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•	รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	

•	รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล		

และกำหนดอัตราค่าตอบแทน	

•	การกำกับดูแลกิจการ	
•	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	
•	การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ		
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	

•	ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบ		
ต่อการตัดสินใจลงทุน	

การกำกับ		
ดูแลกิจการ	
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คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการธนาคารกสิกรไทยจำกดั
(มหาชน)ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจำนวน3ท่านโดยมี
พล.ต.อ.เภาสารสินกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธาน
กรรมการกำกบัดแูลกจิการนายศกุรยี์แกว้เจรญิกรรมการทีไ่มเ่ปน็
ผูบ้รหิารและศาสตราจารย์ดร.ยงยทุธยทุธวงศ์กรรมการอสิระ
เปน็กรรมการกำกบัดแูลกจิการมหีนา้ทีร่บัผดิชอบดา้นการกำกบั
ดูแลการดำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามหลักการกำกับ
ดแูลกจิการทีด่แีละสอดคลอ้งกบัขอ้กำหนดกฎหมายรวมถงึดแูล
ให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติและดูแล
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ในปี2551คณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการมกีารประชมุรวม5ครัง้
ไดด้ำเนนิการตามหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่ำหนดในขอ้บงัคบั
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรุปได้ดังนี้
• ดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่กำหนด
• พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงานการดำเนนิกจิกรรมสง่เสรมิ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
มาตรฐานการกำกบัดแูลกจิการทีด่ีและสรา้งการกำกบัดแูล
กิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อความ
ไปยงักลุม่ผูบ้รหิารและพนกังานเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
รวมถงึใหม้กีารจดัทำจลุสารเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ
เพือ่รายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารตลอดจนการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของธนาคารสู่
สาธารณชนในวงกว้าง

• ดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

• ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารข้อบังคับ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ยจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานเพื่อให้เป็น
ปัจจุบันเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคารและสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และธนาคารแห่งประเทศไทย

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการรายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

ในปี2551ธนาคารไดร้บัรางวลัรายงานบรรษทัภบิาลดเีดน่
และรางวลับรษิทัจดทะเบยีนดเีดน่ดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ์จากงาน
SETAwards2008ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รว่มกบัวารสารการเงนิธนาคารและไดร้บัการจดัใหอ้ยูใ่นกลุม่บรษิทั
ที่มีคะแนนในระดับดีเลิศจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนประจำปี2551โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทยนอกจากนี้ธนาคารไดร้บัผลการประเมนิการ
จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำปี2551ในระดบัดเียีย่มและไดร้บั
การจัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
ปีที่สามต่อเนื่องกันซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์รว่มกบัสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย
และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยจากผลงานและผลการประเมนิ
ดงักลา่วแสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันาการกำกบัดแูลกจิการของธนาคาร
อย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นให้การดำเนินงานของธนาคาร
เปน็ไปอยา่งโปรง่ใสเปน็ธรรมเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่แกผู่ถ้อืหุน้
ผู้ลงทุนลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของธนาคาร



(เภา	สารสิน)	
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

29มกราคม2552

พล.ต.อ
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คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคา่ตอบแทน
ธนาคารกสกิรไทยจำกดั(มหาชน)ประกอบดว้ยกรรมการธนาคาร
จำนวน4ท่านโดยมีดร.ชวินท์ธัมมนันท์กุลกรรมการอิสระ
เปน็ประธานกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคา่ตอบแทน
ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์กฤดากรกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นายฉายศักดิ์แสง-ชูโตกรรมการอิสระและศาสตราจารย์
ดร.ไพรัชธัชยพงษ์กรรมการอิสระเป็นกรรมการทรัพยากร
บคุคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนในปี2551คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนได้มีการประชุม
รวม5ครั้งได้ดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
กำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด
อัตราค่าตอบแทนสรุปได้ดังนี้
• ทบทวนนโยบายทรพัยากรบคุคลนโยบายการกำหนดอตัรา

คา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกรรมการผูจ้ดัการ
รองกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูและใหค้วามเหน็
เกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแผนพัฒนา
และการหมุนเวียนงานผู้บริหารตลอดจนกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการทำธุรกิจของธนาคาร

• ทบทวนกระบวนการสรรหากรรมการธนาคารและผูบ้รหิาร
ระดบัสงูรวมทัง้ทบทวนคณุสมบตัขิองบคุคลทีด่ำรงตำแหนง่
กรรมการประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกรรมการผูจ้ดัการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่ใหส้อดคลอ้งและเปน็ไปตามขอ้กำหนด
กฎหมายข้อบังคับของธนาคารและหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล		
และกำหนดอัตราค่าตอบแทน	

• ทบทวนสดัสว่นจำนวนและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
ธนาคารเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 และกรรมการผู้จัดการตามแนวทางที่กำหนดไว้


ส่วนการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตามที่เปิดเผยรายละเอียดใน
รายงานประจำปีหวัขอ้คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
เหน็วา่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบรวมทัง้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและคำนึงถึงผลประกอบการ
ผลงานสภาพแวดล้อมทางธุรกิจตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ
โดยรวมด้วยแล้ว

(ดร.ชวินท์	ธัมมนันท์กุล)	
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน

15มกราคม2552
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1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	
คณะกรรมการธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิในการมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนสิทธิในการ
ออกเสยีงลงคะแนนเพือ่แตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการเปน็รายบคุคล
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบ
บัญชีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆที่สำคัญ
สทิธิในการรบัเงนิปนัผลสทิธิในการแสดงความคดิเหน็และซกัถาม
ในการประชมุผูถ้อืหุน้และสทิธทิีจ่ะไดร้บัสารสนเทศอยา่งเพยีงพอ
และทนัเวลา

นอกจากสทิธขิัน้พืน้ฐานขา้งตน้แลว้คณะกรรมการธนาคาร
ไดใ้หค้วามสำคญัในการเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารทีถ่กูตอ้งครบถว้น
ทนัเวลาและโปรง่ใสแกผู่ถ้อืหุน้โดยมกีารเปดิเผยขอ้มลูขา่วสาร

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมและระเบียบวาระการประชุม
อย่างครบถ้วนเพียงพอตามกฎหมายข้อกำหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและขอ้บงัคบัของธนาคาร
โดยแนบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบในแต่ละ
วาระการประชุมรวมทั้งข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา
ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า14วันโดยมี
รายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้
ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆและในแต่ละ
วาระจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณารวมทั้งมีความเห็นของ
คณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจ
ในการใช้สิทธิออกเสียงได้และเปิดเผยในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร(www.kasikornbankgroup.com)ล่วงหน้ากว่า
30วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล

	
	

Image	

	
	

Image	

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ บรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

ทีส่ำคญับนเวบ็ไซตข์องธนาคารซึง่มสีามภาษาไดแ้ก่ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนและผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและใน
ปี2551ธนาคารได้ดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
 1. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่2/2551

เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2551ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551ในวันที่3เมษายน
2551ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตั้งแต่วันที่มีมติกำหนดวันประชุม

 2. ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีวันเวลาสถานที่จัดประชุม

 ได้โดยสะดวกและรวดเรว็ซึง่เปน็ขอ้มลูเดยีวกบัทีธ่นาคาร
จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารและยังได้ประกาศ
คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์
รายวนัฉบบัภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า3วันและก่อน
วนัประชุมไม่น้อยกว่า3วันนอกจากนี้ธนาคารได้จัดทำ
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับ
ภาษาองักฤษและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อ
อำนวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ต่างชาติด้วย

ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารได้แจ้ง
รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมา
แสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
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กำหนดและรายชื่อกรรมการอิสระประธานกรรมการ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกรรมการผูจ้ดัการหรอืบคุคลใดๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
แทนไดเ้ลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและลงคะแนนเสยีง
แทนได้

 3. ในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ธนาคารเปดิใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม
มากกว่า1ชั่วโมงและได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
กอ่นการประชมุอาทิจดัเตรยีมสถานทีแ่ละเจา้หนา้ทีต่อ้นรบั
จดัเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในจำนวนทีเ่หมาะสมมกีารนำระบบ
บาร์โคด้มาใช้ในการลงทะเบยีนเพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม
เปน็ไปอยา่งสะดวกรวดเรว็พรอ้มทัง้จดัพมิพบ์ตัรลงคะแนน
ในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

 4. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประธานที่ประชุมได้
มอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิทัชีแ้จงวธิกีารลงคะแนนและ
วิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนซึ่งการลงคะแนนและนับ
คะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยในปี2551ธนาคาร
ได้ปรับปรุงและพัฒนานำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับ
คะแนนเสยีงซึง่ชว่ยใหข้ัน้ตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียง
เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนน
จะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ
ยกเวน้กรณกีารลงมตทิีก่ำหนดใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่
สองในสามของจำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติที่กำหนด
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคาร
และตามกฎหมาย

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่96ทีผ่า่นมารองประธาน

กรรมการได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกรรมการผู้จัดการประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
และกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น13คนคือ

1.พล.ต.อ.เภาสารสิน
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.นายบัณฑูรล่ำซำ
กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ

3.ดร.ประสารไตรรัตน์วรกุล 
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

4.นายศุกรีย์แก้วเจริญ 
กรรมการ

5.ม.ร.ว.สฤษดิคุณกิติยากร 
กรรมการอิสระ

 และประธานกรรมการตรวจสอบ
6.นายสมชายบุลสุข 

กรรมการอิสระ
7.นางสุจิตพรรณล่ำซำ 

กรรมการ
8.ศ.กิตติคุณคุณหญิงสุชาดากีระนันทน์

กรรมการอิสระ
9.Mr.CharlesL.Coltman,III 

กรรมการอิสระ
10.ดร.อภิชัยจันทรเสน 

กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย
11.Ms.ElizabethSam 

กรรมการอิสระ
12.นายฉายศักดิ์แสง-ชูโต 

กรรมการอิสระ
13.ดร.ชวินท์ธัมมนันท์กุล 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทน

 5. ระหวา่งการประชมุประธานทีป่ระชมุไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
ทกุรายมสีทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และ
ซักถามโดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและให้
กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างครบถ้วนรวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่
เกีย่วกบัวาระการประชมุลว่งหนา้ไดต้ัง้แตว่นัทีม่คีำบอกกลา่ว
เรียกประชุมและแจ้งวาระการประชุมจนถึง1สัปดาห์
กอ่นวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้โดยธนาคารไดแ้จง้หลกัเกณฑ์
ดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร
ด้วยนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลัง
เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

 6. ในปี2551ธนาคารได้จัดทำคู่มือบริการผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการใช้บริการสำหรับผู้ถือหุ้นและเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการใช้บริการ
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	2.	การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั	
ธนาคารให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกันโดยคณะกรรมการธนาคารได้กำหนดนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันซึ่งได้
ดำเนินการต่างๆดังต่อไปนี้
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่
ทางการกำหนดและตามขอ้กำหนดของธนาคารเพือ่รบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เปน็กรรมการในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
คราวเดียวกันโดยธนาคารได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้
ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่

บญัชีและวาระอืน่ตามทีก่ำหนดในหนงัสอืเชญิประชมุซึง่ใน
ระหวา่งการประชมุนอกเหนอืจากเอกสารประกอบการประชมุ
ทีผู่ถ้อืหุน้ทกุรายไดร้บัแลว้ธนาคารยังนำเสนอข้อมูลใน
ระบบวีดิทัศน์และจัดให้มีระบบแปลเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

 3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งหรือ
ประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดๆเข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทนโดยหนังสือมอบฉันทะเป็นรูปแบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

 4. การลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระ
เพือ่ใหก้ระบวนการนบัคะแนนดำเนนิการอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และรวดเรว็ธนาคารเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้
คดัคา้นหรอืงดออกเสยีงสำหรบัวาระทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้

	
	

Image	

	
	

Image	

บรรยากาศการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือคู่มือบริการผู้ถือหุ้นของธนาคาร 
 

ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรวมทัง้เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของธนาคารด้วยและธนาคารจะแจ้งผลการ
พิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งในปี2551
ธนาคารได้ดำเนินการล่วงหน้าก่อนการประชุม4เดือน
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและ
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 2. จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมี
ประสทิธภิาพเปน็ไปตามขอ้บงัคบัของธนาคารและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตาม
ลำดบัวาระการประชมุทีก่ำหนดมีการพิจารณาและลงมติ
เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการรวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบ

กรรมการเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแนวปฏบิตัทิีด่ีในการจดัประชมุ
ผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ธนาคารไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายนอกจากนั้น
ธนาคารได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
ตรวจนับและยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียงรวมถึง
มกีารเกบ็บตัรลงคะแนนเหลา่นี้ไวเ้พือ่ใหส้ามารถตรวจสอบ
ได้ภายหลัง

