติด้วย
ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้แจ้ง
รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมา
แสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
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กำหนด และรายชื่อกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
แทนได้เลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง
แทนได้
3. ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ธนาคารเปิดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม
มากกว่า 1 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานทีแ่ ละเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับ
จัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในจำนวนทีเ่ หมาะสม มีการนำระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน เพือ่ ให้การลงทะเบียนของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทัง้ จัดพิมพ์บตั รลงคะแนน
ในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้
มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนน และ
วิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับ
คะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยในปี 2551 ธนาคาร
ได้ปรับปรุงและพัฒนานำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับ
คะแนนเสียง ซึง่ ช่วยให้ขนั้ ตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียง
เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน
จะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ
ยกเว้นกรณีการลงมติทกี่ ำหนดให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กำหนด
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคาร
และตามกฎหมาย
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 96 ทีผ่ า่ นมา รองประธาน
กรรมการได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
และกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 คน คือ
1. พล.ต.อ.เภา สารสิน
รองประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายบัณฑูร ล่ำซำ
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ

การกำกับดูแลกิจการ

3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ	

กรรมการ
5. ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร	

กรรมการอิสระ
		และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสมชาย บุลสุข		

กรรมการอิสระ
7. นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ	

กรรมการ
8. ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 	

กรรมการอิสระ
9. Mr. Charles L. Coltman, III	

กรรมการอิสระ
10. ดร.อภิชัย จันทรเสน	

กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย
11. Ms. Elizabeth Sam	

กรรมการอิสระ
12. นายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต	

กรรมการอิสระ
13. ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล	

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทน
5. ระหว่างการประชุม ประธานทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้
กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น
อย่างครบถ้วน รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่
เกีย่ วกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ตงั้ แต่วนั ทีม่ คี ำบอกกล่าว
เรียกประชุม และแจ้งวาระการประชุมจนถึง 1 สัปดาห์
ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยธนาคารได้แจ้งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร
ด้วย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลัง
เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. ในปี 2551 ธนาคารได้จัดทำคู่มือบริการผู้ถือหุ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการใช้บริการสำหรับผู้ถือหุ้นและเพื่อเพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการใช้บริการ

ข้อมูลอื่นๆ

เครือธนาคารกสิกรไทย

2. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการธนาคารได้กำหนดนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งได้
ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่
ทางการกำหนด และตามข้อกำหนดของธนาคาร เพือ่ รับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
คราวเดียวกัน โดยธนาคารได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้
ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่

บัญชี และวาระอืน่ ตามทีก่ ำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ใน
ระหว่างการประชุม นอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุม
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั แล้ว ธนาคารยังนำเสนอข้อมูลใน
ระบบวีดิทัศน์ และจัดให้มีระบบแปลเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือ
ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
กรรมการผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใด ๆ เข้ า ประชุ ม และ
ลงคะแนนเสียงแทน โดยหนังสือมอบฉันทะเป็นรูปแบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
4. การลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระ
เพือ่ ให้กระบวนการนับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ธนาคารเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้
คัดค้าน หรืองดออกเสียง สำหรับวาระทีเ่ กีย่ วกับการเลือกตัง้
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บรรยากาศการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของธนาคารด้วย และธนาคารจะแจ้งผลการ
พิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในปี 2551
ธนาคารได้ดำเนินการล่วงหน้าก่อนการประชุม 4 เดือน
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและ
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตาม
ลำดับวาระการประชุมทีก่ ำหนด มีการพิจารณาและลงมติ
เลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบ
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โครงสร้าง

หนังสือคู่มือบริการผู้ถือหุ้นของธนาคาร

กรรมการ เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ีในการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย นอกจากนั้น
ธนาคารได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
ตรวจนับและยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง รวมถึง
มีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบ
ได้ภายหลัง
5. มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึง่ ประกอบ
ด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลง
คะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจง และ
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ความคิดเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุม
ให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่
วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมให้แก่
ผู้ ถื อ หุ้ น และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคารด้ ว ย
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มกี ารบันทึกภาพการประชุม
ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป
6. กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน ระเบียบการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ระเบียบการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของพนักงาน ซึง่ สอดคล้องกับกฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพย์
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการทบทวนอย่าง
สม่ำเสมอ โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
• ให้ทุกหน่วยงานจัดระบบงาน สถานที่ปฏิบัติงาน และ
เก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกเปิดเผย
ไปยังบุคคลอืน่ และการใช้ขอ้ มูลภายในหรือการส่งข้อมูล
ภายใน ให้กระทำได้เฉพาะผูท้ จี่ ำเป็นต้องรู้ หรือต้องใช้
ในการปฏิบัติงานเท่านั้น
• ห้ามกรรมการและพนักงานทำรายการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ในประการทีน่ า่ จะเป็นการเอาเปรียบ
ต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระ
สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือ
ฐานะทีส่ ามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริง หรือการเป็นกรรมการ
หรือพนักงานของธนาคาร และไม่วา่ การกระทำดังกล่าว
จะกระทำเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือนำข้อมูล
ภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว 

โดยตนได้รับประโยชน์
• นอกเหนือจากการให้กรรมการ พนักงานทีด่ ำรงตำแหน่ง
ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่าขึน้ ไป และ
ผูด้ ำรงตำแหน่งระดับผูบ้ ริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
ในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการถือ
หลักทรัพย์ทอี่ อกโดยธนาคาร ของตน ของคูส่ มรส
และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ทอี่ อกโดยธนาคารทุกครัง้
เมือ่ มีการซือ้ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นนั้
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและต้องสำเนารายงานการถือ
หลักทรัพย์ตอ่ เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารด้วยแล้ว ธนาคารยังกำหนด
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระ
สำคัญ ตามเกณฑ์ทกี่ ำหนด ต้องรายงานการถือหลัก

การกำกับดูแลกิจการ

ทรัพย์ทอี่ อกโดยธนาคาร ของตน ของคู่สมรส และของ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อหน่วยงานกำกับการ
ปฏิบัติงานของธนาคารด้วย
• ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน ธนาคารได้กำหนดช่วงระยะเวลา
ที่จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ของ
กรรมการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้งดเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารในช่วง 1
เดือนก่อนวันที่ธนาคารเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือ
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส จนถึงวันที่ 2 นับแต่วนั ที่
ธนาคารเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนิน
งานรายไตรมาส และมีการแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์
ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ และ
พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบเป็นประจำทุกปีตั้งแต่
ต้นปีและในทุกไตรมาสผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
ธนาคาร พนักงาน ทัง้ ของธนาคารและบริษทั ย่อย และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงาน
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนชุมชน สิง่ แวดล้อม และสังคม โดยรวม
เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ
ธนาคารได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และจรรยาบรรณ
ของพนักงาน โดยได้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคารและสื่อภายในของธนาคาร ได้แก่ วารสารกิจการ
สัมพันธ์ และกสิกรทีวี เพือ่ ให้กรรมการ ตลอดจนผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดให้หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน
มีหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน
และหน่วยงานธรรมาภิบาลองค์การ สำนักเลขานุการบริษัท 

สายงานเลขาธิการองค์การ มีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบงานด้านการกำกับ
ดูแลกิจการของทัง้ องค์กร และรายงานผลให้คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการทราบ รวมถึงได้กำหนดให้ฝา่ ยงานทุกฝ่ายงาน เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ติดต่อสือ่ สาร เสนอแนะ ให้ขอ้ มูล หรือข้อร้องเรียนในกรณีทเี่ ป็น

ข้อมูลอื่นๆ

การกระทำที่ไม่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง
ตามหลักเกณฑ์ทเี่ ปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคาร เพือ่ ให้เกิดความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน และเพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ห้
ข้อมูล ธนาคารได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล
หรือข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือ
ข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษา
ข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนไว้เป็นความลับ ให้จำกัดเฉพาะผูท้ รี่ บั ผิดชอบ
ทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบประเด็นทีร่ อ้ งเรียนเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลได้
และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสีย
ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ธนาคาร
ได้กำหนดมาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย
ผู้ถือหุ้น : ธนาคารมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการ
ดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถใน
การแข่งขัน โดยคำนึงถึงสภาวะความเสีย่ งในปัจจุบนั และอนาคต
เพือ่ ให้เกิดการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว ธนาคารมีหน้าที่
ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม
และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่ง
ชื่อเสียงของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร : คณะกรรมการธนาคารได้รับรู้ถึง
สิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร
อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
พนักงาน : พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ณุ ค่า
อย่างยิง่ โดยธนาคารสรรหา และว่าจ้างบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
และประสบการณ์เข้ามาปฏิบตั งิ านสัมพันธ์กนั กับความเจริญเติบโต
และความต้องการของธนาคาร ธนาคารพัฒนาพนักงาน
อย่างต่อเนือ่ งให้มคี วามสามารถในระดับสูง และให้คา่ ตอบแทน
ที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป
นอกจากนัน้ ธนาคารมุง่ พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ในการทำงานทีด่ ี และปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
ธนาคารให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้
ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน การจัดให้มกี ารซ้อม
หนีไฟและระบบป้องกันภัย เป็นต้น
ลูกค้า : ธนาคารมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำ
เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศแก่
ลูกค้า และพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
โดยมีความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และให้ความสำคัญ
ในการรักษาความลับของลูกค้า ธนาคารได้อธิบายให้ลกู ค้าเข้าใจ
ถึงความเสี่ยงที่เกีย่ วข้องในการใช้บริการทางการเงินต่าง ๆ และ

