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คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมี
พล.ต.อ. เภา สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นประธาน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ นายศุกรีย์ แก้วเจริญ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการอิสระ
และนายฮิโรชิ โอตะ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธนาคาร
ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดกฎหมาย รวมถึงดูแลให้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มีผลในทางปฏิบัติ และดูแลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปี 2554 คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมว่าด้วยเรื่องต่างๆ
ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการ สรุปได้ดังนี้
• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การด�ำเนิน
		 กิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้น
		 เรื่องการรักษามาตรฐานควบคู่กับการพัฒนาการก�ำกับดูแล
		 กิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และการสร้าง
		 ให้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
		 โดยใช้การสื่อความไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
		 เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
		 ของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึง
		 การสร้างระบบแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อลด
		 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
		 ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ โดยในปีนี้ ได้ริเริ่ม
		 โครงการ KGroup CG Index เพื่อใช้เป็นดัชนีในการติดตาม
		 และวัดผลด้านธรรมาภิบาลของธนาคาร บริษัทการเงิน
		 ในเครือธนาคารกสิกรไทย และบริษัทให้บริการสนับสนุนงาน
		 ต่อเครือธนาคารกสิกรไทย
• ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนการด�ำเนินงาน
		 และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
		 ของเครือธนาคารกสิกรไทย
• ทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ข้อบังคับ
		 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณ
		 ในการด�ำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของพนักงาน และนโยบาย
		 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเครือธนาคารกสิกรไทย
		 เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร

		
		
		
		
•
		
		
•
		
		

และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติสากล และแนวปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และธนาคารแห่งประเทศไทย
ทบทวนการปฏิบัติของธนาคารตามหลักเกณฑ์การส�ำรวจ
โครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�ำปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการรายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการและการด�ำเนินกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในรายงานประจ�ำปี

ในปี 2554 ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส�ำเร็จ
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง
ปี 2551 - 2554 และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ยอดเยี่ยม จากการประกาศผลรางวัลในงาน SET Awards 2011
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสาร
การเงินธนาคาร และได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศ จากการส�ำรวจ
การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2554 จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการยกย่อง
เป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมเป็นปีที่หก
ต่อเนื่องกัน จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2554 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย นอกจากนี้ ธนาคารได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น
ด้านการบริหารจัดการความโปร่งใส เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน จัดโดย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธนาคาร
เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะท�ำให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

พล.ต.อ.
(เภา สารสิน)
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีนายสมชาย บุลสุข กรรมการอิสระ
เป็นประธาน ดร.อภิชัย จันทรเสน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการอิสระ
และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ
ในปี 2554 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตรา
ค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน เกี่ยวกับนโยบายทรัพยากร
บุคคล การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง การทบทวน
ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ
ของผู้บริหารระดับสูงตามนโยบายที่ก�ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
กลยุทธ์การท�ำธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับ
แผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร
ส�ำหรับการสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนได้ด�ำเนินกระบวนการสรรหา คัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน จ�ำนวน และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ และให้เป็นไปตาม

ข้อก�ำหนดกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และในกรณีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือกรรมการผู้จัดการ จะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมจากรายชื่อในแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนคุณสมบัติของบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงอยู่เสมอ
ส่วนการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง ตามที่เปิดเผยรายละเอียดในรายงาน
ประจ�ำปีนั้น คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ และค�ำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น ผลประกอบการ
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ
โดยรวมด้วยแล้ว

(นายสมชาย บุลสุข)
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารตระหนักและให้ความส�ำคัญถึง
สิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมกัน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
เป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�ำหนด
สินจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ
ที่ส�ำคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและทันเวลา
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคาร
ได้ให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่ส�ำคัญบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง ซึ่งมีสี่ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชน
อย่างสม�่ำเสมอ โดยในปี 2554 ธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อเป็น
การอ�ำนวยความสะดวก และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2554
		 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีมติก�ำหนดให้จัดการ
		 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 ในวันที่ 7 เมษายน
		 2554 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มีมติก�ำหนดวันประชุม

บรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 99

2.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่
จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และระเบียบวาระ
การประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ ตามกฎหมาย
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้อบังคับของธนาคาร โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้ง
ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม
มากกว่า 14 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุม
อย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระ
ต่างๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่อง
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง
มีความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้
ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และเปิดเผย
บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kasikornbankgroup.com)
ล่วงหน้ากว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูล
เดียวกับที่ธนาคารจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
และได้ประกาศค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้
ธนาคารได้จัดท�ำและส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย

การนำ�เสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนการประชุมฯ
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			 ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคาร
		 ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จ�ำเป็นที่ผู้ถือหุ้น
		 หรือผู้รับมอบฉันทะต้องน�ำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษา
		 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะ
		 ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด และรายชื่อกรรมการ
		 อิสระ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 และกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
		 ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือก
		 ที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
3. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
		 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม
		 มากกว่า 1 ชั่วโมง และได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
		 ก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานทีแ่ ละเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับ
		 ในจ�ำนวนที่เหมาะสม ในปี 2554 ธนาคารได้ใช้บริการระบบ
		 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด และได้น�ำระบบบาร์โค้ดมาใช้ใน
		 การลงทะเบียนเช่นเดียวกับปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ให้การลงทะเบียน
		 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม
		 เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน
		 ในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ธนาคารได้น�ำเสนอ
		 วีดทิ ศั น์แสดงตัวอย่าง ขัน้ ตอนและวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
		 ในแต่ละวาระ เพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
4. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุม
		 ได้มอบหมายให้น�ำเสนอวิธีการออกเสียงลงคะแนน
		 และการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับ

		 คะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยธนาคารได้น�ำระบบ
		 ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		 มาใช้ในการประมวลผลการนับและค�ำนวณคะแนนเสียง
		 ซึง่ ช่วยให้ขนั้ ตอนการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
		 วาระเป็นไปอย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ การออกเสียงลงคะแนน
		 จะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ
		 ยกเว้นกรณีการลงมติทกี่ �ำหนดให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
		 สองในสามของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
		 หรือการลงมติทกี่ �ำหนดให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
		 ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
		 ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
		 ของธนาคารและตามกฎหมาย
			 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 99 ที่ผ่านมา
		 ประธานกรรมการได้ท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมี
		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
		 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และกรรมการ
		 เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 คน คือ
		 1. นายบรรยงค์ ล�่ำซ�ำ	
			 ประธานกรรมการ
		 2. พล.ต.อ. เภา สารสิน
			 รองประธานกรรมการ
			 และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		 3. นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ			
			 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			 และกรรมการผู้จัดการ

บรรยากาศการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมฯ

คณะกรรมการธนาคารเข้าร่วมการประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน
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		 4. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
			 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
			 ความเสี่ยงองค์การ
		 5. ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร
			 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
		 6. นายสมชาย บุลสุข		
			 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
			 และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
		 7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
			 กรรมการอิสระ
8. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
			 กรรมการอิสระ
9. ดร.อภิชัย จันทรเสน
			 กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย
		 10. นางเอลิซาเบธ แซม
			 กรรมการอิสระ
11. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
			 กรรมการอิสระ
		 12. นายฮิโรชิ โอตะ		
			 กรรมการอิสระ
13. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
			 กรรมการอิสระ
5. ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
		 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
		 ความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุม

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
6.
		
		
		
		

บรรยากาศภายในห้องประชุมสามัญฯ

จุลสาร “สารสัมพันธ์” สำ�หรับผู้ถือหุ้นธนาคาร
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อย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้
ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า
ได้ตั้งแต่วันที่มีค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม และแจ้งวาระ
การประชุมจนถึง 1 สัปดาห์ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยธนาคารได้แจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังเริม่ การประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียง
หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้ลงมติ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ธนาคาร
ได้จัดท�ำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น
การลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น
ในรูปจุลสารรายไตรมาส “สารสัมพันธ์” บนเว็บไซต์
ของธนาคาร ซึ่งเป็นการด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
โดยคณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งได้ด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ เป็นการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ก่อนการประชุม
		 สามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
		 เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการและคณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
โดยธนาคารได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย และธนาคารจะแจ้ง
ผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2554 ธนาคารได้ด�ำเนินการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 5 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาและลงคะแนนเสียง
เป็นไปตามล�ำดับวาระการประชุมที่ก�ำหนด มีการพิจารณา
และลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติ
ค่าสอบบัญชี และวาระอืน่ ตามทีก่ �ำหนดในหนังสือเชิญประชุม
ซึ่งในระหว่างการประชุม นอกเหนือจากเอกสารประกอบ
การประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับแล้ว ธนาคารได้น�ำเสนอ
ข้อมูลในระบบวีดิทัศน์ และจัดให้มีระบบแปลเป็นภาษา
อังกฤษ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือประธาน
กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
โดยหนังสือมอบฉันทะเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
การลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระ
เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ธนาคารเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
ทุกราย ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น นอกจากนั้น ธนาคาร
ได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียง และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็น