 5. มกีารบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งครบถว้นซึง่ประกอบ
ด้วยข้อมูลสาระสำคัญได้แก่มติที่ประชุมและผลการลง
คะแนนเสยีงโดยแบง่เปน็จำนวนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยไมเ่หน็ดว้ย
และงดออกเสียงในแต่ละวาระคำถามคำชี้แจงและ
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ความคิดเห็นของที่ประชุมและจัดส่งรายงานการประชุม
ให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา14วันนับแต่
วันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมให้แก่
ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย
นอกจากนี้ธนาคารไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึภาพการประชมุ
ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

 6. กำหนดระเบยีบการกำกบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในระเบยีบการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการระเบยีบการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของพนกังานซึง่สอดคลอ้งกบักฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัย์
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการทบทวนอย่าง
สม่ำเสมอโดยได้ดำเนินการที่สำคัญดังนี้
• ให้ทุกหน่วยงานจัดระบบงานสถานที่ปฏิบัติงานและ
เก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกเปิดเผย
ไปยงับคุคลอืน่และการใชข้อ้มลูภายในหรอืการสง่ขอ้มลู
ภายในใหก้ระทำไดเ้ฉพาะผูท้ีจ่ำเปน็ตอ้งรู้หรอืตอ้งใช้
ในการปฏิบัติงานเท่านั้น

• ห้ามกรรมการและพนักงานทำรายการซื้อขายโอน
หรอืรบัโอนหลกัทรพัยใ์นประการทีน่า่จะเปน็การเอาเปรยีบ
ตอ่บคุคลภายนอกโดยอาศยัขอ้มลูภายในอนัเปน็สาระ
สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่
ยังมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือ
ฐานะทีส่ามารถลว่งรูข้อ้เทจ็จรงิหรอืการเปน็กรรมการ
หรอืพนกังานของธนาคารและไมว่า่การกระทำดงักลา่ว
จะกระทำเพือ่ประโยชนต์อ่ตนเองหรอืผูอ้ืน่หรอืนำขอ้มลู
ภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว
โดยตนได้รับประโยชน์

• นอกเหนอืจากการใหก้รรมการพนกังานทีด่ำรงตำแหนง่
ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเทา่ขึน้ไปและ
ผูด้ำรงตำแหนง่ระดบัผูบ้รหิารฝา่ยหรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป
ในสายงานบญัชีหรอืการเงนิมหีนา้ทีต่อ้งรายงานการถอื
หลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยธนาคารของตนของคูส่มรส
และของบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยธนาคารทกุครัง้
เมือ่มกีารซือ้ขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยก์ำหนดและตอ้งสำเนารายงานการถอื
หลกัทรพัยต์อ่เลขานกุารบริษัทเพื่อรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารด้วยแล้วธนาคารยังกำหนด
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกบัขอ้มลูภายในทีเ่ปน็สาระ
สำคญัตามเกณฑท์ีก่ำหนดตอ้งรายงานการถอืหลกั

ทรพัยท์ีอ่อกโดยธนาคารของตนของคู่สมรสและของ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อหน่วยงานกำกับการ
ปฏิบัติงานของธนาคารด้วย

• ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในธนาคารได้กำหนดช่วงระยะเวลา
ที่จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารของ
กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยให้งดเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารในช่วง1
เดือนก่อนวันที่ธนาคารเปดิเผยขอ้มลูงบการเงนิหรอื
ผลการดำเนนิงานรายไตรมาสจนถงึวนัที่2นบัแตว่นัที่
ธนาคารเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนิน
งานรายไตรมาสและมีการแจ้งระเบียบกฎเกณฑ์
ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบเป็นประจำทุกปีตั้งแต่
ตน้ปแีละในทกุไตรมาสผา่นชอ่งทางตา่งๆของธนาคาร
รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ


	3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	

ธนาคารให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ผู้ถือหุ้นคณะกรรมการ
ธนาคารพนกังานทัง้ของธนาคารและบรษิทัยอ่ยและผูม้สีว่นไดเ้สยี
ภายนอกไดแ้ก่ลกูคา้คูค่า้คูแ่ขง่เจา้หนี้ภาครฐัและหนว่ยงาน
อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนชมุชนสิง่แวดลอ้มและสงัคมโดยรวม

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ
ธนาคารได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของธนาคารและจรรยาบรรณ
ของพนกังานโดยไดม้กีารเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์
ของธนาคารและสื่อภายในของธนาคารได้แก่วารสารกิจการ
สมัพนัธ์และกสกิรทวีีเพือ่ใหก้รรมการตลอดจนผูบ้รหิารและ
พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ธนาคารได้กำหนดให้หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน
มีหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน
และหน่วยงานธรรมาภิบาลองค์การสำนักเลขานุการบริษัท
สายงานเลขาธกิารองคก์ารมหีนา้ทีด่แูลรบัผดิชอบงานดา้นการกำกบั
ดแูลกจิการของทัง้องคก์รและรายงานผลใหค้ณะกรรมการกำกับ
ดแูลกจิการทราบรวมถงึไดก้ำหนดใหฝ้า่ยงานทกุฝา่ยงานเจา้ของ
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้ธนาคารมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ตดิตอ่สือ่สารเสนอแนะใหข้อ้มลูหรอืขอ้รอ้งเรยีนในกรณทีีเ่ปน็
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การกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง
ตามหลกัเกณฑท์ีเ่ปดิเผยในเวบ็ไซตข์องธนาคารเพือ่ใหเ้กดิความ
โปร่งใสในการดำเนนิงานและเพือ่เปน็การคุม้ครองสทิธขิองผูใ้ห้
ขอ้มลูธนาคารไดก้ำหนดนโยบายการรบัแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้รอ้งเรยีน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล
หรือข้อร้องเรียนกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือ
ข้อร้องเรียนมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูลการรักษา
ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ปน็ความลบัใหจ้ำกดัเฉพาะผูท้ีร่บัผดิชอบ
ทีม่หีนา้ทีต่รวจสอบประเดน็ทีร่อ้งเรยีนเทา่นัน้ทีจ่ะเขา้ถงึข้อมูลได้
และรายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารและในกรณทีีผู่ม้สีว่นได้เสีย
ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสทิธติามกฎหมายธนาคาร
ได้กำหนดมาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย

ผู้ถือหุ้น	:ธนาคารมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการ
ดำเนินงานที่ดีมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงมีความสามารถใน
การแขง่ขนัโดยคำนงึถงึสภาวะความเสีย่งในปจัจบุนัและอนาคต
เพือ่ใหเ้กดิการเพิม่มลูคา่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาวธนาคารมหีนา้ที่
ในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม
และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่ง
ชื่อเสียงของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร	:คณะกรรมการธนาคารได้รับรู้ถึง
สิทธิและมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

พนกังาน	:พนกังานของธนาคารถอืเปน็ทรพัยส์นิทีม่คีณุคา่
อยา่งยิง่โดยธนาคารสรรหาและวา่จา้งบคุลากรทีม่คีวามสามารถ
และประสบการณเ์ขา้มาปฏบิตังิานสมัพนัธก์นักบัความเจรญิเตบิโต
และความต้องการของธนาคารธนาคารพัฒนาพนักงาน
อยา่งตอ่เนือ่งใหม้คีวามสามารถในระดบัสงูและใหค้า่ตอบแทน
ที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป
นอกจากนัน้ธนาคารมุง่พฒันาเสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศ
ในการทำงานทีด่ีและปฏบิตักิบัพนกังานอยา่งเทา่เทยีมเปน็ธรรม
ธนาคารให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ของพนักงานเช่นการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการให้
ทุนการศกึษาแกพ่นกังานและบตุรพนกังานการจดัใหม้กีารซอ้ม
หนไีฟและระบบปอ้งกนัภยัเปน็ตน้

ลูกค้า	:ธนาคารมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำ
เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศแก่
ลูกค้าและพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
โดยมคีวามเอาใจใส่ความรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้และใหค้วามสำคญั
ในการรกัษาความลบัของลกูคา้ธนาคารไดอ้ธบิายใหล้กูคา้เขา้ใจ
ถึงความเสี่ยงที่เกีย่วขอ้งในการใชบ้รกิารทางการเงนิตา่งๆและ

มกีารเปดิโอกาสใหล้กูคา้แสดงความคดิเหน็โดยจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบ
ในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

คู่ค้า	:ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า
ตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญามีการประพฤติ
ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

คู่แข่ง	:ธนาคารประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้	:ธนาคารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตาม
ข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจผู้ถือ
หุ้นกู้และผู้ฝากเงินนอกจากนี้ธนาคารได้ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
ได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการใช้บริการทาง
การเงินอื่นที่มิใช่การฝากเงิน

ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	:ธนาคารในฐานะสถาบัน
การเงนิทีด่ำเนนิธรุกจิตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ีธนาคาร
ตระหนกัดวีา่ความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมเปน็สว่นหนึง่
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได้กำหนดแนวนโยบายการดำเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมดังนี้

• การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วน
ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

• บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
ในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• การดำเนนิกจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์สังคมและ
สิง่แวดลอ้มครอบคลมุการดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ

• การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
และการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้า

• การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• การไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการที่ฝ่าฝืน
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ


ธนาคารทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีวางตัวเป็นกลาง

โดยไม่กระทำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
ธนาคารตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่
รบัผดิชอบในการชว่ยเหลอืสงัคมสนบัสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชุมชนตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นธนาคารให้ความสำคัญและคำนึงถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีโครงการรักษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดในหัวข้อการดำเนนิ
กจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม



รายงานของฝ่ายจัดการ
รา
ยง
าน

ปร
ะจ
ำป

ี2
55
1

รายงานทางการเงิน

206

การกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนั้นธนาคารได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ
ดังนี้

ความยุติธรรม	:ธนาคารเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรม
ต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารและพยายาม
อย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความลำเอียงหรือสถานการณ์ที่ทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณุธรรม	:ธนาคารยดึมัน่ในจรรยาบรรณในการดำเนนิธรุกจิ
ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติอยา่งแนว่แนใ่นทกุๆด้าน

ความสามารถและเชีย่วชาญในการประกอบการ	:ธนาคาร
ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและ
มุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศโดยการผสมผสาน
วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

ความพรอ้มในการตอบสนอง	:ธนาคารพรอ้มใหก้ารตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าต่อสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

คณะกรรมการธนาคารโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารเปดิเผยขอ้มลู
ขา่วสารทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ิใชข่อ้มลูทางการเงนิ
ของธนาคารตอ่ผูถ้อืหุน้นกัลงทนุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์และ
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึสาธารณชนทัว่ไปเปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้นทัว่ถงึเทา่เทยีมโปรง่ใสและทนัการณ์รวมทัง้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบยีบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งและในปี2551ไดม้ี
การทบทวนนโยบายการสือ่สารกบับคุคลภายนอกซึง่คณะกรรมการ
ธนาคารได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายการสื่อสารกับบุคคล
ภายนอกให้ครอบคลุมการสื่อสารกับบุคคลภายนอกของ
เครอืธนาคารกสิกรไทยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
และมาตรฐานเดียวกัน

เมื่อวันที่18พฤษภาคม2541ธนาคารจัดตั้งหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้นสังกัดสำนักบริหาร
สายงานเลขาธิการองค์การขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งต่อมาในปี2550

เทคนิคและเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของ
ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ	:ธนาคารยึดมั่นใน
การดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยและรับรองว่าการ
ตดัสนิใจทางธรุกจิและการดำเนนิกจิการจะเปน็ไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่ดีของธนาคารและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน

 
	4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	

ธนาคารให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารจึงมีการกำกับดูแลและกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการสื่อสารกับบุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุมัติจาก

ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและชื่อหน่วยงาน
เปน็หนว่ยงานนักลงทุนสัมพันธ์(InvestorRelationsUnit)
สังกัดสำนักเลขานุการบริษัทโดยมเีปา้หมายและภารกจิในการ
รบัผดิชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์มหีนา้ทีจ่ดัทำแผนงานนกัลงทนุ
สมัพนัธป์ระจำปีเผยแพร่ข้อมูลธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นนักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทั้งชาวไทยและชาวตา่งประเทศได้อย่างถูกต้องเท่าเทียม
และทันเวลาเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความ
น่าเชื่อถือของธนาคารให้เกิดขึ้นกับนกัลงทนุและใหบ้รกิารแก่
ผูถ้อืหุน้ของธนาคารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ธนาคารได้กำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของธนาคารให้
แก่นักลงทุนการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นนักลงทนุและ

	
	

Image	

	
	

Image	

การออกบูธงานมหกรรมส่งเสริมการลงทุนครบวงจรแห่งปี : SET in the City 
2008 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ธนาคารร่วมกับลูกค้าปลูกป่าชายเลน เพื่อลดโลกร้อน ณ จังหวัดชลบุรี 
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ผูท้ีส่นใจจะถอืหุน้ของธนาคารในอนาคตเปน็อำนาจของประธาน
กรรมการประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร
ระดบัสงูที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ำหนา้ที่ChiefInvestorRelations
Officerสายงานเลขาธิการองค์การซึ่งมีการรายงานโดยตรง
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการรวมถึง
มีการรายงานตามแต่โอกาสต่อคณะกรรมการธนาคารและ/
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์(HeadofInvestorRelations)