เครือธนาคารกสิกรไทย

มีการเปิดโอกาสให้ลกู ค้าแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบ
ในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
คู่ค้า : ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า
ตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติ
ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
คู่แข่ง : ธนาคารประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ : ธนาคารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตาม
ข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ผู้ถือ
หุ้นกู้ และผู้ฝากเงิน นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
ได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการใช้บริการทาง 

การเงินอื่นที่มิใช่การฝากเงิน
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม : ธนาคารในฐานะสถาบัน
การเงินทีด่ ำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ธนาคาร
ตระหนักดีวา่ ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมเป็นส่วนหนึง่
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวนโยบายการดำเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้
• การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วน
ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
• บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
ในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• การดำเนินกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ สังคมและ
สิง่ แวดล้อม ครอบคลุมการดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ
• การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดย
คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และการอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน และลูกค้า
• การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• การไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการที่ฝ่าฝืน
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ธนาคารทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็นกลาง
โดยไม่กระทำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
ธนาคารตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ธนาคารให้ความสำคัญและคำนึงถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการรักษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดในหัวข้อ การดำเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม

รายงานประจำปี 2551

โครงสร้าง
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รายงานของฝ่ายจัดการ

นอกจากนั้น ธนาคารได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ

การกำกับดูแลกิจการ

ความยุติธรรม : ธนาคารเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรม
ต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร และพยายาม
อย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความลำเอียง หรือสถานการณ์ที่ทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คุณธรรม : ธนาคารยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่างแน่วแน่ในทุก ๆ ด้าน
ความสามารถและเชีย่ วชาญในการประกอบการ : ธนาคาร
ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ
มุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยการผสมผสาน
วิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ความพร้อมในการตอบสนอง : ธนาคารพร้อมให้การตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า ต่อสังคม ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

คณะกรรมการธนาคาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
ของธนาคารต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป เป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทัว่ ถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทันการณ์ รวมทัง้ เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และในปี 2551 ได้มี
การทบทวนนโยบายการสือ่ สารกับบุคคลภายนอก ซึง่ คณะกรรมการ
ธนาคารได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายการสื่อสารกับบุคคล
ภายนอกให้ครอบคลุมการสื่อสารกับบุคคลภายนอกของ
เครือธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
และมาตรฐานเดียวกัน
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2541 ธนาคารจัดตั้งหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้น สังกัดสำนักบริหาร
สายงานเลขาธิการองค์การขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาในปี 2550 


Image

Image

ดังนี้

การออกบูธงานมหกรรมส่งเสริมการลงทุนครบวงจรแห่งปี : SET in the City
2008 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารร่วมกับลูกค้าปลูกป่าชายเลน เพื่อลดโลกร้อน ณ จังหวัดชลบุรี

เทคนิคและเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของ
ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ : ธนาคารยึดมั่นใน
การดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย และรับรองว่าการ
ตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินกิจการ จะเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่ดีของธนาคารและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน

ได้ มี การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้างและชื่อหน่วยงาน 

เป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Unit)
สังกัดสำนักเลขานุการบริษัท โดยมีเป้าหมายและภารกิจในการ
รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าทีจ่ ดั ทำแผนงานนักลงทุน
สัมพันธ์ประจำปี เผยแพร่ข้อมูลธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง เท่าเทียม
และทันเวลา เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความ
น่าเชื่อถือของธนาคารให้เกิดขึ้นกับนักลงทุน และให้บริการแก่
ผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารได้กำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของธนาคารให้
แก่นักลงทุน การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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รายงานทางการเงิน

ธนาคารให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคาร จึงมีการกำกับดูแล และกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับอนุมัติจาก

ข้อมูลอื่นๆ

ผูท้ สี่ นใจจะถือหุน้ ของธนาคารในอนาคต เป็นอำนาจของประธาน
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่ได้รบั มอบหมายให้ทำหน้าที่ Chief Investor Relations
Officer สายงานเลขาธิการองค์การ ซึ่งมีการรายงานโดยตรง
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมถึง
มีการรายงานตามแต่โอกาสต่อคณะกรรมการธนาคาร และ/
หรือ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Head of Investor Relations)
ในปี 2551 ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทีส่ ำคัญ
อย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด และเผยแพร่ผ่านระบบเผย
แพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของธนาคาร ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อผูถ้ อื หุน้
โดยคณะกรรมการธนาคารได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสก่อนสอบทาน
และงบการเงินผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบ รวมถึงข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินอื่น ได้แก่ คำอธิบายและการวิเคราะห์ข อง
ฝ่ายจัดการ การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และได้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนัน้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จดั ให้มชี ว่ งเวลา
สำรอง 7 วันก่อนทีธ่ นาคารจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาส
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period) โดยใน
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวจะงดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประกอบการของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนไม่มกี ารรับนัดพบปะให้ขอ้ มูล
แบบตัวต่อตัว (Company Visit/One-on-One Meeting) หรือ
จัดประชุมแบบเป็นกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประกอบการของธนาคาร โดยนโยบายนีถ้ อื เป็นหนึง่ ในนโยบาย
ภายในทีส่ ำคัญของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทีม่ งุ่ มัน่ ให้การ
ดำเนินงานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นไป
ตามแนวทางของธนาคารที่มีการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และสามารถเชือ่ มัน่ ได้ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่
ทัว่ ถึง เท่าเทียม และโปร่งใส โดยเฉพาะในช่วงก่อนการรายงาน
ผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เครือธนาคารกสิกรไทย

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่สำคัญ
ธนาคารได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ และผ่านสื่อมวลชน
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึงโดยมีการเผยแพร่ผา่ นช่องทางต่างๆ 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. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (Non-deal Roadshow)
11. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

(Analyst Meeting)
12. การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
13. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

รายงานประจำปี 2551

โครงสร้าง
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การกำกับดูแลกิจการ

ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง
ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
รูปแบบการเข้าพบ
การเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-one Meeting)
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อย
(Group Analyst Meeting)
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow)
รวม

จำนวนครั้ง
153
34
9

จำนวนบริษัท
212
38
129

จำนวนราย
380
43
149

2
6
204

21
99
499

24
137
733

โดยในจำนวนข้างต้นนี้ เป็นการเข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ จำนวน 19 ครั้ง หรือ 123 บริษัท หรือ
164 ราย และมีบางบริษัทที่เข้าพบมากกว่า 1 รูปแบบ หรือมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละรูปแบบ

Image
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
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Image
บริการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนรายย่อย

ข้อมูลอื่นๆ

เครือธนาคารกสิกรไทย

นอกจากนัน้ แล้ว ในปี 2551 ธนาคารยังริเริม่ เป็นครัง้ แรกในการจัดกิจกรรมสัมมนาเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยได้เข้าพบแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับผูบ้ ริหารระดับสูงของเครือธนาคารกสิกรไทย ในรูปแบบการเสวนาให้ความรู้ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมงานจำนวน 108 ราย
จากการดำเนินงานในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา งานนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคารได้รับการยอมรับจากนักลงทุนอย่างกว้างขวาง
และได้รบั รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดเี ด่น (IR Excellence Awards) กลุม่ SET 50 จาก SET Awards ประจำปี 2551 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคาร ได้ที่

รายงานประจำปี 2551

โครงสร้าง

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 ถึง 4
โทรสาร 0 2470 2680
นักลงทุนไทยและงานทะเบียนหุ้น : โทรศัพท์ 0 2470 2663 ถึง 7
โทรสาร 0 2470 2747
นักลงทุนต่างประเทศ : โทรศัพท์ 0 2470 6900 ถึง 1
โทรสาร 0 2470 2690
				
0 2470 2659 ถึง 62

Image
การจัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบการเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