		 สักขีพยานในการนับคะแนน รวมถึงมีการเก็บบัตร
		 ลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลังด้วย
5. มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย
		 ข้อมูลสาระส�ำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลง
		 คะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
		 งดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละวาระ ค�ำถาม ค�ำชี้แจง
		 และความคิดเห็นของทีป่ ระชุม และจัดส่งรายงานการประชุม
		 ให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่
		 วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมให้แก่
		 ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย นอกจากนี้
		 ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะ
		 สื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป
6. ก�ำหนดระเบียบการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
		 และระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา
		 ซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและพนักงาน ซึ่งสอดคล้อง
		 กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และหลักการก�ำกับดูแล
		 กิจการที่ดี โดยระเบียบข้างต้นมีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 • ให้ทุกหน่วยงานจัดระบบงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
			 รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้น
			 ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่น และการใช้ข้อมูลภายใน
			 หรือการส่งข้อมูลภายใน ให้กระท�ำได้เฉพาะผู้ที่จ�ำเป็น
			 ต้องรู้ หรือต้องใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้น
		 • ห้ามกรรมการและพนักงานท�ำรายการซื้อ ขาย โอน
			 หรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
			 ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก
			 โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระส�ำคัญต่อ
			 การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผย
			 ต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			 และตนได้ล่วงรู้มาในต�ำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้
		 ข้อเท็จจริง หรือการเป็นกรรมการหรือพนักงานของธนาคาร
			 และไม่ว่าการกระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์
			 ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน�ำข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผย
			 เพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์
		 • นอกเหนือจากการให้กรรมการ พนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
			 ระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป
			 และผูด้ �ำรงต�ำแหน่งระดับผูบ้ ริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
			 ในฝ่ายจัดการบัญชีหรือฝ่ายวางแผนการเงิน สายงาน
			 การเงินและควบคุม มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์
			 ที่ออกโดยธนาคาร และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
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			 หุ้นสามัญของธนาคาร ของตน ของคู่สมรส และของบุตร
			 ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลง
			 การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร และสัญญาซื้อขาย
			 ล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคารของบุคคลดังกล่าว
			 ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
		 และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านัน้ ตามทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการ
			 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และต้อง
			 ส�ำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม
			 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบด้วยแล้ว
			 ธนาคารยังก�ำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน
			 ที่เป็นสาระส�ำคัญ ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ต้องรายงาน
			 การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร และสัญญาซื้อขาย
			 ล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร ของตน
			 ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
			 ต่อหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงานของธนาคารด้วย
		 • ในการก�ำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา
			 ซื้อขายล่วงหน้า และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
			 ธนาคารได้ก�ำหนดช่วงระยะเวลาที่จ�ำกัดการซื้อขาย
			 หลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร และสัญญาซื้อขาย
			 ล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร ของกรรมการ
			 และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
			 ไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
			 ที่ออกโดยธนาคารและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
			 หุ้นสามัญของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนวันที่ธนาคาร
			 เปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการด�ำเนินงาน
			 รายไตรมาส จนถึงวันที่ 2 นับแต่วันที่ธนาคารเปิดเผย
			 ข้อมูลดังกล่าว และมีการแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์
			 ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ
			 และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบเป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่
			 ต้นปีและในทุกไตรมาสผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
			 รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
			 โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
			 ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
7. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วน
		 ได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท เพื่อ
		 รายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
		 ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
		 และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมี
		 การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลง
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		 ส่วนได้เสียของปี 2554 ต่อประธานกรรมการ และประธาน
		 กรรมการตรวจสอบทราบแล้ว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
ธนาคาร พนักงาน ทั้งของธนาคารและบริษัทย่อย และผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม
และสังคม โดยรวม ซึ่งรวมถึงการค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนด้วย
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ
ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคารและสือ่ ภายในของธนาคาร ได้แก่ วารสารกิจการสัมพันธ์
เครือธนาคารกสิกรไทย ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร
และกสิกรทีวี ซึ่งเป็นระบบสื่อสารโทรทัศน์วงจรปิดภายในองค์กร
เพื่อให้กรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดให้
หน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั งิ าน สายงานก�ำกับและตรวจสอบ มีหน้าที่
ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน และหน่วยงาน
ธรรมาภิบาลองค์การ ส�ำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการ
องค์การ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ของทัง้ องค์กร และรายงานผลให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทราบ
นอกจากนี้ ธนาคารมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ
สื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง
ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผย
บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล ธนาคารได้ก�ำหนด
นโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยก�ำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน กระบวนการ
จัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
ให้จ�ำกัดเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียน
เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณา
สั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และในกรณีที่ผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ธนาคารได้ก�ำหนดมาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย
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ผู้ถือหุ้น : ธนาคารมุ่งมั่นให้มีการด�ำเนินธุรกิจซึ่งมีผล
การด�ำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยค�ำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ธนาคารมีหน้าที่
ในการด�ำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม
และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธ�ำรงไว้
ซึ่งชื่อเสียงของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร : คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบถึง
อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งรับรู้ถึง
สิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
พนักงาน : พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
อย่างยิ่ง โดยธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ
และประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานสัมพันธ์กันกับความเจริญเติบโต
และความต้องการของธนาคาร ธนาคารพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
ให้มีความสามารถในระดับสูง และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ชัน้ น�ำทัว่ ไป นอกจากนัน้ ธนาคาร
มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�ำงานที่ดี
และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ด้วยความเคารพ
ในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน ธนาคาร
ให้ความส�ำคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน
เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่
พนักงานและบุตรพนักงาน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การจัดให้
มีการซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัย เป็นต้น
ลูกค้า : ธนาคารมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ครบถ้วน มีคุณภาพและบริการ
ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า โดยมีความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และให้
ความส�ำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า ธนาคารได้อธิบาย
ให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการทางการเงิน
ต่างๆ และเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
คู่ค้า : ธนาคารเล็งเห็นความส�ำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า
ตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติ
ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
คู่แข่ง : ธนาคารประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ : ธนาคารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตาม
ข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นกู้

และผู้ฝากเงิน นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าให้เข้าใจถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการใช้บริการทางการเงินอื่นที่มิใช่
การฝากเงิน
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม : ธนาคารในฐานะสถาบันการเงิน
ทีด่ �ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ธนาคารตระหนักดีวา่
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน คณะกรรมการธนาคารจึงได้ก�ำหนดแนวนโยบาย
การด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้
• การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วม
		 ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
• บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
		 ในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
		 และค�ำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคม
		 และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
• การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึง
		 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการอ�ำนวย
		 ความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้า
• การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคม
ธนาคารท�ำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็นกลาง โดยไม่
กระท�ำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด ธนาคาร
ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน
ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ธนาคารให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการเสนอข้อคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ในปี 2554 ได้จัดท�ำ
โครงการน�้ำใจไทย เกื้อกูลไทย เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมช่วยเหลือ
ฟื้นฟูประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โครงการ Green at Heart
“1 คน 1 ความคิด มีค่า 8 บาท เพื่อสร้างสีเขียวให้สังคม”
เพื่อให้พนักงานและชุมชนเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
รายละเอียดในหัวข้อ การด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
นอกจากนั้น ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ ดังนี้
ความยุติธรรม : ธนาคารเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรม
ต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร และพยายาม
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ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคาร
จึงมีการก�ำกับดูแลและก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของ
เครือธนาคารกสิกรไทยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส ทันการณ์ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ทางการ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้น
สังกัดส�ำนักบริหาร สายงานเลขาธิการองค์การขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2541 ซึ่งต่อมาในปี 2550 ได้มีการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างและชื่อหน่วยงานเป็นส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations Unit) สังกัดส�ำนักเลขานุการบริษัท โดยมี
เป้าหมายและภารกิจในการรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
มีหน้าที่จัดท�ำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปี เผยแพร่ข้อมูล
ธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้อย่าง
ถูกต้อง เท่าเทียม และทันเวลา เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีและความน่าเชื่อถือของธนาคารให้เกิดขึ้นกับนักลงทุน และให้
บริการแก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ส่วนบริหารความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น (Shareholder Relationship
Management Unit) สังกัดส�ำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่
ในการบริหารจัดการ ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
ได้มุ่งพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการสร้าง รักษา และเพิ่มความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารอันน�ำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของธนาคาร
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อย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความล�ำเอียง หรือสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คุณธรรม : ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ ด้าน
ความสามารถและเชี่ยวชาญในการประกอบการ : ธนาคาร
ด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยการผสมผสาน
วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ความพร้อมในการตอบสนอง : ธนาคารพร้อมให้การตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า ต่อสังคม ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคนิคและเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ : ธนาคารยึดมั่นใน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย และรับรองว่าการตัดสินใจ
ทางธุรกิจและการด�ำเนินกิจการจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดี
ของธนาคารและข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องพนักงาน เช่น การไม่ลว่ งละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยก�ำหนดนโยบายว่าด้วยเรื่อง
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านซอฟต์แวร์ ให้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่น�ำมาใช้
ในระบบสารสนเทศของธนาคาร ต้องได้รบั อนุญาตและมีลขิ สิทธิถ์ กู ต้อง
ตามกฎหมายเท่านั้น การห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจ โดยก�ำหนดในจรรยาบรรณของพนักงาน เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริการธุรกิจตอบรับ
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และความน่าเชื่อถือของธนาคารในฐานะองค์กรต้นแบบในการดูแล
และให้บริการผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ำกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
อาทิ การจัดเสวนาเพื่อให้ข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นและการลงทุน
การจัดท�ำจุลสารผู้ถือหุ้นรายไตรมาส เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ การลงทุน โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร
ทุกไตรมาส การจัดส่งเอกสารชี้แจงที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการให้
บริการด้านต่างๆ เช่น เช็คเงินปันผลตีคืน การเปลี่ยนใบหุ้น การใช้
บริการ e-Dividend ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี
ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำคัญของธนาคารนัน้ ธนาคารจัดให้มี
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเครือธนาคารกสิกรไทย และได้
ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว โดยก�ำหนดให้ประธานกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูป้ ระสานงานภูมิ ผูบ้ ริหารสูงสุด
ที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและควบคุม หรือเลขานุการบริษัท
สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่ส�ำคัญ
เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรืออาจ
มอบหมายให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องเป็นผูช้ แี้ จงก็ได้ ผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบหมาย
ให้ท�ำหน้าที่ Chief Investor Relations Officer มีอ�ำนาจใน
การแถลงข่าว เผยแพร่ขอ้ มูลทีม่ นี ยั ส�ำคัญของเครือธนาคารกสิกรไทย
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์เป็นผู้ด�ำเนินการ
โดยประสานงานกับเจ้าของข้อมูลโดยตรงในการเผยแพร่ข้อมูล
ส�ำคัญของเครือธนาคารกสิกรไทยผ่านสื่อมวลชน
ในปี 2554 ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเผยแพร่ผา่ นระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของธนาคาร
ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อ
ผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการธนาคารได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�ำปีด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสก่อนสอบทาน/
ตรวจสอบ งบการเงินผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบ และการเปิดเผย
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel II หลักการที่ 3 รวมถึงข้อมูลทีม่ ิใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินอื่น ได้แก่ ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ การก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และได้มี
การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนั้น ธนาคารได้จัดให้มีช่วงเวลาส�ำรอง 7 วันก่อนที่
ธนาคารจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวจะงดการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนไม่มีการรับนัดพบ
ให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/One-on-One Meeting)
หรือจัดประชุมแบบเป็นกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประกอบการของธนาคาร โดยนโยบายนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย
ที่ส�ำคัญของธนาคาร ที่มุ่งมั่นให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ของธนาคารสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของธนาคารที่มี
การด�ำเนินงานภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถ
เชื่อมั่นได้ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ทั่วถึง เท่าเทียม และโปร่งใส

บริการจายเงินปนผล
เขาบัญชีธนาคาร

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

Cash Benefit Transferred into Bank Account
Thailand Securities Depositor y Co., Ltd.