ในปี2551ธนาคารมกีารเปดิเผยขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญั
อยา่งเพยีงพอในงบการเงนิโดยการเปดิเผยเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดและเผยแพร่ผ่านระบบเผย
แพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของธนาคารซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่าน
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอ่นเปดิเผยตอ่ผูถ้อืหุน้
โดยคณะกรรมการธนาคารไดเ้ปดิเผยรายงานความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย
นอกจากนี้ธนาคารไดเ้ปดิเผยงบการเงนิรายไตรมาสกอ่นสอบทาน
และงบการเงินผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบรวมถึงข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินอื่นได้แก่คำอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และได้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนัน้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ไดจ้ดัใหม้ชีว่งเวลา
สำรอง7วนักอ่นทีธ่นาคารจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาส
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SilentPeriod)โดยใน
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวจะงดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประกอบการของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นนักลงทุนและ
นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย์ตลอดจนไมม่กีารรบันดัพบปะใหข้อ้มลู
แบบตวัตอ่ตวั(CompanyVisit/One-on-OneMeeting)หรือ
จัดประชุมแบบเป็นกลุ่มหรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประกอบการของธนาคารโดยนโยบายนีถ้อืเปน็หนึง่ในนโยบาย
ภายในทีส่ำคญัของหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ทีมุ่ง่มัน่ใหก้าร
ดำเนนิงานของหนว่ยงานนกัลงทนุสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นไป
ตามแนวทางของธนาคารที่มีการดำเนนิงานภายใตห้ลกัการกำกบั
ดแูลกจิการทีด่ีและสามารถเชือ่มัน่ไดว้่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่
ทัว่ถงึเทา่เทยีมและโปรง่ใสโดยเฉพาะในชว่งกอ่นการรายงาน
ผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่สำคัญ
ธนาคารได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆและผ่านสื่อมวลชน
อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทัว่ถงึโดยมกีารเผยแพรผ่า่นชอ่งทางตา่งๆดังนี้

1.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1)รายงานประจำปี
2)งบการเงินของธนาคาร
3)เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการธนาคารและอื่นๆ

2.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

3.กระทรวงพาณิชย์
4.หนังสือพิมพ์
5.นิตยสารและวารสาร
6.โทรทัศน์
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร
8.เว็บไซต์ธนาคาร(www.kasikornbankgroup.com)

ซึ่งมีสามภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
 และภาษาจีน
9.การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว(CompanyVisit/

One-on-OneMeeting)
10.การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ(Non-dealRoadshow)
11.การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

(AnalystMeeting)
12.การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
13.การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
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โดยในจำนวนข้างต้นนี้เป็นการเข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการจำนวน19ครั้งหรือ123บริษัทหรือ
164รายและมีบางบริษัทที่เข้าพบมากกว่า1รูปแบบหรือมากกว่า1ครั้งในแต่ละรูปแบบ

รูปแบบการเข้าพบ จำนวนครั้ง จำนวนบริษัท จำนวนราย

การเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว(One-on-oneMeeting) 153 212 380

การประชุมทางโทรศัพท์(ConferenceCall) 34 38 43

การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อย
(GroupAnalystMeeting)

9 129 149

การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน(InvestorConference) 2 21 24

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน(Roadshow) 6 99 137

รวม 204 499 733

ในรอบปี2551ที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงของธนาคารรวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง
ในโอกาสต่างๆดังนี้



	
	

Image	

	
	

Image	

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ บริการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนรายย่อย 
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การจัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบการเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้บริหารเครือธนาคารกสิกรไทยรับรางวัลในงาน SET Awards ประจำปี 2551 
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 

 นอกจากนัน้แลว้ในปี2551ธนาคารยงัรเิริม่เปน็ครัง้แรกในการจดักจิกรรมสมัมนาเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยไดเ้ขา้พบแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กบัผูบ้รหิารระดบัสงูของเครอืธนาคารกสกิรไทยในรปูแบบการเสวนาใหค้วามรู้โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมงานจำนวน108ราย

จากการดำเนินงานในรอบปี2551ที่ผ่านมางานนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคารได้รับการยอมรับจากนักลงทุนอย่างกว้างขวาง
และไดร้บัรางวลันกัลงทนุสมัพนัธด์เีดน่(IRExcellenceAwards)กลุม่SET50จากSETAwardsประจำปี2551จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและวารสารการเงนิธนาคารทั้งนี้นักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคารได้ที่


 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ : บมจ.ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ชั้น33ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
   สำนักเลขานุการบริษัทสายงานเลขาธิการองค์การ
   เลขที่1ซอยกสิกรไทยถนนราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10140
   อีเมล์:IR@kasikornbank.com
 ChiefInvestorRelationsOfficer : โทรศัพท์ 024702673ถึง4 โทรสาร024702680
 นักลงทุนไทยและงานทะเบียนหุ้น : โทรศัพท์ 024702663ถึง7 โทรสาร024702747
 นักลงทุนต่างประเทศ : โทรศัพท์ 024706900ถึง1 โทรสาร024702690
    024702659ถึง62
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การกำกับดูแลกิจการ

	5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
5.1		โครงสร้างของคณะกรรมการ	

องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร	
คณะกรรมการธนาคารประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู้

ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารซึ่ง
ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่17ตุลาคม2551
ประกอบดว้ยกรรมการจำนวนทัง้สิน้16คนการเลอืกตัง้กรรมการ
เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของธนาคารซึง่เปน็จำนวนที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของธนาคารโดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ปัจจุบันประกอบด้วย
  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2คน
  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6คน
  - กรรมการอิสระ  8คน
   ซึ่งคิดเป็นร้อยละ50ของกรรมการทั้งคณะ


โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารคือ
นายบรรยงค์ล่ำซำหรือนายบัณฑูรล่ำซำหรือดร.ประสาร
ไตรรัตน์วรกุลหรือนางสุจิตพรรณล่ำซำคนใดคนหนึ่ง
ลงนามร่วมกับพล.ต.อ.เภาสารสินหรือนายศุกรีย์แก้วเจริญ
หรอืม.ร.ว.ยงสวาสดิ์กฤดากรหรอืดร.อภชิยัจนัทรเสนรวมเปน็
สองคนและประทับตราสำคัญของธนาคาร


เลขานุการบริษัท
ธนาคารได้แต่งตั้งนางธิดาสมะลาภาซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท
และมีสำนักเลขานุการบริษัทสายงานเลขาธิการองค์การ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม
หลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองธนาคารและเพือ่ใหก้ารบรหิารงาน
ของธนาคารเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้โดยเลขานกุารบรษิทั
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้
 1. ใหค้ำแนะนำเบือ้งตน้แกก่รรมการในขอ้กฎหมายระเบยีบ

และขอ้บงัคบัตา่งๆของธนาคารทีค่ณะกรรมการตอ้งทราบ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มี
นัยสำคัญแก่กรรมการ

 2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของธนาคารและ
ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

 3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุม
คณะกรรมการธนาคารรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

 4. ดแูลใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่น
ที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับธนาคารตามระเบียบ
และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

 5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ
ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร

 6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร


การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่10/2551เมื่อวันที่

30ตุลาคม2551มีมติอนุมัติปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของ
ธนาคารให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อกำหนดธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเรือ่งธรรมาภบิาลของสถาบนัการเงนิและขอ้กำหนด
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดีธนาคาร
จึงกำหนดให้คำว่า“กรรมการอิสระ”หมายความถึงกรรมการ
ทีไ่มท่ำหนา้ทีจ่ดัการของธนาคารบรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มเปน็กรรมการ
ที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและ
กำหนดคณุสมบตัขิอง“กรรมการอสิระ”ทีเ่ขม้งวดกวา่หลกัเกณฑ์
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้
 1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ0.5ของจำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดในธนาคารบริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ี่
เกีย่วขอ้งดว้ย

 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็น
ลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือ
ผู้มีอำนาจควบคมุของธนาคารบรษิทัยอ่ยบรษิทัยอ่ยลำดบั
เดยีวกนับริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารบริษัทย่อย
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ
ทีอ่าจเปน็การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน
รวมทัง้ไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่กรรมการซึง่ไม่ใชก่รรมการ
อิสระหรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ธนาคารบริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

 4. ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีน
ตามกฎหมาย(ในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรส
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของธนาคารทุกๆคราวให้กรรมการออกจากตำแหน่ง
จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการถ้าจำนวนกรรมการที่
จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด
กบัสว่นหนึง่ในสามทัง้นี้ใหก้รรมการซึง่อยูใ่นตำแหนง่นานทีส่ดุนัน้
ออกจากตำแหน่งก่อนและถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจาก
ตำแหนง่ไม่ได้ให้ใชว้ธิจีบัสลากโดยกรรมการซึง่พน้จากตำแหนง่
อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการชดุยอ่ยไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ
ทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคา่ตอบแทนและคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การมีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ2ปี


การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ของกรรมการ	และ

ผู้บริหารระดับสูง	
คณะกรรมการธนาคารไดก้ำหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัจำนวน

บรษิทัทีก่รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูจะดำรงตำแหนง่กรรมการ
ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ไดไ้มเ่กนิ5บรษิทัและเปน็ประธานกรรมการ
กรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทอื่นได้
ไม่เกิน3กลุ่มธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดยรายละเอยีด
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนเปิดเผยไว้ในหัวข้อคณะกรรมการ
และผู้บริหาร	และการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร
ของธนาคารในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
ปจัจบุนัไมม่กีรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารคนใดทีด่ำรง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน5บริษัทและไม่มี
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารคนใดที่เป็นประธาน
กรรมการกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ในบริษัทอื่นเกิน3กลุ่มธุรกิจ


การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร
ประธานกรรมการไมเ่ปน็บคุคลเดยีวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและไม่ไดเ้ปน็พนกังานหรอืเจา้หนา้ทีบ่รหิารของธนาคาร
โดยธนาคารไดก้ำหนดขอบเขตอำนาจหนา้ที่การกำกบัดแูลกจิการ
ไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคารในกรณีที่
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมคีวามเกีย่วขอ้งกนั
ในดา้นใดกต็ามคณะกรรมการธนาคารจะแตง่ตัง้กรรมการธนาคาร

พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร)กับผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอใหเ้ปน็ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำนาจควบคมุของธนาคาร
หรือบริษัทย่อย

 5. ไมไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการของธนาคาร
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของธนาคาร

 6. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารบริษัทย่อยบริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนกังานสอบบญัชีซึง่มผีูส้อบบญัชี
ของธนาคารบรษิทัยอ่ยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่

 7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆรวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ
คา่บรกิารเกนิกวา่2ลา้นบาทตอ่ปีจากธนาคารบรษิทัยอ่ย
บรษิทัรว่มหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทัง้นี้ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็น
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่กรรมการซึง่ไม่ใชก่รรมการอสิระผูบ้รหิาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

โดยในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วง

ระยะเวลาในอดีตกรณีกรรมการอิสระรายใหม่ซึ่งไม่ได้ดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในวาระเดิมต้องไม่เคยเป็นบุคคล
ตามข้อ2,3,6และ7ในระยะเวลา2ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระกรณีกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอสิระตอ่อกีวาระหนึง่ตอ้งไมเ่คยเปน็บคุคลตามขอ้3,6
และ7ในวาระเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระใน
วาระปัจจุบันเว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน


สำหรับข้อมูลณปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระรายใดที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารบริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

	
การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

ของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของธนาคารและใน



รายงานของฝ่ายจัดการ
รา
ยง
าน

ปร
ะจ
ำป

ี2
55
1

รายงานทางการเงิน

212

การกำกับดูแลกิจการ

ที่มีอาวุโสคนหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่แทน
ประธานกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่
ต้องดำเนินการโดยประธานกรรมการที่เป็นอิสระ
	
5.2		คณะกรรมการธนาคาร	

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ธนาคาร
ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายบรรยงค์ล่ำซำ ประธานกรรมการ
2.พล.ต.อ.เภาสารสิน รองประธานกรรมการ
3.นายบัณฑูรล่ำซำ  กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร
4.ดร.ประสารไตรรัตน์วรกุล กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร
5.นายศุกรีย์แก้วเจริญ กรรมการ
6.ม.ร.ว.สฤษดิคุณกิติยากร กรรมการอิสระ
7.ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์กฤดากร กรรมการ
8.นายสมชายบุลสุข กรรมการอิสระ
9.นางสุจิตพรรณล่ำซำ กรรมการ
10.ศ.กิตติคุณคุณหญิงสุชาดา
 กีระนันทน์  กรรมการอิสระ
11.ศ.ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ กรรมการอิสระ
12.ดร.อภิชัยจันทรเสน กรรมการ
13.Ms.ElizabethSam กรรมการอิสระ
14.นายฉายศักดิ์แสง-ชูโต กรรมการอิสระ
15.ดร.ชวินท์ธัมมนันท์กุล กรรมการอิสระ
16.ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์ กรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร	
คณะกรรมการธนาคารมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด

ของธนาคารกรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
และมสีว่นรว่มในการกำกบัดแูลกจิการของธนาคารดว้ยความเปน็
อสิระและเปน็กลางเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่
ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ถกูกำหนดอยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบัคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยสรุปดังนี้
 1. ดแูลและจดัการธนาคารใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์

และข้อบังคับของธนาคารรวมทั้งมติของที่ประชมุผูถ้อืหุน้
 2. ใหค้วามเหน็ชอบวสิยัทศัน์ภารกจิคณุคา่ทีธ่นาคารมุง่หวงั

และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 3. พจิารณาและหารอืเกีย่วกบักลยทุธท์ีเ่สนอโดยฝา่ยจดัการและ
อนมุตัใินประเดน็สำคญัทีเ่กีย่วกบัทศิทางและนโยบายของ
ธนาคารรวมทัง้พจิารณาและอนมุตัแิผนธรุกจิงบประมาณ
และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

 4. ติดตามผลการดำเนินงานของธนาคารและความคืบหน้า
ในการบรรลุวัตถุประสงค์และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 5. ดูแลและพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะสัน้
และระยะยาว

 6. พิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในธุรกิจธนาคาร
ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุนและงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการไดอ้นมุตัิใหด้ำเนนิการในโครงการ
ต่างๆนอกจากนี้คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการที่ได้กำหนดไว้

 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหารรวมถึงการกำหนดค่า
ตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการและประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกรรมการผูจ้ดัการ
รวมทั้งดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการ
ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

 8. ดูแลกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

 9. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

10. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสรายงวดและประจำปี
และดแูลใหม้กีารจดัทำงบการเงนิเปน็ไปตามหลกัการบญัชี
ที่รับรองทั่วไป

11. ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่างๆกับผู้มีส่วนได้เสียของ
ธนาคารและสาธารณชน


การสรรหากรรมการ	

ธนาคารไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำหนด
อตัราคา่ตอบแทนทำหนา้ทีค่ณะกรรมการสรรหาพจิารณาคดัเลอืก
และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการคัดเลือกและ
เสนอแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่กรรมการประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
และกรรมการผูจ้ดัการโดยคำนงึถงึสดัสว่นจำนวนและองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการทีเ่หมาะสมและเปน็ไปตามขอ้กำหนดกฎหมาย
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การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ	
 1. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการโดยมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่

เจ็ดคนและไม่เกินสิบแปดคนโดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัรและเปน็กรรมการทีม่สีญัชาตไิทยไมน่อ้ยกวา่
สามในสีข่องจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้น
ของธนาคารหรือไม่ก็ได้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1)การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคล
(2)ผูถ้อืหุน้แตล่ะรายมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจำนวนหุน้ทีถ่อื

โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
(3)ผูถ้อืหุน้แตล่ะรายจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงของตนทีม่อียู่

ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
(4)บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสงูสดุตามลำดบัลงมา

แต่ไมเ่กนิจำนวนตำแหนง่ทีเ่ลอืกตัง้คราวนัน้เปน็ผู้ไดร้บั
เลือกตั้งเป็นกรรมการ

(5)ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั
สำหรับลำดับสุดท้ายให้ประธานของที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงชี้ขาด 

 2. ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำปขีองธนาคารทกุๆคราว
ใหก้รรมการออกจากตำแหนง่จำนวนหนึง่ในสามของจำนวน
กรรมการถา้จำนวนกรรมการทีจ่ะออกแบง่เปน็สามสว่นไมไ่ด้
ใหอ้อกโดยจำนวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสามทัง้นี้ให้
กรรมการซึง่อยูใ่นตำแหนง่นานทีส่ดุนัน้ออกจากตำแหนง่กอ่น
และถา้ตกลงกนัในเรือ่งของการออกจากตำแหนง่ไมไ่ด้ใหใ้ช้
วธิจีบัสลากโดยกรรมการซึง่พน้จากตำแหนง่อาจไดร้บัเลอืกตัง้
ใหมไ่ด้

 3. กรรมการยอ่มพน้จากตำแหนง่เมือ่ถงึแกก่รรมยืน่ใบลาออก
จากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดศาลมีคำสั่งให้ออกหรือ
ที่ประชมุลงมติใหถ้อดถอนจากตำแหนง่หรอืขาดคณุสมบตัิ
ตามที่ธนาคารกำหนด

 4. หากตำแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ำหนดไว้เขา้เปน็
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่
เหลืออยู่และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้จะอยู่ใน

ที่เป็นหลักการเบื้องต้นข้อบังคับของธนาคารและหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีดังนี้
 1. พิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ธนาคาร

กำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ตามหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแหง่ประเทศไทยสำนกังานคณะกรรมการกำกบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้อง

 2. สอบทานตามแบบสอบถามคณุสมบตักิรรมการของสถาบนั
การเงนิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 3. ตอ้งมคีณุสมบตัิทกัษะความรู้ความสามารถประสบการณ์
เบื้องต้นที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดโดยคณะกรรมการ
ทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคา่ตอบแทนอาจเสนอใหค้ณะ
กรรมการธนาคารจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิซึง่ประกอบด้วย
กรรมการธนาคารหรือบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่สรรหา
กรรมการได้และในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มบีคุคลทีเ่หมาะสม
จะดำเนนิกระบวนการสรรหารบัการเสนอชือ่บุคคลที่มีคณุสมบตัิ
ใหม่สำหรบัการคดัเลอืกกรรมการอสิระคณะกรรมการทรพัยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กำหนดของธนาคาร
แหง่ประเทศไทยและหนว่ยงานทางการอื่นที่กำกับดูแลธนาคาร
โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่ธนาคารกำหนดและ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอความเหน็ชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เปน็รายบคุคล

เมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแล้วหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบจะดำเนินการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไมว่า่จะเปน็การแตง่ตัง้บคุคลใหมห่รอืแตง่ตัง้บคุคล
เดมิใหด้ำรงตำแหนง่ตอ่ไปกต็ามและหากธนาคารแหง่ประเทศไทย
ไม่เห็นชอบคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนจะดำเนินกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
แลว้หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบจะดำเนนิการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลง
กรรมการและ/หรือรายงานต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
ภายในเวลาที่กำหนด
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การกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
ดำรงตำแหน่งแทน

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการธนาคาร	
ธนาคารโดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
กรรมการผู้จัดการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน
หรือในนามธนาคารเพื่อการดำเนินกิจการใดๆทั้งปวงของ
ธนาคารภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน3,000ล้านบาทโดยแต่ละ
คนสามารถมอบอำนาจช่วงให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในธนาคารเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนาม
ธนาคารได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและ
ในกรณทีีต่อ้งทำธรุกรรมใดสงูกวา่วงเงนิดงักลา่วใหน้ำเสนอเรือ่ง
ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติวงเงินเป็นการเฉพาะ
สำหรับธุรกรรมนั้น


อำนาจดำเนินการของธนาคาร	
นอกเหนอืจากการมอบอำนาจใหผู้ป้ฏบิตังิานกระทำการแทน

หรอืในนามธนาคารดงักลา่วขา้งตน้แลว้ธนาคารไดจ้ดัทำหลกัเกณฑ์
และตารางการใช้อำนาจดำเนินการภายในธนาคารเพื่อกระจาย
อำนาจใหผู้ป้ฏบิตังิานที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆสามารถ
ปฏบิตังิานและตดัสนิใจในงานภายในธนาคารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
มีความคล่องตัวภายใต้ระบบการควบคุมที่เหมาะสมซึ่งได้แยก
อำนาจดำเนนิการภายในธนาคารไว้3ประเภทคอื

1.อำนาจดำเนินการที่มีผู้ใช้หลายสังกัด
2.อำนาจดำเนินการภายในฝ่าย/สำนัก
3.อำนาจดำเนินการของสาขา

หลักการ	
การกำหนดรูปแบบและเนื้อหาของการจัดทำอำนาจ

ดำเนินการภายในธนาคารมีสาระสำคัญดังนี้
 1. เป็นการกระจายอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/

หรือกรรมการผู้จัดการในการบริหารและดำเนินกิจการ
ต่างๆภายในธนาคารให้กับผู้บริหารในลำดับถัดไปตาม
ความเหมาะสม

 2. ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นผู้ลงนามใน
หลักเกณฑ์และตารางแสดงการใช้อำนาจดำเนินการ
ภายในธนาคาร

 3. อำนาจดำเนินการภายในธนาคารในที่นี้หมายรวมถึง

1)อำนาจดำเนนิการทีเ่กีย่วกบัการอนมุตัแิละสัง่การซึง่มี
ทัง้กำหนดเปน็วงเงนิและไมก่ำหนดวงเงนิเพือ่การบรหิาร
งานภายในฝา่ย/หนว่ยงานตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย

2)อำนาจดำเนินการที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายจะต้อง
เปน็ไปภายในวงเงนิงบประมาณของธนาคารทีผ่า่นการ
พิจารณาและได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น

 4. เพื่อให้ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนจึงจำแนก
อำนาจดำเนินการภายในธนาคารตามลักษณะงานดังนี้
1)อำนาจดำเนินการที่มีผู้ใช้หลายสังกัดเป็นอำนาจ

ดำเนนิการทีไ่มร่ะบเุฉพาะฝา่ยงานใดฝา่ยงานหนึง่แตจ่ะ
ระบุตามลักษณะของงานซึ่งผู้ใช้อำนาจดังกล่าวจะ
อยู่ตามฝ่ายงาน/หน่วยงานต่างๆประกอบด้วย
(1)อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
(2)อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
(3)อำนาจดำเนนิการในการกำหนดอตัราแลกเปลีย่น/

ลดค่าธรรมเนียม/ลดอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ

(4)อำนาจคณะอนกุรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ
(5)อำนาจดำเนนิการดา้นเครดติและอำนาจดำเนนิการ

ในการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(6)อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ

2)อำนาจดำเนินการภายในฝ่ายเป็นอำนาจดำเนินการที่
กำหนดใหเ้ฉพาะแตล่ะฝา่ยงานเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กับธุรกรรมที่ผู้บริหารสายงานผู้บริหารฝ่ายงานและ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งต่างๆภายในฝ่ายนั้นๆ
ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ

3)อำนาจดำเนินการของสาขาเป็นอำนาจดำเนินการ
ที่กำหนดให้เฉพาะสาขาสำนัก/สาขาของธนาคาร
เฉพาะเรื่องที่เกีย่วขอ้งกบัธรุกรรมทีผู่บ้รหิารเครอืขา่ยฯ
ผูจ้ดัการเขตผูจ้ดัการสาขาและผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ตำแหนง่ตา่งๆภายในสาขาสำนกั/สาขาไดร้บัมอบหมาย
ใหด้แูลรบัผดิชอบ

 5. การใช้อำนาจดำเนินการภายในธนาคารดังกล่าวธนาคาร
ไดก้ำหนดไวเ้ปน็หลกัเกณฑ์และตารางแสดงการใชอ้ำนาจ
ดำเนินการเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตาม
ภายใตก้รอบอำนาจและขอบเขตของการบรหิารความเสีย่ง
ที่ได้รับอนุมัติ
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร	
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่ง

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคารปัจจุบันประกอบด้วย
1.นายไพโรจน์ล่ำซำ
2.นายเฉลียวอยู่วิทยา
3.Mr.WilliamMarkEvans
4.Dr.TianSuning


หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ธนาคาร	

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการธนาคารใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอาทิ
นโยบายของธนาคารเรือ่งทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ
ที่วางไว้รวมทั้งกิจการสำคัญอื่นๆที่หากทำไปแล้วจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการดำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร


5.3		คณะกรรมการชุดย่อย	

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความ
ชำนาญทีเ่หมาะสมเปน็คณะกรรมการชดุยอ่ยเพือ่ชว่ยปฏบิตังิาน
ในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่าง
ใกลช้ดิในแตล่ะดา้นและเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการ
ทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคา่ตอบแทนและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์การทั้งนี้คณะกรรมการธนาคารได้ตั้ง
คณะจัดการคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งเพื่อจัดการงานและ
ดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการกำหนดและได้
แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะ
จดัการมหีนา้ทีใ่หค้ำปรกึษาแนะนำตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร

นอกจากนี้ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน
9คณะเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองงานในขอบข่ายที่
คณะอนุกรรมการคณะต่างๆรับผิดชอบ
	 	
	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ		

คณะกรรมการธนาคารไดอ้นมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี2541มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีประกอบ
ดว้ยกรรมการทีเ่ปน็อสิระไมน่อ้ยกวา่3คนโดยเปน็ผูท้ีม่คีณุสมบตัิ
ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนดโดยคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย์