Image
ผู้บริหารเครือธนาคารกสิกรไทยรับรางวัลในงาน SET Awards ประจำปี 2551
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
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รายงานทางการเงิน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ซึ่ง
ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551
ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทัง้ สิน้ 16 คน การเลือกตัง้ กรรมการ
เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
กฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร ซึง่ เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของธนาคาร โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ปัจจุบันประกอบด้วย
		 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2 คน
		 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน
		 - กรรมการอิสระ		
8 คน
			 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร คือ 

นายบรรยงค์ ล่ำซำ หรือ นายบัณฑูร ล่ำซำ หรือ ดร.ประสาร
ไตรรัตน์วรกุล หรือ นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ คนใดคนหนึ่ง
ลงนามร่วมกับ พล.ต.อ.เภา สารสิน หรือ นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
หรือ ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร หรือ ดร.อภิชยั จันทรเสน รวมเป็น
สองคนและประทับตราสำคัญของธนาคาร
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เลขานุการบริษัท
ธนาคารได้แต่งตั้ง นางธิดา สมะลาภา ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท
และมี ส ำนั ก เลขานุ การบริ ษั ท สายงานเลขาธิ การองค์ การ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท เพือ่ ให้เป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร และเพือ่ ให้การบริหารงาน
ของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ โดยเลขานุการบริษทั
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ให้คำแนะนำเบือ้ งต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ของธนาคาร ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มี
นัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้
เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และ
ข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

การกำกับดูแลกิจการ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
4. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน
ที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับธนาคาร ตามระเบียบ
และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ
ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของธนาคาร
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร
การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของ
ธนาคารให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ข้ อ กำหนดธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย เรือ่ งธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และข้อกำหนด
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี ธนาคาร
จึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการ
ทีไ่ ม่ทำหน้าทีจ่ ดั การของธนาคาร บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม เป็นกรรมการ
ที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และ
กำหนดคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ทีเ่ ข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดในธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่
เกีย่ วข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็น
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษทั ย่อย บริษทั ย่อยลำดับ
เดียวกัน บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับธนาคาร บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย (ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ดามารดา คู่ ส มรส 


5.
6.

7.

8.

ข้อมูลอื่นๆ

พี่ น้ อ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของธนาคาร
หรือบริษัทย่อย
ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของธนาคาร
ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
ของธนาคาร บริษทั ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่
ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

โดยในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ สำหรับช่วง
ระยะเวลาในอดีต กรณีกรรมการอิสระรายใหม่ ซึ่งไม่ได้ดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในวาระเดิม ต้องไม่เคยเป็นบุคคล
ตามข้อ 2, 3, 6 และ 7 ในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ กรณีกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่ ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 3, 6
และ 7 ในวาระเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระใน
วาระปัจจุบัน เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
สำหรับข้อมูล ณ ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระรายใดที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของธนาคาร และใน

เครือธนาคารกสิกรไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของธนาคารทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง
จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่
จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่วนหนึง่ ในสาม ทัง้ นี้ ให้กรรมการซึง่ อยูใ่ นตำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้
ออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจาก
ตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วธิ จี บั สลาก โดยกรรมการซึง่ พ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 2 ปี
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โครงสร้าง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับจำนวน
บริษทั ทีก่ รรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงจะดำรงตำแหน่งกรรมการ
ในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ได้ไม่เกิน 5 บริษทั และเป็นประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทอื่นได้
ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียด
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนเปิดเผยไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการ
และผู้บริหาร และการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร
ของธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบนั ไม่มกี รรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารคนใดทีด่ ำรง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท และไม่มี
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารคนใดที่เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของธนาคาร
โดยธนาคารได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ การกำกับดูแลกิจการ
ไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร ในกรณีที่
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีความเกีย่ วข้องกัน
ในด้านใดก็ตาม คณะกรรมการธนาคารจะแต่งตัง้ กรรมการธนาคาร
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ที่มีอาวุโสคนหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่แทน
ประธานกรรมการ เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่
ต้องดำเนินการโดยประธานกรรมการที่เป็นอิสระ

5.2 คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบรรยงค์ ล่ำซำ		
ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ.เภา สารสิน
รองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑูร ล่ำซำ		
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
4. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
5. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
กรรมการ
6. ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร กรรมการอิสระ
7. ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร กรรมการ
8. นายสมชาย บุลสุข		
กรรมการอิสระ
9. นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ
กรรมการ
10. ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา
		กีระนันทน์		
กรรมการอิสระ
11. ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
กรรมการอิสระ
12. ดร.อภิชัย จันทรเสน
กรรมการ
13. Ms. Elizabeth Sam
กรรมการอิสระ
14. นายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต
กรรมการอิสระ
15. ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล 	 กรรมการอิสระ
16. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 	
กรรมการอิสระ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
ของธนาคาร กรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
และมีสว่ นร่วมในการกำกับดูแลกิจการของธนาคารด้วยความเป็น
อิสระและเป็นกลาง เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่
ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ถูกกำหนดอย่างชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยสรุป ดังนี้
1. ดูแลและจัดการธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
2. ให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ ภารกิจ คุณค่าทีธ่ นาคารมุง่ หวัง
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
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3. พิจารณาและหารือเกีย่ วกับกลยุทธ์ทเี่ สนอโดยฝ่ายจัดการ และ
อนุมตั ใิ นประเด็นสำคัญทีเ่ กีย่ วกับทิศทาง และนโยบายของ
ธนาคาร รวมทัง้ พิจารณาและอนุมตั แิ ผนธุรกิจ งบประมาณ
และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
4. ติดตามผลการดำเนินงานของธนาคาร และความคืบหน้า
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะสัน้
และระยะยาว
6. พิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการในธุรกิจธนาคาร
ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิให้ดำเนินการในโครงการ
ต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการที่ได้กำหนดไว้
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึง การกำหนดค่า
ตอบแทน สรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
รวมทั้งดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการ
ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
8. ดูแลกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
9. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
10. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส รายงวด และประจำปี
และดูแลให้มกี ารจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
11. ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียของ
ธนาคารและสาธารณชน
การสรรหากรรมการ
ธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด
อัตราค่าตอบแทนทำหน้าทีค่ ณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและ
เสนอแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย

ข้อมูลอื่นๆ

ที่เป็นหลักการเบื้องต้น ข้อบังคับของธนาคารและหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. พิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ธนาคาร
กำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้าม ในการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการสถาบันการเงินหรือบริษทั หลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้อง
2. สอบทานตามแบบสอบถามคุณสมบัตกิ รรมการของสถาบัน
การเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องมีคณุ สมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
เบื้องต้นที่ธนาคารกำหนด
ทั้งนี้ ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจเสนอให้คณะ
กรรมการธนาคารจัดตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการธนาคาร หรือบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่สรรหา
กรรมการได้ และในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มบี คุ คลทีเ่ หมาะสม
จะดำเนินกระบวนการสรรหา รับการเสนอชือ่ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
ใหม่ สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการอื่นที่กำกับดูแลธนาคาร
โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่ธนาคารกำหนด และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็นรายบุคคล
เมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแล้ว หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบจะดำเนินการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็นการแต่งตัง้ บุคคลใหม่หรือแต่งตัง้ บุคคล
เดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไปก็ตาม และหากธนาคารแห่งประเทศไทย
ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนจะดำเนินกระบวนการสรรหากรรมการใหม่
ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
แล้ว หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจะดำเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
กรรมการ และ/หรือ รายงานต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
ภายในเวลาที่กำหนด

เครือธนาคารกสิกรไทย

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
1. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ โดยมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดคนและไม่เกินสิบแปดคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักร และเป็นกรรมการทีม่ สี ญั ชาติไทยไม่นอ้ ยกว่า
สามในสีข่ องจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้น
ของธนาคารหรือไม่ก็ได้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้
(1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคล
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุน้ ทีถ่ อื
โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
(3) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยู่
ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
(4) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา
แต่ไม่เกินจำนวนตำแหน่งทีเ่ ลือกตัง้ คราวนัน้ เป็นผู้ได้รบั
เลือกตั้งเป็นกรรมการ
(5) ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ มีคะแนนเสียงเท่ากัน
สำหรับลำดับสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปีของธนาคารทุกๆ คราว
ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึง่ ในสามของจำนวน
กรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการทีจ่ ะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้
ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ทัง้ นี้ ให้
กรรมการซึง่ อยูใ่ นตำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ ออกจากตำแหน่งก่อน
และถ้าตกลงกันในเรือ่ งของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้
วิธจี บั สลาก โดยกรรมการซึง่ พ้นจากตำแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้
ใหม่ได้
3. กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมือ่ ถึงแก่กรรม ยืน่ ใบลาออก
จากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด ศาลมีคำสั่งให้ออก หรือ
ที่ประชุมลงมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ
ตามที่ธนาคารกำหนด
4. หากตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ำหนดไว้ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่
เหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ใน
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โครงสร้าง
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รายงานของฝ่ายจัดการ

