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รายงานคณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคารใหมหีนาทีร่บัผดิชอบดานการกำกบัดแูล
กิจการของธนาคารและสงเสริมใหเครือธนาคารกสิกรไทย
ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ
หนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลเครือธนาคารกสิกรไทยและตาม
แนวทางปฏิบัติสากล

ป 2549 คณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการมกีารประชมุ
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ไดดำเนินการตามหนาที่และความรับผิดชอบที่
กำหนดในขอบังคับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยได
พิจารณาใหความเห็นเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
การกำหนดแนวนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม
การทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพิจารณาใหความเห็นชอบการดำเนินกิจกรรมสงเสริม
การกำกับดูแลกิจการ

จากการที่ธนาคารไดดูแลและพัฒนาการกำกับดูแล
กิจการอยางตอเนื่อง สงผลใหธนาคารไดรับรางวัล Best
Corporate Social Responsibilities (CSR) Awards
และรางวลั Distinction in Maintaining Excellent Corporate

Governance Report สำหรับป 2549 จากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารไดรับการยกยองใหเปน
บรษิทัตวัอยางทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัประชมุสามญัผถูอืหนุ
จากสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย
และธนาคารไดรับการจัดใหอยูในกลุมบริษัทจดทะเบียน
ประเภทดเีลศิจากการประเมนิการกำกบัดแูลกจิการจากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำหรับป 2549

ธนาคารเชื่อมั่นวาการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
เปนการสรางความมั่นคง และรากฐานที่แข็งแกรงโดยรวมทั้ง
ตอผูเกี่ยวของทุกฝายและเครือธนาคารกสิกรไทย

(พล.ต.อ. เภา สารสนิ)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

25 มกราคม 2550
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การกำกบัดแูลกจิการ
นโยบายเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ

ธนาคารกสิกรไทยไดตระหนักถึงความสำคัญของ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
มีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคาร
ไดกำหนดหลกัการกำกบัดแูลกจิการของธนาคารเปนลายลกัษณ
อักษร ซึ่งไดอนุมัติ ประกาศใช และมีการปรับปรุงนโยบาย
ดังกลาวใหมีความเหมาะสมอยางสม่ำเสมอ รวมถึงสงเสริม
ใหเครอืธนาคารกสกิรไทยมหีลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่เีชนกนั
โดยมจีดุมงุหมายอนัสำคญัเพือ่ใหใชเปนหลกัในการกำกบัดแูล
กิจการ และไดสื่อความไปยังพนักงาน ผูถือหุน ตลอดจน
ผูมีสวนไดเสียอื่น ถึงความยึดมั่นของคณะกรรมการ ในการ
ปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี7 ประการ อนัประกอบดวย

• ความซือ่สตัย
• ความโปรงใส
• ความเปนอสิระ
• ความรบัผดิรบัชอบ
• ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่
• ความเปนธรรม
• ความรบัผดิชอบตอสงัคม
โดยหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร มีเนื้อหา

ครอบคลุมถึงโครงสรางคณะกรรมการธนาคาร องคประกอบ
คณะกรรมการธนาคาร บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอย
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นโยบายในการ
กำกับดูแลการใชขอมูลภายใน  แนวปฏิบัติ ในกรณีที่มี
หรอื อาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน และสมัพนัธภาพของ
ผูถือหุน  (รายละเอียดของหลักการกำกับดูแลกิจการ
ของธนาคารสามารถดู ไ ด จ าก เ ว็ บ ไซต ขอ งธนาคาร
www.kasikornbankgroup.com)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารดังกลาว
ยังครอบคลุมถึงภารกิจ คุณคาที่ธนาคารมุงหวัง วิสัยทัศน
จรรยาบรรณในการดำเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณของพนกังาน
โดยสะทอนถึงแนวทางที่ ใชปฏิบัติภายในของธนาคาร
ทีจ่ะทำใหมัน่ใจไดวาธนาคารไดดำเนนิการตามแนวทางของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการธนาคารทุกคนตระหนักในหนาที่ความ
รบัผดิชอบในการดำเนินงานเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมกีารดแูลการเปดเผยขอมลูและความโปรงใส

ในการดำเนนิงาน การตดัสนิใจ และการปฏบิตัติอผมูสีวนไดเสยี
อยางเปนธรรม นอกจากนั้น ธนาคารยังยึดมั่นในการดำเนิน
ธรุกจิอยางมคีณุธรรม ควบคกูบัการมสีวนรวมดแูลสิง่แวดลอม
และสังคม ธนาคารและพนักงานตองยึดถือจรรยาบรรณอยาง
เครงครัดในการปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
และคำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม ธนาคารใหความสำคัญ
ในการมีสวนรวมชวยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ
เพื่อสาธารณประโยชน สังคม และสิ่งแวดลอม และดูแล
ผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางตอเนื่อง

สทิธแิละความเทาเทยีมกนัของผถูอืหนุ
ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของผูถือหุนของ

ธนาคาร และมนีโยบายปฏบิตัติอผถูอืหนุทกุรายอยางเทาเทยีม
เปนธรรม ตามทีก่ำหนดไวในขอบงัคบัของธนาคารและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผูถือหุนไดรับโดยเทาเทียมกัน
ประกอบดวยสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการ
มอบฉนัทะใหบคุคลอืน่เขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน
สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการ สิทธิในการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการเปนรายบคุคล
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแตงตั้งและกำหนดสินจาง
ผูสอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการตางๆ
ของธนาคาร  สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน และสิทธิ
ที่จะไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา

ธนาคารกำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำปภายใน 4 เดือน นับแตวันปดบัญชีงบดุลประจำป
โดยจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่ โปรงใส และมี
ประสทิธภิาพ มกีารสงหนงัสอืเชญิประชมุใหแกผถูอืหนุลวงหนา
ไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน และเปดเผย
ในเว็บไซตของธนาคารลวงหนากวา 30 วันกอนวันประชุม
โดยมรีายละเอยีดวาระการประชมุพรอมทัง้เอกสารประกอบการ
ประชุมอยางเพียงพอที่จะใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนน
ในวาระตางๆ ทั้งนี้ ในแตละวาระจะระบุอยางชัดเจนวาเปน
เรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย

นอกจากนี ้  ในหนงัสอืเชญิประชมุ มกีารแจงรายละเอยีด
ใหผถูอืหนุนำเอกสารหลกัฐานทีจ่ำเปนมาใหครบถวนในวนัประชมุ
ผูถือหุนเพื่อรักษาสิทธิในการเขารวมประชุม และแนบหนังสือ
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มอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมา
ประชุมแทนไดเลือกที่จะมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ
กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการที่เปนอิสระคนใดคนหนึ่ง
เขาประชมุแทน โดยธนาคารเปดใหผถูอืหนุสามารถลงทะเบยีน
เขารวมประชมุไดลวงหนากอนเวลาประชมุอยางนอย 1 ชัว่โมง

ในการประชุมผูถือหุนของธนาคาร จะมีการชี้แจงวิธี
การลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอยางชัดเจนกอนเริ่มการ
ประชมุ และระหวางการประชมุจะเปดโอกาสใหผถูอืหนุทกุราย
มีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
โดยใหเวลาอยางเหมาะสม ซึง่การลงคะแนนและนบัคะแนนเสยีง
เปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว โดยการออกเสียงลงคะแนน
ธนาคารจะนบั 1 หนุเปน 1 เสยีง และถอืเสยีงขางมากเปนมติ
ยกเวนกรณีการลงมติที่กำหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  หรือการลงมติที่กำหนดใหถือ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผถูอืหนุซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และในการ
ลงคะแนนเสยีงใหใชบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณทีีผ่ถูอืหนุคดัคาน
งดออกเสียง หรือแยกคะแนนเสียง และมีเจาหนาที่จากบริษัท
ทีป่รกึษากฎหมายตรวจนบัและยนืยนัความถกูตองของคะแนน
เสียง รวมถึงมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบไดภายหลัง  นอกจากนี้  ธนาคารไดบันทึกมติที่
ประชุมโดยแบงเปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และ
งดออกเสียงในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษรในรายงาน
การประชมุ และมกีารบนัทกึคำถาม คำชีแ้จง และความคดิเหน็
ของที่ประชุมไวอยางครบถวน

ทั้งนี้ ธนาคารยังใหความสำคัญในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใสแกผูถือหุน
โดยมกีารเปดเผยขอมลูขาวสารทีส่ำคญับนเวบ็ไซตของธนาคาร
ซึ่งมีสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
และผานสื่อมวลชนอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

สทิธขิองผมูสีวนไดเสยี
ธนาคารไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน
คณะกรรมการ พนักงาน ทั้งของธนาคารและบริษัทยอย
และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง

ภาครฐัและหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ตลอดจนความรบัผดิชอบ
ตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวม

เพือ่ใหมัน่ใจวาผมูสีวนไดเสยีจะไดรบัสทิธอินัพงึไดรบั
ธนาคารไดกำหนดแนวทางการปฏบิตัไิวเปนลายลกัษณอกัษรใน
จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และจรรยาบรรณ
พนกังาน    โดยไดมกีารเผยแพรขอมลูดงักลาวผานทางเวบ็ไซต
ของธนาคาร และสือ่ภายในของธนาคาร ไดแก วารสารกจิการ
สัมพันธ และกสิกรทีวี เพื่อใหกรรมการธนาคาร ตลอดจน
ผบูรหิาร  และพนกังานทกุระดบัถอืปฏบิตัอิยางเครงครดัในการ
ปฏบิตังิาน    นอกจากนี ้  ธนาคารไดกำหนดใหฝายกำกบัการ
ปฏิบัติงานเปนฝายที่มีหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และรายงานผลให
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทราบ  รวมถึงกำหนดให
ฝายงานทุกฝายงาน เจาของผลิตภัณฑทุกประเภท จะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวโดยเครงครัด

นอกจากนี้ ธนาคารจัดใหมีชองทางใหผูมีสวนไดเสีย
สามารถตดิตอสือ่สาร เสนอแนะหรอืใหขอมลูตอคณะกรรมการ
ธนาคารโดยผานทางกรรมการอสิระ ตามหลกัเกณฑทีธ่นาคาร
เปดเผยในเว็บไซต

ผูถือหุน : ธนาคารมุงมั่นใหมีการดำเนินธุรกิจซึ่งมี
ผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอยางมั่นคง มีความ
สามารถในการแขงขัน โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงใน
ปจจุบันและอนาคต เพื่อใหเกิดการเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน
ในระยะยาว ธนาคารมีหนาที่ในการดำเนินงาน เปดเผยขอมูล
ใหเกิดความโปรงใสเปนธรรม และพยายามอยางเต็มที่ในการ
ปกปองทรัพยสิน และธำรงไวซึ่งชื่อเสียงของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร : คณะกรรมการธนาคาร
ไดรับรูถึงสิทธิ  และมีการดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ของธนาคารอยางเทาเทียม และเปนธรรม

พนักงาน : พนักงานของธนาคารถือเปนทรัพยสิน
ที่มีคุณคาอยางยิ่ง ธนาคารสรรหาและวาจางบุคลากรที่มี
ความสามารถ และประสบการณเขามาปฏิบัติงานสัมพันธกัน
กับความเจริญเติบโตและความตองการของธนาคาร ธนาคาร
พัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง ใหมีความสามารถในระดับสูง
และใหคาตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงไดกับ
บริษัทชั้นนำทั่วไป  นอกจากนั้นธนาคารมุงพัฒนาเสริมสราง
วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี   และปฏิบัติกับ
พนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม ธนาคารใหความสำคัญ
ในดานการดูแลสวัสดิภาพ และสวัสดิการของพนักงาน เชน
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การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  การใหทุนการศึกษา
แกพนักงานและบุตรพนักงาน การจัดใหมีการซอมหนีไฟ
และการจัดใหมีระบบปองกันภัย เปนตน

ลูกคา : ธนาคารมุงมั่นใหลูกคามีความพึงพอใจ
โดยการนำเสนอสนิคาทีม่คีณุภาพ ใหบรกิารทีเ่ปนเลศิแกลกูคา
และพรอมใหการตอบสนองตอความตองการของลูกคา
ธนาคารใหความสำคัญตอลูกคา  โดยมีความเอาใจใส
รบัผดิชอบตอลูกคาและการรักษาความลับของลูกคา รวมถึง
การเปดโอกาสใหลูกคาแสดงความคิดเห็น และจัดใหมี
ผูรับผิดชอบในการรับขอรองเรียนของลูกคา