งาย… สะดวก… รวดเร็ว…
• เงินเขาบัญชี
•

ณ วันกำหนดจาย
ไดรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
เปนหลักฐานเหมือนเดิม

ไมเสียคาธรรมเนียมใดๆ
บริการนี้รวมถึง เงินปนผล ดอกเบี้ย
และสิทธิอื่นๆ ที่เปนตัวเงิน

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
www.tsd.co.th / TSD Call Center 0-2229-2888 / Email: TSDCallCenter@set.or.th

การให้บริการ e-Dividend และการเปลี่ยนใบหุ้นใหม่ของธนาคาร

การจัดประชุม Luncheon Talk ให้แก่ผู้จัดการกองทุน

รายงานประจำ�ปี 2554
การกำ�กับดูแลกิจการ

ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่ส�ำคัญ ธนาคาร
ได้ด�ำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		1) รายงานประจ�ำปี
		2) งบการเงินของธนาคาร
		3) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการธนาคาร และอื่นๆ
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์
5. นิตยสารและวารสาร
6. โทรทัศน์
รูปแบบการเข้าพบ
การพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting)
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)
การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย
(Group Analyst and Investor Meeting)
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Non-deal Roadshow)
รวม
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7. ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร
8. เว็บไซต์ธนาคาร (www.kasikornbankgroup.com)
		ซึ่งมีสี่ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
		และภาษาญี่ปุ่น
9. การพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว
		(Company Visit/One-on-One Meeting)
10. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ
		และต่างประเทศ (Non-deal Roadshow)
11. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
12. การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
13. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
รวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง
ในโอกาสต่างๆ ดังนี้
จำ�นวนครั้ง
150
38

จำ�นวนบริษัท
255
39

จำ�นวนราย
321
54

5
4
7
204

232
61
146
733

273
82
277
1,007

โดยในจ�ำนวนข้างต้นนี้ เป็นการเข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ จ�ำนวน 15 ครั้ง รวม 132 บริษัท หรือ 188 ราย
และมีบางบริษัทที่เข้าพบมากกว่า 1 รูปแบบ หรือมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละรูปแบบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการ
กองทุน ในงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน ณ ธนาคารกสิกรไทย
สำ�นักงานใหญ่

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน ณ ธนาคารกสิกรไทย
สำ�นักงานใหญ่
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รายงานประจำ�ปี 2554
การกำ�กับดูแลกิจการ

จากการด�ำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา งานนักลงทุน
สัมพันธ์ของธนาคารได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และนักลงทุนอย่างกว้างขวาง โดยได้รับรางวัล ดังนี้
• รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations)
		 และ Best Investor Relations by a Thai Company
		 ในโครงการ 1st Asian Excellence Recognition Awards
		 2011 ของวารสาร Corporate Governance Asia
• รางวัล Best for Investor Relations ในโครงการ
		 Corporate Governance Polls in Thailand ของวารสาร
		 Asiamoney
• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
		 (Best Investor Relations Award) ส�ำหรับบริษัท
		 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า
		 10,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards ประจ�ำปี
		 2554 ได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (2553 - 2554)
		 และได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 4 จัดโดย
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสาร
		 การเงินธนาคาร
• รางวัล IR ยอดเยี่ยมจากงาน SAA Awards for Listed
		 Companies 2011 ได้รับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จัดโดย
		 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อธนาคาร ได้ที่
Chief Investor Relations Officer :
โทรศัพท์ : 0 2470 2673 ถึง 4
โทรสาร : 0 2470 2680

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
(นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสถาบันไทยและต่างประเทศ) :
อีเมล : IR@kasikornbank.com
โทรศัพท์ : 0 2470 6900 ถึง 1, 0 2470 2659 ถึง 62
โทรสาร : 0 2470 2690
ส่วนบริหารความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น (นักลงทุนและผู้ถือหุ้นไทย) :
อีเมล : Shareholder_Relations@kasikornbank.com
โทรศัพท์ : 0 2470 2663 ถึง 7
โทรสาร : 0 2470 2747
ที่อยู่ :
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ ชั้น 33
ส�ำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140
เว็บไซต์ : www.kasikornbankgroup.com

ผู้บริหารธนาคารรับรางวัล IR ยอดเยี่ยม ในงาน SAA Awards for Listed Companies 2011
จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ผูบ้ ริหารธนาคารเป็นผูแ้ ทนรับมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำ�เร็จ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
ทีม่ คี วามเป็นเลิศต่อเนือ่ ง และรางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ ม ในงาน
SET Awards ประจำ�ปี 2554

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
ซึ่งตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 13 คน การเลือกตั้งกรรมการ
เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
กฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสม
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กับธุรกิจของธนาคาร โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ปัจจุบันประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1 คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5 คน
• กรรมการอิสระ
7 คน
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54 ของกรรมการทั้งคณะ
โดยมีกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันธนาคาร คือ
นายบรรยงค์ ล�่ำซ�ำ หรือ นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ หรือ นางสุจิตพรรณ
ล�่ำซ�ำ คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ พล.ต.อ. เภา สารสิน หรือ
นายศุกรีย์ แก้วเจริญ หรือ ดร.อภิชัย จันทรเสน รวมเป็นสองคน
และประทับตราส�ำคัญของธนาคาร
เลขานุการบริษัท
ธนาคารได้แต่งตั้ง นางธิดา สมะลาภา ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท
และท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้วย โดยมีส�ำนัก
เลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และเพื่อให้การบริหารงานของธนาคาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่
และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบ
		 และข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร ที่คณะกรรมการต้องทราบ
		 และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
		 รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก�ำหนดกฎหมาย
		 ที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไป
		 ตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุม
		 คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
		 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
4. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�ำปี
		 ของธนาคาร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม
		 คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
		 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
		 หรือผู้บริหาร และน�ำเสนอรายงานตามที่กฎหมายก�ำหนด

6.
		
		
7.
		
8.
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ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ำกับธนาคาร
ตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ
ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของธนาคาร
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร

การก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2554 มีมติอนุมัติปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร
ให้สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของ
การบริหารจัดการทีด่ ี ธนาคารจึงก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระทีเ่ ข้มงวด
กว่าหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
		 ทั้งหมดของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวม
		 การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
		 พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
		 ของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่
		 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
		 การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
		 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
		 ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
		 ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทย่อย
		 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
		 ธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
		 อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
		 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
		 กับธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจาก
		 การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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			 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการท�ำรายการ
		 ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือ
		 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
		 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
		 ให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
		 รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคาร
		 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่
		 ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่
20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณ
ภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการ
		 ที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
		 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม
		 และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
		 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทย่อย
		 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
		 ของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
		 หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
		 ของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
		 พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
		 การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
		 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร
		 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
		 ของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
		 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
		 ที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
		 หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
		 บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ
		 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
		 ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
		 อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
		 ของธนาคารหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
		 อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
โดยในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ส�ำหรับช่วงระยะ
เวลาย้อนหลัง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ในปี 2554 ถึงปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระรายใดที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร
การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของธนาคาร และในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ของธนาคารทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน
หนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะออกแบ่ง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น ออกจากต�ำแหน่ง
ก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากต�ำแหน่งไม่ได้
ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ ส�ำหรับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์การ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ�ำนวนบริษัท
ที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท และเป็นประธานกรรมการ กรรมการ
บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน
3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดข้อมูลการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แต่ละคนเปิดเผยไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการและผู้บริหาร และการด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารคนใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
เกิน 3 บริษัท และไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
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คนใดทีเ่ ป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูม้ อี �ำนาจ
12. นายฮิโรชิ โอตะ 		
		
ลงนามในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
		กรรมการอิสระ
13. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 		
		
การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 		กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร โดยธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ได้ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ การก�ำกับดูแลกิจการไว้อย่างชัดเจนใน
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการ และประธาน ของธนาคาร กรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
เจ้าหน้าที่บริหาร มีความเกี่ยวข้องกันในด้านใดก็ตาม คณะกรรมการ และมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารด้วยความเป็นอิสระ
ธนาคารจะแต่งตั้งกรรมการธนาคารที่มีอาวุโสคนหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการ และเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทั้งนี้
อิสระ ท�ำหน้าที่แทนประธานกรรมการ เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารถูกก�ำหนด
เฉพาะเรื่องที่ต้องด�ำเนินการโดยประธานกรรมการที่เป็นอิสระ
อย่างชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้
5.2 คณะกรรมการธนาคาร
1. ดูแลและจัดการธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
		และข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
2. ให้ความเห็นชอบภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก
ดังรายชื่อต่อไปนี้
		และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
1. นายบรรยงค์ ล�่ำซ�ำ		
3. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
		ประธานกรรมการ
		และอนุมัติในประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง และนโยบาย
2. พล.ต.อ. เภา สารสิน			
		ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย รวมทั้ง
		รองประธานกรรมการ
		พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมาย
3. นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ		
		
		การปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของธนาคาร และความคืบหน้า
4. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ		
			
		ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
		กรรมการ
		ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
5. นายสมชาย บุลสุข 			
		
5. ดูแลและพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะสั้น
		กรรมการอิสระ
		และระยะยาว
6. นางสุจิตพรรณ ล�่ำซ�ำ	 				
6. พิจารณามอบอ�ำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		กรรมการ
		และกรรมการผู้จัดการ มีอ�ำนาจด�ำเนินการในธุรกิจธนาคาร
7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
		ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน และงบประมาณ
		กรรมการอิสระ
		ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้ด�ำเนินการในโครงการ
8. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
		
		ต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
		กรรมการอิสระ
		ที่เกินกว่าอ�ำนาจด�ำเนินการที่ได้ก�ำหนดไว้
9. ดร.อภิชัย จันทรเสน		
		
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
		กรรมการ
		และแผนพัฒนาผูบ้ ริหาร รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทน สรรหา
และก�ำหนดผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ
10. นางเอลิซาเบธ แซม			
		
		ผู้จัดการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
		กรรมการอิสระ
		บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ ดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการ
11. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
		