รายงานทางการเงิน

ตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
ดำรงตำแหน่งแทน
การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคาร โดยประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
กรรมการผู้จัดการ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน
หรือในนามธนาคาร เพื่อการดำเนินกิจการใด ๆ ทั้งปวงของ
ธนาคาร ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยแต่ละ
คนสามารถมอบอำนาจช่วงให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในธนาคาร เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนาม
ธนาคารได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และ
ในกรณีทตี่ อ้ งทำธุรกรรมใดสูงกว่าวงเงินดังกล่าว ให้นำเสนอเรือ่ ง
ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติวงเงินเป็นการเฉพาะ
สำหรับธุรกรรมนั้น
อำนาจดำเนินการของธนาคาร
นอกเหนือจากการมอบอำนาจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านกระทำการแทน
หรือในนามธนาคารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ธนาคารได้จดั ทำหลักเกณฑ์
และตารางการใช้อำนาจดำเนินการภายในธนาคาร เพื่อกระจาย
อำนาจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ สามารถ
ปฏิบตั งิ าน และตัดสินใจในงานภายในธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความคล่องตัว ภายใต้ระบบการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งได้แยก
อำนาจดำเนินการภายในธนาคารไว้ 3 ประเภท คือ
1. อำนาจดำเนินการที่มีผู้ใช้หลายสังกัด
2. อำนาจดำเนินการภายในฝ่าย/สำนัก
3. อำนาจดำเนินการของสาขา
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หลักการ
การกำหนดรู ป แบบและเนื้ อ หาของการจั ด ทำอำนาจ
ดำเนินการภายในธนาคาร มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เป็นการกระจายอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือกรรมการผู้จัดการ ในการบริหาร และดำเนินกิจการ
ต่างๆ ภายในธนาคารให้กับผู้บริหารในลำดับถัดไป ตาม
ความเหมาะสม
2. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นผู้ลงนามใน
หลั ก เกณฑ์ แ ละตารางแสดงการใช้ อ ำนาจดำเนิ น การ
ภายในธนาคาร
3. อำนาจดำเนินการภายในธนาคารในที่นี้ หมายรวมถึง

การกำกับดูแลกิจการ

1)		อำนาจดำเนินการทีเ่ กีย่ วกับการอนุมตั แิ ละสัง่ การ ซึง่ มี
ทัง้ กำหนดเป็นวงเงิน และไม่กำหนดวงเงิน เพือ่ การบริหาร
งานภายในฝ่าย/หน่วยงาน ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2)		อำนาจดำเนินการที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย จะต้อง
เป็นไปภายในวงเงินงบประมาณของธนาคารทีผ่ า่ นการ
พิจารณาและได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
4. เพื่อให้ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงจำแนก
อำนาจดำเนินการภายในธนาคารตามลักษณะงานดังนี้
1)		อำนาจดำเนินการที่มีผู้ใช้หลายสังกัด เป็นอำนาจ
ดำเนินการทีไ่ ม่ระบุเฉพาะฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึง่ แต่จะ
ระบุตามลักษณะของงาน ซึ่งผู้ใช้อำนาจดังกล่าวจะ
อยู่ตามฝ่ายงาน/หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
(1) อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
(2) อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
(3) อำนาจดำเนินการในการกำหนดอัตราแลกเปลีย่ น /
ลดค่าธรรมเนียม /ลดอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ
(4) อำนาจคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ
(5) อำนาจดำเนินการด้านเครดิต และอำนาจดำเนินการ
ในการแก้ไข /ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(6) อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ
2)		อำนาจดำเนินการภายในฝ่าย เป็นอำนาจดำเนินการที่
กำหนดให้เฉพาะแต่ละฝ่ายงาน เฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกรรมที่ผู้บริหารสายงาน ผู้บริหารฝ่ายงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งต่างๆ ภายในฝ่ายนั้นๆ
ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ
3)		อำนาจดำเนินการของสาขา เป็นอำนาจดำเนินการ
ที่กำหนดให้เฉพาะสาขาสำนัก/สาขาของธนาคาร
เฉพาะเรื่องที่เกีย่ วข้องกับธุรกรรมทีผ่ บู้ ริหารเครือข่ายฯ
ผูจ้ ดั การเขต ผูจ้ ดั การสาขา และผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ตำแหน่งต่าง ๆ ภายในสาขาสำนัก/สาขา ได้รบั มอบหมาย
ให้ดแู ลรับผิดชอบ
5. การใช้อำนาจดำเนินการภายในธนาคารดังกล่าว ธนาคาร
ได้กำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ และตารางแสดงการใช้อำนาจ
ดำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตาม
ภายใต้กรอบอำนาจและขอบเขตของการบริหารความเสีย่ ง
ที่ได้รับอนุมัติ

ข้อมูลอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้า
ในแต่ละปี โดยปกติจะกำหนดทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน
และแจ้งกำหนดวันประชุมทัง้ ปีให้กรรมการทราบตัง้ แต่ตน้ ปี และ
อาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิม่ เติมตามความเหมาะสม โดย
เลขานุการบริษทั จะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยัง
กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอ
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยกรรมการแต่ละคนสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็น
อิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ทั้งนี้ วาระการ
ประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งการกำหนด
วาระจะผ่านการพิจารณาของประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลา
ในการประชุมอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ธนาคารได้จัดให้มีระบบการประชุมผ่านทาง
โทรศัพท์ (Teleconference) สำหรับกรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ และยังจัดให้มรี ะบบการแปลสำหรับกรรมการ
ชาวต่างชาติตลอดการประชุมด้วย นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการ
จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญ
อย่างครบถ้วน แล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม และจัดเก็บรายงาน
การประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ และเอกสารประกอบ
อย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบ
และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีนโยบายให้มีการประชุม
ระหว่างกันเอง เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มี
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารเข้าร่วมอยู่ในการประชุม เพือ่ เปิดโอกาส
ให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ รวมถึงประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ และแจ้งผลการประชุมให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการทราบด้วย
ในปี 2551 ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร รวม 12 ครั้ง และประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผย
ไว้ในหัวข้อ การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2551

เครือธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่ง
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ
2. นายเฉลียว อยู่วิทยา
3. Mr. William Mark Evans
4. Dr. Tian Suning

รายงานประจำปี 2551

โครงสร้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ธนาคาร
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการธนาคาร ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อาทิ
นโยบายของธนาคาร เรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ที่วางไว้ รวมทั้งกิจการสำคัญอื่น ๆ ที่หากทำไปแล้วจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการดำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความ
ชำนาญทีเ่ หมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ าน
ในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ ในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์การ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ตั้ง
คณะจัดการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดการงานและ
ดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการกำหนด และได้
แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะ
จัดการ มีหน้าทีใ่ ห้คำปรึกษาแนะนำตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน
9 คณะ เพื่ อ พิ จารณาและกลั่ น กรองงานในขอบข่ า ยที่
คณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ รับผิดชอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบ
ด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยเป็นผูท้ มี่ คี ณุ สมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
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รายงานของฝ่ายจัดการ

รายงานทางการเงิน

และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา
กีระนันทน์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะ
สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บุลสุข
กรรมการ
3. ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 	กรรมการ
4. Ms. Elizabeth Sam
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ
6 ครั้ง และทบทวนการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่ า งสม่ ำ เสมอ โดยในปี 2551 ได้ ป ระชุ ม ทั้ ง สิ้ น  

11 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคาร ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาส งวดหกเดือน
และประจำปี กับสายงานการเงินและควบคุมของธนาคาร
และสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคารเพื่อให้มั่นใจ
เท่าที่จะทำได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง
การเงินอย่างถูกต้องและน่าเชือ่ ถือ และปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การบัญชี กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการธนาคาร
2. สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง กับหน่วยงานบริหารความเสีย่ งของธนาคาร และ
หารือร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีของธนาคาร
3. ดูแลการทบทวนสินทรัพย์เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและมี
การดำเนินการอย่างเป็นอิสระ
4. สอบทานการดำเนินงานของธนาคารในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
และมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการธนาคาร
5. สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายใน และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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6. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
พิจารณา คัดเลือก เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร
ในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของธนาคารในแต่ละปี รวมถึงค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของหน่วยงานทีก่ ำกับดูแล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
มีความโปร่งใส
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือการปฏิบัติการอื่นของธนาคารที่มีผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
9. ดูแลและรับเรือ่ งร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย 

ที่ส่งถึงคณะกรรมการธนาคาร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะ
กรรมการธนาคารหลังจากการประชุมแต่ละครั้งและจัดทำ
รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนด ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิด
เผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร
12. ปรึกษาและหารือกับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในสิง่ หรือกิจกรรมใด ๆ ทีค่ ณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การกำกับดูแลความครบถ้วน
บริบูรณ์ของธนาคาร
13. ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบตั งิ านในปีทผี่ า่ นมาอย่างน้อย
ปีละหนึง่ ครัง้ โดยนำค่าประเมิน หรือ ข้อคิดเห็นของประธาน
กรรมการธนาคารมาประกอบการพิจารณา

ข้อมูลอื่นๆ

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ ตั้งแต่ปี 2545 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ปัจจุบนั มีจำนวน
3 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร 2 คน และกรรมการ
อิสระ 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. พล.ต.อ.เภา สารสิน
ประธานกรรมการ
2. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ 	
กรรมการ
3. ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าปีละ
4 ครัง้ โดยในปี 2551 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ประชุม
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามข้อบังคับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึง่ ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการ
กำกับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิผลทีเ่ หมาะสมสำหรับธนาคาร
2. พัฒนาและประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่เป็นเลิศ
3. จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ของพนักงานธนาคาร และจัดพิมพ์เผยแพร่หรือสื่อต่อผู้ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ และเพือ่ ให้เป็นทีท่ ราบ
โดยทั่วกัน
4. พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด
5. ทบทวนข้อความประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อการจัดทำและเสนอรายงานของธนาคาร
6. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำหรับคณะกรรมการธนาคาร
หรือเสนอการกำหนดข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
7. เสนอแนะข้อกำหนดเกีย่ วกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
ของธนาคาร
8. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั แิ ละหลักการกำกับดูแลกิจการที่
ใช้ปฏิบตั ใิ ห้มคี วามต่อเนือ่ งและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร
9. ทบทวนและเสนอประกาศข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของธนาคารที่ออกสู่สาธารณะ

เครือธนาคารกสิกรไทย

10. ดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม
11. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และให้ความเห็นในแนว
ปฏิบตั ิ และเสนอแนะเพือ่ แก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
12. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ มี ผี ลในทางปฏิบตั ิ
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โครงสร้าง

3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่า
ตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ตัง้ แต่ปี 2545 มี
วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่
เป็นผูบ้ ริหาร จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ปัจจุบนั มีกรรมการ 4 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 คนซึง่ รวมประธานกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล
ประธานกรรมการ
2. ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร 	 กรรมการ
3. นายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต
กรรมการ
4. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าปีละ 3 ครัง้ โดยในปี 2551 คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนได้ประชุมรวม 

5 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคาร ดังนี้
1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการธนาคารเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของธนาคาร
2. สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่
จะได้รบั การพิจารณาได้รบั การทบทวนอยูเ่ สมอเป็นระยะ ๆ
3. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร เพือ่ รับรองและจัดการให้มสี งิ่ จูงใจ
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รายงานของฝ่ายจัดการ

รายงานทางการเงิน

ดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ รวมถึงให้คำเสนอแนะ
ถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ตา่ งๆ แก่ผบู้ ริหาร
ระดับสูงของธนาคาร
4. กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงผลประโยชน์
ตอบแทน การสรรหาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ เมื่อถึงคราวจำเป็น
5. ทบทวนสัดส่วน จำนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ
ธนาคาร และให้ขอ้ เสนอแนะในการคัดเลือกผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการธนาคาร เพือ่
เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
มีหน้าทีส่ รรหา คัดเลือก หรือรับการเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม เพือ่ ดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารในตำแหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
ตามกระบวนการสรรหา และเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณา
เห็นชอบก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ต่อไป สำหรับการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารในระดับต่ำกว่าผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสายงานร่วมกับฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
จะพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรอง และอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

218

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้เปลี่ยนสถานะของคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การ เป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 มีวาระดำรง
ตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในปี 2551 มีสมาชิกจำนวน
15 คน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 1 คน และผู้บริหารธนาคาร 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบัณฑูร ล่ำซำ			
ประธาน
2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล		
สมาชิก
3. นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ		
สมาชิก
4. ดร.เพียงใจ พุกกะคุปต์		
สมาชิก
5. นายปรีดี ดาวฉาย			
สมาชิก
6. นายศาศวัต วีระปรีย		
สมาชิก

การกำกับดูแลกิจการ

7. นายธีรนันท์ ศรีหงส์			
8. นายกฤษฎา ล่ำซำ			
9. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์		
10. นายธิติ ตันติกุลานันท์		
11. นายอำพล โพธิ์โลหะกุล		
12. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล 		
13. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์		
14. นายจงรัก บุญชยานุรักษ์		
15. นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง		

สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การมีการประชุมไม่นอ้ ย
กว่าเดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2551 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
องค์การได้ประชุมรวม 12 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามี
ระบบการบริหารความเสีย่ ง การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนด
มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มี
ผลต่อการดำเนินงาน และมีการกำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ที่วางไว้ ตลอดจนการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์การ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งองค์การ และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
ในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ทัง้ นี้ ต้องครอบคลุม
ความเสีย่ งในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร หรือความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีม่ นี ยั สำคัญ
ต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
3. กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์การและทรัพยากรที่ใช้ใน
การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน โดยสามารถวิเคราะห์
ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิผล

ข้อมูลอื่นๆ

4. กำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limit)
ในมิตติ า่ งๆ ทีม่ คี วามสำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณา
5. กำกับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวม
เพื่อให้มั่นใจได้วา่ กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งได้นำไป
ปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
5. กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ 
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 88 เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2543 ได้อนุมตั ิให้แต่งตัง้ กรรมการ
ที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 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
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ปรึกษาแก่
คณะจัดการ
1. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะจัดการ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ธนาคารเห็นสมควร
2. ดูแลให้ธนาคารมีการจัดการและดำเนินกิจการต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. คณะจัดการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร และโดยมติทปี่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2543 ได้อนุมัติจัดตั้ง
คณะจัดการ โดยในปี 2551 ประกอบไปด้วยสมาชิก 9 คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบัณฑูร ล่ำซำ			
ประธาน
2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล		
สมาชิก
3. ดร.เพียงใจ พุกกะคุปต์		
สมาชิก
4. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย		
สมาชิก
5. นายปรีดี ดาวฉาย			
สมาชิก
6. นายกฤษฎา ล่ำซำ			
สมาชิก

เครือธนาคารกสิกรไทย

7. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ 		
8. นายศาศวัต วีระปรีย		
9. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์		

สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

คณะจัดการมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยในปี 2551
คณะจัดการได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 49 ครั้ง และรายงานต่อคณะ
กรรมการธนาคาร

รายงานประจำปี 2551
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะจัดการ
คณะจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับ
คณะจัดการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. จัดการงาน และดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะ
กรรมการธนาคารกำหนด หรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ธนาคารให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. บริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานที่
กำหนดไว้
3. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจ และ
ตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของธนาคาร
4. ประธานคณะจัดการต้องจัดส่งรายงานการประชุมคณะจัดการ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบถึงกิจการที่
คณะจัดการได้ทำไปแล้ว อย่างไรก็ดี เรือ่ งเกีย่ วกับนโยบาย
ของธนาคาร เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างสำคัญแก่กิจการของธนาคาร เรื่องที่จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยคณะกรรมการธนาคารเองหรือจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร และเรื่องที่คณะจัดการ
เห็นสมควรเสนอเพือ่ อนุมตั เิ ป็นรายเรือ่ ง หรือตามหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการธนาคารกำหนด ให้เสนอเพือ่ รับอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการธนาคารก่อน
5. ดำเนินกิจกรรมตามทีก่ ำหนด เพือ่ บริหารธนาคารให้ประสบ
ความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของธนาคาร ซึง่ รวมถึง
1) จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทาง
การเงินและนโยบายที่สำคัญของธนาคาร และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ยประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตั งิ าน รวมถึง
สิ่งที่ต้องริเริ่มต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รวมถึงโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่
คณะกรรมการธนาคารกำหนด และนำเสนอต่อคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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3) พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน
		 อำนาจดำเนินการ หรือได้รับมอบอำนาจจากคณะ
		 กรรมการธนาคาร
4) พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรือ่ งต่าง ๆ ตามที่
กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจและนำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้น
และวัตถุประสงค์ในระยะยาว
6) พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
7) พิจารณาแต่งตัง้ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้บริหารฝ่ายลงมาถึงพนักงานระดับกลาง และ
จัดหาผู้สืบทอดการดำรงตำแหน่ง
8) ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของธนาคาร และความก้าวหน้าใน
การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร
9) ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่ธนาคาร
กำหนด รวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่
เกี่ยวข้อง
10) สอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ริเริ่มใหม่ที่สำคัญ
และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณา
ติดตามและอนุมัติ
11) ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ ตาม
ความจำเป็นในแต่ละครัง้ ตามอำนาจที่ได้รบั มอบหมาย