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้า

ในแต่ละปีโดยปกติจะกำหนดทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน
และแจง้กำหนดวนัประชมุทัง้ปีใหก้รรมการทราบตัง้แตต่น้ปีและ
อาจมกีารประชมุคณะกรรมการเพิม่เตมิตามความเหมาะสมโดย
เลขานกุารบรษิทัจะสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยงั
กรรมการเปน็การลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่7วนักอ่นการประชมุเสมอ
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอโดยกรรมการแต่ละคนสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็น
อิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ทั้งนี้วาระการ
ประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำซึ่งการกำหนด
วาระจะผา่นการพจิารณาของประธานกรรมการประธานเจา้หนา้ที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลา
ในการประชุมอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระและมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเขา้รว่ม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรงสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพธนาคารได้จัดให้มีระบบการประชุมผ่านทาง
โทรศพัท์(Teleconference)สำหรบักรรมการทีไ่มส่ามารถเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยตนเองได้และยงัจดัใหม้รีะบบการแปลสำหรบักรรมการ
ชาวต่างชาติตลอดการประชุมด้วยนอกจากนี้ได้จัดให้มีการ
จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญ
อย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสมและจัดเก็บรายงาน
การประชมุทีผ่า่นการรบัรองจากคณะกรรมการและเอกสารประกอบ
อยา่งเปน็ระบบพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบ
และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้

นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีนโยบายให้มีการประชุม
ระหว่างกันเองเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มี
กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารเขา้รว่มอยู่ในการประชมุเพือ่เปดิโอกาส
ใหอ้ภปิรายปญัหาตา่งๆรวมถงึประเมนิผลงานประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการและแจง้ผลการประชมุใหป้ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบด้วย

ในปี2551ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารรวม12ครั้งและประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1ครัง้โดยมรีายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการเปดิเผย
ไว้ในหัวข้อการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี2551
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การกำกับดูแลกิจการ

และตลาดหลกัทรพัย์คณะกรรมการกำกบัตลาดทนุและธนาคาร
แห่งประเทศไทยโดยศาสตราจารย์กิตติคุณคุณหญิงสุชาดา
กีระนันทน์เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณอ์ยา่งเพียงพอที่จะ
สามารถทำหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน4คนดังรายชื่อต่อไปนี้
1.ม.ร.ว.สฤษดิคุณกิติยากร ประธานกรรมการ
2.นายสมชายบุลสุข กรรมการ
3.ศ.กิตติคุณคุณหญิงสุชาดากีระนันทน์กรรมการ
4.Ms.ElizabethSam กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ
6ครั้งและทบทวนการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยในปี2551ได้ประชุมทั้งสิ้น
11ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

	
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม

ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคารดังนี้
 1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสงวดหกเดือน

และประจำปีกับสายงานการเงินและควบคุมของธนาคาร
และสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคารเพื่อให้มั่นใจ
เท่าที่จะทำได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง
การเงนิอยา่งถกูตอ้งและนา่เชือ่ถอืและปฏบิตัติามมาตรฐาน
การบญัชีกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการธนาคาร

 2. สอบทานประสทิธผิลและความพอเพยีงของกระบวนการบรหิาร
ความเสีย่งกบัหนว่ยงานบรหิารความเสีย่งของธนาคารและ
หารอืรว่มกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชขีองธนาคาร

 3. ดูแลการทบทวนสินทรัพย์เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและมี
การดำเนินการอย่างเป็นอิสระ

 4. สอบทานการดำเนินงานของธนาคารในการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ขอ้กำหนด
และมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการธนาคาร

 5. สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในและพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 6. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
พิจารณาคัดเลือกเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร
ในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของธนาคารในแต่ละปีรวมถึงค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีและประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ1ครั้ง

 7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กำหนด
ของหนว่ยงานทีก่ำกบัดแูลเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว
มีความโปร่งใส

 8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือการปฏิบัติการอื่นของธนาคารที่มีผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง

 9. ดแูลและรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืแจง้ขอ้มลูจากผูม้สีว่นไดเ้สยี
ที่ส่งถึงคณะกรรมการธนาคาร

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการกำหนดหรือคณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย

11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะ
กรรมการธนาคารหลังจากการประชุมแต่ละครั้งและจัดทำ
รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึง
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนดลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและเปิด
เผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร

12. ปรึกษาและหารือกับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในสิง่หรอืกจิกรรมใดๆทีค่ณะกรรมการธนาคารเหน็วา่มี
ความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การกำกับดูแลความครบถ้วน
บริบูรณ์ของธนาคาร

13. ทบทวนขอ้บงัคบัและผลการปฏบิตังิานในปทีีผ่า่นมาอยา่งนอ้ย
ปลีะหนึง่ครัง้โดยนำคา่ประเมนิหรอืขอ้คดิเหน็ของประธาน
กรรมการธนาคารมาประกอบการพิจารณา
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10. ดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม

11. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารและให้ความเห็นในแนว
ปฏบิตัิและเสนอแนะเพือ่แก้ไขปรบัปรงุตามความเหมาะสม

12. ดูแลให้หลักการกำกบัดแูลกจิการทีด่มีผีลในทางปฏบิตัิ


	 3.	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่า
ตอบแทน	
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคา่ตอบแทนตัง้แตป่ี2545มี
วาระดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีประกอบด้วยกรรมการที่ไม่
เปน็ผูบ้รหิารจำนวนไมน่อ้ยกวา่3คนปจัจบุนัมีกรรมการ4คน
โดยเปน็กรรมการอสิระ3คนซึง่รวมประธานกรรมการทรพัยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร1คนดังรายชื่อต่อไปนี้

1.ดร.ชวินท์ธัมมนันท์กุล ประธานกรรมการ
2.ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์กฤดากร กรรมการ
3.นายฉายศักดิ์แสง-ชูโต กรรมการ
4.ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์ กรรมการ
คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคา่ตอบแทน

มกีารประชมุไมน่อ้ยกวา่ปลีะ3ครัง้โดยในปี2551คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนได้ประชุมรวม
5ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร


หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน	
คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคา่ตอบแทน

มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการทรพัยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคารดังนี้
 1. พจิารณาและใหค้วามเหน็ตอ่ขอ้เสนอของประธานเจา้หนา้ที่

บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการธนาคารเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของธนาคาร

 2. สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญและรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่
จะไดร้บัการพจิารณาไดร้บัการทบทวนอยูเ่สมอเปน็ระยะๆ

 3. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพือ่รบัรองและจดัการใหม้สีิง่จงูใจ

2.		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับ

ดูแลกิจการตั้งแต่ปี2545มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ3ปี
ประกอบดว้ยกรรมการจำนวนไมน่อ้ยกวา่3คนปจัจบุนัมจีำนวน
3คนโดยเปน็กรรมการที่ไมเ่ปน็ผูบ้รหิาร2คนและกรรมการ
อิสระ1คนดังรายชื่อต่อไปนี้

1.พล.ต.อ.เภาสารสิน ประธานกรรมการ
2.นายศุกรีย์แก้วเจริญ กรรมการ
3.ศ.ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ กรรมการ
คณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการมกีารประชมุไมน่อ้ยกวา่ปลีะ

4ครัง้โดยในปี2551คณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการไดป้ระชมุ
ทั้งสิ้น5ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร


หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับ		

ดูแลกิจการ	
คณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการมหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการซึง่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคารดังนี้
 1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการ

กำกบัดแูลกจิการทีม่ปีระสทิธผิลทีเ่หมาะสมสำหรบัธนาคาร
 2. พัฒนาและประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่เป็นเลิศ
 3. จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ

ของพนักงานธนาคารและจัดพิมพ์เผยแพร่หรือสื่อต่อผู้ที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ใชเ้ปน็แนวทางปฏบิตัิและเพือ่ใหเ้ปน็ทีท่ราบ
โดยทั่วกัน

 4. พฒันาและจดัทำแผนการกำกบัดแูลการปฏบิตัติามหลกัการ
กำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด

 5. ทบทวนข้อความประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อการจัดทำและเสนอรายงานของธนาคาร

 6. พจิารณาเสนอขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีำหรบัคณะกรรมการธนาคาร
หรือเสนอการกำหนดข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด

 7. เสนอแนะขอ้กำหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณในการดำเนนิธรุกจิ
ของธนาคารและข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
ของธนาคาร

 8. พจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัแิละหลกัการกำกบัดแูลกจิการที่
ใชป้ฏบิตัใิหม้คีวามตอ่เนือ่งและเหมาะสมกบัธรุกจิของธนาคาร

 9. ทบทวนและเสนอประกาศข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของธนาคารที่ออกสู่สาธารณะ
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การกำกับดูแลกิจการ

ดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพรวมถึงให้คำเสนอแนะ
ถงึการพจิารณาเงนิเดอืนหรอืผลประโยชนต์า่งๆแกผู่บ้รหิาร
ระดับสูงของธนาคาร

 4. กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆในการว่าจ้างประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการรวมถงึผลประโยชน์
ตอบแทนการสรรหาและเสนอแนะแกค่ณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการเมื่อถึงคราวจำเป็น

 5. ทบทวนสดัสว่นจำนวนและประสบการณข์องคณะกรรมการ
ธนาคารรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ
ธนาคารและใหข้อ้เสนอแนะในการคดัเลอืกผูท้ี่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ปน็กรรมการธนาคารเพือ่
เสนอขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

การสรรหาผู้บริหาร	
คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคา่ตอบแทน

มหีนา้ทีส่รรหาคดัเลอืกหรอืรบัการเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมเพือ่ดำรงตำแหนง่ผูบ้รหิารในตำแหนง่ผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไปหรือผู้ซึ่งมีตำแหนง่เทยีบเทา่ทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่
ตามกระบวนการสรรหาและเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณา
เห็นชอบก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแหง่ประเทศไทย
ตอ่ไปสำหรบัการแตง่ตัง้ผูบ้รหิารในระดบัตำ่กวา่ผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจ้ดัการผูบ้รหิารสายงานรว่มกบัฝา่ยบรหิารงานทรพัยากรบคุคล
จะพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองและอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


	 4.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	

คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้เปลี่ยนสถานะของคณะ
อนกุรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ารเปน็คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงองค์การเมื่อวันที่29เมษายน2547มีวาระดำรง
ตำแหนง่คราวละ2ปีประกอบดว้ยกรรมการธนาคารและผูบ้รหิาร
ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า7คนโดยในปี2551มีสมาชิกจำนวน
15คนเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร2คนกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร1คนและผู้บริหารธนาคาร12คนดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายบัณฑูรล่ำซำ   ประธาน
2.ดร.ประสารไตรรัตน์วรกุล  สมาชิก
3.นางสุจิตพรรณล่ำซำ  สมาชิก
4.ดร.เพียงใจพุกกะคุปต์  สมาชิก
5.นายปรีดีดาวฉาย   สมาชิก
6.นายศาศวัตวีระปรีย  สมาชิก

7.นายธีรนันท์ศรีหงส์  สมาชิก
8.นายกฤษฎาล่ำซำ   สมาชิก
9.นายปกรณ์พรรธนะแพทย์  สมาชิก
10.นายธิติตันติกุลานันท์  สมาชิก 
11.นายอำพลโพธิ์โลหะกุล  สมาชิก
12.นายพงศ์พิเชษฐ์นานานุกูล  สมาชิก
13.นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์  สมาชิก
14.นายจงรักบุญชยานุรักษ์  สมาชิก
15.นายกฤษณ์จิตต์แจ้ง  สมาชิก

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ารมกีารประชมุไมน่อ้ย

กวา่เดอืนละ1ครัง้โดยในปี2551คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
องค์การได้ประชุมรวม12ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มั่นใจว่ามี
ระบบการบรหิารความเสีย่งการเตอืนภยัลว่งหนา้และมกีารกำหนด
มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มี
ผลตอ่การดำเนนิงานและมกีารกำกบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการ
ที่วางไว้ตลอดจนการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง


หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงองค์การ	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคก์ารซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารดังนี้
 1. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใต้

ขอบเขตความรบัผดิชอบทีก่ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งองคก์ารและมอีำนาจในการเขา้ถงึขอ้มลู
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
ในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งโดยรวมทัง้นี้ตอ้งครอบคลมุ
ความเสีย่งในเรือ่งตา่งๆเชน่ความเสีย่งดา้นกลยทุธ์ความเสีย่ง
ดา้นสภาพคลอ่งความเสีย่งดา้นเครดติความเสีย่งดา้นตลาด
ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารหรอืความเสีย่งอืน่ๆทีม่นียัสำคญั
ต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 3. กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์การและทรัพยากรที่ใช้ใน
การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิโดยสามารถวเิคราะห์
ประเมินวัดผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิผล
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 4. กำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กำหนด(RiskLimit)
ในมติติา่งๆทีม่คีวามสำคญัเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณา

 5. กำกับดูแลทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นมาตรฐานกลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวม
เพื่อให้มั่นใจไดว้า่กลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่งไดน้ำไป
ปฏบิตัอิยา่งเหมาะสม


	 5.	 กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ		
ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคารและทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ครัง้ที่88เมือ่วนัที่4เมษายน2543ไดอ้นมุตัิใหแ้ตง่ตัง้กรรมการ
ที่ปรึกษาแก่คณะจัดการปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ5คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายบรรยงค์ล่ำซำ
2.พล.ต.อ.เภาสารสิน
3.นายศุกรีย์แก้วเจริญ
4.ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์กฤดากร
5.ดร.อภิชัยจันทรเสน
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ปรึกษาแก่		

คณะจัดการ	
1.ใหค้ำปรกึษาแนะนำแกค่ณะจดัการตามทีค่ณะกรรมการ

ธนาคารเห็นสมควร
2.ดูแลให้ธนาคารมีการจัดการและดำเนินกิจการต่างๆ

อย่างมีประสิทธิภาพ


	 6.	 คณะจัดการ	
ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคารและโดยมตทิีป่ระชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นครั้งที่88เมื่อวันที่4เมษายน2543ได้อนุมัติจัดตั้ง
คณะจัดการโดยในปี2551ประกอบไปด้วยสมาชิก9คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายบัณฑูรล่ำซำ   ประธาน
2.ดร.ประสารไตรรัตน์วรกุล  สมาชิก
3.ดร.เพียงใจพุกกะคุปต์  สมาชิก
4.นายสมเกียรติศิริชาติไชย  สมาชิก
5.นายปรีดีดาวฉาย   สมาชิก
6.นายกฤษฎาล่ำซำ   สมาชิก

7.นายธีรนันท์ศรีหงส์  สมาชิก
8.นายศาศวัตวีระปรีย  สมาชิก
9.นายปกรณ์พรรธนะแพทย์  สมาชิก

คณะจัดการมีการประชุมสัปดาห์ละ1ครั้งโดยในปี2551

คณะจัดการได้ประชุมรวมทั้งสิ้น49ครั้งและรายงานต่อคณะ
กรรมการธนาคาร


หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะจัดการ	
คณะจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับ

คณะจัดการซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารดังนี้
 1. จัดการงานและดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะ

กรรมการธนาคารกำหนดหรอืไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการ
ธนาคารให้ดำเนินการเฉพาะกรณี

 2. บริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานที่
กำหนดไว้

 3. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจและ
ตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของธนาคาร

 4. ประธานคณะจดัการตอ้งจดัสง่รายงานการประชมุคณะจดัการ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบถึงกิจการที่
คณะจดัการไดท้ำไปแลว้อยา่งไรกด็ีเรือ่งเกีย่วกบันโยบาย
ของธนาคารเรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างสำคัญแก่กิจการของธนาคารเรื่องที่จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยคณะกรรมการธนาคารเองหรือจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารและเรื่องที่คณะจัดการ
เหน็สมควรเสนอเพือ่อนมุตัเิปน็รายเรือ่งหรอืตามหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการธนาคารกำหนดใหเ้สนอเพือ่รบัอนมุตัจิาก
คณะกรรมการธนาคารก่อน

 5. ดำเนนิกจิกรรมตามทีก่ำหนดเพือ่บรหิารธนาคารใหป้ระสบ
ความสำเรจ็บรรลเุปา้หมายของธนาคารซึง่รวมถงึ
1)จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนทาง

การเงินและนโยบายที่สำคัญของธนาคารและนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2)พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยประเภททนุเปา้หมายการปฏบิตังิานรวมถงึ
สิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รวมถึงโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่
คณะกรรมการธนาคารกำหนดและนำเสนอต่อคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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 3)พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ใน
  อำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะ
  กรรมการธนาคาร

4)พจิารณาทบทวนอำนาจดำเนนิการในเรือ่งตา่งๆตามที่
กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจและนำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5)จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้น
และวัตถุประสงค์ในระยะยาว

6)พฒันาและดแูลทรพัยากรบคุคลใหด้ำเนนิไปตามกลยทุธ์
ด้านทรัพยากรบุคคลที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้

7)พจิารณาแตง่ตัง้ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของผู้บริหารฝ่ายลงมาถึงพนักงานระดับกลางและ
จัดหาผู้สืบทอดการดำรงตำแหน่ง

8)ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของธนาคารและความก้าวหน้าใน
การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร

9)ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่ธนาคาร
กำหนดรวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง

10)สอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ริเริ่มใหม่ที่สำคัญ
และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
ติดตามและอนุมัติ

11)ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การตาม
ความจำเปน็ในแตล่ะครัง้ตามอำนาจที่ไดร้บัมอบหมาย

	 7.	 คณะอนุกรรมการธนาคาร	
คณะอนุกรรมการธนาคารมีหน้าที่ในการพิจารณาและ

จัดการในเรื่องต่างๆภายในธนาคารให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อธนาคาร

ธนาคารไดพ้จิารณาทบทวนและไดอ้นมุตัใิหม้คีณะอนกุรรมการ
คณะต่างๆซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วย9คณะดังนี้
 1. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
 3. คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนี้บรรษัท

และผู้ประกอบการขนาดกลาง
 4. คณะอนกุรรมการแกไ้ขและปรบัปรงุโครงสรา้งหนีล้กูคา้บคุคล

และผู้ประกอบการ
 5. คณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
 6. คณะอนุกรรมการกำกับการจัดการข้อมูล
 7. คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคาผลิตภัณฑ์

ลูกค้าธุรกิจ
 8. คณะอนกุรรมการพจิารณากำหนดราคาผลติภณัฑล์กูคา้บคุคล

และเครือข่ายบริการ
 9. คณะอนุกรรมการนโยบายเครดิต
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ	ในปี	2551
หน่วย:ครั้ง

รายนามคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการ

(ประชุมทั้งหมด
12ครั้ง)

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(ประชุมทั้งหมด

1ครั้ง)

คณะกรรมการ
กำกับดูแล

กิจการ
(ประชุมทั้งหมด

5ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

องค์การ
(ประชุมทั้งหมด

12ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(ประชุมทั้งหมด
11ครั้ง)

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล

และกำหนด
อัตราค่าตอบแทน
(ประชุมทั้งหมด

5ครั้ง)

นายบรรยงค์ล่ำซำ 11 1

พล.ต.อ.เภาสารสิน 12 1 5

นายบัณฑูรล่ำซำ 12 7

ดร.ประสารไตรรัตน์วรกุล 12 12

นายศุกรีย์แก้วเจริญ 11 1 4  

ม.ร.ว.สฤษดิคุณกิติยากร 12 1 11

ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์กฤดากร 10 1 5

นายสมชายบุลสุข 12 1 11

นางสุจิตพรรณล่ำซำ 11 1 10

ศ.กิตติคุณคุณหญิงสุชาดากีระนันทน์ 11 1 11

ศ.ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์(1) 8 1 3

Mr.CharlesL.Coltman,III(2) 9 1

ดร.อภิชัยจันทรเสน 12 1

Ms.ElizabethSam 10 1 11

นายฉายศักดิ์แสง-ชูโต 7 1 3

ดร.ชวินท์ธัมมนันท์กุล 12 1 5

ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์(3) 8 1 2

หมายเหตุ: (1) ศ.ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารเมื่อวันที่3เมษายน2551และเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่24เมษายน2551
 (2) Mr.CharlesL.Coltman,IIIลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารเมื่อวันที่13ตุลาคม2551
 (3) ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่24เมษายน2551และดำรงตำแหน่งเพียงวันที่31สิงหาคม2551และ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนมีผลวันที่1กันยายน2551

•จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ: คณะกรรมการธนาคาร จำนวน 16คน 
 (ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3คน 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ จำนวน 15คน (เป็นกรรมการธนาคาร3คน)
  คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4คน 
  คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน จำนวน 4คน 
•รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ	Teleconference	ของแต่ละคณะ:	
คณะกรรมการธนาคาร นางสุจิตพรรณล่ำซำ จำนวน 5ครั้ง 
  ศ.ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ จำนวน 1ครั้ง 
  Mr.CharlesL.Coltman,III จำนวน 8ครั้ง 
  Ms.ElizabethSam จำนวน 5ครั้ง 
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร Mr.CharlesL.Coltman,III จำนวน 1ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ นางสุจิตพรรณล่ำซำ จำนวน 9ครั้ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ นายสมชายบุลสุข จำนวน 1ครั้ง
  ศ.กิตติคุณคุณหญิงสุชาดากีระนันทน์ จำนวน 1ครั้ง
  Ms.ElizabethSam จำนวน 10ครั้ง
•กรรมการ	3	คนได้แก่Mr.CharlesL.Coltman,III,Ms.ElizabethSamและนางสุจิตพรรณล่ำซำเป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
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	5.4	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของ	
	 	คณะกรรมการธนาคาร	

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณก์ารทำงานเปน็ผูใ้หค้วามเหน็ชอบ
วิสัยทัศน์ภารกิจกลยุทธ์และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ
ทิศทางและนโยบายการดำเนนิงานของธนาคารรวมถงึแผนธรุกจิ
และงบประมาณประจำปีและกำกับดูแลให้การบริหารงานของ
ฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมี
ประสทิธผิลและถกูตอ้งตามกฎหมายขอ้บงัคบัตา่งๆของหนว่ยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้องและตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและของ
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร

นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และรว่มกบัฝา่ยจดัการดำเนนิธรุกจิของธนาคารเพือ่กา้วไปสูก่ารมี
ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงสภาวะ
ความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ภารกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจและเป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล

กิจการที่ดีเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการธนาคารได้กำหนดหลักการ
กำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้อนุมัติ
ประกาศใช้และมกีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบาย
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอรวมถึงส่งเสริมให้
เครือธนาคารกสิกรไทยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นกัน
โดยมจีดุมุง่หมายอนัสำคญัเพือ่ใหใ้ชเ้ปน็หลกัในการกำกบัดแูลกจิการ
และได้สื่อความผ่านกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการไปยัง
พนกังานผูถ้อืหุน้ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ถงึความยดึมัน่ของ
คณะกรรมการในการปฏบิตัติามคณุลกัษณะหลกัของกระบวนการ
กำกบัดแูลกจิการทีด่ี7ประการอนัประกอบดว้ย
• ความซื่อสัตย์
• ความโปร่งใส
• ความเป็นอิสระ
• ความรับผิดรับชอบ
• ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
• ความเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารมีเนื้อหา
ครอบคลุมถึงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารองค์ประกอบ
คณะกรรมการธนาคารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคมุภายในนโยบายในการกำกบัดแูลการใช้
ข้อมูลภายในแนวปฏิบัติในกรณีที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และสัมพันธภาพของผู้ถือหุ้น(รายละเอียดของ
หลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารสามารถดูได้จากเว็บไซต์
ของธนาคาร(www.kasikornbankgroup.com))

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารดังกล่าวยัง
ครอบคลมุถงึภารกจิคณุคา่ทีธ่นาคารมุง่หวงัวสิยัทศัน์จรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานนอกจากนี้
ยงัครอบคลุมถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการสง่เสรมิให้
ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธิซึง่ครอบคลมุสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายโดยสะทอ้น
ถึงแนวทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของธนาคารที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า
ธนาคารได้ดำเนินการตามแนวทางของการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี
โดยในปี2551ธนาคารไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย
การกำกบัดแูลกจิการและไดม้กีารทบทวนนโยบายดงักลา่วแลว้
ซึง่คณะกรรมการธนาคารไดอ้นมุตัปิรบัปรงุหลกัการกำกบัดแูลกจิการ
ของธนาคารเมื่อวันที่18ธันวาคม2551เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัขอ้กำหนดของทางการและแนวปฏบิตัทิีด่ีนอกจากนี้
ธนาคารไดเ้ผยแพรห่นงัสอืการกำกบัดูแลกิจการที่ดีเครือธนาคาร
กสิกรไทยซึ่งได้รวบรวมสรุปสาระสำคัญและหลักปฏิบัติต่างๆ
ในการเสรมิสรา้งการกำกบัดแูลกจิการแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ

กรรมการทุกคนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารคณะกรรมการ
ธนาคารมีการดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานการตัดสินใจและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรมนอกจากนั้นธนาคารยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและ
สังคมธนาคารและพนักงานต้องยึดถือจรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัดในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธนาคารให้ความสำคัญในการมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชน์สงัคมและสิง่แวดลอ้มและดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยี
กลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่อง
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สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในปี2551
ที่ได้ดำเนินการมีดังนี้
• การให้พนักงานลงนามรับทราบจรรยาบรรณพนักงาน

เป็นประจำทุกปี
• การปฐมนเิทศผูบ้รหิารและพนกังานใหม่ในหวัขอ้เกีย่วกบั

หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของพนักงาน
เพื่อความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติ

• การสื่อให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
พนักงานและหลักการกำกับดูแลกิจการในฐานข้อมูล
การกำกับดูแลกิจการที่อยู่ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

• การจดัทำสือ่ใหพ้นกังานรบัทราบเพือ่สง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณพนักงานเผยแพร่ผ่านระบบสื่อสาร
โทรทัศน์วงจรปิดภายในองค์การเพื่อให้มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

• การปรับปรุงจรรยาบรรณพนักงานฉบับพกพา
• การจัดทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและ

ความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมของเครอืธนาคาร
กสิกรไทยเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

• การจดัทำจลุสารเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการเพือ่รายงาน
ตอ่คณะกรรมการธนาคารทราบความเคลือ่นไหวในเรือ่งการ
กำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศและเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่อยู่ในระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ

• การสือ่ความใหพ้นกังานรบัทราบแนวปฏบิตัใินการรบัของขวญั
ของพนักงานตามจรรยาบรรณ

• ดำเนนิการประเมนิผลการจดัทำกจิกรรมสง่เสรมิจรรยาบรรณ
พนกังานในระบบอเิลก็ทรอนกิส์โดยการจดัทำแบบทดสอบซึง่

	
	

Image	

คู่มือจรรยาบรรณของพนักงาน การบรรยายให้ความรู้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณพนักงาน 

• การจดัทำกจิกรรมผา่นสือ่“กจิการสมัพนัธ”์ซึง่เปน็จดหมาย
ขา่วเวยีนภายในองคก์ารในรปูบทความเกีย่วกบัหลกัการกำกบั
ดแูลกจิการและจรรยาบรรณพนกังาน

• การเผยแพรก่จิกรรมผา่นสือ่ในระบบเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนกิส์
ภายในองค์การเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และหลกัการกำกบัดแูลกจิการในหนา้แรก(WelcomePage)
และคำคมเกีย่วกบัจรรยาบรรณพนักงาน

• การสื่อให้กรรมการและพนักงานได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์
การใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

• การจัดให้มีเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร
เพือ่เปน็ตวักลางในการสือ่สารทำความเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ไดด้ำเนนิการเปน็ประจำทกุปีเพือ่เปน็ขอ้มลูในการกำกบัดแูล
ด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกบัดแูลกจิการใหเ้หมาะสม
และมผีลในทางปฏบิตัิ
	
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการ

ดำเนินธุรกิจ(CodeofBusinessConduct)และจรรยาบรรณ
พนักงาน(CodeofConduct)สำหรับกรรมการและพนักงาน
ยึดถือปฏิบัติโดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย
ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติภายใตก้รอบกฎหมายและกฎระเบยีบของ
ธนาคารบนพืน้ฐานของการมจีรรยาบรรณเยีย่งมอือาชพีตลอดจน
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การกำกับดูแลกิจการ

ธำรงไวซ้ึง่แนวทางการดำเนนิธรุกจิที่โปรง่ใสสจุรติและเปน็ธรรม
เพือ่พฒันาองคก์ารสูร่ะดบัมาตรฐานสากลและเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์
และฐานข้อมูลภายในของธนาคาร

ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจดังนี้
 1. มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำเสนอสินค้าที่มี

คุณภาพและให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า
 2. มุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง
 3. พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและให้
ผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป

 4. ยึดมั่นและปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดีวางตัวเป็นกลาง
มุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 5. เชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
 6. ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆด้าน
 7. สรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กล่กูคา้ในการปกปอ้งรกัษาขอ้มลู

ความลบัของลกูคา้ภายใตม้าตรฐานจรรยาบรรณแหง่
วชิาชพี

 8. ดำเนนิงานดว้ยความรบัผดิชอบเยีย่งผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพี
และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศโดยการ
ผสมผสานวิธีการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

 9. คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น
10. ยดึมัน่ในการดำเนนิธรุกจิอยา่งมหีลกัการและวนิยัและรบัรอง

วา่การตดัสนิใจทางธรุกจิและการดำเนนิกจิการจะเปน็ไปตาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งโดยปฏบิตัติาม
มาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของธนาคารและข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีของพนักงาน

จรรยาบรรณพนักงานประกอบด้วยสาระสำคัญได้แก่

1)หลกัการและคณุคา่หลกัทีธ่นาคารมุง่หวงั2)การเคารพกฎหมาย
บ้านเมืองและรักษากฎระเบียบของธนาคาร3)สัมพันธภาพกับ
ลูกค้า4)สัมพันธภาพกับสังคม5)สัมพันธภาพกับพนักงาน
6)นโยบายการโฆษณาประชาสัมพันธ์7)การรักษาความลับ
8)ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลของธนาคาร
9)การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์10)ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์11)สินบนและสิ่งจูงใจ12)กิจกรรม
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง13)ของขวัญและผลประโยชน์
14)การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงานใน
จรรยาบรรณดังกล่าวธนาคารได้กำหนดถึงหลักการพื้นฐาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
ของกรรมการและพนักงานซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้
จากจรรยาบรรณของพนักงานและทางเว็บไซต์ของธนาคาร


นอกจากนี้ธนาคารกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ
ที่สำคัญสอดคล้องกับจรรยาบรรณพนักงานโดยมีรายละเอียด
วิธีปฏิบัติงานเผยแพร่แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานและสนับสนุนให้
เครือธนาคารกสิกรไทยจัดทำจรรยาบรรณและกำหนดระเบยีบ
ปฏบิตัติา่งๆโดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะธรุกจิและขอ้กำหนด
ทางการทีก่ำกบัดแูลบริษัทด้วย

ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานติดตาม
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานตามทีก่ำหนดใน
จรรยาบรรณพนกังานเพือ่ประเมนิประสทิธผิลของการปฏบิตัิ
และหนว่ยงานธรรมาภบิาลองคก์ารดำเนนิกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ
ใหพ้นกังานปฏบิตัติามจรรยาบรรณและวฒันธรรมในการกำกบั
ดแูลกจิการทีด่ีรวมถงึการสื่อความแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แก่พนกังานทกุคนอยา่งมปีระสทิธภิาพสมำ่เสมอและตอ่เนือ่ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร


การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารดำเนนิงานโดยยดึมัน่และใหค้วามสำคญัในการปฏบิตัิ

ตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ีจงึจดัใหม้ีการควบคุมดูแลและ
ปอ้งกนัเกีย่วกบัการทำรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม
ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำคญั
ทีก่รรมการและพนกังานตอ้งยดึถอืปฏบิตัโิดยเครง่ครดัเพือ่เปน็ทีเ่ชือ่ถอื
และไวว้างใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยซึ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้
• คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดนโยบายการป้องกัน

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
และกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทำ
รายการทีต่อ้งผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์
คณะกรรมการกำกบัตลาดทนุตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย

• กำหนดใหก้รรมการผูบ้รหิารหรอืพนกังานทีม่ผีลประโยชน์
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับธนาคารหรือบริษัทย่อยของ
ธนาคารจะตอ้งไมม่สีว่นรว่มในการพจิารณาหรอือนมุตัธิรุกรรม
ดงักลา่วและใหก้ารกำหนดราคาเปน็ไปอยา่งเหมาะสมยตุธิรรม
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ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนการทำรายการกับ
บุคคลทั่วไป

• กำหนดใหม้กีารนำเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการธนาคารตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

• คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติในหลักการให้รายการที่
เกี่ยวโยงกันระหว่างกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มี
ความเกีย่วขอ้งทีท่ำกบัธนาคารหรอืบรษิทัยอ่ยของธนาคาร
ใหส้ามารถทำรายการดงักลา่วได้หากรายการนัน้มขีอ้ตกลง
ทางการค้าเหมือนที่ทำกับคู่สัญญาทั่วไป

• ในการทำธรุกรรมระหวา่งธนาคารและบรษิทัยอ่ยของธนาคาร
หรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของธนาคาร
ธนาคารกำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนด
ที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไปที่มี
ความเสีย่งในระดบัเดยีวกนัหรอืเปน็กรณทีี่ไดร้บัอนมุตัจิาก
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริษัทย่อยตาม
แต่กรณี

• ธนาคารและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกรรมการให้สินเชื่อ
ไม่มีนโยบายให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การใหส้นิเชือ่หรอืทำธรุกรรมเกีย่วกบัทรพัยส์นิกบักรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วของธนาคาร
และบรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธรุกรรมการใหส้นิเชือ่ดงักลา่วเวน้แต่
เขา้ขอ้ยกเวน้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย
รวมถงึไมม่นีโยบายใหส้นิเชือ่ลงทนุกอ่ภาระผกูพนัหรอืทำ
ธรุกรรมทีม่ลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชือ่แกผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของธนาคารและบรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธรุกรรม
การให้สินเชื่อหรือแก่กิจการที่มีผลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกบั
ธนาคารและบรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธรุกรรมการใหส้นิเชือ่อยา่งใด
อยา่งหนึง่หรอืรวมกนัเมือ่สิน้วนัหนึง่ๆในแตล่ะรายเกนิกวา่
ปริมาณที่ธนาคารและที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

• กำหนดให้กรรมการพนักงานที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการขึน้ไปและผูด้ำรงตำแหนง่ระดบัผูบ้รหิารฝา่ย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงานบัญชีหรือการเงินและผู้ที่
เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในกิจการต่างๆและ
การเขา้ไปเปน็กรรมการหรอืมอีำนาจในการจดัการหรอืมี
อำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรอืมอีำนาจในการควบคมุการแตง่ตัง้/ถอดถอนกรรมการได้

หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการถือหุ้นหรือ
การบริหารงานหรือมีอำนาจควบคุมในกิจการต่างๆใน
ระบบฐานข้อมูลของธนาคารซึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงาน
บริหารงานข้อมูลสารสนเทศและมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและหน่วยงานนโยบายเครดิต
นำข้อมูลไปใช้สำหรับการควบคุมดูแลการให้สินเชื่อและ
ลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
ข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการพนกังานทีด่ำรงตำแหนง่
ระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปและ
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปใน
สายงานบัญชีหรือการเงินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องมี
การพิจารณาการทำธรุกรรมระหวา่งธนาคารกบับคุคลที่
กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องล่วงหน้า7วันก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารเสมอ

• ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอื
รายการระหวา่งกนัตามหลกัเกณฑท์ีส่ำนกังานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยเปิดเผย
ไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำปีและรายงานประจำปี
หรอืแบบรายงานอืน่ใดตามแตก่รณีและมกีารเปดิเผยขอ้มลู
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการบัญชีและธนาคารแห่งประเทศไทยการเปิด
เผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนัปรากฏตามหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการพิจารณา
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันธนาคารใช้เกณฑ์เช่นเดียว
กบัลกูคา้ทัว่ไปและเปน็ไปตามกระบวนการทีก่ำหนดอยา่ง
เหมาะสมตามความจำเปน็เพือ่สนบัสนนุการดำเนนิกจิการ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารโดยคำนึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นสำคัญซึ่งในปี2551
ธนาคารไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าขา่ยตอ้งเปดิ
เผยขอ้มลูการทำรายการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

• ธนาคารมีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
แผนงานตรวจสอบซึง่ตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
หากธนาคารมีการทำรายการระหว่างกันกรรมการและ
พนกังานธนาคารตอ้งปฏบิตัิใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีก่ำหนด
ข้างต้นและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด
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การกำกับดูแลกิจการ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคารให้ความ

สำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดีและผูกพันในการดำรงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
และความเพียงพอของการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินงาน
ทุกด้านของธนาคารโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร
ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อเป็นหลักใน
การดำเนินธุรกิจและเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงานรวมถึง
จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงและกำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนนอกจากนี้ธนาคารยงั
กำหนดให้มีการสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของ
กระบวนการบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในโดย
คณะกรรมการตรวจสอบผา่นการหารอืและประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานของสายงานกำกบัและตรวจสอบซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย
การพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ
แผนการปฏิบัติงานรวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและ
คณุภาพของกระบวนการบรหิารความเสีย่งระบบการควบคมุภายใน
กระบวนการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของทางการและของธนาคารและรายงานตอ่คณะกรรมการ
ธนาคารในกรณีที่มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสำคัญเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ธนาคารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการกำหนด
วัฒนธรรมของการควบคุมโดยจัดทำนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรม
และให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
อันเป็นการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังจัดให้มีคู่มือพนักงานซึ่งกำหนด
ระเบียบวินัยจรรยาบรรณในวิชาชีพรวมถึงกำหนดบทลงโทษ
การกระทำความผดิระเบยีบวนิยัและความผดิขัน้รา้ยแรงไว้เพือ่ให้
การปฏบิตังิานของพนกังานมปีระสทิธภิาพโปรง่ใสและเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสอบทานการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรอบคอบและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

ธนาคารกำหนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏบิตังิานและจดัโครงสรา้งการควบคมุทีเ่หมาะสม
ในทุกส่วนงานโดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
ผูป้ฏบิตังิานและผูต้ดิตามควบคมุและประเมนิผลเพือ่กอ่ใหเ้กดิการ
ถว่งดลุและการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสมสำหรบักจิกรรม

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้รับการระบุ
และดำเนนิการใหต้รงตามระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ของธนาคาร

ระบบสารสนเทศของธนาคารไดร้บัการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
รวมถึงระบบข้อมูลทางการเงินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตามระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆเพือ่ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลของ
ระบบการควบคุมภายในและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มี
นัยสำคัญได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันต่อการตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผูบ้รหิารของธนาคารรวมทัง้การจดัชอ่งทางการ
สื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคน
เข้าใจนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนอย่างแท้จริง

การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดำเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยโดยสายงานกำกับ
และตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบใช้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงคข์องธนาคารและของหนว่ยงานผูร้บัการตรวจสอบ
และการกำกับดูแลและครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการนโยบายระเบียบปฏิบัติและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรและการ
ประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลนอกจากนี้
สายงานกำกับและตรวจสอบยังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจสอบและการกำกับดูแล
ตามลกัษณะและขอบเขตของงานทีเ่ปน็ไปตามความตกลงรว่มกนั
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่คณุคา่และปรบัปรงุการปฏบิตังิานของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารตระหนกัเสมอวา่การควบคมุภายในเปน็กระบวนการ
ที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของธนาคารทำให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดำเนนิงานของธนาคารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์สรา้งผลประโยชน์
ตอบแทนในระยะยาวการรายงานข้อมูลทางการเงินและการ
ดำเนนิงานนา่เชือ่ถอืการปฏบิตังิานเปน็ไปตามกฎหมายระเบยีบ
และข้อบังคับต่างๆและป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันอาจก่อ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของธนาคารจึงจัดให้มี
การติดตามประเมินผลของการควบคุมภายในทั้งระหว่างการ
ปฏบิตังิานและการตดิตามประเมนิผลเปน็รายครัง้ซึง่ขอ้บกพรอ่ง
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ของการควบคุมภายในที่พบจะรายงานต่อผู้บริหารที่กำกับดูแล
ทันทีและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

ในปี2551คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์(CompliancePolicy)และคณะ
กรรมการตรวจสอบได้อนุมัติข้อบังคับฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
(ComplianceDepartmentCharter)ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิ
ของธนาคารแหง่ประเทศไทยเรือ่งการกำกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ของสถาบันการเงินโดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการ
บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเพื่อให้
ธนาคารดำเนนิธรุกจิเปน็ไปตามกฎหมายนโยบายระเบยีบขอ้บงัคบั
มาตรฐานองค์กรและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับธรุกจิธนาคาร


การบริหารความเสี่ยง		
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ารทำหนา้ทีก่ำหนด

นโยบายการบรหิารความเสีย่งครอบคลมุทัง้องคก์รภายใต้แนวทาง
ที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจำโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบ
ดว้ยขัน้ตอนหลกัๆคอืการระบคุวามเสีย่งการประเมนิความเสีย่ง
การติดตามและควบคมุความเสีย่งและการรายงานความเสี่ยง
นอกจากนี้ธนาคารให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
(EarlyWarning)และรายการผิดปกติรวมถึงมีการพิจารณา
ทบทวนความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งและประสทิธผิล
ของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยรายละเอียด
การบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยง	

	
การแต่งตั้ง	และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี		
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติ

งานของผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคารในแต่ละปีรวมถึงค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ของธนาคารจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี2551ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประกอบด้วย
	 1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)			

ธนาคารและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่
- ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จำนวนเงินรวม14,535,000บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจำนวนเงินรวม4,433,000บาท

	 2.	 ค่าบริการอื่น	(Non-audit	Fee)		
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ซึ่งได้แก่การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ(Special
PurposeAuditEngagement)การใหบ้รกิารดา้นกฎหมาย
และภาษีการตรวจสอบตามวธิทีีต่กลงรว่มกนั(Engagement
toPerformAgree-UponProcedures)และการเป็นที่
ปรกึษาธรุกจิในดา้นตา่งๆที่ไมเ่กีย่วกบังานสอบบญัชีใหแ้ก่
- ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จำนวนเงินรวม1,510,000บาทและจะต้องจ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม0บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบ
บัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงิน
รวม3,045,000บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม0บาท


5.5	การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ		
	 	คณะกรรมการธนาคาร		

ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง
ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะ
กรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานประเด็น
และอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพิม่ประสทิธผิล
การทำงานของคณะกรรมการโดยการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการจัดทำเป็น2ลักษณะคือการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารโดยรวมและการ
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ประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของกรรมการรายบคุคลซึง่แบบ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานทีก่ำหนดจะสอดคลอ้งกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองปีละ1ครั้งโดยมีการสรุปผลและนำผลการประเมิน
มาพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะ
กรรมการชดุยอ่ยไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ
กำกบัดแูลกจิการคณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัรา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
ธนาคารจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองเปน็ประจำทกุปี
ดว้ยเชน่กนัโดยใหม้กีารเสนอผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการ
ธนาคาร

นอกจากนี้ธนาคารได้กำหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการเพื่อประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และแผนงานประจำปตีามทีร่ว่มกนักำหนดไว้โดยคณะกรรมการ
ทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคา่ตอบแทนจะนำผลการประเมนิ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารการประเมินตนเองนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่กำหนดในข้อบังคับ
คณะกรรมการธนาคารและประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและ
ความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการทราบ


5.6	ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร		

ธนาคารได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่าง
ชัดเจนและโปร่งใสมีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด
อตัราคา่ตอบแทนทำหนา้ทีท่บทวนโดยพจิารณาถงึความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระและความรบัผดิชอบของกรรมการสถานะ
ทางการเงินของธนาคารและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับอัตรา
ค่าตอบแทนของธนาคารพาณิชย์อื่นในระดับเดียวกัน

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการธนาคารกำหนดซึง่เชือ่มโยงกบัผลการดำเนนิงาน
ของธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณา



ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่96เมื่อวันที่3เมษายน
2551ไดอ้นมุตัอิตัราคา่ตอบแทนกรรมการและเงนิบำเหนจ็โดย
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดย
รายละเอยีดคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารประกอบดว้ย
	 1.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	 	
 1) ค่าตอบแทนกรรมการ:ในรอบปี2551คณะกรรมการ

ธนาคารรวม17คนไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ
ธนาคารกรรมการทีป่รกึษาแกค่ณะจดัการกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมายของ
ธนาคารรวมถึงเงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ0.5ของ
เงินปันผลเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น64,572,480บาท

 2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร:
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,689,600บาท

 3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
: ผูบ้รหิารระดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการรวมทัง้สิน้28คน
ไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนจากธนาคารรวมเงนิเดอืน
คา่ครองชพีบำเหนจ็พเิศษและโบนัสในรอบปี2551
เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น190,832,109บาท

: ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปรวมทั้งสิ้น10คนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากธนาคารรวมเงนิเดอืนคา่ครองชพีบำเหนจ็พเิศษ
และโบนัสในรอบปี2551เปน็จำนวนเงนิรวมทัง้สิน้
151,122,200บาท

  โดยสรุปผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
รวมทัง้สิน้38คนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนจากธนาคาร
รวมเงินเดือนค่าครองชีพบำเหน็จพิเศษและโบนัสใน
รอบปี2551เปน็จำนวนเงนิรวมทัง้สิน้341,954,309บาท
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ผลประโยชน์ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากธนาคารในรอบปีบัญชี	2551

นายบรรยงค์	ล่ำซำ	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการเป็น
จำนวนเงิน7,128,000บาทและเงินบำเหน็จจำนวน2,778,830บาท

พล.ต.อ.เภา	สารสิน	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
เป็นจำนวนเงิน5,322,000บาทประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน396,000
บาทและเงินบำเหน็จจำนวน2,084,125บาท

นายบัณฑูร	ล่ำซำ	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน1,131,000บาทและเงินบำเหน็จ
จำนวน1,389,410บาท

ดร.ประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน1,131,000บาทและเงินบำเหน็จ
จำนวน1,389,410บาท

นายศุกรีย์	แก้วเจริญ	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการเป็นจำนวนเงิน
2,331,000บาทกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน264,000บาทและเงินบำเหน็จ
จำนวน1,389,410บาท

ม.ร.ว.สฤษดิคุณ	กิติยากร	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน1,131,000บาทประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน792,000บาทและเงินบำเหน็จจำนวน1,389,410บาท

ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์	กฤดากร	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการเป็นจำนวน
เงิน2,931,000บาทกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน
264,000บาทและเงินบำเหน็จจำนวน1,389,410บาท

นายสมชาย	บุลสุข	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน1,131,000บาทกรรมการตรวจสอบ
เป็นจำนวนเงิน660,000บาทและเงินบำเหน็จจำนวน1,389,410บาท

นางสุจิตพรรณ	ล่ำซำ	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน1,131,000บาทและเงินบำเหน็จ
จำนวน1,389,410บาท

ศาสตราจารย์กิตติคุณ			
คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์	

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน1,131,000บาทกรรมการตรวจสอบ
เป็นจำนวนเงิน660,000บาทและเงินบำเหน็จจำนวน1,389,410บาท

ศาสตราจารย์	ดร.ยงยุทธ	
ยุทธวงศ์(1)

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน900,000บาทกรรมการกำกับดูแล
กิจการเป็นจำนวนเงิน176,000บาทและเงินบำเหน็จจำนวน161,705บาท
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การกำกับดูแลกิจการ

Mr.	Charles	L.	Coltman,	lll(2) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน831,000บาทและเงินบำเหน็จจำนวน
1,389,410บาท

ดร.อภิชัย	จันทรเสน	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายเป็นจำนวนเงิน5,091,000
บาทและเงินบำเหน็จจำนวน1,389,410บาท

Ms.	Elizabeth	Sam	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน1,131,000บาทกรรมการตรวจสอบ
เป็นจำนวนเงิน660,000บาทและเงินบำเหน็จจำนวน1,389,410บาท

นายฉายศักดิ์	แสง-ชูโต	 มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน1,131,000บาทกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน264,000บาทกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เป็นจำนวนเงิน88,000บาทและเงินบำเหน็จจำนวน1,389,410บาท

ดร.ชวินท์	ธัมมนันท์กุล	



มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน1,131,000บาทประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน396,000บาทและเงินบำเหน็จ
จำนวน1,389,410บาท

ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	
ธัชยพงษ์		

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวนเงิน1,131,000บาทกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน88,000บาทกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เป็นจำนวนเงิน88,000บาทและเงินบำเหน็จจำนวน845,490บาท


หมายเหตุ

(1)
ศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารเมื่อวันที่3เมษายน2551และได้รับเงินบำเหน็จจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานงวดแรกของปี2551ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

 (2)
Mr.CharlesL.Coltman,IIIได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่13ตุลาคม2551
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	 2.	 ค่าตอบแทนอื่น	
1)ค่าตอบแทนกรรมการ:ไม่มี
2)คา่ตอบแทนของทีป่รกึษาคณะกรรมการธนาคาร:ไมม่ี
3)ค่าตอบแทนผู้บริหาร:ในปี2551ธนาคารได้จ่ายเงิน

สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผู้บริหาร
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการรวมทั้งสิ้น28คน
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น5,596,644บาทและผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปรวม
ทั้งสิ้น10คนเปน็เงนิรวมทัง้สิน้3,549,600บาทรวม
เปน็คา่ตอบแทนทีธ่นาคารไดจ้า่ยเงนิสมทบกองทนุสำรอง
เลีย้งชพีทีส่มทบใหผู้บ้รหิารระดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ขึน้ไปรวมทัง้สิน้38คนเปน็เงนิทัง้สิน้9,146,244บาท

 
5.7	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ
ธนาคารมนีโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการกำกบัดแูลกจิการของธนาคารเขา้รว่มสมัมนาและเขา้รบั
การอบรมหลกัสตูรตา่งๆของสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบริษัทไทย
(IOD)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสถาบนัอสิระอืน่ๆ
ตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับธนาคารต่อไป

สำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ธนาคารจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศหรือให้ข้อมูลเพื่อได้รับทราบบทบาทหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบรวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัธนาคารคำชีแ้จงเกีย่วกบั
พันธะทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในฐานะ
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนขอ้บงัคบัของคณะกรรมการชดุตา่งๆ
นโยบายที่สำคัญของธนาคารและคู่มือเกี่ยวกับกรรมการ
สถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกระบวนการ
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการและการประกอบธุรกิจของธนาคารโดยในปี2551
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เคยเข้าร่วมการอบรมบทบาท
หนา้ทีก่รรมการแล้วและในปีนี้ธนาคารได้จัดให้มีการบรรยาย
และให้ความรู้แก่คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมอนุพันธ์
และการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
แผนพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดตำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเมื่อ
ถึงคราวจำเป็นและให้มีการทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่
จะได้รับการพิจารณาอยู่เสมอ