		ที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
		กรรมการอิสระ
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8. ดูแลก�ำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
		และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
9. ดูแลให้มีการก�ำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน
		และผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ท�ำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
10. อนุมัติงบการเงินประจ�ำไตรมาส รายงวด และประจ�ำปี
		และดูแลให้มีการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
		ที่รับรองทั่วไป
11. ดูแลให้มีเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอ รวมถึงกระบวนการ
		ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่เหมาะสม
		เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
12. ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่างๆ กับผู้มีส่วนได้เสีย
		ของธนาคารและสาธารณชน
การสรรหากรรมการ
ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
อัตราค่าตอบแทนท�ำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน จ�ำนวน
และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม และเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดกฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น ข้อบังคับของธนาคาร
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. พิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
		 ในการแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการสถาบันการเงิน ตามหลักเกณฑ์
		 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
		 ก�ำกับตลาดทุน และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานตามแบบสอบถามคุณสมบัติกรรมการของสถาบัน
		 การเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
		 เบื้องต้นตามที่ธนาคารก�ำหนด
ทั้งนี้ ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ได้ตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารก�ำหนด โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจเสนอให้คณะกรรมการธนาคารจัดตัง้
คณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการธนาคารหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อท�ำหน้าที่สรรหากรรมการได้ และในกรณีที่
ผลการคัดเลือกไม่มีบุคคลที่เหมาะสม จะด�ำเนินกระบวนการสรรหา
หรือรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติใหม่ ส�ำหรับการคัดเลือก
กรรมการอิสระ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตรา

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ทางการอื่นที่ก�ำกับดูแลธนาคาร โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ตามที่ธนาคารก�ำหนด และเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนน�ำชื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้ง
กรรมการที่ถึงก�ำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
เมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแล้ว ส�ำนักเลขานุการบริษัท
จะด�ำเนินการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็น
การแต่งตั้งกรรมการที่ถึงก�ำหนดออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่
หรือแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง และในกรณีที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยไม่เห็นชอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนจะด�ำเนินกระบวนการสรรหากรรมการใหม่
ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ กรณี
แต่งตั้งกรรมการที่ถึงก�ำหนดออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการใหม่
หรือภายหลังธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ
กรณีแต่งตัง้ กรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ส�ำนักเลขานุการบริษทั จะด�ำเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงกรรมการ
และรายงานต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก�ำหนด
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
		 เจ็ดคนและไม่เกินสิบแปดคน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
		 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
		 และเป็นกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่
		 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร
		 หรือไม่ก็ได้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการ
		 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
		 1) การเลือกตั้งกรรมการจะก�ำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคล
		 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
			 โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
		 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องใช้คะแนนเสียงของตน
			 ที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
		 4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามล�ำดับ
			 ลงมา แต่ไม่เกินจ�ำนวนต�ำแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้น
			 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
		 5) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียง
			 เท่ากัน ส�ำหรับล�ำดับสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุม
			 ลงคะแนนเสียงชี้ขาด
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของธนาคาร
ทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน
หนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้กรรมการ
ซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากต�ำแหน่งก่อน
และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากต�ำแหน่งไม่ได้
ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
กรรมการย่อมพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ยื่นใบลา
ออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงก�ำหนด ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
หรือที่ประชุมลงมติให้ถอดถอนจากต�ำแหน่ง หรือขาด
คุณสมบัติตามที่ธนาคารก�ำหนด
หากต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก�ำหนดไว้ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน และบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด�ำรงต�ำแหน่งแทน

การมอบอ�ำนาจโดยคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคาร โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ได้ท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้ประสานงานภูมิ* 2 ใน 4 คน เป็นผู้มีอ�ำนาจ
กระท�ำการแทนหรือในนามธนาคาร เพื่อการด�ำเนินกิจการใดๆ
ทั้งปวงของธนาคาร ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
โดยสามารถมอบอ�ำนาจช่วงให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในธนาคาร เป็นผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนหรือในนามธนาคารได้
ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และในกรณีที่ต้อง
ท�ำธุรกรรมใดสูงกว่าวงเงินดังกล่าว ให้น�ำเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติวงเงินเป็นการเฉพาะส�ำหรับธุรกรรมนั้น

* คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติจัดโครงสร้างภายในธนาคาร โดยแบ่งเป็น 4 ภูมิ
คือ ด้านธุรกิจ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทรัพยากร
โดยมีรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทำ�หน้าที่ผู้ประสานงานภูมิแต่ละด้าน
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นอกเหนือจากการมอบอ�ำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานกระท�ำการแทน
หรือในนามธนาคารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ธนาคารได้จัดท�ำหลักเกณฑ์
และตารางการใช้อ�ำนาจด�ำเนินการภายในธนาคาร เพื่อกระจาย
อ�ำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ สามารถ
ปฏิบัติงาน และตัดสินใจในงานภายในธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความคล่องตัว ภายใต้ระบบการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งได้
แยกอ�ำนาจด�ำเนินการภายในธนาคารไว้ 3 ประเภท คือ
1. อ�ำนาจด�ำเนินการที่มีผู้ใช้หลายสังกัด
2. อ�ำนาจด�ำเนินการภายในฝ่าย/ส�ำนัก
3. อ�ำนาจด�ำเนินการของสาขา
หลักการ
การก�ำหนดรูปแบบและเนื้อหาของการจัดท�ำอ�ำนาจด�ำเนินการ
ภายในธนาคาร มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. เป็นการกระจายอ�ำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ประสานงานภูมิ ในการบริหาร
		 และด�ำเนินกิจการต่างๆ ภายในธนาคารให้กับผู้บริหาร
		 ในล�ำดับถัดไป ตามความเหมาะสม
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
		 หรือผู้ประสานงานภูมิ 2 ใน 4 คน ได้รับมอบหมาย
		 จากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นผู้ลงนามในหลักเกณฑ์
		 และตารางแสดงการใช้อ�ำนาจด�ำเนินการภายในธนาคาร
3. อ�ำนาจด�ำเนินการภายในธนาคารในที่นี้ หมายรวมถึง
		 1) อ�ำนาจด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการอนุมัติและสั่งการ ซึ่งมีทั้ง
		
ก�ำหนดเป็นวงเงิน และไม่ก�ำหนดวงเงิน เพือ่ การบริหารงาน
			 ภายในฝ่าย/หน่วยงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
		 2) อ�ำนาจด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย จะต้อง
			 เป็นไปภายในวงเงินงบประมาณของธนาคารที่ผ่าน
			 การพิจารณาและได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
4. เพื่อให้ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงจ�ำแนก
		 อ�ำนาจด�ำเนินการภายในธนาคารตามลักษณะงาน ดังนี้
		 1) อ�ำนาจด�ำเนินการที่มีผู้ใช้หลายสังกัด เป็นอ�ำนาจ
			 ด�ำเนินการที่ไม่ระบุเฉพาะฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่ง
			 แต่จะระบุตามลักษณะของงาน ซึ่งผู้ใช้อ�ำนาจดังกล่าว
			 จะเป็นระดับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
			 ผู้จัดการ ผู้ประสานงานภูมิ ผู้บริหารสายงาน
			 ผู้บริหารฝ่าย ลงไปถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
			 ที่อยู่ตามฝ่ายงาน/หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
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			 (1) อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
			 (2) อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
			 (3) อ�ำนาจด�ำเนินการในการก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยน/
				 ลดค่าธรรมเนียม/ลดอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจ
				 ในประเทศและต่างประเทศ
			 (4) อ�ำนาจคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ
			 (5) อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริการลูกค้า
			 (6) อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับการหัก/ปิดบัญชี
				เพื่อช�ำระหนี้
			 (7) อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
			 (8) อ�ำนาจลงนามในหนังสือเพือ่ ขออนุญาตด�ำเนินการ
				ทุกประเภทต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
				หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ
			 (9) อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา
			 (10) อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
			 (11) อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหาย
				ให้กับลูกค้า หรือบุคคลภายนอก
			 (12) อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้พนักงาน
				ไปเป็นวิทยากร
			 (13) อ�ำนาจด�ำเนินการด้านเครดิตและอ�ำนาจด�ำเนินการ
				ในการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
			 (14) อ�ำนาจด�ำเนินการเกีย่ วกับการอนุมตั อิ ตั ราดอกเบีย้
				ให้กับลูกค้าบุคคล ในอัตราที่ท�ำให้ขาดทุน
			 (15) อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ
		 2) อ�ำนาจด�ำเนินการภายในฝ่าย เป็นอ�ำนาจด�ำเนินการ
			 ทีก่ �ำหนดให้เฉพาะแต่ละฝ่ายงาน เฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
			 กับธุรกรรมหรือภารกิจของฝ่ายนัน้ ๆ โดยก�ำหนดอ�ำนาจ
ให้ตงั้ แต่ระดับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
		
			 ผูป้ ระสานงานภูมิ ผูบ้ ริหารสายงาน ผูบ้ ริหารฝ่ายลงไปถึง
			 ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายในฝ่ายนั้น เพื่อพิจารณา
			 ใช้อ�ำนาจตามขอบเขตความรับผิดชอบ
		 3) อ�ำนาจด�ำเนินการของสาขา เป็นอ�ำนาจด�ำเนินการ
			 ที่ก�ำหนดให้เฉพาะสาขาส�ำนัก/สาขาของธนาคาร
			 เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผู้บริหารเครือข่ายฯ
			 ผู้จัดการเขต ผู้จัดการสาขา และผู้ปฏิบัติงานในระดับ
			 ต�ำแหน่งต่างๆ ภายในสาขาส�ำนัก/สาขา ได้รับ
			 มอบหมายให้ใช้อ�ำนาจตามขอบเขตความรับผิดชอบ
5. การใช้อ�ำนาจด�ำเนินการภายในธนาคารดังกล่าว ธนาคาร
		 ได้ก�ำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์และตารางแสดงการใช้อ�ำนาจ