การกำกับดูแลกิจการ

7. คณะอนุกรรมการธนาคาร
คณะอนุกรรมการธนาคารมีหน้าที่ในการพิจารณาและ
จัดการในเรื่องต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อธนาคาร
ธนาคารได้พจิ ารณาทบทวนและได้อนุมตั ใิ ห้มคี ณะอนุกรรมการ
คณะต่างๆ ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วย 9 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
3. คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนี้บรรษัท
และผู้ประกอบการขนาดกลาง
4. คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนีล้ กู ค้าบุคคล
และผู้ประกอบการ
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
6. คณะอนุกรรมการกำกับการจัดการข้อมูล
7. คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคาผลิตภัณฑ์
ลูกค้าธุรกิจ
8. คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคาผลิตภัณฑ์ลกู ค้าบุคคล
และเครือข่ายบริการ
9. คณะอนุกรรมการนโยบายเครดิต

ข้อมูลอื่นๆ
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2551
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.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (1)
Mr. Charles L. Coltman, III (2)
ดร.อภิชัย จันทรเสน
Ms. Elizabeth Sam
นายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต
ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ (3)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
กำกับดูแล บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กิจการ
องค์การ
ตรวจสอบ
(ประชุมทั้งหมด (ประชุมทั้งหมด (ประชุมทั้งหมด (ประชุมทั้งหมด (ประชุมทั้งหมด
12 ครั้ง)
1 ครั้ง)
5 ครั้ง)
12 ครั้ง)
11 ครั้ง)

11
12
12
12
11
12
10
12
11
11
8
9
12
10
7
12
8

1
1

หน่วย : ครั้ง
คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และกำหนด
อัตราค่าตอบแทน
(ประชุมทั้งหมด
5 ครั้ง)
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5
7
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
11
5
11
10
11
3

11
1

1
1

3
5
2

หมายเหตุ : (1) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 และเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
(2) Mr. Charles L. Coltman, III ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551
(3) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 และดำรงตำแหน่งเพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน มีผลวันที่ 1 กันยายน 2551
• จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ:
คณะกรรมการธนาคาร
จำนวน
16 คน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
จำนวน
3 คน
		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
จำนวน
15 คน (เป็นกรรมการธนาคาร 3 คน)
		
คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน
4 คน
		
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน จำนวน
4 คน
• รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference ของแต่ละคณะ:
 	คณะกรรมการธนาคาร
นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ
จำนวน
5 ครั้ง
			
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
จำนวน
1 ครั้ง
			
Mr. Charles L. Coltman, III
จำนวน
8 ครั้ง
			
Ms. Elizabeth Sam
จำนวน
5 ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
Mr. Charles L. Coltman, III
จำนวน
1 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ
จำนวน
9 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย บุลสุข
จำนวน
1 ครั้ง
			
ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
จำนวน
1 ครั้ง
			
Ms. Elizabeth Sam
จำนวน 	 10 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 เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ
ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของธนาคาร รวมถึงแผนธุรกิจ
และงบประมาณประจำปี และกำกับดูแลให้การบริหารงานของ
ฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมี
ประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและของ
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และร่วมกับฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจของธนาคารเพือ่ ก้าวไปสูก่ ารมี
ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสภาวะ
ความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคารได้กำหนดหลักการ
กำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้อนุมัติ
ประกาศใช้ และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงส่งเสริมให้
เครือธนาคารกสิกรไทยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นกัน
โดยมีจดุ มุง่ หมายอันสำคัญเพือ่ ให้ใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ
และได้สื่อความผ่านกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการไปยัง
พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ถึงความยึดมัน่ ของ
คณะกรรมการในการปฏิบตั ติ ามคุณลักษณะหลักของกระบวนการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี 7 ประการ อันประกอบด้วย
• ความซื่อสัตย์
• ความโปร่งใส
• ความเป็นอิสระ
• ความรับผิดรับชอบ
• ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
• ความเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการ

โดยหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารมี เ นื้ อ หา
ครอบคลุมถึงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร องค์ประกอบ
คณะกรรมการธนาคาร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย การบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน นโยบายในการกำกับดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน แนวปฏิบัติในกรณีที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และสัมพันธภาพของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดของ
หลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารสามารถดูได้จากเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.kasikornbankgroup.com))
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารดังกล่าวยัง
ครอบคลุมถึงภารกิจ คุณค่าทีธ่ นาคารมุง่ หวัง วิสยั ทัศน์ จรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน นอกจากนี้
ยังครอบคลุมถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้
ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิ ซึง่ ครอบคลุมสิทธิพนื้ ฐานตามกฎหมาย โดยสะท้อน
ถึงแนวทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของธนาคาร ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า
ธนาคารได้ดำเนินการตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยในปี 2551 ธนาคารได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ และได้มกี ารทบทวนนโยบายดังกล่าวแล้ว
ซึง่ คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั ปิ รับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี นอกจากนี้
ธนาคารได้เผยแพร่หนังสือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเครือธนาคาร
กสิกรไทย ซึ่งได้รวบรวมสรุปสาระสำคัญ และหลักปฏิบัติต่างๆ
ในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
กรรมการทุกคนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร คณะกรรมการ
ธนาคารมีการดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน การตัดสินใจ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรม นอกจากนั้น ธนาคารยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและ
สั ง คม ธนาคารและพนั ก งานต้ อ งยึ ด ถื อ จรรยาบรรณอย่ า ง
เคร่งครัดในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคารให้ความสำคัญในการมี
ส่ ว นร่ ว มช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดำเนิ น โครงการเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ สังคมและสิง่ แวดล้อม และดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลอื่นๆ

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2551
ที่ได้ดำเนินการมีดังนี้
• การให้พนักงานลงนามรับทราบจรรยาบรรณพนักงาน
เป็นประจำทุกปี
• การปฐมนิเทศผูบ้ ริหารและพนักงานใหม่ ในหัวข้อเกีย่ วกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของพนักงาน
เพื่อความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติ
• การสื่อให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
พนักงาน และหลักการกำกับดูแลกิจการในฐานข้อมูล
การกำกับดูแลกิจการที่อยู่ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
• การจัดทำสือ่ ให้พนักงานรับทราบเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณพนักงาน เผยแพร่ผ่านระบบสื่อสาร
โทรทัศน์วงจรปิดภายในองค์การ เพื่อให้มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

เครือธนาคารกสิกรไทย

• การปรับปรุงจรรยาบรรณพนักงานฉบับพกพา
• การจัดทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมของเครือธนาคาร
กสิกรไทย เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป
• การจัดทำจุลสารเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการเพือ่ รายงาน
ต่อคณะกรรมการธนาคารทราบความเคลือ่ นไหวในเรือ่ งการ
กำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่อยู่ในระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ
• การสือ่ ความให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบตั ใิ นการรับของขวัญ
ของพนักงานตามจรรยาบรรณ
• ดำเนินการประเมินผลการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ
พนักงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดทำแบบทดสอบซึง่
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โครงสร้าง

Image
คู่มือจรรยาบรรณของพนักงาน

• การจัดทำกิจกรรมผ่านสือ่ “กิจการสัมพันธ์” ซึง่ เป็นจดหมาย
ข่าวเวียนภายในองค์การ ในรูปบทความเกีย่ วกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณพนักงาน
• การเผยแพร่กจิ กรรมผ่านสือ่ ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ภายในองค์การ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และหลักการกำกับดูแลกิจการในหน้าแรก (Welcome Page)
และคำคมเกีย่ วกับจรรยาบรรณพนักงาน
• การสื่อให้กรรมการและพนักงานได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์
การใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
• การจัดให้มีเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร
เพือ่ เป็นตัวกลางในการสือ่ สารทำความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

การบรรยายให้ความรู้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณพนักงาน

ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพือ่ เป็นข้อมูลในการกำกับดูแล
ด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสม
และมีผลในทางปฏิบตั ิ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณ
พนักงาน (Code of Conduct) สำหรับกรรมการและพนักงาน
ยึดถือปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของ
ธนาคารบนพืน้ ฐานของการมีจรรยาบรรณเยีย่ งมืออาชีพ ตลอดจน
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ธำรงไว้ซงึ่ แนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม
เพือ่ พัฒนาองค์การสูร่ ะดับมาตรฐานสากล และเผยแพร่ในเว็บไซต์
และฐานข้อมูลภายในของธนาคาร
ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำเสนอสินค้าที่มี
คุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า
2. มุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง
3. พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
ธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์ มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และให้
ผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป
4. ยึดมั่นและปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็นกลาง
มุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุก ๆ ด้าน
7. สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ลกู ค้า ในการปกป้องรักษาข้อมูล
ความลับของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
8. ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยีย่ งผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพ
และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยการ
ผสมผสานวิธีการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
9. คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น
10. ยึดมัน่ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั และรับรอง
ว่าการตัดสินใจทางธุรกิจ และการดำเนินกิจการจะเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของธนาคารและข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีของพนักงาน
จรรยาบรรณพนักงาน ประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่ 

1) หลักการและคุณค่าหลักทีธ่ นาคารมุง่ หวัง 2) การเคารพกฎหมาย
บ้านเมืองและรักษากฎระเบียบของธนาคาร 3) สัมพันธภาพกับ
ลูกค้า 4) สัมพันธภาพกับสังคม 5) สัมพันธภาพกับพนักงาน 

6) นโยบายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 7) การรักษาความลับ
8) ความครบถ้ ว นและความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ของธนาคาร 

9) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 10) ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 11) สินบนและสิ่งจูงใจ 12) กิจกรรม
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 13) ของขวัญและผลประโยชน์ 

14) การรายงานการละเมิ ด จรรยาบรรณของพนั ก งาน ใน
จรรยาบรรณดังกล่าว ธนาคารได้กำหนดถึงหลักการพื้นฐาน

การกำกับดูแลกิจการ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
ของกรรมการ และพนักงาน ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้
จากจรรยาบรรณของพนักงานและทางเว็บไซต์ของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ
ที่สำคัญสอดคล้องกับจรรยาบรรณพนักงาน โดยมีรายละเอียด
วิธีปฏิบัติงานเผยแพร่แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้
เครือธนาคารกสิกรไทยจัดทำจรรยาบรรณ และกำหนดระเบียบ
ปฏิบตั ติ า่ ง ๆ โดยสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและข้อกำหนด
ทางการทีก่ ำกับดูแลบริษัทด้วย
ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน ติดตาม
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน ตามทีก่ ำหนดใน
จรรยาบรรณพนักงาน เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบตั ิ
และหน่วยงานธรรมาภิบาลองค์การดำเนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
ให้พนักงานปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมในการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงการสื่อความแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอและต่อเนือ่ ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารดำเนินงานโดยยึดมัน่ และให้ความสำคัญในการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงจัดให้มีการควบคุมดูแล และ
ป้องกันเกีย่ วกับการทำรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม
ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำคัญ
ทีก่ รรมการและพนักงานต้องยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด เพือ่ เป็นทีเ่ ชือ่ ถือ
และไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้
• คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดนโยบายการป้องกัน	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทำ
รายการทีต่ อ้ งผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย
• กำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีม่ ผี ลประโยชน์
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับธนาคารหรือบริษัทย่อยของ
ธนาคาร จะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาหรืออนุมตั ธิ รุ กรรม
ดังกล่าว และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุตธิ รรม

•

•

•

•

•

ข้อมูลอื่นๆ

ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนการทำรายการกับ
บุคคลทั่วไป
กำหนดให้มกี ารนำเสนอรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติในหลักการให้รายการที่
เกี่ยวโยงกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกีย่ วข้อง ทีท่ ำกับธนาคารหรือบริษทั ย่อยของธนาคาร
ให้สามารถทำรายการดังกล่าวได้ หากรายการนัน้ มีขอ้ ตกลง
ทางการค้าเหมือนที่ทำกับคู่สัญญาทั่วไป
ในการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารและบริษทั ย่อยของธนาคาร
หรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของธนาคาร
ธนาคารกำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนด
ที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไปที่มี
ความเสีย่ งในระดับเดียวกัน หรือเป็นกรณีที่ได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริษัทย่อยตาม
แต่กรณี
ธนาคารและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกรรมการให้สินเชื่อ
ไม่มีนโยบายให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การให้สนิ เชือ่ หรือทำธุรกรรมเกีย่ วกับทรัพย์สนิ กับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของธนาคาร
และบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกรรมการให้สนิ เชือ่ ดังกล่าว เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมถึงไม่มนี โยบายให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำ
ธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องของธนาคารและบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกรรม
การให้สินเชื่อ หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับ
ธนาคารและบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกรรมการให้สนิ เชือ่ อย่างใด
อย่างหนึง่ หรือรวมกันเมือ่ สิน้ วันหนึง่ ๆ ในแต่ละรายเกินกว่า
ปริมาณที่ธนาคารและที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
กำหนดให้กรรมการ พนักงานที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป และผูด้ ำรงตำแหน่งระดับผูบ้ ริหารฝ่าย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงานบัญชีหรือการเงิน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในกิจการต่างๆ และ
การเข้าไปเป็นกรรมการ หรือมีอำนาจในการจัดการ หรือมี
อำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือมีอำนาจในการควบคุมการแต่งตัง้ /ถอดถอนกรรมการได้

เครือธนาคารกสิกรไทย

หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการถือหุ้นหรือ
การบริหารงาน หรือมีอำนาจควบคุมในกิจการต่าง ๆ ใน
ระบบฐานข้อมูลของธนาคาร ซึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงาน
บริหารงานข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และหน่วยงานนโยบายเครดิต
นำข้อมูลไปใช้สำหรับการควบคุมดูแลการให้สินเชื่อและ
ลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
ข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ พนักงานทีด่ ำรงตำแหน่ง
ระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปใน
สายงานบัญชีหรือการเงิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องมี
การพิจารณาการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับบุคคลที่
กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารเสมอ
• ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผย
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี
หรือแบบรายงานอืน่ ใดตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูล
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการบัญชีและธนาคารแห่งประเทศไทย การเปิด
เผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ปรากฏตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการพิจารณา
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธนาคารใช้เกณฑ์เช่นเดียว
กับลูกค้าทัว่ ไป และเป็นไปตามกระบวนการทีก่ ำหนดอย่าง
เหมาะสมตามความจำเป็น เพือ่ สนับสนุนการดำเนินกิจการ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยคำนึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งในปี 2551
ธนาคารไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิด
เผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ธนาคารมีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
แผนงานตรวจสอบ ซึง่ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หากธนาคารมีการทำรายการระหว่างกัน กรรมการและ
พนักงานธนาคารต้องปฏิบตั ิให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำหนด
ข้างต้น และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด
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รายงานทางการเงิน

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคาร ให้ความ
สำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดีและผูกพันในการดำรงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
และความเพียงพอของการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินงาน
ทุกด้านของธนาคาร โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร
ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อเป็นหลักใน
การดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน รวมถึง
จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง และกำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน นอกจากนี้ ธนาคารยัง
กำหนดให้มีการสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายในโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการหารือและประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของสายงานกำกับและตรวจสอบ ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย
การพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ
แผนการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและ
คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน
กระบวนการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของทางการและของธนาคาร และรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสำคัญ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ธนาคารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการกำหนด
วัฒนธรรมของการควบคุม โดยจัดทำนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรม
และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
อันเป็นการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน ซึ่งกำหนด
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงกำหนดบทลงโทษ
การกระทำความผิดระเบียบวินยั และความผิดขัน้ ร้ายแรงไว้ เพือ่ ให้
การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการสอบทานการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
ธนาคารกำหนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบตั งิ านและจัดโครงสร้างการควบคุมทีเ่ หมาะสม
ในทุกส่วนงาน โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั งิ านและผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผล เพือ่ ก่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม สำหรับกิจกรรม

การกำกับดูแลกิจการ

ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รับการระบุ
และดำเนินการให้ตรงตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ของธนาคาร
ระบบสารสนเทศของธนาคารได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงระบบข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพือ่ ให้มกี ารติดตามประเมินผลของ
ระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มี
นัยสำคัญได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันต่อการตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของธนาคาร รวมทัง้ การจัดช่องทางการ
สื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
เข้าใจนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนอย่างแท้จริง
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดำเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยโดยสายงานกำกับ
และตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ใช้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของธนาคาร และของหน่วยงานผูร้ บั การตรวจสอบ
และการกำกับดูแล และครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบัติและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร และการ
ประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล นอกจากนี้
สายงานกำกับและตรวจสอบยังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจสอบและการกำกับดูแล
ตามลักษณะและขอบเขตของงานทีเ่ ป็นไปตามความตกลงร่วมกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ
ที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทำให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดำเนินงานของธนาคารสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ สร้างผลประโยชน์
ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงินและการ
ดำเนินงานน่าเชือ่ ถือ การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันอาจก่อ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของธนาคาร จึงจัดให้มี
การติดตามประเมินผลของการควบคุมภายในทั้งระหว่างการ
ปฏิบตั งิ านและการติดตามประเมินผลเป็นรายครัง้ ซึง่ ข้อบกพร่อง

ข้อมูลอื่นๆ

ของการควบคุมภายในที่พบจะรายงานต่อผู้บริหารที่กำกับดูแล
ทันที และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2551 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) และคณะ
กรรมการตรวจสอบได้อนุมัติข้อบังคับฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
(Compliance Department Charter) ซึง่ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยเรือ่ งการกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของสถาบันการเงิน โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการ
บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเพื่อให้
ธนาคารดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานองค์กร และจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การทำหน้าทีก่ ำหนด
นโยบายการบริหารความเสีย่ งครอบคลุมทัง้ องค์กร ภายใต้แนวทาง
ที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด และรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจำ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบ
ด้วยขัน้ ตอนหลักๆ คือ การระบุความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง
การติดตามและควบคุมความเสีย่ ง และการรายงานความเสี่ยง
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning) และรายการผิดปกติ รวมถึงมีการพิจารณา
ทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ งและประสิทธิผล
ของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยรายละเอียด
การบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยง

การแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติ
งานของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคารในแต่ละปี รวมถึงค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ของธนาคาร จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เครือธนาคารกสิกรไทย

ในปี 2551 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ธนาคารและบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มี
จำนวนเงินรวม 14,535,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจำนวนเงินรวม 4,433,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special
Purpose Audit Engagement) การให้บริการด้านกฎหมาย
และภาษี การตรวจสอบตามวิธที ตี่ กลงร่วมกัน (Engagement
to Perform Agree-Upon Procedures) และการเป็นที่
ปรึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ไม่เกีย่ วกับงานสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มี
จำนวนเงินรวม 1,510,000 บาท และจะต้องจ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบ
บัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน
รวม 3,045,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

รายงานประจำปี 2551

โครงสร้าง

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ
คณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง
ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะ
กรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น
และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิม่ ประสิทธิผล
การทำงานของคณะกรรมการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารโดยรวม และการ

227

รายงานประจำปี 2551

รายงานของฝ่ายจัดการ

รายงานทางการเงิน

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของกรรมการรายบุคคล ซึง่ แบบ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีก่ ำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยมีการสรุปผลและนำผลการประเมิน
มาพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะ
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ 

ธนาคารจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองเป็นประจำทุกปี
ด้วยเช่นกัน โดยให้มกี ารเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และแผนงานประจำปีตามทีร่ ว่ มกันกำหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนจะนำผลการประเมิน
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร การประเมินตนเองนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ที่กำหนดในข้อบังคับ
คณะกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและ
ความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการทราบ

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด
อัตราค่าตอบแทนทำหน้าทีท่ บทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระและความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะ
ทางการเงินของธนาคาร และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับอัตรา
ค่าตอบแทนของธนาคารพาณิชย์อื่นในระดับเดียวกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการธนาคารกำหนด ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการดำเนินงาน
ของธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2551 ได้อนุมตั อิ ตั ราค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จ โดย
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดย
รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการ: ในรอบปี 2551 คณะกรรมการ
ธนาคาร รวม 17 คน ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ธนาคาร กรรมการทีป่ รึกษาแก่คณะจัดการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทน ที่ปรึกษากฎหมายของ
ธนาคาร รวมถึงเงินบำเหน็จ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของ
เงินปันผล เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 64,572,480 บาท
2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร:
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,689,600 บาท
3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
: ผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ สิน้ 28 คน
ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนจากธนาคารรวมเงินเดือน
ค่าครองชีพ บำเหน็จพิเศษ และโบนัส ในรอบปี 2551
เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 190,832,109 บาท
: ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 10 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากธนาคาร รวมเงินเดือน ค่าครองชีพ บำเหน็จพิเศษ
และโบนัส ในรอบปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวมทัง้ สิน้
151,122,200 บาท
		 โดยสรุปผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
รวมทัง้ สิน้ 38 คน ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนจากธนาคาร
รวมเงินเดือน ค่าครองชีพ บำเหน็จพิเศษ และโบนัส ใน
รอบปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 341,954,309 บาท

ข้อมูลอื่นๆ

เครือธนาคารกสิกรไทย

ผลประโยชน์ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากธนาคารในรอบปีบัญชี 2551
นายบรรยงค์ ล่ำซำ

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ เป็น
จำนวนเงิน 7,128,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 2,778,830 บาท

พล.ต.อ.เภา สารสิน

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
เป็นจำนวนเงิน 5,322,000 บาท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงิน 396,000
บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 2,084,125 บาท

นายบัณฑูร ล่ำซำ

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,131,000 บาท และเงินบำเหน็จ
จำนวน 1,389,410 บาท

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,131,000 บาท และเงินบำเหน็จ
จำนวน 1,389,410 บาท

นายศุกรีย์ แก้วเจริญ

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ เป็นจำนวนเงิน
2,331,000 บาท กรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงิน 264,000 บาท และเงินบำเหน็จ
จำนวน 1,389,410 บาท

ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,131,000 บาท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 792,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,389,410 บาท

ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ เป็นจำนวน
เงิน 2,931,000 บาท กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน
264,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,389,410 บาท

นายสมชาย บุลสุข

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,131,000 บาท กรรมการตรวจสอบ
เป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,389,410 บาท

นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,131,000 บาท และเงินบำเหน็จ
จำนวน 1,389,410 บาท

ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,131,000 บาท กรรมการตรวจสอบ
เป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,389,410 บาท

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ
ยุทธวงศ์(1)

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท กรรมการกำกับดูแล
กิจการ เป็นจำนวนเงิน 176,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 161,705 บาท

รายงานประจำปี 2551

โครงสร้าง
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Mr. Charles L. Coltman, lll(2) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 831,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน
1,389,410 บาท

ดร.อภิชัย จันทรเสน

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 5,091,000
บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,389,410 บาท

Ms. Elizabeth Sam

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,131,000 บาท กรรมการตรวจสอบ
เป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,389,410 บาท

นายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,131,000 บาท กรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 264,000 บาท กรรมการกำกับดูแลกิจการ
เป็นจำนวนเงิน 88,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,389,410 บาท

ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,131,000 บาท ประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 396,000 บาท และเงินบำเหน็จ
จำนวน 1,389,410 บาท

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,131,000 บาท กรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 88,000 บาท กรรมการกำกับดูแลกิจการ
เป็นจำนวนเงิน 88,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 845,490 บาท

ธัชยพงษ์
หมายเหตุ 	

(1)
(2)
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ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 และได้รับเงินบำเหน็จจากการจ่ายเงินปันผล สำหรับ
ผลการดำเนินงานงวดแรกของปี 2551 ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
Mr. Charles L. Coltman, III ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551

ข้อมูลอื่นๆ

2. ค่าตอบแทนอื่น
1) ค่าตอบแทนกรรมการ : ไม่มี
2) ค่าตอบแทนของทีป่ รึกษาคณะกรรมการธนาคาร : ไม่มี
3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2551 ธนาคารได้จ่ายเงิน
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมทบให้ผู้บริหาร
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้ จั ด การ รวมทั้ ง สิ้ น 28 คน
เป็ น เงิ น รวมทั้ ง สิ้ น 5,596,644 บาท และผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวม
ทั้งสิ้น 10 คน เป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 3,549,600 บาท รวม
เป็นค่าตอบแทนทีธ่ นาคารได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพ ทีส่ มทบให้ผบู้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ขึน้ ไป รวมทัง้ สิน้ 38 คน เป็นเงินทัง้ สิน้ 9,146,244 บาท

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอืน่ ๆ
ตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับธนาคารต่อไป

เครือธนาคารกสิกรไทย

สำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ธนาคารจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศ หรือให้ข้อมูล เพื่อได้รับทราบบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับธนาคาร คำชีแ้ จงเกีย่ วกับ
พันธะทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในฐานะ
กรรมการบริษทั จดทะเบียน ข้อบังคับของคณะกรรมการชุดต่างๆ
นโยบายที่สำคัญของธนาคาร และคู่มือเกี่ยวกับกรรมการ
สถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกระบวนการ
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการและการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยในปี 2551
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ได้เคยเข้าร่วมการอบรมบทบาท
หน้าทีก่ รรมการแล้ว และในปีนี้ธนาคารได้จัดให้มีการบรรยาย
และให้ความรู้แก่คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมอนุพันธ์
และการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อ
ถึงคราวจำเป็น และให้มีการทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่
จะได้รับการพิจารณาอยู่เสมอ

รายงานประจำปี 2551

โครงสร้าง
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