คูคา : ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติ
ตอคูคาตามเงื่อนไขทางการคาและปฏิบัติตามสัญญา  มีการ
ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการ
ไมสุจริต

คูแขง : ธนาคารมีการประพฤติตามกรอบกติกา
การแขงขันที่ดี และไดหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทำลาย
คูแขงทั้งสิ้น

เจาหนี ้ : ธนาคารไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงิน
ตามขอตกลง และหนาทีท่ีพ่งึมตีอเจาหนี ้เชน เจาหนีท้างธรุกจิ
ผูถือหุนกู และผูฝากเงิน นอกจากนั้น ธนาคารไดอธิบายให
ลูกคาเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของใหแกลูกคาในกรณีที่มี
การใชบริการทางการเงินอื่นที่มิใชการฝากเงิน

ความรบัผดิชอบตอชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอม :
ธนาคารทำหนาทีใ่นฐานะพลเมอืงทีด่ ีวางตวัเปนกลาง  โดยไม
กระทำการฝกใฝในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
ธนาคารมจีติสำนกึและตระหนกัในความเปนสวนหนึง่ของสงัคม
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแกชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอม
ของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ธนาคารให
ความสำคัญและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมี

โครงการรักษาและอนุ รักษสิ่ งแวดลอมอยางตอ เนื่ อง
รายละเอียดการดำเนินการดานความรับผิดชอบตอชุมชน
สังคมและสิ่งแวดลอมปรากฏในรายงานประจำปดวยแลว

นอกจากนั้น ธนาคารมีการกำหนดแนวทางการ
ปฏบิตัอิืน่ๆ ดงันี้

ความยุติธรรม : ธนาคารเชื่อมั่นในการใหความ
ยุติธรรมตอทุกฝายที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร
และพยายามอยางยิ่งในการหลีกเลี่ยงความลำเอียงหรือ
สถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

คุณธรรม : ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางแนวแนในทุกๆ ดาน

ความสามารถและเชีย่วชาญในการประกอบการ :
ธนาคารดำเนนิงานดวยความรบัผดิชอบเยีย่งผเูชีย่วชาญในวชิาชพี
และมุงมั่นที่จะบรรลุผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ โดยการ
ผสมผสานวิธีการและเทคโนโลยีใหมๆ

ความพรอมในการตอบสนอง : ธนาคารพรอมให
การตอบสนองตอความตองการของลูกคา ตอสังคม ตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนตาม
ความตองการของลูกคาทั้งในปจจุบันและในอนาคต

วินัยและการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ : ธนาคาร
ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย และรับรอง
วาการตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินกิจการ จะเปนไปตาม
กฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของธนาคาร และขอพึงปฏิบัติ
ที่ดีของพนักงาน

การประชมุผถูอืหนุ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร  ครั้งที่ 2/2549

เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ 2549 ไดมมีตกิำหนดใหจดัการประชมุ
สามัญผูถือหุนประจำป 2549 ในวันที่ 7 เมษายน 2549
และไดเปดเผยมติดังกลาวในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยตั้งแตวันที่มีมติกำหนดวันประชุม ธนาคาร
ไดจดัสงหนงัสอืเชญิประชมุ ซึง่บรรจวุาระทีส่ำคญัอยางครบถวน
ตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย
และขอบังคับของธนาคาร โดยแนบหนังสือมอบฉันทะและ
เอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งมีขอมูลครบถวนเพียงพอ
ใหแกผูถือหุนไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุมมากกวา
14 วัน และยังไดประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย

การจดัการเรยีนรใูหพนกังาน ณ ศนูยการเรยีนรธูนาคารกสกิรไทย จงัหวดัฉะเชงิเทรา
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เรือ่งคำบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผถูอืหนุตดิตอกนัไมนอยกวา
3 วนัและกอนวนัประชมุไมนอยกวา 3 วนั นอกจากนี ้ธนาคาร
ไดอำนวยความสะดวกแกผถูอืหนุในวนัประชมุ อาท ิจดัเตรยีม
สถานทีแ่ละเจาหนาทีต่อนรบั จดัเจาหนาทีล่งทะเบยีนในจำนวน
ทีเ่หมาะสมเพือ่ใหการลงทะเบยีนของผถูอืหนุและผรูบัมอบฉนัทะ
ที่เขารวมประชุมเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว มีการนำระบบ
Barcode มาใชในการลงทะเบียน พรอมทั้งจัดพิมพบัตร
ลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน

ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมา ประธาน
กรรมการไดทำหนาที่ประธานในที่ประชุม และมีประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ ประธานคณะกรรมการ
ชุดยอยทุกชุด และกรรมการธนาคารเขารวมประชุมทั้งสิ้น
14 คน คอื

1. นายบรรยงค  ล่ำซำ
ประธานกรรมการ

2. พล.ต.อ. เภา  สารสนิ
รองประธานกรรมการ

3. นายบณัฑรู  ล่ำซำ
กรรมการ

4. ดร. ประสาร  ไตรรตันวรกลุ
กรรมการ

5. นายศุกรีย  แกวเจริญ
กรรมการ

6. ม.ร.ว. สฤษดคิณุ  กติยิากร
กรรมการ

7. นายสมชาย  บลุสขุ
กรรมการ

8. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ
กรรมการ

9. ศาสตราจารย คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน
กรรมการ

10. ศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ  ยทุธวงศ
กรรมการ

11. ดร. อภชิยั  จนัทรเสน
กรรมการ

12. Mr. Charles L.  Coltman, III
กรรมการ

13. นายฉายศกัดิ ์  แสง-ชโูต
กรรมการ

14. ดร. ชวนิท  ธมัมนนัทกลุ
กรรมการ

การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเปนไปตามลำดับ
วาระที่กำหนด มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
และพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแตงตั้งผูสอบบัญชี
และอนุมัติคาสอบบัญชี ซึ่งในระหวางการประชุม นอกเหนือ
จากเอกสารประกอบการประชมุแลว ธนาคารยงันำเสนอขอมลู
ในระบบวดีทิศันและจดัใหมรีะบบแปลเปนภาษาองักฤษเพือ่ให
ผูถือหุนตางชาติสามารถเขารวมประชุมได ทั้งนี้ ประธานในที่
ประชมุไดเปดโอกาสใหผถูอืหนุไดซกัถามและแสดงความคดิเหน็
อยางเทาเทียมกันและในเวลาที่เหมาะสม และใหกรรมการ
ที่เกี่ยวของชี้แจงและใหขอมูลตางๆ แกผูถือหุนอยางครบถวน
การลงคะแนนและนบัคะแนนเสยีงเปนไปอยางเปดเผยและโปรงใส
รวมทั้งมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางครบถวนและ
บนัทกึการออกเสยีงในแตละวาระอยางละเอยีด และจดัสงใหแก
หนวยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันประชุม
ผูถือหุน พรอมทั้งนำสงรายงานการประชุมใหแกผูถือหุน และ
เปดเผยบนเว็บไซตของธนาคารดวย

นอกจากนี ้ เพือ่เปนการสงเสรมิการกำกบัดแูลกจิการ
ที่ดี ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวา
เปนประโยชนแกธนาคาร เพื่อการพิจารณาบรรจุเปนวาระ
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2550 รวมถึงเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนคราวเดียวกัน โดยธนาคารไดเปดเผย
หลักเกณฑการใหสิทธิในเว็บไซตของธนาคารดวย

การประชุมสามัญผูถือหุน ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ

บรรยากาศงานประชุมสามัญผูถือหุน
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ภาวะผนูำและวสิยัทศัน
คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบคุคลทีม่คีวามรู

ความสามารถและประสบการณการทำงาน เปนผใูหความเหน็
ชอบวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และอนุมัติในประเด็นสำคัญ
เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของธนาคาร
รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจำป และกำกับดูแลให
การบริหารงานของฝายจัดการเปนไปตามนโยบายและแผน
ธุรกิจที่กำหนดอยางมีประสิทธิผล และถูกตองตามกฎหมาย
ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ และตามมติ
ที่ประชุมผูถือหุน  มีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของธนาคารและของผูรวมมีสวนไดเสีย
เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของธนาคาร

นอกจากนี้  คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมี
กระบวนการตรวจสอบภายใน  และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และรวมกับฝายจัดการดำเนินธุรกิจ
ของธนาคารเพื่อกาวไปสูการมีผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ
อยางตอเนื่อง โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปจจุบันและ
ทีอ่าจเกดิขึน้ สอดคลองกบัวสิยัทศัน ภารกจิ และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชน
เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กจิการทีด่บีรรลผุลตามนโยบาย ธนาคารจงึจดัใหมกีารควบคมุ
ดูแล และปองกันเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการ
ระหวางกันอยางเหมาะสม ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี  โดยถือ
เปนหนึง่ในจรรยาบรรณสำคญัทีก่รรมการและพนกังานตองยดึถอื
ปฏบิตัโิดยเครงครดั  เพือ่เปนทีเ่ชือ่ถอืและไววางใจของผมูสีวน
ไดเสียทุกฝาย ซึ่งมีหลักเกณฑสำคัญ ดังนี้

• คณะกรรมการธนาคาร ไดกำหนดนโยบายและ
ระเบียบในการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน การทำ
รายการที่ตองผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และดูแลใหมีการปฏิบัติเปนไปตามเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  และธนาคารแหงประเทศไทย

• เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน หาม
กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีผลประโยชน
เกีย่วของในการทำรายการกบัธนาคาร มสีวนรวมในการอนุมตัิ
การทำรายการ และใหการกำหนดราคาเปนไปอยางเหมาะสม
ยุติธรรม เปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเสมือนการทำ
รายการกับบุคคลทั่วไป

• ใหมีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันตอคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอ
ขออนุมัติตอคณะกรรมการธนาคาร  ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกำหนด

• การลงทุนในกิจการที่ธนาคาร  หรือกรรมการ
หรือผูบริหารระดับสูงของธนาคารมีผลประโยชนเกี่ยวของ
หรือใหสินเชื่อแกกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูบริหาร
ระดับสูงของธนาคาร ใหดำเนินการไดตอเมื่อไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการดวยมติเอกฉันท ซึ่งจะตองไมมี
กรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ
เขารวมพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่หรอืการลงทนุนัน้  อยางไรกต็าม
จะตองไมมีการใหสินเชื่อแก  หรือลงทุนในกิจการที่มี
ผลประโยชนเกี่ยวของดังกลาวในปริมาณเกินสมควร และตอง
ไมมีเงื่อนไขหรือขอกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด

• ธนาคารไดมีการเปดเผยขอมูลการทำรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ รายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือ รายการระหวางกัน ตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด
โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป และ
รายงานประจำป หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแตกรณี และมี
การเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
ตลอดจนรายการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารตามหลักเกณฑ
มาตรฐานการบญัช ี  และธนาคารแหงประเทศไทย การเปดเผย
ขอมูลรายการระหวางกันปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เรื่องรายการที่เกี่ยวของกัน โดยการพิจารณาการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ธนาคารจะใชเกณฑเชนเดียวกับลูกคา
ทั่วไป และเปนไปตามกระบวนการที่กำหนดอยางเหมาะสม
ตามความจำเปน เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ  และ
สอดคลองกบัยทุธศาสตรของธนาคาร โดยไดคำนงึถงึประโยชน
สูงสุดที่ผูถือหุนจะไดรบัเปนสำคญั ซึง่ในการพจิารณาการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวา เปนธรรมและสมเหตุสมผล  และได
เปดเผยขอมูลผานระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑกา รทำ
ร ายกา รที่เกี่ยวโยงกั นของตลาดหลักทรัพยแลว
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• มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
แผนงานตรวจสอบ ซึง่ตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
หากธนาคารมีการทำรายการระหวางกัน กรรมการและ
พนักงานธนาคารตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนด
ขางตน และสอดคลองกับหลักเกณฑที่ทางการกำหนด

การกำกบัดแูลเรือ่งการใชขอมลูภายใน
เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีบรรลุผลในทางปฏิบัติ ธนาคารจึงกำหนดระเบียบ
การกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน  ระเบียบการซื้อขาย
หลักทรัพยของกรรมการ ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพยของ
พนักงาน ซึ่งสอดคลองกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย และมี
การทบทวนอยางสม่ำเสมอ โดยไดดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

• ใหทุกหนวยงานจัดระบบงาน การเก็บรักษาขอมูล
ภายใน ใหมีการกำกับดูแลอยางเหมาะสม

• หามพนักงานทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพยในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอบุคคล
ภายนอก โดยอาศัยขอมูลภายในอันเปนสาระสำคัญตอการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยทีย่งัมไิดเปดเผยตอสาธารณชน
หรือตลาดหลักทรัพย และตนไดลวงรูมาในตำแหนงหรือฐานะ
ที่สามารถลวงรูขอเท็จจริง หรือการเปนพนักงานของธนาคาร
และไมวาการกระทำดังกลาวจะกระทำเพื่อประโยชนตอตนเอง
หรือผูอื่น หรือนำขอมูลภายในนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่น
กระทำดังกลาว โดยตนไดรับประโยชน

• นอกเหนือจากการใหกรรมการ พนักงานที่ดำรง
ตำแหนงระดับรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป  และผูดำรง
ตำแหนงระดับผูบริหารฝาย  หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงาน
บัญชีหรือการเงิน มีหนาที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยที่
ออกโดยธนาคาร ของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
ทีอ่อกโดยธนาคารทกุครัง้ เมือ่มกีารซือ้ ขาย โอน หรอื รบัโอน
หลักทรัพยนั้น  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนดแลว ธนาคารยัง
กำหนดใหพนักงานที่มีโอกาสลวงรูขอมูลภายในที่เปนสาระ
สำคัญ ตามเกณฑที่กำหนดตองรายงานการถือหลักทรัพย
ที่ออกโดยธนาคาร  ของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ตอหนวยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพยของ
ธนาคารดวย

• ในการกำกบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยและปองกนั
การใชขอมูลภายใน ธนาคารไดกำหนดชวงระยะเวลาที่จำกัด
การซื้อขายหลักทรัพยที่ออกโดยธนาคารของกรรมการ และ
พนักงาน และมีการแจงระเบียบกฎเกณฑในการปองกันการ
ใชขอมูลภายในใหกรรมการ พนักงาน และผูเกี่ยวของได
ทราบอยางสม่ำเสมอ ผานชองทางตางๆ ของธนาคาร

จรยิธรรมทางธรุกจิ
คณะกรรมการธนาคารสงเสริมใหจัดทำจริยธรรม

ในการดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และ
จรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) สำหรับกรรมการ
ธนาคารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยถือเปนภาระหนาที่
รวมกันในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตอ
ธนาคาร และผูมีสวนไดเสีย ดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใต
กรอบกฎหมาย และกฎระเบียบของธนาคาร บนพื้นฐานของ
การมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ ตลอดจนธำรงไวซึ่งแนวทาง
การดำเนินธุรกิจที่โปรงใส สุจริต และเปนธรรมเพื่อพัฒนา
องคกรสูระดับมาตรฐานสากล และเผยแพรในเว็บไซตและ
ฐานขอมูลกลาง

ธนาคารยึดมั่นในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. มุงมั่นใหลูกคามีความพึงพอใจโดยการนำเสนอ

สินคาที่มีคุณภาพ  และใหบริการที่ เปนเลิศกับลูกคา
2. มงุมัน่ใหมผีลการดำเนนิงานทีด่เีลศิอยางตอเนือ่ง
3. พนักงานของธนาคารถือเปนทรัพยสินที่มีคุณคา

อยางยิ่ง ธนาคารสรรหาและวาจางบุคลากรที่มีความสามารถ
และประสบการณ มีการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง
และใหผลตอบแทนที่เทียบเคียงไดกับบริษัทชั้นนำทั่วไป

4. ยึดมั่นและปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัว
เปนกลาง มงุสรางความเจรญิใหสงัคมและอนรุกัษสิง่แวดลอม

5. เชื่อมั่นในการใหความยุติธรรมตอทุกฝาย
6. ยดึมัน่จรรยาบรรณในการดำเนนิธรุกจิดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตอยางแนวแนในทุกๆ ดาน
7. สรางความเชือ่มัน่ใหแกลกูคา ในการปกปองรกัษา

ความลับขอมูลของลูกคา ภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ

8. ดำเนนิงานดวยความรบัผดิชอบเยีย่งผเูชีย่วชาญ
ในวิชาชีพ และมุงมั่นที่จะบรรลุผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ
โดยการผสมผสานวิธีการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี



201201201201201√“¬ß“πª√–®”ªï 2549 201201201201201

9. คำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียอื่น
10. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีหลักการและ

วินัย และรับรองวาการตัดสินใจทางธุรกิจ และการดำเนิน
กิจการจะเปนไปตามกฎหมาย  และระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ดีของธนาคาร
และขอพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน

จรรยาบรรณพนักงานประกอบดวยสาระสำคัญ
ไดแก 1) หลักการและคุณคาหลักที่ธนาคารมุงหวัง 2) การ
เคารพกฎหมายบานเมืองและรักษากฎระเบียบของธนาคาร
3) สัมพันธภาพกับลูกคา   4) สัมพันธภาพกับสังคม
5) สัมพันธภาพกับพนักงาน  6) นโยบายการโฆษณา
ประชาสัมพันธ  7) การรักษาความลับ  8) ความครบถวน
และความถูกตองของขอมูลของธนาคาร  9) การใชขอมูล
ภายในเพือ่ซือ้ขายหลกัทรพัย  10) ความขดัแยงทางผลประโยชน
11) สินบนและสิ่งจูงใจ  12) กิจกรรมและการมีสวนรวมทาง
การเมือง 13) ของขวัญและผลประโยชน  14) การรายงาน
การละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน  ในจรรยาบรรณฉบับนี้
ธนาคารไดกำหนดถงึหลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัการปฏบิตังิานในหนาที่
และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของกรรมการ และพนักงาน
ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดจากจรรยาบรรณพนักงานและ
ทางเว็บไซตของธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ
ตางๆ ที่สำคัญสอดคลองกับจรรยาบรรณพนักงาน โดยมี
รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานเผยแพรแกพนักงานผูปฏิบัติงาน
และสนับสนุนใหเครือธนาคารกสิกรไทยจัดทำจรรยาบรรณ
และกำหนดระเบียบปฏิบัติตางๆ โดยสอดคลองกับลักษณะ
ธุรกิจ และขอกำหนดทางการที่กำกับดูแลบริษัทดวย

ธนาคาร ได จั ด ให มี หน วยงานกำกับดู แลการ
ปฏบิตังิานตดิตามดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของพนกังาน
ตามที่กำหนดในจรรยาบรรณพนักงาน และดำเนินกิจกรรม
เพื่อสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณและวัฒนธรรม
ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสื่อแนวปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแกพนักงานทุกคนอยางมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ
และตอเนื่อง และรายงานผลตอคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการของธนาคาร อาทิ

• การใหพนักงานลงนามรับทราบจรรยาบรรณ
พนักงานเปนประจำทุกป

• การปฐมนิเทศพนักงานใหม  ใหมีหัวขอเกี่ยวกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงาน
เพื่อความเขาใจและเปนแนวปฏิบัติ

• การจดัทำปฏทินิแผนพกหลกัการกำกบัดแูลกจิการ
ที่ดีและจริยธรรมการดำเนินธุรกิจของธนาคารใหกับพนักงาน
ทุกคน

• การสื่อใหพนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณพนักงาน และหลักการกำกับดูแลกิจการทาง
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

• การสื่อใหกรรมการ พนักงาน และเผยแพรใหกับ
ลูกคาทราบถึงการกำกับดูแลกิจการของธนาคารผานทาง
นิตยสาร K-Connect

• การจัดทำสื่อใหพนักงานรับทราบเพื่อสงเสริมให
มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานเผยแพรผานระบบ
สื่อสาร โทรทัศนวงจรปดภายในองคกร เพื่อใหมีความเขาใจ
และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• การจดัทำกจิกรรมผานสือ่ “กจิการสมัพนัธ” ซึง่เปน
จดหมายขาวเวยีนภายในองคกร ในรปูบทความ หรอืคำอธบิาย
และการถาม-ตอบปญหาตางๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงาน

• การจัดทำกิจกรรมผานสื่อในระบบเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสภายในองคการ เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการในหนาแรก
(Welcome Page) และคำคมประจำสัปดาห เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณพนักงาน

• การสื่อใหกรรมการและพนักงานไดรับทราบถึง
หลักเกณฑการใชขอมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย

• การสื่อความใหพนักงานรับทราบแนวปฏิบัติใน
การรับของขวัญของพนักงานตามจรรยาบรรณ

• ดำเนินการประเมินผลการจัดทำกิจกรรมสงเสริม
จรรยาบรรณพนักงานในระบบอิเล็กทรอนิกส โดยวิธีจัดทำ
แบบสอบทานดวยตนเอง และการจัดทำแบบทดสอบ เพื่อเปน
ขอมูลในการกำกับดูแล ดานการปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการใหเหมาะสมและมีผลในทางปฏิบัติ
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การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผู
บรหิาร

การเลือกตั้งกรรมการของธนาคารเปนไปตามมติ
ที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑ วิธีการตามกฎหมายและ
ขอบังคับของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
คณะกรรมการธนาคารมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบ
ดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
6 คน และกรรมการที่เปนอิสระ 7 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 47
ของกรรมการทั้งคณะ เพื่อชวยรักษาสมดุลของการกำกับ
และการบริหาร โดยมีกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร คอื นายบรรยงค ล่ำซำ หรอื นายบณัฑรู ล่ำซำ หรอื
ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล หรือ นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ
คนใดคนหนึ่งลงนามรวมกับ พล.ต.อ. เภา สารสิน หรือ
นายศุกรีย แกวเจริญ หรือ ม.ร.ว. ยงสวาสดิ์ กฤดากร หรือ
ดร. อภิชัย จันทรเสน รวมเปนสองคนและประทับตราสำคัญ
ของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารไดกำหนดความหมายของ “กรรมการ
อิสระ” ใหสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ขอกำหนดธนาคาร
แหงประเทศไทย เรื่องโครงสรางคณะกรรมการเพื่อสงเสริม
ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย และแนวปฏิบัติของ
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย
เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน และรักษาสมดุลของการ
บริหารจัดการที่ดี ธนาคารจึงกำหนดใหคำวา “กรรมการ
อิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไมทำหนาที่จัดการของ
ธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม เปนกรรมการที่เปนอิสระ
จากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอำนาจควบคุม และเปนผูซึ่ง
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคารในลักษณะที่จะทำให
มีขอจำกัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ และกำหนด
คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เขมงวดกวาหลักเกณฑ
ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้

1. เปนบุคคลที่ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจำนวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในธนาคาร บริษัทในเครือบริษัทรวม

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือไมไดเปนผูให
บริการดานวิชาชีพผูสอบบัญชี ทนายความ หรือ วิชาชีพ
ที่ทำใหมีขอจำกัดในการแสดงความเห็นที่ เปนอิสระแก
ธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือไมเปนผูมีอำนาจ
ควบคุมของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ ไมเปน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตองพนจาก

สถานะหรือตำแหนงที่อาจเกิดความขัดแยงดังกลาวแลวเปน
เวลา 1 ปขึน้ไป

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ในลักษณะที่เปนการ
จำกัดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตำแหนงกรรมการ
ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลคาที่มีนัยสำคัญเปนสัดสวนกับ
รายไดธนาคารตามเกณฑที่กำหนด และไมมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน
และการบรหิารงานของธนาคาร บรษิทัในเครอื บรษิทัรวม หรอื
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะที่จะทำ
ใหขาดความเปนอิสระ

4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารระดับสูง ผูถือหุน
รายใหญของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไมไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุน
รายใหญ

การรวมหรอืแยกตำแหนง
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธาน

เจาหนาที่บริหาร และไมไดเปนพนักงานหรือเจาหนาที่บริหาร
ของธนาคาร โดยธนาคารไดกำหนดขอบเขต อำนาจหนาที่
การกำกบัดแูลกจิการไวอยางชดัเจนในขอบงัคบัคณะกรรมการ
ธนาคาร ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่
บริหาร มีความเกี่ยวของกันในดานใดก็ตาม คณะกรรมการ
ธนาคารจะแตงตั้งกรรมการธนาคารที่มีอาวุโสคนหนึ่งซึ่งเปน
กรรมการที่เปนอิสระ ทำหนาที่แทนประธานกรรมการธนาคาร
เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ตองดำเนินการ
โดยประธานกรรมการที่เปนอิสระ

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารตามหนังสือรับรองกระทรวง

พาณิชย ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 มีจำนวน 15 คน ซึ่งมี
องคประกอบสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่องโครงสรางคณะกรรมการเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลของ
ธนาคารพาณิชย ปจจุบันประกอบดวย

- กรรมการที่เปนผูบริหาร 2   คน
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 6   คน
- กรรมการที่เปนอิสระ 7   คน
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คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนตอ
ธนาคาร ดังรายชื่อตอไปนี้

1. นายบรรยงค  ล่ำซำ
ประธานกรรมการ

2. พล.ต.อ. เภา  สารสนิ
รองประธานกรรมการ

3. นายบณัฑรู  ล่ำซำ
กรรมการบริหาร

4. ดร. ประสาร  ไตรรตันวรกลุ
กรรมการบริหาร

5. นายศุกรีย  แกวเจริญ
กรรมการ

6. ม.ร.ว. สฤษดคิณุ  กติยิากร *
กรรมการ

7. ม.ร.ว. ยงสวาสดิ ์  กฤดากร
กรรมการ

8. นายสมชาย  บลุสขุ *
กรรมการ

9. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ
กรรมการ

10. ศาสตราจารย คณุหญงิสชุาดา  กรีะนนัทน *
กรรมการ

11. ดร. อภชิยั  จนัทรเสน
กรรมการ

12. Mr. Charles L. Coltman, III *
กรรมการ

13. Ms. Elizabeth Sam *
กรรมการ

14. นายฉายศกัดิ ์  แสง-ชโูต *
กรรมการ

15. ดร. ชวนิท  ธมัมนนัทกลุ *
กรรมการ

* กรรมการทีเ่ปนอสิระ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน

ทั้งหมดของธนาคาร  กรรมการแตละคนเปนตัวแทนของ
ผูถือหุนทั้งหมด และมีสวนรวมในการกำกับดูแลกิจการของ
ธนาคารดวยความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อประโยชนของ
ผถูอืหนุและผมูสีวนไดเสยีอืน่ ทัง้นี ้หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารถูกกำหนดอยางชัดเจนในขอบังคับ
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่และความรับผิดชอบ
โดยสรปุ ดงันี้

1. ดูแลและจัดการธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของธนาคาร  รวมทั้งมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน

2. ใหความเห็นชอบวิสัยทัศน ภารกิจ คุณคาที่
ธนาคารมุงหวัง และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

3. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ ที่เสนอโดย
ฝายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง
และนโยบายของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผน
ธุรกิจ งบประมาณ และเปาหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดย
ฝายจัดการ

4. ติดตามผลการดำเนินงานของธนาคาร  และ
ความคืบหนาในการบรรลุวัตถุประสงค และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของ

5. ดูแลและพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค
ในระยะสั้น และระยะยาว

6. พิจารณามอบอำนาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการ มีอำนาจดำเนินการในธุรกิจธนาคาร
ภายใตงบประมาณคาใชจายประเภททุน และงบประมาณ
คาใชจายทีค่ณะกรรมการไดอนมุตัใิหดำเนนิการในโครงการตางๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เกินกวา
อำนาจดำเนินการที่ไดกำหนดไว

7. พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผูบริหาร รวมถึงการกำหนด
คาตอบแทน สรรหาและกำหนดผูสืบทอดตำแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ
รวมทั้งดูแลใหธนาคารมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการ
ประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูง
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8. ดูแลกำกับให มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

9. ดูแลใหมีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผูตรวจสอบ
ภายใน และผสูอบบญัชภีายนอกใหทำหนาทีอ่ยางมปีระสทิธผิล

10. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส รายงวด และ
ประจำป และดแูลใหมกีารจดัทำงบการเงนิเปนไปตามหลกัการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

11. ดูแลใหมีการสื่อสารในเรื่องตางๆ กับผูมีสวน
ไดเสียของธนาคารและสาธารณชน

การสรรหากรรมการ
ธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

และกำหนดอัตราคาตอบแทนทำหนาที่คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อการคัดเลือกใหดำรงตำแหนงกรรมการ  ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ โดยพิจารณาจาก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องตนตามที่ธนาคารกำหนดและไมมี
ลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการธนาคารพาณิชยหรือ
บรษิทัหลกัทรพัย ตามหลกัเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย
และหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ และสอบทานตามแบบ
สอบถามคุณสมบัติของกรรมการของธนาคารพาณิชยตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ และตองมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู
ความสามารถ ประสบการณเบือ้งตนทีธ่นาคารกำหนด ตามแต
กรณ ี โดยคำนงึถึงสัดสวน จำนวน และองคประกอบของคณะ
กรรมการที่เหมาะสมและเปนไปตามขอกำหนดกฎหมายที่เปน
หลักการเบื้องตน ขอบังคับของธนาคารและหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ
เสนอชือ่บคุคลใหเขารบัการเลอืกตัง้ไดตามหลกัเกณฑทีก่ำหนด
ทั้ งนี้  คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตรา
คาตอบแทน  อาจเสนอใหคณะกรรมการธนาคารจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจซึ่งประกอบดวย กรรมการธนาคาร
หรือบุคคลภายนอก  เพื่อทำหนาที่สรรหากรรมการได
ในกรณีที่ผลการคัดเลือกไมมีบุคคลที่เหมาะสมจะดำเนิน
กระบวนการสรรหารับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติใหม
สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอกำหนด
ของธนาคารแหงประเทศไทยและหนวยงานทางการอื่นที่

กำกับดูแลธนาคาร  โดยมีคุณสมบัติ เปนกรรมการอิสระ
ตามที่ธนาคารกำหนด  และเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อนำชื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้ง
เปนรายบุคคลและภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติ
แตงตั้งกรรมการแลว หนวยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการ
จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงกรรมการ และหรอืรายงานตอหนวยงาน
ทางการที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ธนาคาร
จัดใหมีการปฐมนิเทศหรือขอมูลสำหรับกรรมการใหแก
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม เพื่อรับทราบบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับของ
ธนาคาร ขอบังคับของคณะกรรมการคณะตางๆ นโยบายที่
สำคัญของธนาคารและคูมือกรรมการสถาบันการเงิน ซึ่งเปน
กระบวนการเพื่อสรางความเขาใจแกกรรมการเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของกรรมการ และการประกอบธุรกิจของธนาคาร

การแตงตัง้และถอดถอนกรรมการธนาคาร
1. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจำนวน

ไมนอยกวาเจ็ดคนและไมเกินสิบแปดคน  โดยกรรมการ
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักร และจะเปนผูถือหุนของธนาคารหรือไมก็ได
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้

(1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดใหเลือกเปน
รายบุคคล

(2) ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจำนวน
หุนที่ถือ โดยถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง

(3) ผูถือหุนแตละรายจะตองใชคะแนนเสียงของตน
ที่มีอยูทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

(4) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตาม
ลำดับลงมา แตไมเกนิจำนวนตำแหนงทีเ่ลอืกตัง้
คราวนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ

(5) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งมีคะแนน
เสยีงเทากนัสำหรบัลำดบัสดุทาย ใหประธานของ
ที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของธนาคาร
ทุกๆ คราว ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสาม
ของจำนวนกรรมการ ถาจำนวนกรรมการที่จะออกแบงเปน
สามสวนไมได ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม ทั้งนี้ ใหกรรมการซึ่งอยูในตำแหนงนานที่สุดนั้น
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ออกจากตำแหนงกอน และถาตกลงกนัในเรือ่งของการออกจาก
ตำแหนงไมได ใหใชวิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพนจาก
ตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

3. กรรมการยอมพนจากตำแหนงเมื่อถึงแกกรรม
ยื่นใบลาออกจากตำแหนงกอนถึงกำหนด ศาลมีคำสั่งใหออก
หรือที่ประชุมลงมติใหถอดถอนจากตำแหนง

4. หากตำแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตอุืน่นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการที่เหลืออยูเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดไว เขา
เปนกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวนแต
วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู และ
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนี้ จะอยูในตำแหนงเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหนงแทน

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคาร โดยประธานกรรมการ และรองประธาน

กรรมการ ไดทำหนงัสอืมอบอำนาจใหประธานเจาหนาทีบ่รหิาร
หรอืกรรมการผจูดัการ คนใดคนหนึง่ เปนผมูอีำนาจกระทำการ
แทนหรือในนามธนาคาร เพื่อการดำเนินกิจการใดๆ ทั้งปวง
ของธนาคาร ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน 3,000 ลานบาท
โดยแตละคนสามารถมอบอำนาจชวงใหผูปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ ภายในธนาคาร เปนผมูอีำนาจกระทำการแทน
หรือในนามธนาคารไดภายในขอบเขตความรับผิดชอบของ
แตละบุคคล และในกรณีที่ตองทำธุรกรรมใดสูงกวาวงเงิน
ดังกลาว ใหนำเสนอเรื่องใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุมัติวงเงินเปนการเฉพาะสำหรับธุรกรรมนั้น

อำนาจดำเนนิการของธนาคาร
นอกเหนือจากการมอบอำนาจใหผูปฏิบัติงานกระทำ

การแทน หรือในนามธนาคารดังกลาวขางตนแลว ธนาคารได
จัดทำหลักเกณฑและตารางการใชอำนาจดำเนินการภายใน
ธนาคาร เพื่อกระจายอำนาจใหผูปฏิบัติงานที่ดำรงตำแหนง
และหนาที่ตางๆ สามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจในงาน
ภายในธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว
ภายใตระบบการควบคุมที่ เหมาะสม  ซึ่งไดแยกอำนาจ
ดำเนนิการภายในธนาคารไว 3 ประเภท คอื

1. อำนาจดำเนินการที่มีผูใชหลายสังกัด
2. อำนาจดำเนินการภายในฝาย/สำนัก
3. อำนาจดำเนินการของสาขา

หลกัการ
การกำหนดรูปแบบและเนื้อหาของการจัดทำอำนาจ

ดำเนินการภายในธนาคาร มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เปนการกระจายอำนาจของประธานเจาหนาที่

บริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการ ในการบริหาร และดำเนิน
กิจการตางๆ ภายในธนาคารใหกับผูบริหารในลำดับถัดไป
ตามความเหมาะสม

2. ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือกรรมการ
ผูจัดการ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารใหเปน
ผูลงนามในหลักเกณฑและตารางแสดงการใชอำนาจดำเนิน
การภายในธนาคาร

3. อำนาจดำเนินการภายในธนาคารในที่นี้หมายรวม
ถึง

3.1 อำนาจดำเนินการที่เกี่ยวกับการอนุมัติและ
สั่งการ  ซึ่งมีทั้งกำหนดเปนวงเงิน และไม
กำหนดวงเงนิ เพือ่การบรหิารงานภายในฝาย/
หนวยงาน ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

3.2 อำนาจดำเนนิการทีเ่กีย่วกบัการเบกิคาใชจาย
จะตองเปนไปภายในวงเงินงบประมาณของ
ธนาคารที่ผานการพิจารณาและไดรับอนุมัติ
แลวเทานั้น

4. เพื่อใหครอบคลุมและมีความสมบูรณครบถวน
จึงจำแนกอำนาจดำเนินการภายในธนาคารตามลักษณะงาน
ดังนี้

4.1 อำนาจดำเนินการที่มีผูใชหลายสังกัด เปน
อำนาจดำเนินการที่ไมระบุเฉพาะฝายงาน
ใดฝายงานหนึ่ง  แตจะระบุตามลักษณะ
ของงาน  ซึ่งผูใชอำนาจดังกลาวจะอยูตาม
ฝายงาน/หนวยงานตางๆ ประกอบดวย
4.1.1 อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากร

บคุคล
4.1.2 อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับคาใชจาย
4.1.3 อำนาจดำเนินการในการกำหนดอัตรา
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แลกเปลี่ยน/ลดคาธรรมเนียม/ลดอัตรา
ดอกเบี้ยของธุรกิจในประเทศและ
ตางประเทศ

4.1.4 อำนาจดำเนินการเพื่อบริการลูกคา
ดานสินคาขาเขาและสินคาขาออก

4.1.5 อำนาจคณะอนุ ก ร รมการบริ หา ร
สินทรัพยและหนี้สิน

4.1.6 อำนาจดำเนินการดานเครดิต  และ
อำนาจดำเนนิการในการแกไข/ปรบัปรงุ
โครงสรางหนี้

4.1.7 อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ
4.2 อำนาจดำเนินการภายในฝาย เปนอำนาจ

ดำเนินการที่กำหนดใหเฉพาะแตละฝายงาน
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกรรมที่ผูบริหาร
สายงาน ผูบริหารฝายงาน และผูปฏิบัติงาน
ในระดบัตำแหนงตางๆ ภายในฝายนัน้ๆ ไดรบั
มอบหมายใหดูแลรับผิดชอบ

4.3 อำนาจดำเนินการของสาขา  เปนอำนาจ
ดำเนินการที่กำหนดใหเฉพาะสาขาสำนัก/
สาขาของธนาคารเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมที่ผูบริหารเครือขายฯ ผูจัดการเขต
ผูจัดการสาขา และผูปฏิบัติงานในระดับ
ตำแหนงตางๆ  ภายในสาขาสำนัก/สาขา
ไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบ

5. การใชอำนาจดำเนินการภายในธนาคารดังกลาว
ธนาคารไดกำหนดไวเปนหลักเกณฑ และตารางแสดงการใช
อำนาจดำเนินการ  เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานถือ
ปฏิบัติตามภายใตกรอบอำนาจ และขอบเขตของการบริหาร
ความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติ

การประชมุคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเปนประจำ

ทุกวันพฤหัสบดีสุดทายของเดือน และอาจมีการประชุมคณะ
กรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยกรรมการแตละคน
มีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได ทั้งนี้
วาระการประชมุคณะกรรมการจะแบงเปนหมวดหมชูดัเจนและ
มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ ซึ่งการ
กำหนดวาระจะผานการพิจารณาของประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร และกรรมการผจูดัการ โดยเลขานกุาร

คณะกรรมการจะสงหนงัสอืเชญิประชมุพรอมระเบยีบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการเปนการลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม เวนแตในกรณีมีเหตุจำเปน
เรงดวน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยาง
เพียงพอ และในระหวางประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรร
เวลาในการประชุมอยางเพียงพอและสงเสริมใหกรรมการ
แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ โดยมีการจดบันทึกการประชุม
เปนลายลักษณอักษรอยางครบถวน แลวเสร็จในเวลาที่
เหมาะสม และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการ พรอมใหคณะกรรมการและผูที่ เกี่ยวของ
ตรวจสอบได

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายกำหนดให
เฉพาะกรรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดประชุมระหวางกันเอง
โดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารเขารวมอยูในการประชุม
เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ รวมถึงประเมินผลงาน
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ

ในป 2549 ธนาคารไดจดัใหมกีารประชมุคณะกรรมการ
ธนาคารรวม 12 ครั้ง และประชุมกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการ
เปดเผยไวในหัวขอการเขาประชุมของกรรมการแตละคณะ
ในป 2549 แลว

ทีป่รกึษาคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้ งผูทรงคุณวุฒิ

จำนวนหนึ่งเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร ปจจุบัน
ประกอบดวย

1. นายไพโรจน ล่ำซำ
2. นายเฉลียว อยูวิทยา
3. Mr. William Mark Evans
4. Dr. Tian Suning

หนาที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
คณะกรรมการธนาคาร
ใหคำปรกึษาและคำแนะนำแกคณะกรรมการธนาคาร

ในเรื่องที่เกี่ยวของและอยูในอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
อาท ินโยบายของธนาคาร เรือ่งทีต่องปฏบิตัติามกฎหมายและ
ระเบียบที่วางไว รวมทั้งกิจการสำคัญอื่นๆ ที่หากทำไปแลว
จะเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือสงผลกระทบอยางมีสาระสำคัญ
ตอการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
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คณะกรรมการชดุยอย
คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรู

ความชำนาญที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวย
ปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ตองการ
การดูแลอยางใกลชิดในแตละดาน และเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดยอยของธนาคาร
ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตรา
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารไดตั้งคณะจัดการคณะหนึ่ง
ประกอบดวยประธานเจาหนาทีบ่ริหาร กรรมการผจูดัการ และ
ผูบริหารจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดการงานและดำเนินกิจการของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการกำหนด และไดแตงตั้งกรรมการ
จำนวนหนึ่งเปนกรรมการที่ปรึกษาแกคณะจัดการ มีหนาที่
ใหคำปรึกษาแนะนำตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
จำนวน 9 คณะ เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองงานในขอบขายที่
คณะอนุกรรมการคณะตางๆ รับผิดชอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2541 มีวาระการดำรง
ตำแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ
ไมนอยกวา 3 คน ปจจุบันมีจำนวน 4 คน และกรรมการ
อยางนอย 1 คนมีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณ
ดานบัญชีหรือการเงิน ดังรายชื่อตอไปนี้

1. ม.ร.ว. สฤษดคิณุ  กติยิากร
ประธานกรรมการ

2. นายสมชาย  บลุสขุ
กรรมการ

3. ศาสตราจารย คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน
กรรมการ

4. Ms. Elizabeth  Sam
กรรมการ

5. นายวสันต  จริยตันติเวทย
เลขานุการ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมและทบทวนการ
ปฏิบัติงานตามขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบอยาง
สม่ำเสมอ โดยในป 2549 ไดประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และมีการ
รายงานตอคณะกรรมการธนาคาร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมหีนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ตามขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาส
งวดหกเดือน และประจำป กับสายงานการเงิน และควบคุม
ของธนาคาร และสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีของธนาคาร
เพือ่ใหมัน่ใจเทาทีจ่ะทำไดวารายงานทางการเงนิแสดงถงึฐานะ
ทางการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ และปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ
การธนาคาร

2. สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
โดยการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายในและผูสอบบัญชีของธนาคาร

3. สอบทานการดำเนนิงานของธนาคารในการปฏบิตัิ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจการธนาคาร

4. สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของการ
ตรวจสอบภายใน

5. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีของ
ธนาคาร พิจารณาและเสนอแนะตอคณะกรรมการธนาคารใน
การแตงตั้งผูสอบบัญชีของธนาคารในแตละป รวมถึงคา
ธรรมเนียมการสอบบัญชี

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และพิจารณา
การเปดเผยขอมูลของธนาคารในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให
มีความโปรงใสและถูกตอง

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ตอคณะกรรมการธนาคารหลังจากการประชุมแตละครั้ง และ
จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำป ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อรวม
ไวในรายงานประจำปของธนาคาร

8. ปรึกษาและหารือกับผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกในสิ่งหรือกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการธนาคาร
เห็นวามีความเกี่ยวของกับหนาที่การกำกับดูแลความ
ครบถวนบริบูรณของธนาคาร
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9. ทบทวนขอบังคับและผลการปฏิบัติงานในปที่
ผานมาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยนำคาประเมินหรือขอคิด
เห็นของประธานกรรมการธนาคารมาประกอบการพิจารณา

2. คณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการ
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545 มีวาระดำรง
ตำแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอย
กวา 3 คน ปจจุบันเปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 คน
และกรรมการทีเ่ปนอสิระ 1 คน ดงัรายชือ่ตอไปนี้

1. พล.ต.อ. เภา  สารสนิ
ประธานกรรมการ

2. นายศุกรีย  แกวเจริญ
กรรมการ

3. นายฉายศักดิ์  แสง-ชูโต*
กรรมการ

4. นางสมุนทพิย  โอตระกลู
เลขานุการ

*  ไดรับการแตงตั้งมีผลวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ทดแทน
ศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ ยทุธวงศ ซึง่ขอลาออกจากการเปนกรรมการ

ในป 2549 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ไดประชุม 5 ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กำกบัดแูลกจิการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน าที่ และ

ความรับผิดชอบตามขอบังคับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

1. กำหนดหลักการและขอพึงปฏิบัติที่สำคัญของ
กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
สำหรับธนาคาร

2. พัฒนาและประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแล
กิจการที่เปนเลิศ

3. จดัทำจรยิธรรมในการดำเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณ
ของพนักงานธนาคาร และจัดพิมพเผยแพรหรือสื่อตอผูที่
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติและเพื่อใหเปนที่ทราบ
โดยทั่วกัน

4. พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด

5. ทบทวนขอความประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อการจัดทำและเสนอรายงานของธนาคาร

6. พิจารณาเสนอขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะ
กรรมการธนาคาร  หรือเสนอการกำหนดขอบังคับคณะ
กรรมการธนาคาร และคณะกรรมการที่ธนาคารแตงตั้งทุกชุด

7. เสนอแนะขอกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจของธนาคาร และขอพึงปฏิบัติของผูบริหารและ
พนักงานของธนาคาร

8. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับ
ดแูลกจิการทีใ่ชปฏบิตัใิหมคีวามตอเนือ่งและเหมาะสมกบัธรุกจิ
ของธนาคาร

9. ทบทวนและเสนอประกาศขอความเกี่ยวกับการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารที่ออกสูสาธารณะ

10. ทบทวนและรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร
เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และใหความ
เห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความ
เหมาะสม

11. ดูแลใหหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผล
ในทางปฏบิตัิ

3. คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำหนด
    อตัราคาตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารไดอนมุตัแิตงตัง้คณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราคาตอบแทน เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2545 มีวาระดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ประกอบ
ดวยกรรมการทีไ่มไดทำหนาทีบ่รหิาร จำนวนไมนอยกวา 3 คน
ปจจุบันมีกรรมการ 3 คน โดยเปนกรรมการที่เปนอิสระ 2 คน
ซึ่งรวมประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตรา
คาตอบแทน และกรรมการทีไ่มไดเปนผบูรหิาร 1 คน ดงัรายชือ่
ตอไปนี้

1. ดร. ชวนิท  ธมัมนนัทกลุ
ประธานกรรมการ

2. ม.ร.ว. ยงสวาสดิ ์  กฤดากร
กรรมการ
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3. นายฉายศักดิ์  แสง-ชูโต
กรรมการ

4. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย
เลขานุการ

ในป 2549 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กำหนดอัตราคาตอบแทนไดประชุมรวม 7 ครั้ง และมีการ
รายงานตอคณะกรรมการธนาคาร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคาตอบแทน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตรา

คาตอบแทนมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราคาตอบแทน
ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

1. พจิารณาและใหความเหน็ตอขอเสนอของประธาน
เจาหนาที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการ เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับนโยบายดานทรัพยากรบุคคล
เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธในการทำธุรกิจของธนาคาร

2. สรางความมั่นใจวาแผนการสืบทอดตำแหนง
ผูบริหารระดับสูงในตำแหนงที่สำคัญ  และรายชื่อผูที่อยูใน
เกณฑที่จะไดรับการพิจารณาไดรับการทบทวนอยูเสมอเปน
ระยะๆ

3. ทบทวนกลยุทธในการใหผลประโยชนตอบแทน
และเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อจัดใหมีสิ่งจูงใจดำรงไว
ซึ่ งพนักงานที่มีศักยภาพ  รวมถึใหคำเสนอแนะถึงการ
พิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชนตางๆ แกผูบริหารระดับ
สูงของธนาคาร

4. กำหนดระยะเวลาและเงือ่นไขตางๆ ในการวาจาง
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ รวมถึง
ผลประโยชนตอบแทน การสรรหาและเสนอแนะแกคณะ
กรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาผูสืบทอดตำแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ เมื่อถึงคราวจำเปน

5. ทบทวนสัดสวนจำนวน และประสบการณของ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงผลประโยชนตอบแทนของ
คณะกรรมการธนาคาร และใหขอเสนอแนะในการคัดเลือก
ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ
ธนาคาร เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคการ
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติใหเปลี่ยนสถานะ

ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยงองคการ เปน
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคการ เมือ่วนัที ่29 เมษายน
2547 มีวาระดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวย
กรรมการธนาคารและผูบริหารที่เหมาะสมไมนอยกวา 7 คน
ปจจบุนัมจีำนวน 11 คน โดยเปนกรรมการทีเ่ปนผบูรหิาร 2 คน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 คน และผูบริหารธนาคาร 8 คน
ดังรายชื่อตอไปนี้

1. นายบณัฑรู  ล่ำซำ
ประธาน

2. ดร.ประสาร  ไตรรัตนวรกุล
สมาชิก

3. นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ
สมาชิก

4. ดร. เพยีงใจ  พกุกะคปุต
สมาชิก

5. นายบญุทกัษ  หวงัเจรญิ
สมาชิก

6. นายศาศวัต  วีระปรีย
สมาชิก

7. นายธรีนนัท  ศรหีงส
สมาชิก

8. นายกฤษฎา  ล่ำซำ
สมาชิก

9. นายสรุศกัดิ ์  ดษุฎเีมธา
สมาชิก

10. นายชาติชาย  สุนทรเกียรติ
สมาชิก

11. นายประสพสุข  ดำรงชิตานนท
สมาชิกและเลขานุการ

ในป 2549 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการ
ไดประชุมรวม 13 ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการ
ธนาคาร ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหมั่นใจวา
ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยง การเตือนภัยลวงหนา
และมีการกำหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอการดำเนินงาน และมีการ
กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว  ตลอดจน
การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง



210210210210210√“¬ß“πª√–®”ªï 2549

หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งองคการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการมีหนาที่

และความรับผิดชอบตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองคการ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

1. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการที่เกี่ยวของ
ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไวใน ขอบังคับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการ และมีอำนาจในการ
เขาถึงขอมูลเพื่อการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2. กำหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร
และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เสนอตอคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม ทั้งนี้ ตองครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องตางๆ เชน
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความ
เสี่ยงดานเครดิต  ความเสี่ยงดานตลาด  ความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญตอธนาคาร

3. กำหนดกลยุทธโครงสรางองคการและทรัพยากร
ที่ใชในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารใหสอดคลองกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยสามารถวิเคราะห ประเมิน
วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิผล

4. กำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กำหนด
(Risk Limit) ในมิติตางๆ ที่มีความสำคัญเสนอตอคณะ
กรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา

5. กำกับดูแล  ทบทวนและใหขอ เสนอแนะตอ
คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
วิธีปฏิบัติที่ เปนมาตรฐาน กลยุทธและการวัดความเสี่ยง
โดยรวม เพื่อใหมั่นใจไดวากลยุทธการบริหารความเสี่ยง
ไดนำไปปฏิบัติอยางเหมาะสม

5. กรรมการทีป่รกึษาแกคณะจดัการ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร และทีป่ระชมุสามญั

ผถูอืหนุ ครัง้ที ่88 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2543 ไดอนมุตัใิหแตงตัง้
กรรมการที่ปรึกษาแกคณะจัดการ ประกอบดวยกรรมการ 5
คน ดงัรายชือ่ตอไปนี้

1. นายบรรยงค  ล่ำซำ
2. พล.ต.อ. เภา  สารสนิ
3. นายศุกรีย  แกวเจริญ
4. ม.ร.ว. ยงสวาสดิ ์  กฤดากร
5. ดร. อภชิยั  จนัทรเสน

หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ทีป่รกึษาแกคณะจดัการ
1. ใหคำปรึกษาแนะนำแกคณะจัดการ ตามที่คณะ

กรรมการธนาคารเห็นสมควร
2. ดูแลใหธนาคารมีการจัดการและดำเนินกิจการ

ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ

6. คณะจดัการ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและโดยมติที่ประชุม

สามญัผถูอืหนุ ครัง้ที ่ 88 เมือ่วนัที ่ 4 เมษายน 2543 ไดอนมุตัิ
จัดตั้งคณะจัดการ ปจจุบันประกอบไปดวยสมาชิก 8 คน
ดังรายชื่อตอไปนี้

1. นายบณัฑรู  ล่ำซำ
ประธาน

2. ดร. ประสาร  ไตรรตันวรกลุ
สมาชิก

3. ดร. เพยีงใจ  พกุกะคปุต
สมาชิก

4. นายบญุทกัษ  หวงัเจรญิ
สมาชิก

5. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย
สมาชิก

6. นายกฤษฎา  ล่ำซำ
สมาชิก

7. นายธรีนนัท  ศรหีงส
สมาชิก

8. นายศาศวัต  วีระปรีย
สมาชิก

ในป 2549 คณะจดัการไดประชมุรวมทัง้สิน้ 51 ครัง้
และรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร
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หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะจดัการ
คณะจดัการมหีนาทีแ่ละความรบัผดิชอบตามขอบงัคบั

คณะจัดการ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. คณะจัดการมีอำนาจหนาที่ จัดการงานและ

ดำเนนิกจิการของธนาคารตามทีค่ณะกรรมการธนาคารกำหนด
หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารใหดำเนินการ
เฉพาะกรณี

2. คณะจัดการมีอำนาจหนาที่ในการบริหารธุรกิจ
ของธนาคาร ตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว

3. คณะจัดการมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการ
ธนาคารมอบอำนาจ และตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการ
ของธนาคาร

4. ประธานคณะจดัการตองจดัสงรายงานการประชมุ
คณะจัดการใหที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับทราบ
ถึงกิจการที่คณะจัดการไดทำไปแลว อยางไรก็ดี เรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายของธนาคาร เรือ่งทีห่ากทำไปแลวจะเกดิการ เปลีย่นแปลง
อยางสำคัญแกกิจการของธนาคาร เรื่องที่จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยคณะกรรมการธนาคารเอง หรือจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบของธนาคารและเรื่องที่คณะจัดการเห็นสมควร
เสนอเพื่ออนุมัติเปนรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑที่คณะ
กรรมการธนาคารกำหนด ใหเสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคารกอน

5. คณะจัดการมีอำนาจและหนาที่ในการดำเนิน
กจิกรรมตามทีก่ำหนดเพือ่บรหิารธนาคารใหประสบความสำเรจ็
บรรลุเปาหมายของธนาคาร ซึ่งรวมถึง

5.1 จัดทำและสอบทานวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของ
ธนาคาร  และนำเสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุ รกิจประจำป
งบประมาณคาใชจายประเภททุน เปาหมาย
การปฏิบัติงาน  รวมถึงสิ่งที่ตองริเริ่มตางๆ ที่
สำคัญ เพือ่ใหบรรลเุปาหมาย รวมถงึโครงการ
ที่มีคาใชจายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะ
กรรมการธนาคารกำหนด และนำเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

5.3 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องตางๆ ตามที่
กำหนดไวในอำนาจดำเนนิการหรอืไดรบัมอบ
อำนาจจากคณะกรรมการธนาคาร

5.4 พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่อง
ตางๆ  ตามที่กำหนดไวในตารางการมอบ
อำนาจและนำเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.5 จัดการและสรางสมดุลระหวางวัตถุประสงค
ในระยะสั้นและวัตถุประสงคในระยะยาว

5.6 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลใหดำเนิน
ไปตามกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลที่คณะ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตรา
คาตอบแทนไดใหความเห็นชอบไว

5.7 พิจารณาแตงตั้ง ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารฝายงานลงมาถึง
พนักงานระดับกลาง และจัดหาผูสืบทอดการ
ดำรงตำแหนง

5.8 ติดตามและรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารและ
ความกาวหนาในการดำเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของธนาคาร

5.9 ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แนวทางที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวของ

5.10 สอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑที่ริเริ่มใหมที่
สำคญั และนำเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาติดตามและอนุมัติ

5.11 ติดตอสื่อสารกับผูมีสวนได เสียภายนอก
องคการ ตามความจำเปนในแตละครั้งตาม
อำนาจที่ไดรับมอบหมาย

การสรรหาผบูรหิาร
ฝายจัดการทำหนาที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงผูบริหารในระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราคา
ตอบแทน และขออนุมัติตอคณะกรรมการธนาคาร สำหรับ
การแตงตั้งผูบริหารในระดับต่ำกวาผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูบริหารสายงานรวมกับฝายบริหารงานทรัพยากรบุคคลจะ
พิจารณาคัดเลือกกลั่นกรอง และอนุมัติโดยกรรมการผูจัดการ
หรือประธานเจาหนาที่บริหาร
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7.  คณะอนกุรรมการธนาคาร
คณะอนุกรรมการธนาคาร มีหนาที่ในการพิจารณา

และจัดการในเรื่องตางๆ  ภายในธนาคารใหเปนไปดวย
ความถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดตอธนาคาร

ธนาคารไดพิจารณาทบทวนและไดอนุมัติ ใหมี
คณะอนกุรรมการชดุตางๆ ซึง่ปจจบุนัประกอบไปดวย 9 คณะ
ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
3. คณะอนุกรรมการแกไขและปรับปรุงโครงสราง

หนี้บรรษัทและผูประกอบการขนาดกลาง
4. คณะอนุกรรมการแกไขและปรับปรุงโครงสราง

หนี้ลูกคาบุคคลและผูประกอบการ

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาจำหนายทรัพยสิน
รอการขาย

6. คณะอนุกรรมการโครงสรางพื้นฐานขอมูล
7. คณะอนกุรรมการพจิารณากำหนดราคาผลติภณัฑ

ลูกคาธุรกิจ
8. คณะอนกุรรมการพจิารณากำหนดราคาผลติภณัฑ

ลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ
9. คณะอนุกรรมการนโยบายเครดิต
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จำนวนคณะกรรมการแตละคณะ :
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549)

รายละเอยีดการเขารวมประชมุผานระบบTeleconferencing ของแตละคณะ :
คณะกรรมการธนาคาร

กรรมการทีไ่มเปนผบูรหิาร

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการ 3 คน ไดแก  Mr. Charles L. Coltman, III, Ms. Elizabeth Sam และ นางสจุติพรรณ ล่ำซำ เปนกรรมการทีม่ไิดมถีิน่พำนกัในประเทศไทย

(เปนกรรมการธนาคาร 3 คน)

การเขารวมประชมุของกรรมการแตละคณะ ในป 2549

นายบรรยงค  ล่ำซำ
พล.ต.อ. เภา  สารสนิ
นายบณัฑรู  ล่ำซำ
ดร. ประสาร  ไตรรัตนวรกุล
นายศุกรีย  แกวเจริญ
ม.ร.ว. สฤษดคิณุ  กติยิากร
ม.ร.ว. ยงสวาสดิ์  กฤดากร
นายสมชาย  บลุสขุ
นางสุจิตพรรณ  ล่ำซำ
ศ. คณุหญงิสชุาดา กรีะนนัทน
ศ. ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ (1)

Mr. Charles L. Coltman, III
ดร. อภชิยั  จนัทรเสน
Ms. Elizabeth Sam
นายฉายศกัดิ ์  แสง-ชโูต
ดร. ชวนิท  ธมัมนนัทกลุ
Dr. Tian Suning (2)

รายนามคณะกรรมการ
ธนาคาร

 (ประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง)    (ประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง)   (ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง)   (ประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง)  (ประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง)   (ประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง)

คณะกรรมการ กรรมการ
ทีไ่มเปนผบูรหิาร

คณะกรรมการ
กำกับการดูแล

กิจการ

คณะกรรมการ
บรหิารความ
เสีย่งองคกร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และกำหนด

อตัราคาตอบแทน

12
12
12
12
12
11
8
12
11
12
9
12
12
12
12
12
0

5

4

4

1

3
13

11

4

7
7

11

9

10

10

1
1

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

หมายเหต ุ:     (1) ศ. ดร. ยงยทุธ ยทุธวงศ ลาออกจากการเปนกรรมการเมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 2549
       (2) Dr. Tian Suning ลาออกจากการเปนกรรมการเมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ 2549

นายบณัฑรู ล่ำซำ
นางสจุติพรรณ ล่ำซำ
Mr. Charles L. Coltman, III
Ms. Elizabeth Sam
นางสจุติพรรณ ล่ำซำ

นางสจุติพรรณ ล่ำซำ

Ms. Elizabeth Sam

จำนวน 1 ครัง้
จำนวน 5 ครัง้
จำนวน 9 ครัง้
จำนวน 4 ครัง้
จำนวน 1 ครัง้

จำนวน 11 ครัง้

จำนวน 9 ครัง้

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและ
กำหนดอตัราคาตอบแทน

จำนวน 15 คน
จำนวน 3 คน
จำนวน 11 คน
จำนวน 4 คน
จำนวน 3 คน
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คาตอบแทนของกรรมการและผบูรหิาร
ธนาคารไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ

ไวอยางชัดเจนและโปรงใส มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราคาตอบแทนทำหนาที่ทบทวน โดยพิจารณา
ถงึความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ  สถานะทางการเงนิของธนาคาร และอยใูนระดบั
ที่เทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนของธนาคารพาณิชยอื่น
ทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการในคณะ
กรรมการชุดอื่นๆ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น โดยไดรับอนุมัติอัตราคาตอบแทนและเงินบำเหน็จ
จากทีป่ระชมุผถูอืหนุ ครัง้ที ่94 เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2549

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด  ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการดำเนนิงานของธนาคารและผลการปฏบิตังิานรายบคุคล
โดยคณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำหนดอตัราคาตอบแทน
เปนผพูจิารณา และนำเสนอจำนวนคาตอบแทนทีเ่หมาะสมตอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา

รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ประกอบดวย

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
1 .1  ค าตอบแทนกรรมการ :  ในรอบป  2549

คณะกรรมการรวม 17 คน ไดรบัคาตอบแทนในฐานะกรรมการ
ธนาคาร  กรรมการที่ปรึกษาแกคณะจัดการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำหนดอัตราคาตอบแทน ที่ปรึกษากฎหมายของ
ธนาคารรวมถงึเงนิบำเหนจ็ ในอตัรารอยละ 0.5 ของเงนิปนผล
เปนจำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 57,127,550 บาท

1.2 คาตอบแทนของที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,587,200 บาท

1.3 คาตอบแทนผบูรหิาร : ผบูรหิารระดบัรองกรรมการ
ผูจัดการขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 9 คน ไดรับผลประโยชนตอบแทน
รวมเงนิเดอืน คาครองชพี บำเหนจ็พเิศษและโบนสัจากธนาคาร
ในรอบป 2549 เปนจำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 114,744,275 บาท

ผลประโยชนตอบแทนทีก่รรมการไดรบัจากธนาคารในรอบปบญัช ี2549

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาแกคณะจัดการ
เปนจำนวนเงิน 7,086,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 2,300,170 บาท

มผีลประโยชนตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการและกรรมการทีป่รกึษาแกคณะจดัการ
เปนจำนวนเงิน 5,290,500 บาท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เปนจำนวนเงิน
387,000 บาท และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,725,130 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงิน 903,000 บาท
และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงิน 903,000 บาท
และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแกคณะจัดการ
เปนจำนวนเงนิ 2,103,000 บาท กรรมการกำกบัดแูลกจิการ เปนจำนวนเงนิ 258,000
บาท และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงิน 903,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนจำนวนเงนิ 774,000 บาท และเงนิบำเหนจ็
จำนวน 1,150,080 บาท

นายบรรยงค ล่ำซำ

พล.ต.อ. เภา สารสิน

นายบัณฑูร ล่ำซำ

ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล

นายศุกรีย แกวเจริญ

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร
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หมายเหต ุ:   (1) ศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ ยทุธวงศ ลาออกจากการเปนกรรมการ เมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 2549
    (2) Dr. Tian Suning ลาออกจากการเปนกรรมการ เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ 2549

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาแกคณะจัดการ
เปนจำนวนเงิน 2,703,000 บาท กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราคา
ตอบแทน เปนจำนวนเงิน 258,000 บาท และเงินบำเหน็จ จำนวน 1,150,080 บาท

มผีลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงนิ 903,000 บาท กรรมการ
ตรวจสอบ เปนจำนวนเงนิ 645,000 บาท และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงิน 903,000 บาท
และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงิน 903,000 บาท กรรมการ
ตรวจสอบ เปนจำนวนเงนิ 645,000 บาท และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มผีลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงนิ 672,000 บาท กรรมการกำกบั
ดแูลกจิการ เปนจำนวนเงนิ 192,000 บาท และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย เปนจำนวนเงิน
4,773,000 บาท และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงิน 903,000 บาท
และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงิน 903,000 บาท กรรมการ
ตรวจสอบ เปนจำนวนเงนิ 645,000 บาท และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงิน 903,000 บาท กรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราคาตอบแทน เปนจำนวนเงิน 258,000 บาท กรรมการ
กำกบัดแูลกจิการ เปนจำนวนเงนิ 44,000 บาท และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงิน 903,000 บาท
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราคาตอบแทน เปนจำนวนเงิน
387,000 บาท และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 1,150,080 บาท

มีผลประโยชนตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจำนวนเงิน 140,000 บาท
และเงนิบำเหนจ็ จำนวน 710,630 บาท

ม.ร.ว. ยงสวาสดิ์ กฤดากร

นายสมชาย บุลสุข

นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ

ศาสตราจารย คุณหญิงสุชาดา
กีระนันทน

ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ
ยทุธวงศ (1)

ดร. อภชิยั จนัทรเสน

Mr. Charles L. Coltman, lll

Ms. Elizabeth Sam

นายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต

ดร. ชวนิท ธมัมนนัทกลุ

Dr. Tian Suning (2)
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2. คาตอบแทนอื่น
2.1 คาตอบแทนกรรมการ :  ไมมี
2.2 คาตอบแทนของทีป่รกึษาคณะกรรมการ :  ไมมี
2.3 คาตอบแทนผบูรหิาร :  ทีป่ระชมุวสิามญัผถูอืหนุ

ครั้งที่ 1/2542 ของธนาคารไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร
จำนวน 50,000,000 หนวย ใหแกพนกังานของธนาคารยกเวน
พนักงานที่เปนกรรมการ ภายในระยะเวลาโครงการ 3 ป
โดยคณะผรูบัมอบอำนาจจากผถูอืหนุหรอืบคุคลทีไ่ดรบัมอบหมาย
จากคณะผูรับมอบอำนาจจากผูถือหุนจะเปนผูพิจารณาจัดสรร
ใหกับพนักงาน โดยพิจารณาตามความสามารถและศักยภาพ
ของพนักงานแตละราย และพิจารณาจัดสรรจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิในแตละโครงการ

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนชนิดระบุชื่อผูถือ
และหามเปลี่ยนมือ มีราคาเสนอขาย  หนวยละ 0 บาท
(ศนูยบาท) ใบสำคญัแสดงสทิธ ิ1 หนวย มสีทิธซิือ้หนุสามญัได
1 หนุ ในราคา 30 บาท มลูคาทีต่ราไวหนุละ 10 บาท ธนาคาร
ไดขออนุมัติเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการที่ 1
จำนวน 18,500,000 หนวย โดยจดัสรรใหแกพนกังานในเดอืน
สิงหาคม 2543 จำนวน 15,612,600 หนวย ซึ่งสามารถใช
สิทธิไดครั้งแรกในวันที่ 28 ธันวาคม 2544 และครั้งสุดทาย
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 และธนาคารไดขออนุมัติเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการที่ 2 จำนวน 5,000,000
หนวย โดยจัดสรรใหแกพนักงานในเดือนธันวาคม 2544
จำนวน 3,962,500 หนวย ซึง่สามารถใชสิทธไิดครัง้แรกในวนัที่
30 ธนัวาคม 2545 และครัง้สดุทายในวนัที ่29 ธนัวาคม 2549

ธนาคารไดขออนุมัติเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในโครงการที่ 3 ซึ่งเปนครั้งสุดทายของโครงการ จำนวน
26,500,000 หนวย โดยจดัสรรใหแกพนกังานในเดอืนธนัวาคม
2545 จำนวน 26,490,560 หนวย ซึ่งสามารถใชสิทธิได
ครัง้แรกในวนัที ่30 ธนัวาคม 2546 และครัง้สดุทายในวนัที ่30
ธันวาคม  2550 โดยการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในโครงการที ่ 3 นี ้ ไดมกีารเปลีย่นแปลงขอกำหนดและเงือ่นไข
ของโครงการตามมตทิีป่ระชมุผถูอืหนุ ครัง้ที ่ 90 เมือ่วนัพธุที ่ 3
เมษายน 2545 ทีผ่านมา 2 ประการคอื

1. ปรับราคาการใชสิทธิจากเดิมหุนละ 30 บาท
เปนราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ำหนัก  5 วันทำการกอนวัน
เสนอขาย ซึง่เทากบั 27.82 บาท ตอหนุ

2. ปรับกำหนดการใชสิทธิจากเดิมปละ  2 ครั้ง
เปนปละ 4 ครั้ง ในระหวางอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ
วันทำการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม

โดยผูบริหารของธนาคารไดรับการจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ คิดเปนรอยละ 7.68 รอยละ 11.68 และรอยละ
11.28 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในโครงการที่ 1
โครงการที่ 2 และโครงการที่ 3 ตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธนัวาคม 2549 มผีถูอืใบสำคญัแสดงสทิธซิือ้หนุสามญัรวมเปน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิแลวในแตละโครงการ คือ
โครงการที ่1 จำนวน 12,848,720 หนวย โครงการที ่2 จำนวน
2,911,580 หนวย และโครงการที ่3 จำนวน 17,753,108 หนวย
รวมใบสำคญัแสดงสทิธทิีใ่ชสทิธแิลวจำนวนทัง้สิน้ 33,513,408
หนวย

นอกจากนั้น ผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการ
ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 9 คน ไดรับผลประโยชนตอบแทนจาก
กองทนุสำรองเลีย้งชพีในรอบป 2549 เปนจำนวนเงนิรวมทัง้สิน้
3,229,995 บาท

ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารของธนาคาร
ใหความสำคญัตอการควบคมุภายในทีด่แีละผกูพนัในการดำรงไว
ซึง่วฒันธรรมทีต่ระหนกัถงึความสำคญัของการจดัการความเสีย่ง
และความเพยีงพอของการควบคมุภายในสำหรบัการดำเนนิงาน
ทุกดานของธนาคาร โดยธนาคารกำหนดใหทุกหนวยงานของ
ธนาคารยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อ
เปนหลักในการดำเนินธุรกิจของธนาคารและเพื่อเปนหลัก
ปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ ยังกำหนดใหมีการสอบทาน
ประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผานการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูตรวจสอบภายใน ซึ่งสาระสำคัญประกอบดวยการพิจารณา
ความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและคุณภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการ
ธนาคารในกรณีที่มีขอเสนอแนะ หรือพบขอบกพรองที่เปน
สาระสำคัญ เพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป
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ธนาคารใหความสำคัญกับการกำกับดูแลและการ
กำหนดวัฒนธรรมของการควบคุม และจัดทำนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร รวมถึงการจัด
ใหมีการฝกอบรมใหความรูและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
แกพนักงาน เพื่อใหพนักงานเกิดความรู ความเขาใจ และ
สามารถปฏบิตังิานไดอยางถกูตอง มปีระสทิธภิาพ ทัง้ยงัจดัให
มคีมูอืพนกังานกำหนดระเบยีบวนิยัของพนกังาน จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ รวมถึงกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิด
ระเบียบวินัย และความผิดขั้นรายแรงไวดวย ทั้งนี้ เพื่อให
การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีการ
สอบทานการปฏบิตังิานและการควบคมุภายในโดยผปูฏบิตังิาน
เปนประจำ เพื่อเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานเกิดความรอบคอบ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

ธนาคารกำหนดให กิ จกร รมการควบคุม เป น
สวนหนึ่ งของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสราง
การควบคุมที่เหมาะสมในทุกสวนงาน กระบวนการปฏิบัติงาน
จะถูกกำหนดใหมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุล
และการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม สำหรับกิจกรรม
ทีอ่าจกอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน จะไดรบัการระบุ
และดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับตางๆ
ที่เกี่ยวของของธนาคาร

นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศยังไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบขอมูลดานการเงิน ดานการ
ปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตางๆ
เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลของระบบการควบคุมภายใน
และดำเนินการแกไขขอบกพรองที่มีนัยสำคัญไดอยางทันทวงที
รวมทั้งเพื่อใหขอมูลที่มีประโยชน หรืออาจสงผลกระทบตอ
การตดัสนิใจของผบูรหิารและคณะกรรมการธนาคารมคีวามถกูตอง
สมบรูณและเปนปจจบุนั เพยีงพอตอการตดัสนิใจของผบูรหิาร
และคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งจัดชองทางการสื่อสารที่มี
คุณภาพเพื่อใหมั่นใจวา ผูบริหารและพนักงานทุกคนเขาใจ
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับหนาที่
ความรับผิดชอบของตนอยางแทจริง

การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดำเนินงาน
ของธนาคารและบริษัทยอยโดยสายงานกำกับและตรวจสอบ
ใชเกณฑความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบัติ
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของธนาคาร การประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม

ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักเสมอวา การควบคุมภายใน
ถือเปนกระบวนการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ทำใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของธนาคารสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค  สรางผลประโยชนตอบแทนในระยะยาว
การรายงานขอมูลทางการเงินและการดำเนินงานนาเชื่อถือ
การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ตางๆ และปองกันมิใหเกิดการกระทำอันอาจกอความเสียหาย
ตอทรัพยสินและชื่อเสียงของธนาคาร

รายงานของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่ จัดทำรายงาน

อธิบายถึงผลการดำเนินงานของธนาคารและเหตุการณสำคัญ
ในรอบปใหผูถือหุนไดรับทราบ และรับผิดชอบตอการมีระบบ
บรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและ
มีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทำหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึง
กระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทำอยางถูกตองตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
คณะกรรมการธนาคารไดจัดทำรายงานดังกลาว และคณะ
กรรมการตรวจสอบไดมีรายงาน ตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจำปนี้แลว

ความสมัพนัธกบัผลูงทนุ
ธนาคารไดตระหนักถึงความสำคัญในการเปดเผย

ขอมูลขาวสารของธนาคาร จึงมีการกำกับดูแล และไดกำหนด
นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลทั่วไปของธนาคารตอผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะห
และภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เปนไปอยาง
ถกูตอง ครบถวน ทัว่ถงึ เทาเทยีม โปรงใส และทนักาล รวมทัง้
เปนไปตามกฎหมายและระเบยีบตางๆ ทีเ่กีย่วของ โดยธนาคาร
มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของธนาคารผานชองทางตางๆ
ดังนี้
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1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.1 รายงานประจำป
1.2 งบการเงินของธนาคาร
1.3 เอกสารแจงมตคิณะกรรมการธนาคารและอืน่ๆ

2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

3. กระทรวงพาณิชย
4. หนังสือพิมพ
5. นิตยสารและวารสาร
6. โทรทัศน
7. ขาวประชาสัมพันธธนาคาร
8. เว็บไซตธนาคาร

(www.kasikornbankgroup.com)
9. การพบปะใหขอมูลแบบตัวตอตัว

(Company Visit/One-on-One Meeting)
10. การเดนิทางไปใหขอมลูแกนกัลงทนุทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ (Non-deal Roadshow)
11. จัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย

(Analyst Meeting)
12. จัดประชุมใหขอมูลกับสื่อมวลชน
13. จัดสงหนังสือแจงผูถือหุนทางไปรษณีย

ธนาคารไดกำหนดใหการเผยแพรขอมูลของธนาคาร
ใหแกนักลงทุน การตอบขอซักถามของนักลงทุน ทั้งนักลงทุน
ที่เปนผูถือหุนของธนาคาร และนักลงทุนที่สนใจจะถือหุน
ของธนาคารในอนาคต เปนอำนาจของประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร
ระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่ Chief Investor
Relations Officer สายงานเลขาธิการองคการ และ/หรือ
พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่ผูบริหารงานนักลงทุน
สมัพนัธ (Head of Investor Relations Officer) ฝายสือ่สารและ
สงเสริมงานบริหารองคการ สายงานเลขาธิการองคการ

พรอมทั้งใหมีการจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor
Relations) สังกัดฝายสื่อสารและสงเสริมงานบริหารองคการ
โดยมีเปาหมายและภารกิจในการรับผิดชอบงาน “ผูลงทุน
สัมพันธ”  มีหนาที่เผยแพรขอมูลธนาคารใหแกผูถือหุน
นักลงทุน  นักวิ เคราะหหลักทรัพย  และบริษัทจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ไดอยางถูกตอง
เพื่อเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีและความนาเชื่อถือของ
ธนาคารใหเกิดขึ้นกับนักลงทุน และใหบริการแกผูถือหุนของ
ธนาคารอยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารจัดใหมีหนวยงาน
นักลงทุนสัมพันธ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2541 โดยจัดตั้ง
เปนสวนนักลงทุนสัมพันธและบริการผูถือหุน สังกัดสำนัก
บรหิารสายงานเลขาธกิารองคการ ตอมาเมือ่วนัที ่20  ธนัวาคม
2544 ไดประกาศโอนยาย สวนนักลงทุนสัมพันธและบริการ
ผูถือหุนมาสังกัดฝายสื่อสารองคการ สายงานเลขาธิการ
องคการ  และเมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2546 ธนาคารไดประกาศ
ปรับเปลี่ยนชื่อและโครงสรางฝายสื่อสารองคการ เปนฝาย
สื่อสารและสงเสริมงานบริหารองคการ ซึ่งมีสวนนักลงทุน
สัมพันธ สังกัดอยูภายใตฝายงานดังกลาว

กิจกรรมในรอบป 2549 ที่ผานมา สวนนักลงทุน
สัมพันธ ไดจัดใหมีชวงเวลาสำรอง 7 วันกอนที่ธนาคารจะทำ
การรายงานผลประกอบการรายไตรมาสตอตลาดหลักทรัพย
(Silent Period) โดยในระหวางชวงเวลาดังกลาวจะงดการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผลประกอบการของธนาคารใหแก
ผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนไมมี
การรบันดัพบปะใหขอมลูแบบตวัตอตวั (Company Visit/One-
on-One Meeting) หรือจัดประชุมแบบเปนกลุม หรือตอบ
ขอซักถามที่เกี่ยวของกับผลประกอบการของธนาคาร  โดย
นโยบายนี้ถือเปนนโยบายภายในที่สำคัญของสวนนักลงทุน
สั ม พั น ธ ที่มุ งมั่ นใหการดำเนินงานของส วนนักลงทุน
สัมพันธสอดคลองและเปนไปตามแนวทางของธนาคาร
ที่มีการดำเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี และสามารถ
เชื่อมั่นไดวามีการเปดเผยขอมูลที่ทั่วถึง เทาเทียม และโปรงใส
โดยเฉพาะในชวงกอนการรายงานผลประกอบการรายไตรมาส
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นอกจากนั้น ในรอบป 2549 ที่ผานมา เจาหนาที่
บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงสวนงานนักลงทุนสัมพันธ
ไดพบและใหขอมูลแกผูเกี่ยวของในโอกาสตางๆ ดังนี้

การจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ
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โดยในจำนวนขางตนนี้ เปนการเขาพบประธาน
เจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการจำนวน 20 ครั้ง หรือ
122 บรษิทั หรอื 191 ราย

จากการดำเนินงานในรอบป 2549 ที่ผานมา
งานนักลงทุนสัมพันธของธนาคารไดรับการยอมรับจาก
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย เลอืกใหธนาคารเปน 1 ใน 3

รูปแบบการเขาพบ

การเขาพบสมัภาษณตวัตอตวั (One-on-one Meeting)
การประชมุทางโทรศพัท (Conference Call)
การจดัพบนกัวเิคราะหหลกัทรพัยกลมุยอย (Group Analyst Meeting)
การเดนิทางไปพบผถูอืหนุ และนกัลงทนุ (Roadshow)

รวม

จำนวนครั้ง จำนวนบรษิทั จำนวนราย

208
38
14
1

261

378
72

141
56

647

495
              77
            171

81
824

ตดิตอนกัลงทนุสมัพนัธ : สวนนักลงทุนสัมพันธ ฝายสื่อสารและสงเสริมงานบริหารองคการ
อ-ีเมล: IR@kasikornbank.com

ตดิตอ Chief Investor Relations Officer : โทรศพัท 0 2470 2673 - 4
โทรสาร 0 2470 2680

นักลงทุนไทยและงานทะเบียนหุน : โทรศพัท 0 2470 2663 - 7
โทรสาร 0 2470 2747

นักลงทุนตางประเทศ : โทรศพัท 0 2470 2659 - 62
โทรสาร 0 2470 2690

เลขานกุารบรษิทั
ธนาคารไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการ

ซึง่เปนผทูีม่คีณุวฒุแิละประสบการณทีเ่หมาะสมเปนผรูบัผดิชอบ
ทำหนาที่เลขานุการบริษัท และมีฝายสื่อสารและสงเสริมงาน
บรหิารองคการชวยดำเนนิการในรายละเอยีดของงานเลขานกุาร
บริษัท เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ธนาคารและเพื่อใหการบริหารงานของธนาคารเปนไปอยางมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ดังนี้

1. ใหคำแนะนำเบื้ องตนแกกรรมการ เกี่ ยวกับ
ขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของธนาคาร และ
ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ำเสมอ รวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแกกรรมการ

2. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของธนาคาร และขอพึง
ปฏิบัติตางๆ

3. บนัทกึรายงานการประชมุผถูอืหนุ และการประชมุ
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

4. ดแูลใหมกีารเปดเผยขอมลูและรายงานสารสนเทศ
ในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กำกับธนาคาร ตามระเบียบ
และขอกำหนดของหนวยงานทางการ

5. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบ
สิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของธนาคาร

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ไดรับการเสนอชื่อ
ในรางวลัการจดัอนัดบันกัลงทนุสมัพนัธทีด่ทีีส่ดุในประเทศไทยป
2548 (Best Investor Relations) ในงาน SET Awards 2006
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ซึ่งธนาคารไดรับรางวัลนี้ในป
2547
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พจิารณาแตงตัง้เปนผสูอบบญัชขีองธนาคาร จะตองเปนผสูอบ
บัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย

ในรอบป 2549 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประกอบดวย

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit fee)
ธนาคารและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการ

สอบบัญชีใหแก
- ผูสอบบัญชีของธนาคารในรอบปที่ผานมา

มจีำนวนเงนิรวม 8,870,000 บาท
- สำนักสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคล

หรือกิจการที่ เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและ
สำนักงานสอบบัญชีที่ ผู สอบบัญชีสั งกัด
ในรอบปบัญชีที่ผานมา  มีจำนวนเงินรวม
9,515,000 บาท

2. คาบรกิารอืน่ (Non-audit fee)
ธนาคารและบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงาน

บริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
(Special Purpose Audit Engagement) การใหบริการดาน
กฎหมายและภาษี การตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงรวมกัน
(Engagement to Perform Agree-Upon Procedures) และ
การเปนทีป่รกึษาธรุกจิในดานตางๆ ทีไ่มเกีย่วกบังานสอบบญัชี
ใหแก

- ผูสอบบัญชีของธนาคารในรอบปบัญชีที่
ผานมา มีจำนวนเงินรวม 1,900,000 บาท
และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการ
ตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปี
บญัชทีีผ่านมา มจีำนวนเงนิรวม 0 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ ผู สอบบัญชีสั งกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
และสำนักงานสอบบัญชีดังกลาวในรอบปี
บัญชีที่ผานมา  มีจำนวนเงินรวม  45,000
บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปี
บัญชีที่ผานมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

การประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเอง
ธนาคารจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

ตนเองของคณะกรรมการธนาคารเปนประจำทุกป เพื่อชวย
ใหคณะกรรมการธนาคารไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา และเพิ่ม
ประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ โดยการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเปน 2 ลักษณะ คือ
การประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
โดยรวม และการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของกรรมการ
รายบุคคล ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะ
สอดคลองกบัหลกัการกำกบัดแูลกจิการและหนาทีค่วามรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของตนเองปละ 1 ครัง้ โดยมกีารสรปุผลและนำผลการ
ประเมินมาพิจารณาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กลาวขางตน

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ
คณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการทรัพยากร
บคุคลและกำหนดอตัราคาตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงองคการ ธนาคารจัดใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองเปนประจำทุกปดวยเชนกัน โดยใหมีการ
เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการธนาคาร

นอกจากนี ้ธนาคารไดกำหนดใหมกีารประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการ
ผจูดัการเพือ่ประเมนิการปฏบิตังิานเปรยีบเทยีบกบัเปาหมายและ
แผนงานประจำป โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กำหนดอตัราคาตอบแทนจะนำผลการประเมนิเสนอตอทีป่ระชมุ
คณะกรรมการธนาคาร การประเมินตนเองนี้เปนสวนหนึ่งของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการที่กำหนดในขอบังคับคณะกรรมการ
ธนาคาร

การแตงตัง้และพจิารณาคาตอบแทนของ
ผสูอบบญัชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและ
การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี และเสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคารในการแตงตั้งผูสอบบัญชีของธนาคารในแตละป
รวมถึงคาธรรมเนียมการสอบบัญชี  เพื่อเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ รายชื่อผูสอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อ
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ปจจยัอืน่ท่ีอาจมผีลกระทบตอการตดัสนิใจลงทนุ
ขอพพิาททางกฎหมาย
นอกเหนือจากการฟองรองที่ เกิดจากการดำเนิน

กิจการธนาคารพาณิชยตามปกติแลว ธนาคารไมมีขอพิพาท
กับหนวยงานอื่นใดที่ธนาคารเปนคูความหรือคูกรณี และคดี
ขอพิพาทยังไมสิ้นสุด อันจะมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพย
ของธนาคารในคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย (ไมรวมดอกเบี้ยและ
คาใชจาย) สูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ตามงบ
การเงิน ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด

อยางไรก็ตาม  คดีขอพิพาทซึ่งยังไมสิ้นสุดที่เกิด
จากการดำเนนิกจิการธนาคารพาณชิยตามปกตขิองธนาคารนัน้
ธนาคารถูกฟองรองเปนทุนทรัพยรวมจำนวน 13,594 ลานบาท
ซึ่งผูบริหารของธนาคารมีความเห็นวาการถูกฟองคดีขอ
พิพาททางกฎหมายตามที่กลาวทั้งหมดจะไมมีผลกระทบ
อยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินงานของธนาคาร




