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9. การจัดการ

9.1 โครงสรางองคกร

คุณนิวัตต  จิตตาลาน
กรรมการผูจัดการ

คุณธวัชชัย  ธิติศักดิ์สกุล
รองกรรมการผูจัดการ

คุณวิโรจน  ศุภพิพัฒน
รองกรรมการผูจัดการ

General Accounting

Card Accounting

คุณสุดาพร  จันทรวัฒนากลุ
SVP. Finance & Accounting

Information Technology

คุณพงษศักดิ์  ศรุติปกรณ
SVP. Information Technology

คุณปยศักดิ์  เตชะเสน
SVP.Resources

คุณพิทยา วรปญญาสกุล
SVP.Card Marketing

Card Marketing

Operations

Outsources
Management

General
Service

Human
Resources

คุณเบญจภรณ ชินะพงศประเสริฐ
SVP.Customer Relationship

Management

คุณสุทธิรา  ธัญญวานชิ
SVP. Knowledge Management

Strategic
Planning and Business

Analyst

คุณชุติเดช ชยุติ
SVP.Corporate Finance

& Planning

Customer Relationship
Management

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ, ฝายตรวจสอบ
ภายใน, Quality Assurance & Service

คุณกัณฑรัตน  ชุติชูเดช
Sr. Manager - Public affairs

คุณมารยาท  จันทรจํานง
Sr. Manager - Compliance

Marketing & Sales

Treasury & Investor
Relations

Knowledge
Management
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9.2 คณะกรรมการและผูบริหาร

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ดังน้ี
ช่ือ ตําแหนง

1. นาย พงศธร สิริโยธิน ประธานกรรมการ
2. นาย รังสิน สืบแสง รองประธานกรรมการ
3. นาย อัครรัตน ณ ระนอง กรรมการ
4. นาย ชาญยุทธ ปทุมารักษ กรรมการ
5. นางสาว ชนาทิพย โปษยานนท กรรมการ
6. นางสาว พิมพเพ็ญ ลัดพลี กรรมการ
7. นาย สุรัตน พลาลิขิต กรรมการ
8. นาย นิวัตต จิตตาลาน กรรมการผูจัดการ

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชือ่ผูกพันบรษัิทฯ ไดคือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ  
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีตลอดจนการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการของบรษัิทฯ ไวปรากฏตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ซ่ึงไดจดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั กรมพัฒนาธุรกิจ (เดิมกรมทะเบียนการคา) กระทรวง
พาณิชย สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี

•  อํานาจของคณะกรรมการ
1. กรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
2. กรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ได
3. คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลอ่ืนใดใหดําเนินกิจการของบรษัิทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรอื

อาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจน้ัน ๆ ได

4. กรรมการท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน
5. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไร   

สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
6. การใดท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  2535 กําหนดวาตองไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุน        

คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุน อาทิเชน การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร    
ขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง การเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
และกําหนดคาตอบแทน การแตงต้ังผูสอบบัญชีทั้งหมด หรือบางสวนและกําหนดคาตอบแทน การขายหรือโอนกิจการ      
ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ ท้ังหมด
หรือบางสวนท่ีสําคัญ การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ การมอบหมายใหบุคคลอื่น         
เขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

•  หนาท่ีของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ    

ที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
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2. คณะกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชาในกรณีท่ีกรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในสัญญาใด ๆ ท่ีบริษัทฯ ทําข้ึนระหวางรอบปบัญช ีหรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ และบริษัทในเครอื โดยระบุจํานวนท้ังหมด
ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหวางรอบปบัญชี

3. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง โดยมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหช้ีขาดตัดสินดวยเสียงขางมาก

4. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิน้สุดของ
รอบปบัญชีของบริษัทฯ

5. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบรษัิทฯ หรอืเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนหรอืกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน

•  การแตงต้ังถอดถอนคณะกรรมการ
1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมาก โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงหุนตอ     

หน่ึงเสียง และใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป โดยบุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุด      
ตามลาํดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่
บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด โดยกําหนดใหกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน

2. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  
จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได

3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก
ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3

4. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถ ึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ   
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
คนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการได
เพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน โดยตองมีมติของคณะกรรมการเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู

9.2.2 การมอบอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจัดการ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 12/2545 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2545 มีมติมอบอํานาจใหแกกรรมการ   
ผูจัดการใหดําเนินงานตาง ๆ ตามธุรกิจปกติของบรษัิทฯ ตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันที ่5 กรกฎาคม 2545
รวมท้ังพิจารณากําหนดวงเงินใหเจาหนาท่ีของบริษทัฯ มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาอนุมัติข้ันตอนการ   
ดําเนินงานของแตละหนวยงานของบรษัิทฯ ท้ังน้ี กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
รายการการไดมาหรือจาํหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทฯ และ/หรอื เรื่องหรือรายการท่ีกรรมการผูจัดการหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ ซ่ึงเร่ืองหรือ
รายการดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการของบริษัทฯ ดวยแลวแตกรณี 
อํานาจหนาท่ีท่ีกรรมการผูจัดการสรุปไดดังน้ี

1. จัดทํา ลงนาม และสงมอบซ่ึงเอกสารคําขอใด ๆ เพื่อใชในการจดทะเบียนภาษี และย่ืนแบบคํารองขอคืนภาษี
ประเภทตาง ๆ
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2. แตงต้ังคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือการศึกษาวิเคราะหใหความเห็น และ/หรอื ดําเนินการภายใตโครงการตาง ๆ 
ของบริษัทฯ ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต

3. อนุมัติใหสินเชื่อ วงเงินผูถือบัตรเครดิต การตออายุบัตรเครดิต ระงับการใชบัตรเครดิต การส่ังยกเลิกสมาชิก
บัตรเครดิต การลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม การคืนหรอืการยกเวนคาธรรมเนียมตางๆ การส่ังจายเช็ค แคชเชียรเช็คเพื่อ  
คืนเงินตางๆ ใหกับสมาชิกผูถือบัตร รานคาสมาชิก การโอนเงินในบัญชธีนาคาร การโอนเงินระหวางบตัรเครดิต การลงนาม
รับหรือยกเลิกรานคาเขาเปนสมาชิก อนุมัติคาใชจาย และตัดบัญชเีงินทดรองจายตางๆ อนุมัติการตัดคาใชจายตางๆ ตาม 
แนวทางการดําเนินธุรกิจบัตรเครดิต อนุมัติใหผอนผันการชําระหน้ีตามระเบียบเก่ียวกับบัตรเครดิตท่ีผิดนัด อนุมัติลดหยอน
ภาระหน้ี ดอกเบี้ย เงินตน และคาธรรมเนียมตางๆ อนุมัติและดําเนินการจายเช็คและ/หรอืแคชเชียรเช็คเก่ียวกับธุรกิจ     
ของบริษัทฯ

4. ลงนามในรายงานผลการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับบัตรเครดิต หรือรายงานอ่ืนใดตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด

5. อนุมัติจัดซ้ือวัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ เครื่องใช และทรัพยสินตาง ๆ เพ่ือการดําเนินธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจ
อ่ืนใดของบริษัทฯ

6. ดําเนินธุรกรรม  และ/หรือ ธุรกิจอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในงบประมาณของบริษัทฯ หรือแนวทางการลงทุน   
ของบริษัทฯ ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แลว

7. ทําการวาจาง จายคาจาง ปลดออก และการอ่ืน ๆ อีกตามความจําเปน และสมควรกับพนักงาน และลกูจาง  
ทุกประเภทของบรษัิทฯ  แตงต้ังท่ีปรึกษาตาง ๆ เพื่อใหคําแนะนําแกบริษัทฯ

8. ดําเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถงึการติดตอ เจรจา ตกลง ลงนามรับรอง และสงมอบซ่ึงเอกสาร ตราสาร และ/หรอื 
สัญญาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ

9. กระทําการอยางใดอยางหน่ึง หรือทุกอยางตามสมควร และความจําเปนในการอํานวยการบริหาร หรือ 
การควบคุมดูแลกิจการประจําวันท่ัวไปของบริษัทฯ

9.2.3 คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2545 ของบริษัทฯ ไดแตงต้ังใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดํารงตําแหนง     
คณะกรรมการตรวจสอบดวย ซ่ึงรายนามกรรมการตรวจสอบประกอบดวย นางสาวชนาทิพย โปษยานนท นางสาวพิมพเพ็ญ 
ลัดพล ีและ นายอัครรัตน ณ ระนอง

•  หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.   สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถกูตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธผิล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบรษัิทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป ของบริษัทฯ 

ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2545 ของบริษัทฯ ไดแตงต้ังกรรมการ 2 ทาน ไดแก นายรังสิน สืบแสง และ 
นายอัครรัตน ณ ระนอง เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

•  หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ในขณะนี้ หนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คือ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือใหพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ รวมท้ังพิจารณา
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลดังกลาว และเสนอแนะตอท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถือหุน

9.2.5 คาตอบแทนผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ป 2544 ป 2545 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนคาตอบแทน

จํานวนราย* คาตอบแทน (บาท) จํานวนราย** คาตอบแทน (บาท)
โบนัส 8-4 - 8 -
เบ้ียประชุม 8-4 1,080,000 8 590,000
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 8-4 - 8 -
รวม 8-4 1,080,000 8 590,000

* จํานวนกรรมการชวงตนปเปน 8 ทานและลดเปน 4 ทานชวงปลายป
** จํานวนกรรมการลดลงเปน 7 ทานเม่ือวันที ่2 กันยายน 2545 และเพ่ิมเปน 8 ทานเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2545
ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

คาตอบแทนผูบริหาร
ป 2544 ป 2545 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนคาตอบแทน

จํานวนราย คาตอบแทน (บาท) จํานวนราย คาตอบแทน (บาท)
เงินเดือน 6 21,326,652.6 8 11,499,313.4
โบนัส 6 2,444,791.0 8 1,792,967.9
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 6 1,279,599.2 8 680,954.0
รวม 6 25,051,042.8 8 13,973,235.3

ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

9.2.6 การกํากับดูแลกิจการ และการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

เทาท่ีผานมา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีตามกฎระเบียบของรัฐวิสาหกิจอยูแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 
อยูในระหวางการพิจารณาศึกษาเพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง   
ผูบริหาร กรรมการ และ บริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังกําหนดใหมีวิธีการควบคุมไมใหกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน นําขอมูลความลับของ
บริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว ท้ังน้ีมีการกําหนดบทลงโทษพนักงานท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามกฏไวอยางชัดเจน โดยมีการ
กําหนดกฏเกณฑซ่ึงมีรายละเอียดของขอกําหนดดังน้ี

1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลกูจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ
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2. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลกูจางของบริษัทฯ จะตองไมนําความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบรษัิทฯ 
ไปเปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวา     
จะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม

3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลกูจางของบริษัทฯ จะตองไมทําการซ้ือขาย โอนหรือรับโอน หลักทรพัย    
ของบริษัทฯ โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัทฯ และ/หรอืเขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับและ/หรอืขอมูล 
ภายในของบริษัทฯ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ขอกําหนดน้ีใหรวมความถึง     
คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลกูจางของบริษัทฯ ดวย ผูใดท่ีฝาฝนขอกําหนด  
ดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดอยางรายแรง

9.3 บุคลากร

9.3.1 บุคลากร

จํานวนพนักงาน
2543 2544 งวด 6 เดือน

ส้ินสุด 30 มิ.ย. 2545
จํานวนพนักงาน (คน) 330 347 452
อัตราการขยายตัวตอป (%) N/A 5.2% 30.3%

ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

ในป 2544 จํานวนพนักงาน KTC เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 แตในงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 อัตรา    
การเติบโตเปนรอยละ 30 ท้ังน้ีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของฐานผูถือบัตรเครดิตของ KTC รวมถงึการขยายตัวเพ่ือศึกษา
และเตรียมความพรอมในการใหบริการทางการเงินใหมๆ นอกจากน้ี ยังรวมไปถึงการเพิ่มพนกังานในฝายการเงินเพื่อ        
ทําหนาท่ีในการบริหารเงินทุน

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทฯ ตามงบการเงินที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ/สอบทาน 
ซ่ึงประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชพี ณ สิ้นป 2544 เปนจํานวน 160.23 ลานบาท และ   
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 เปนจํานวนเงิน 101.76 ลานบาท

9.3.2 นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

9.3.2.1 การสรรหาพนักงาน และ จูงใจพนักงาน

โดยปกติแลว KTC จะเนนการสรรหาพนักงานจากภายในเปนหลัก แลวทําการฝกอบรมเพ่ิมเติม เนื่องจากการเลื่อน
ตําแหนงจากภายในทําใหไดพนักงานท่ีคุนเคยกับการดําเนินงานของ KTC อยูแลว และยังมีสวนชวยสรางขวัญกําลังใจในการ
ทํางานใหกับพนักงาน ท้ังยังจูงใจใหพนักงานทํางานอยูกับ KTC เปนระยะเวลานาน KTC จะใชวิธีการสรางบรรยากาศการ
ทํางานท่ีเปนกันเองเหมือนเปนพ่ีนองกัน ในขณะท่ีใหผลตอบแทนในระดับท่ีเทาเทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
เพ่ิมความทาทายใหกับงานของพนักงาน

9.3.2.2 การพัฒนาทรพัยากรบุคคล

KTC มีการจัดอบรมใหกับพนักงาน ท้ังในลักษณะท่ีทําพรอมกับการทํางาน (On-the-job training) และในลักษณะ
อบรมงาน (Off-the-job training) ในกรณีที่เปนการฝกอบรมพรอมกับการทํางาน KTC จะใหพนักงานท่ีฝกหัดไดมีโอกาสชวย
พนักงานท่ีอาวุโสกวา โดยพนักงานท่ีอาวุโสกวาจะใหคําแนะนําและชวยชี้แนะตลอดทุกข้ันตอน สวนการอบรมแบบ          
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Off-the-job training จะมีการสงพนักงานเขารวมอบรมตามโครงการตางๆ ท่ีหนวยงานภายนอกเปนคนจัด เชน การฝกอบรม
โดยวีซา และมาสเตอรการด หรือของชมรมธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งมีการจัดอบรมอยูอยางสมํ่าเสมอ