		 ด�ำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตาม
		 ภายใต้กรอบอ�ำนาจและขอบเขตของการบริหารความเสี่ยง
		 ที่ได้รับอนุมัติ
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้า
ในแต่ละปี โดยปกติจะก�ำหนดทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนงานได้อย่างต่อเนื่อง และแจ้งก�ำหนดวันประชุมทั้งปี
ให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือ
เชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ
ที่มีสารสนเทศส�ำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็น
เร่งด่วน โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่
วาระการประชุมได้ ทั้งนี้ วาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็น
หมวดหมู่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงาน
เป็นประจ�ำ ซึ่งการก�ำหนดวาระจะผ่านการพิจารณาของประธาน
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลา
ในการประชุมอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ และมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบ
นโยบายโดยตรง สามารถน�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคาร
ได้จัดให้มีระบบการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Teleconference)
ส�ำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และยัง
จัดให้มีระบบแปลส�ำหรับกรรมการชาวต่างชาติตลอดการประชุมด้วย
นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ครอบคลุมสาระส�ำคัญอย่างครบถ้วน แล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารเข้าร่วมอยู่ในการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิด
โอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร
เรื่องที่อยู่ในความสนใจ รวมถึงประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่
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บริหารและกรรมการผู้จัดการ และแจ้งผลการประชุมให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบด้วย
ในปี 2554 ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
รวม 12 ครั้ง และประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง ในเดือน
สิงหาคม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผย
ไว้ในหัวข้อ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2554
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนหนึ่ง
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร โดยในปี 2554 ประกอบด้วย
1. นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
2. นายเฉลียว อยู่วิทยา
3. นายวิลเลียม มาร์ค เอวานส์
4. ดร.เถียน ซู่หนิง
หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการธนาคาร ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อาทิ นโยบาย
ของธนาคาร เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่วางไว้
รวมทั้งกิจการส�ำคัญอื่นๆ ที่หากท�ำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความช�ำนาญ
ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษา
และกลั่นกรองเรื่องส�ำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ตั้งคณะจัดการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของธนาคารจ�ำนวนหนึ่ง
เพื่อจัดการงานและด�ำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด และได้แต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษา
แก่คณะจัดการ มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำตามที่คณะกรรมการ
ธนาคารเห็นสมควร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ�ำนวน
14 คณะ เพือ่ พิจารณาและกลัน่ กรองงานในขอบข่ายทีค่ ณะอนุกรรมการ
คณะต่างๆ รับผิดชอบ

237

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา
กีระนันทน์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะ
สามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
		 ประธานกรรมการ
2 นายสมชาย บุลสุข			
		
		 กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์			
		 กรรมการ
4. นางเอลิซาเบธ แซม					
		 กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง
และทบทวนการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม�่ำเสมอ โดยในปี 2554 ได้ประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินประจ�ำไตรมาส งวดหกเดือน
		 และประจ�ำปี กับสายงานการเงินและควบคุมของธนาคาร
		 และสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคารเพื่อให้มั่นใจ
		 เท่าที่จะท�ำได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะ
		 ทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตาม
		 มาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
		 กับการธนาคาร
2. สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ
		 บริหารความเสี่ยง กับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
		 ของธนาคาร และหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
		 และผู้สอบบัญชีของธนาคาร
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3.
		
4.
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ดูแลการทบทวนสินทรัพย์เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
และมีการด�ำเนินการอย่างเป็นอิสระ
สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
และมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
5. สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบควบคุม
		 ภายใน และสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบ
		 ภายในว่าได้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบ
		 ภายใน ซึ่งรวมถึงอนุมัติและทบทวนแผนการตรวจสอบ
		 ประจ�ำปี สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอ
		 ของทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่จ�ำเป็น และพิจารณา
		 ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
		 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
		 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
		 พิจารณา คัดเลือก เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร
		 ในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่
		 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในแต่ละปี รวมถึงค่าธรรมเนียม
		 การสอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
		 ฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 และข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า
		 รายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการ
		 ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
		 ผลประโยชน์ หรือการปฏิบัติการอื่นของธนาคารที่มี
		 ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
9. ด�ำเนินการให้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นเมื่อได้รับทราบ
		 รายงานจากผู้สอบบัญชีกรณีที่ผู้สอบบัญชี พบพฤติการณ์
		 อันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
		 ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร
		 ของธนาคาร และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
		 ผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
		 และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
		 จากผู้สอบบัญชี
10. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย
		ที่ส่งถึงคณะกรรมการธนาคาร

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการก�ำหนด หรือคณะกรรมการ
		ธนาคารมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
12. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
		คณะกรรมการธนาคารหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง
		และจัดท�ำรายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
		รวมถึงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
		ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผย
		ไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
13. ปรึกษาและหารือกับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
		ในสิ่งหรือกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่า
		มีความเกีย่ วข้องกับหน้าทีก่ ารดูแลตามข้อบังคับคณะกรรมการ
		ตรวจสอบและการดูแลตามนโยบายการก�ำกับแบบรวมกลุ่ม
14. ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
		อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยน�ำค่าประเมิน หรือข้อคิดเห็น
		ของประธานกรรมการธนาคารมาประกอบการพิจารณา
2. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการตั้งแต่ปี 2545 มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในปี 2554
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
4 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ
2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. พล.ต.อ. เภา สารสิน			
		
		 ประธานกรรมการ
2. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
		
		 กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
		
		 กรรมการ
4. นายฮิโรชิ โอตะ 		
			
		 กรรมการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ
4 ครั้ง โดยในปี 2554 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการได้ประชุม
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2554
การกำ�กับดูแลกิจการ

1. ก�ำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ส�ำคัญของกระบวนการ
		ก�ำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมส�ำหรับธนาคาร
2. พัฒนาและประกาศก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ ป็นเลิศ
3. จัดท�ำจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
		ของพนักงานธนาคาร และจัดพิมพ์เผยแพร่หรือสื่อ
		ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้
		เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
4. พัฒนาและจัดท�ำแผนการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามหลัก
		การก�ำกับดูแลกิจการที่ประกาศก�ำหนด
5. ทบทวนข้อความประกาศเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		เพื่อการจัดท�ำและเสนอรายงานของธนาคาร
6. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับคณะกรรมการ
		ธนาคาร หรือเสนอการก�ำหนดข้อบังคับคณะกรรมการ
		ธนาคาร และคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
7. เสนอแนะข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
		ธุรกิจของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร
		และพนักงานของธนาคาร
8. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีใ่ ช้ปฏิบตั ใิ ห้มคี วามต่อเนือ่ งและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร
9. ทบทวนและเสนอประกาศข้อความเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
		กิจการที่ดีของธนาคารที่ออกสู่สาธารณะ
10. ดูแลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
		และสังคม
11. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับ
		การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และให้ความเห็น
		ในแนวปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตาม
		ความเหมาะสม
12. ดูแลให้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 2545 มีวาระด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยปัจจุบัน คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน
4 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมชาย บุลสุข		
		 ประธานกรรมการ
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2. ดร.อภิชัย จันทรเสน
		 กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
		 กรรมการ
4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
		 กรรมการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง โดยในปี 2554 คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน ได้ประชุมรวม 6 ครั้ง
และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ธนาคาร ดังนี้
1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธาน
		 เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อน�ำเสนอ
		 คณะกรรมการธนาคารเกีย่ วกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
		 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการท�ำธุรกิจของธนาคาร
2. สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร
		 ระดับสูงในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์
		 ที่จะได้รับการพิจารณาได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ
3. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอ
		 คณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับรองและจัดการให้มีสิ่งจูงใจ
		 ด�ำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ รวมถึงให้ค�ำเสนอแนะ
		 ถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ตา่ งๆ แก่ผบู้ ริหาร
		 ระดับสูงของธนาคาร
4. ก�ำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธาน
		 เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงผลประโยชน์
		 ตอบแทน การสรรหาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการ
		 ธนาคาร เพื่อพิจารณาผู้สืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
		 บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เมื่อถึงคราวจ�ำเป็น
5. ทบทวนสัดส่วน จ�ำนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการ
		 ธนาคาร รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ
		 ธนาคาร และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ
		 เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการธนาคาร
		 เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำ�ปี 2554
การกำ�กับดูแลกิจการ

การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
มีหน้าที่สรรหา คัดเลือก หรือรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ในต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีต�ำแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามกระบวนการสรรหา และเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป ส�ำหรับการแต่งตั้ง
ผู้บริหารในระดับต�่ำกว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน
ร่วมกับฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาคัดเลือก
กลั่นกรอง ก่อนน�ำเสนอต่อผู้ประสานงานภูมิ และอนุมัติโดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้เปลี่ยนสถานะของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ เป็นคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์การ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 มีวาระด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 7 คน โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การมีสมาชิกจ�ำนวน 14 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน
และผู้บริหาร 11 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
		 ประธาน
2. นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ	
		 สมาชิก
3. นางสุจิตพรรณ ล�่ำซ�ำ	
		 สมาชิก
4. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
		 สมาชิก
5. นายปรีดี ดาวฉาย
		 สมาชิก
6. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
		สมาชิก
7. นายกฤษฎา ล�่ำซ�ำ	
		สมาชิก
8. นายธิติ ตันติกุลานันท์
		สมาชิก

9. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
		สมาชิก
10. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
		สมาชิก
11. นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
		สมาชิก
12. นายจงรัก รัตนเพียร
		สมาชิก
13. นายอาจ วิเชียรเจริญ
		สมาชิก
14. นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์
		สมาชิก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การมีการประชุมไม่น้อยกว่า
เดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การ
ได้ประชุมรวม 12 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการก�ำหนดมาตรการป้องกัน
และจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
และมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้ ตลอดจน
การจัดท�ำรายงานบริหารความเสี่ยง
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. มีอ�ำนาจตัดสินใจในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
		 ขอบเขตความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ และมีอ�ำนาจ
		 ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทาง
		 การเงิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
		 ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ทั้งนี้ ต้องครอบคลุม
		 ความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต
		 ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
		 หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยส�ำคัญต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
3. ก�ำหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์การและทรัพยากรที่ใช้
		 ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบาย
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4.
		
		
5.
		
		
		
		

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
ก�ำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่ก�ำหนด (Risk Limit)
ในมิติต่างๆ ที่มีความส�ำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณา
ก�ำกับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวม
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้น�ำไป
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม

5. กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และโดยมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2543 ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง
กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยในปี 2554 ประกอบด้วย
กรรมการ 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบรรยงค์ ล�่ำซ�ำ
2. พล.ต.อ. เภา สารสิน
3. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
4. ดร.อภิชัย จันทรเสน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการทีป่ รึกษาแก่คณะจัดการ
1. ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่คณะจัดการ ตามที่คณะกรรมการ
		 ธนาคารเห็นสมควร
2. ดูแลให้ธนาคารมีการจัดการและด�ำเนินกิจการต่างๆ
		 อย่างมีประสิทธิภาพ
6. คณะจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และโดยมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2543 ได้อนุมัติจัดตั้ง
คณะจัดการ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และพนักงานของธนาคารจ�ำนวนหนึ่ง โดยในปี 2554
ประกอบด้วยสมาชิก 16 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ			
		ประธาน
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
		สมาชิก
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3. นายปรีดี ดาวฉาย		
		สมาชิก
4. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
		สมาชิก
5. นายกฤษฎา ล�่ำซ�ำ		
		สมาชิก
6. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์
		สมาชิก
7. นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา		
		สมาชิก
8. นายประสพสุข ด�ำรงชิตานนท์
		สมาชิก
9. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
		สมาชิก
10. ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย
		สมาชิก
11. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
		สมาชิก
12. นายวศิน วณิชย์วรนันต์
		สมาชิก
13. นายอ�ำพล โพธิ์โลหะกุล
		สมาชิก
14. นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
		สมาชิก
15. นายสมคิด จิรานันตรัตน์
		สมาชิก
16. นายพิพิธ เอนกนิธิ			
		สมาชิก
คณะจัดการมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยในปี 2554
คณะจัดการได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะจัดการ
คณะจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับ
คณะจัดการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. จัดการงาน และด�ำเนินกิจการของธนาคารตามที่
		 คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด หรือได้รับอนุมัติจาก
		 คณะกรรมการธนาคารให้ด�ำเนินการเฉพาะกรณี

242

รายงานประจำ�ปี 2554
การกำ�กับดูแลกิจการ

2. บริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานทีก่ �ำหนดไว้
3. ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบอ�ำนาจ
		 และตามที่ก�ำหนดในอ�ำนาจด�ำเนินการของธนาคาร
4. ประธานคณะจัดการต้องจัดส่งรายงานการประชุม
		 คณะจัดการ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
		 รับทราบถึงกิจการที่คณะจัดการได้ท�ำไปแล้ว อย่างไรก็ดี
		 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร เรื่องที่หากท�ำไปแล้ว
		 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�ำคัญแก่กิจการของธนาคาร
		 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการ
		 ธนาคารเองหรือจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร
		 และเรื่องที่คณะจัดการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็น
		 รายเรือ่ ง หรือตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
		 ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารก่อน
5. ด�ำเนินกิจกรรมตามที่ก�ำหนด เพื่อบริหารธนาคารให้ประสบ
		 ความส�ำเร็จ บรรลุเป้าหมายของธนาคาร ซึ่งรวมถึง
		 1) จัดท�ำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทาง
			 การเงินและนโยบายที่ส�ำคัญของธนาคาร และน�ำเสนอ
			 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 2) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจ�ำปี งบประมาณ
			 ค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึง
			 สิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่ส�ำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
			 รวมถึงโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงิน
			 ที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด และน�ำเสนอต่อ
			 คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 3) พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้
			 ในอ�ำนาจด�ำเนินการ หรือได้รับมอบอ�ำนาจจาก
			 คณะกรรมการธนาคาร
		 4) พิจารณาทบทวนอ�ำนาจด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ
			 ตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางการมอบอ�ำนาจและน�ำเสนอ
			 ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 5) จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้น
			 และวัตถุประสงค์ในระยะยาว
		 6) พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ด�ำเนินไปตามกลยุทธ์
			 ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
			 และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
		 7) ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับ
			 ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร และความก้าวหน้า
			 ในการด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร

		 8) ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับ
			 การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่ธนาคาร
			 ก�ำหนด รวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
			 และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย
			 ที่เกี่ยวข้อง
		 9) สอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ริเริ่มใหม่ที่ส�ำคัญ
			 และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณา
			 ติดตามและอนุมัติ
		 10) ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ
			 ตามความจ�ำเป็นในแต่ละครั้ง ตามอ�ำนาจที่ได้รับ
			 มอบหมาย
7. คณะอนุกรรมการธนาคาร
คณะอนุกรรมการธนาคารมีหน้าที่ในการพิจารณา
และจัดการในเรื่องต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อธนาคาร
ธนาคารได้พิจารณาทบทวนและได้อนุมัติให้มีคณะอนุกรรมการ
คณะต่างๆ ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วย 14 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
3. คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนี้บรรษัท
		และผู้ประกอบการขนาดกลาง
4. คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนี้
		ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการ
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
6. คณะอนุกรรมการพิจารณาก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์
		ลูกค้าธุรกิจ
7. คณะอนุกรรมการพิจารณาก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์
		ลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ
8. คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต
9. คณะอนุกรรมการก�ำกับการจัดการข้อมูล
10. คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนด้านเทคโนโลยี
		สารสนเทศ
11. คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดหา
12. คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน
13. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
14. คณะอนุกรรมการบริหารกระบวนการเครดิต
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2554
(หน่วย : ครั้ง)

รายนามคณะกรรมการธนาคาร

นายบรรยงค์ ลํ่าซำ�
พล.ต.อ. เภา สารสิน
นายบัณฑูร ลํ่าซำ�
นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร(1)
นายสมชาย บุลสุข
นางสุจิตพรรณ ลํ่าซำ�
ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์(2)
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์(3)
ดร.อภิชัย จันทรเสน(4)
นางเอลิซาเบธ แซม
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
นายฮิโรชิ โอตะ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร(5)

คณะกรรมการ
(ประชุมทั้งหมด
12 ครั้ง)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการ
บริ
ตรวจสอบ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร กำ�กับดูแลกิจการ หารความเสี่ยง
องค์การ
(ประชุมทั้งหมด
(ประชุมทั้งหมด (ประชุมทั้งหมด
(ประชุมทั้งหมด
12 ครั้ง)
1 ครั้ง)
5 ครัง้ )
12 ครั้ง)

12
1
11
1
5
11 			
7
11
1
4
11
6
- 			
6
12
1 			
11
12
1 		
7
12
1 			
12
12
1
5		
3
12
1				
10
1 			
12
11
1 				
12
1
5
10
1				

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และกำ�หนด
อัตราค่าตอบแทน
(ประชุมทั้งหมด
6 ครั้ง)

6

6
6
4

หมายเหตุ : (1) ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554
(2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554
(3) ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554
(4) ดร.อภิชัย จันทรเสน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554
(5) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554
• จำ�นวนคณะกรรมการแต่ละคณะ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) :
			
คณะกรรมการธนาคาร
จำ�นวน 13 คน
			
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
จำ�นวน 4 คน
			
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
จำ�นวน 14 คน (เป็นกรรมการธนาคาร 3 คน)		
			
คณะกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวน 4 คน
			
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน
จำ�นวน 4 คน
• รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference ของแต่ละคณะ :
คณะกรรมการธนาคาร
นางสุจิตพรรณ ลํ่าซำ�
จำ�นวน 7 ครั้ง
			
นางเอลิซาเบธ แซม
จำ�นวน 5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ นางสุจิตพรรณ ลํ่าซำ�
จำ�นวน 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
นางเอลิซาเบธ แซม
จำ�นวน 10 ครั้ง
• กรรมการ 3 คน ได้แก่ นางสุจิตพรรณ ลํ่าซำ� นางเอลิซาเบธ แซม และนายฮิโรชิ โอตะ เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
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5.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การท�ำงาน เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบภารกิจ วิสยั ทัศน์
ค่านิยมหลัก กลยุทธ์ และอนุมตั ิในประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับทิศทางและ
นโยบายการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี และก�ำกับดูแล
ให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจ
ทีก่ �ำหนดอย่างมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และร่วมกับฝ่ายจัดการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อก้าวไปสู่
การมีผลการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึง
สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น สอดคล้องกับ
ภารกิจ วิสัยทัศน์ และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ได้อนุมตั ิ ประกาศใช้ และมีการทบทวนนโยบาย
และการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวให้มคี วามเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
รวมถึงส่งเสริมให้เครือธนาคารกสิกรไทยมีหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีเช่นกัน โดยมีจุดมุ่งหมายอันส�ำคัญเพื่อให้ใช้เป็นหลักใน
การก�ำกับดูแลกิจการ และได้สื่อความผ่านกิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับ
ดูแลกิจการไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น
ถึงความยึดมั่นของคณะกรรมการในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลัก
ของกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ อันประกอบด้วย
• ความซื่อสัตย์
• ความโปร่งใส
• ความเป็นอิสระ
• ความรับผิดรับชอบ

• ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
• ความเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยหลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารมีเนื้อหาครอบคลุม
ถึงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร องค์ประกอบคณะกรรมการ
ธนาคาร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน นโยบายในการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน แนวปฏิบัติในกรณีที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และสัมพันธภาพของผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียด
ของหลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.kasikornbankgroup.com) ภายใต้หัวข้อ
นักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารดังกล่าว
ยังครอบคลุมถึงภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก จรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน นอกจากนี้
ยังครอบคลุมถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ซึ่งครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย
โดยสะท้อนถึงแนวทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของธนาคาร ที่จะท�ำให้
มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ด�ำเนินการตามแนวทางของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2554 ธนาคารได้มีการประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และได้มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวแล้ว ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติปรับปรุง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารลงวันที่ 4 มกราคม 2554
เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทางการ
และแนวปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ ธนาคารได้เผยแพร่หนังสือการก�ำกับ
ดูแลกิจการเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งได้รวบรวมสรุปสาระส�ำคัญ
และหลักปฏิบัติต่างๆ ในการเสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
แก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
กรรมการทุกคนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร คณะกรรมการ
ธนาคารมีการดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน การตัดสินใจ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นธรรม นอกจากนั้น ธนาคารยังยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
ธนาคารและพนักงานต้องยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
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ในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และค�ำนึงถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคารให้ความส�ำคัญในการมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือและสนับสนุนการด�ำเนินโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์
สังคมและสิง่ แวดล้อม และดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรเห็นความส�ำคัญ
ของการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
การรักษามาตรฐานและพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้าง
ให้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยในปี 2554
ได้ด�ำเนินการดังนี้
• การให้พนักงานลงนามรับทราบจรรยาบรรณของพนักงาน
• การปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ ในหัวข้อเกี่ยวกับ
		 หลักการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของพนักงาน
		 เพื่อความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 9 รุ่น
• การสื่อให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
		 ของพนักงาน และหลักการก�ำกับดูแลกิจการในฐานข้อมูล
		 การก�ำกับดูแลกิจการที่อยู่ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
• การสื่อให้พนักงานรับทราบผ่านละครสั้นช่วงคั่นรายการ
		 (Filler) และค�ำคมหลังข่าว เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
		 ตามจรรยาบรรณของพนักงาน เผยแพร่ผ่านระบบสื่อสาร
		 โทรทัศน์วงจรปิดภายในองค์กร เพื่อให้มีความเข้าใจ
		 และปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
• การสื่อความผ่านสื่อ “กิจการสัมพันธ์” ซึ่งเป็นวารสารภายใน
		 องค์กร ในรูปบทความเกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
		 และจรรยาบรรณของพนักงาน

•
		
		
		
•
		
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		

การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในหัวข้อหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้ของธนาคาร

บทความเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในวารสารภายในของธนาคาร
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การเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ภายในองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการในหน้าแรก (Welcome Page)
และค�ำคมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน
การสื่อให้กรรมการและพนักงานได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การจัดท�ำจุลสารเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารทราบความเคลื่อนไหว
ในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งธนาคารและบริษัทภายนอก
และเผยแพร่ในฐานข้อมูลการก�ำกับดูแลกิจการที่อยู่
ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงาน
ได้รับทราบ
การสื่อความให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติในการรับ
ของขวัญตามจรรยาบรรณของพนักงาน
การจัดท�ำโครงการ CG Visit แก่เลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน เพือ่ ให้ค�ำปรึกษา ข้อเสนอแนะ
และสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ได้อย่างครบถ้วน
การริเริ่มโครงการ KGroup CG Index เพื่อใช้เป็นดัชนี
ในการติดตามและวัดผลด้านธรรมาภิบาลของธนาคาร
บริษัทการเงินในเครือธนาคารกสิกรไทย และบริษัทให้บริการ
สนับสนุนงานต่อเครือธนาคารกสิกรไทย
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จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้จัดท�ำจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และ
จรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) ส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่
ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้
กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคารบนพื้นฐานของ
การมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ ตลอดจนธ�ำรงไว้ซึ่งแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อพัฒนาองค์กร
สู่ระดับมาตรฐานสากล และเผยแพร่บนเว็บไซต์และฐานข้อมูล
ภายในของธนาคาร
ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการน�ำเสนอสินค้า
		ที่มีคุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า
2. มุ่งมั่นให้มีผลการด�ำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง
3. พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
		ธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ
		และประสบการณ์ มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
		และให้ผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�ำทั่วไป
4. ยึดมั่นและปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็นกลาง
		มุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ยึดมั่นจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
		สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ ด้าน

7. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการปกป้องรักษาข้อมูล
		ความลับของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
8. ด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
		และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
		โดยการผสมผสานวิธีการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
9. ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น
10. ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั และรับรอง
		ว่าการตัดสินใจทางธุรกิจและการด�ำเนินกิจการจะเป็นไป
		ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
		ตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของธนาคารและข้อพึงปฏิบัติ
		ที่ดีของพนักงาน
จรรยาบรรณของพนักงาน ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ ได้แก่
(1) หลักการและคุณค่าหลักทีธ่ นาคารมุง่ หวัง (2) การเคารพกฎหมาย
บ้านเมืองและรักษากฎระเบียบของธนาคาร (3) สัมพันธภาพกับลูกค้า
(4) สัมพันธภาพกับสังคม (5) สัมพันธภาพกับพนักงาน (6) นโยบาย
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (7) การรักษาความลับ (8) ความครบถ้วน
และความถูกต้องของข้อมูลของธนาคาร (9) การใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (10) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(11) สินบนและสิ่งจูงใจ (12) กิจกรรมและการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (13) ของขวัญและผลประโยชน์ (14) การรายงาน
การละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน
ธนาคารได้ก�ำหนดในจรรยาบรรณดังกล่าวถึงหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
ของกรรมการและพนักงาน ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก
จรรยาบรรณของพนักงานและเว็บไซต์ของธนาคาร

หนังสือจรรยาบรรณของพนักงานธนาคารกสิกรไทย

พิธีมอบรางวัลโครงการ CG Heroes
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นอกจากนี้ ธนาคารก�ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ
ที่ส�ำคัญสอดคล้องกับจรรยาบรรณของพนักงาน โดยมีรายละเอียด
วิธีปฏิบัติงานเผยแพร่แก่พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุน
ให้เครือธนาคารกสิกรไทยจัดท�ำจรรยาบรรณและก�ำหนดระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ โดยสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและข้อก�ำหนด
ทางการที่ก�ำกับดูแลบริษัทด้วย
ธนาคารได้จดั ให้มหี น่วยงานธรรมาภิบาลองค์การด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณและวัฒนธรรม
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสื่อความแนวปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ สม�่ำเสมอ
และต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร และหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน ติดตามดูแล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน ตามที่ก�ำหนด
ในจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติ
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารด�ำเนินงานโดยยึดมั่น และให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้มีการควบคุมดูแล
และป้องกันเกี่ยวกับการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยถือเป็นหนึ่ง
ในจรรยาบรรณส�ำคัญที่กรรมการและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
• คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายการป้องกัน
		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท�ำรายการที่เกี่ยว
		 โยงกัน และก�ำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสม
		 ในการท�ำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบ และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
		 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
		 หลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย
• ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์
		 เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ท�ำกับธนาคารหรือบริษัทย่อย
		 ของธนาคาร จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือ
		 อนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การก�ำหนดราคาเป็นไป
		 อย่างเหมาะสมยุติธรรม ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
		 เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลทั่วไป
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ก�ำหนดให้มกี ารน�ำเสนอรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดหลักการให้สามารถ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันได้ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของธนาคาร ที่ท�ำกับธนาคาร
หรือบริษัทย่อยของธนาคารได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลง
ทางการค้าเหมือนที่ท�ำกับคู่สัญญาทั่วไป
ในการท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคารและบริษัทย่อย
ของธนาคาร หรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อย
ของธนาคาร ธนาคารก�ำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไข
หรือข้อก�ำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ท�ำกับ
บุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน หรือเป็นกรณี
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ
บริษัทย่อย ตามแต่กรณี
ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารที่ประกอบธุรกรรม
การให้สินเชื่อ ไม่มีนโยบายให้สินเชื่อหรือท�ำธุรกรรม
ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวของธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคาร
ที่ประกอบธุรกรรมการให้สินเชื่อดังกล่าว เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมถึงไม่มีนโยบายให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ แก่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารและบริษัทย่อย
ของธนาคารที่ประกอบธุรกรรมการให้สินเชื่อ หรือแก่
กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อย
ของธนาคารที่ประกอบธุรกรรมการให้สินเชื่ออย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ ในแต่ละราย
เกินกว่าปริมาณที่ธนาคารและที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนด
ก�ำหนดให้กรรมการ พนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับ
ผู้บริหารฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปในฝ่ายจัดการบัญชี
หรือฝ่ายวางแผนการเงิน สายงานการเงินและควบคุม
และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว เปิดเผยข้อมูล
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การถือหุ้นในกิจการต่างๆ และการเข้าไปเป็นกรรมการ
หรือมีอ�ำนาจในการจัดการ หรือมีอ�ำนาจควบคุม
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมีอ�ำนาจ
ในการควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ
หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการถือหุ้น
หรือการบริหารงาน หรือมีอ�ำนาจควบคุมในกิจการต่างๆ
โดยเปิดเผยในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร ซึ่งรับผิดชอบ
โดยหน่วยงานบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ และมี
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
และหน่วยงานนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต
น�ำข้อมูลไปใช้ส�ำหรับการควบคุมดูแลการให้สินเชื่อ
และลงทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ส�ำนักเลขานุการบริษัท
จัดท�ำรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบข้อมูล
ส่วนได้เสียของกรรมการ พนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ในฝ่ายจัดการบัญชีหรือฝ่ายวางแผนการเงิน สายงาน
การเงินและควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
เมื่อต้องมีการพิจารณาการท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคาร
กับบุคคลที่กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสีย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการประชุม
คณะกรรมการธนาคารเสมอ
ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด โดยเปิดเผย
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี
และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนรายการ
ที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การบัญชีและธนาคารแห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกันปรากฏตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการพิจารณา
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การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธนาคารใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการที่ก�ำหนด
อย่างเหมาะสมตามความจ�ำเป็น เพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
กิจการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นส�ำคัญ ซึ่งในปี
2554 ธนาคารไม่มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่าย
ต้องเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ธนาคารมีการสอบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามแผนงาน และกรณีที่มีการท�ำรายการระหว่างกัน
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ
และพนักงานธนาคารต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่ก�ำหนดข้างต้น และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ทางการก�ำหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคารให้ความส�ำคัญ
ต่อการควบคุมภายในที่ดีและผูกพันในการด�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ทีต่ ระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการความเสีย่ งและความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในส�ำหรับการด�ำเนินงานทุกด้านของธนาคาร
โดยก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคารยึดถือแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่บริหารความเสี่ยง และก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน นอกจากนี้ ธนาคารยังก�ำหนดให้มี
การสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผ่านการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานของสายงาน
ก�ำกับและตรวจสอบ ซึ่งสาระส�ำคัญประกอบด้วยการพิจารณา
ความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการปฏิบตั งิ าน
รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและคุณภาพของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางการ
และของธนาคาร และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในกรณี
ที่มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ เพื่อให้
มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลและการก�ำหนด
วัฒนธรรมของการควบคุม โดยจัดท�ำนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรม
และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
อันเป็นการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน
ซึ่งก�ำหนดระเบียบวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ และบทลงโทษ
กรณีการกระท�ำความผิดระเบียบวินัยและความผิดขั้นร้ายแรงไว้
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริม
ความแข็งแกร่งของการก�ำกับดูแล และเสริมสร้างวัฒนธรรม
ของการควบคุมที่สอดคล้องกันในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารจึงพัฒนาและบรรจุหลักสูตรอบรมเรื่อง Governance
Risk Management and Compliance ไว้ในแผนการฝึกอบรม
ผู้บริหารของธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสร้างการควบคุมที่เหมาะสม
ในทุกส่วนงาน โดยก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล เพื่อก่อให้เกิด
การถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ส�ำหรับ
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รับ
การระบุและด�ำเนินการให้ตรงตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
ระบบสารสนเทศของธนาคารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงระบบข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลของระบบ
การควบคุมภายใน และด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ
ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ มีความถูกต้อง
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ
และผู้บริหารของธนาคาร รวมทั้งการจัดช่องทางการสื่อสารที่มี
คุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจนโยบาย
และกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนอย่างแท้จริง
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยโดยสายงานก�ำกับ
และตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ใช้หลักการปฏิบัติงานที่เน้น
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ความเสี่ยง ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบัติ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความเหมาะสม
ของการจัดการความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากร และประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล นอกจากนี้ สายงานก�ำกับและตรวจสอบยังได้ให้
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
และการก�ำกับดูแลตามลักษณะและขอบเขตของงานที่เป็นไป
ตามความตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่า
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้ การตรวจสอบของธนาคารได้น�ำหลัก
การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Audit) มาประยุกต์ใช้
พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของงาน
เทียบกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในอย่างสม�่ำเสมอ และฝ่ายตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีความเป็นอิสระยังได้รับมอบหมายให้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ที่รับแจ้งข้อร้องเรียนรวมถึงเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
โดยตรง ท�ำให้มั่นใจได้ว่า ธนาคารมีกระบวนการจัดการข้อมูล
ที่ได้รับรายงานเข้ามาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้รายงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ธนาคารตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในเป็น
กระบวนการที่ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ท�ำให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุ
สมผลว่าการด�ำเนินงานของธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูล
ทางการเงินและการด�ำเนินงานน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และป้องกัน
มิให้เกิดการกระท�ำอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน
และชื่อเสียงของธนาคาร จึงจัดให้มีการติดตามประเมินผล
ของการควบคุมภายในทั้งระหว่างการปฏิบัติงานและการติดตาม
ประเมินผลเป็นรายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน
ยังคงมีความสอดคล้องและจัดการกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละช่วงเวลาได้ ซึ่งข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
ที่พบจะรายงานต่อผู้บริหารที่ก�ำกับดูแลทันที และข้อบกพร่อง
ที่มีนัยส�ำคัญจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ธนาคารตามความเหมาะสม
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การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การท�ำหน้าที่ก�ำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร ภายใต้
แนวทางที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด และรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ โดยกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ คือ การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
และการรายงานความเสี่ยง นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญ
กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และการติดตาม
ฐานะและการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่ส�ำคัญในภาพรวม
รวมถึงมีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในหัวข้อ
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของธนาคารในแต่ละปี รวมถึงค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ของธนาคาร จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2554 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
		 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
		 • ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
			 มีจ�ำนวนเงินรวม 8,534,000 บาท
		 • ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ
			 ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
			 ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�ำนวนเงิน
			 รวม 13,771,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
		 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
		 ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special

		 Purpose Audit Engagement) การให้บริการด้านกฎหมาย
		 และภาษี การตรวจสอบตามวิธที ตี่ กลงร่วมกัน (Engagement
		 to Perform Agree-Upon Procedures) และการเป็น
		 ที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี
		 ให้แก่
		 • ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
			 มีจ�ำนวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคต
			 อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
			 บัญชีที่ผ่านมา มีจ�ำนวนเงินรวม 760,000 บาท
		 • ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ
			 ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
			 ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�ำนวนเงินรวม
			 7,480,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก
			 การตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบญั ชีทผี่ า่ นมา
			 มีจ�ำนวนเงินรวม 9,030,000 บาท

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคาร

ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ
ธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ
ในระหว่างปีทผี่ า่ นมา และเพิม่ ประสิทธิผลการท�ำงานของคณะกรรมการ
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดท�ำเป็น
2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคารทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
ของกรรมการรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ก�ำหนด
จะสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการด�ำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยมีการสรุปผลและน�ำผล
การประเมินมาพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลปี 2554
ใน 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
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(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
และการพัฒนาผู้บริหาร
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตรา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ ธนาคาร
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี
ด้วยเช่นกัน โดยได้ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดส�ำหรับปี 2554 และเสนอ
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคารเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายและแผนงานประจ�ำปีตามที่ร่วมกันก�ำหนดไว้
โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
จะน�ำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
การประเมินตนเองนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ที่ก�ำหนด
ในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมิน
และความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการทราบ

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
อัตราค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
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และน�ำเสนอจ�ำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 99 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
ได้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและเงินบ�ำเหน็จ โดยกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยรายละเอียด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		 1) ค่าตอบแทนกรรมการ : ในรอบปี 2554 คณะกรรมการ
			 ธนาคารได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร
			 กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ กรรมการตรวจสอบ
			 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ กรรมการทรัพยากร
			 บุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน กรรมการ
			 บริหารความเสี่ยงองค์การ ที่ปรึกษากฎหมาย
			 ของธนาคาร รวมถึงเงินบ�ำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5
			 ของเงินปันผล รวม 16 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
			 67,278,660 บาท
		 2) ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร :
			 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,689,600 บาท
		 3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร :
			 • ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า
				 รวมทั้งสิ้น 30 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
				 จากธนาคาร รวมเงินเดือน ค่าครองชีพ บ�ำเหน็จ
				 พิเศษ และโบนัส ในรอบปี 2554 เป็นจ�ำนวนเงิน
				 รวมทั้งสิ้น 189,698,718 บาท
			 • ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า
				 ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 21 คน ได้รับผลประโยชน์
				 ตอบแทนจากธนาคาร รวมเงินเดือน ค่าครองชีพ
				 บ�ำเหน็จพิเศษ และโบนัส ในรอบปี 2554
				 เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 262,156,323 บาท
โดยสรุป ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 51 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากธนาคาร
รวมเงินเดือน ค่าครองชีพ บ�ำเหน็จพิเศษ และโบนัส ในรอบปี 2554
เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 451,855,041 บาท

252

รายงานประจำ�ปี 2554
การกำ�กับดูแลกิจการ

ผลประโยชน์ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากธนาคาร ในรอบปีบัญชี 2554
นายบรรยงค์ ล�่ำซ�ำ	

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
เป็นจ�ำนวนเงิน 7,128,000 บาท และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 3,789,030 บาท

พล.ต.อ. เภา สารสิน

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
เป็นจ�ำนวนเงิน 5,322,000 บาท ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นจ�ำนวนเงิน 396,000 บาท
และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 2,841,775 บาท

นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ	

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,200,000 บาท และเงินบ�ำเหน็จ
จ�ำนวน 1,894,515 บาท

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล(1)

มีเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 619,460 บาท

นายศุกรีย์ แก้วเจริญ

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ เป็นจ�ำนวนเงิน 2,400,000 บาท
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นจ�ำนวนเงิน 264,000 บาท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
เป็นจ�ำนวนเงิน 396,000 บาท และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,894,515 บาท

ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร(2)

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 900,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นจ�ำนวนเงิน 594,000 บาท และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,894,515 บาท

นายสมชาย บุลสุข

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,200,000 บาท กรรมการตรวจสอบ
เป็นจ�ำนวนเงิน 660,000 บาท ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
เป็นจ�ำนวนเงิน 385,000 บาท และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,894,515 บาท

นางสุจิตพรรณ ล�่ำซ�ำ	

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,200,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ เป็นจ�ำนวนเงิน 264,000 บาท และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,894,515 บาท

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์(3)

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,200,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจ�ำนวนเงิน 693,000 บาท
และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,894,515 บาท

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ
ยุทธวงศ์(4)

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,200,000 บาท
เป็นจ�ำนวนเงิน 264,000 บาท กรรมการตรวจสอบ เป็นจ�ำนวนเงิน 165,000 บาท
และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,894,515 บาท

ดร.อภิชัย จันทรเสน(5)

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นจ�ำนวนเงิน 5,160,000 บาท
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นจ�ำนวนเงิน 242,000 บาท
และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,894,515 บาท

นางเอลิซาเบธ แซม

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,200,000 บาท กรรมการตรวจสอบ
เป็นจ�ำนวนเงิน 660,000 บาท และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,894,515 บาท

ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล(6)

มีเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,504,070 บาท

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช
ธัชยพงษ์

มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,200,000 บาท กรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นจ�ำนวนเงิน 264,000 บาท และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,894,515 บาท

รายงานประจำ�ปี 2554
การกำ�กับดูแลกิจการ

นายฮิโรชิ โอตะ
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มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,200,000 บาท
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นจ�ำนวนเงิน 264,000 บาท และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 1,894,515 บาท

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร(7) มีผลประโยชน์ตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,100,000 บาท กรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นจ�ำนวนเงิน 242,000 บาท และเงินบ�ำเหน็จ จ�ำนวน 321,660 บาท
หมายเหตุ : (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
		
(7)

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับเงินบำ�เหน็จจากการจ่ายเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงานงวดหลังของปี 2553 ตามระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554
ดร.อภิชัย จันทรเสน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554
ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 และได้รับเงินบำ�เหน็จจากการจ่ายเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงาน
งวดหลังของปี 2553 ตามระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554

2. ค่าตอบแทนอื่น
		 1) ค่าตอบแทนกรรมการ : ไม่มี
		 2) ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร : ไม่มี
		 3) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร : ในรอบปี 2554 ธนาคารได้จา่ ยเงิน
			 สมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ที่สมทบให้ผู้บริหารระดับ
			 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 30 คน
			 เป็นจ�ำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 5,156,727 บาท และผูบ้ ริหาร
			 ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่าขึน้ ไป รวมทัง้ สิน้
			 21 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,803,890 บาท
			 รวมเป็นค่าตอบแทนที่ธนาคารได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
			 ส�ำรองเลีย้ งชีพ ทีส่ มทบให้ผบู้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยกรรมการ
			 ผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 51 คน
			 เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,960,617 บาท

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ธนาคารยังคงมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท การก�ำกับ
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือสถาบันอิสระอื่นๆ ตามแผนที่ก�ำหนดไว้
ส�ำหรับกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ ธนาคารจัดให้มกี ารปฐมนิเทศ
หรือให้ข้อมูล เพื่อได้รับทราบบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับพันธะทางกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ข้อบังคับของคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายที่ส�ำคัญของธนาคาร
และคู่มือเกี่ยวกับกรรมการสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์
ซึง่ เป็นกระบวนการเพือ่ สร้างความเข้าใจแก่กรรมการเกีย่ วกับบทบาท
หน้าที่ของกรรมการและการประกอบธุรกิจของธนาคาร และการให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในรูปเอกสารและการน�ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยในปี
2554 ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการอิสระ เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
อัตราค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาผู้บริหาร
และแผนสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อถึงคราวจ�ำเป็น
โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ของแต่ละต�ำแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอด
ในแต่ละต�ำแหน่ง เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล
รวมถึงการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กร
และทบทวนหลักเกณฑ์ รวมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์
ที่จะได้รับการพิจารณาอยู่เสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร

