โครงสร้างการจัดการของกรุงศรีประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งขึ้นจำ�นวน 4 คณะ เพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ และให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการกำ�กับดูแล
และควบคุมความเสี่ยงของกิจการ และได้มีการแบ่งกลุ่มงานเป็น
2 ลักษณะตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจและ
กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
ธนาคารและฝ่ายจัดการทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่ากิจกรรมต่างๆ
ของกรุงศรีได้ดำ�เนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสอด
คล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ปัจจุบันประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกรุงศรี และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน
ประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของ
กรุงศรีและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก

คณะกรรมการธนาคาร
ปัจจุบันคณะกรรมการธนาคารมีจำ�นวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร 3 คน
• โครงสร้างและองค์ประกอบ

โดยหลักผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการในจำ�นวนที่เหมาะสมและ
เพียงพอสำ�หรับการทำ�หน้าที่ โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ แล้วแต่
จำ�นวนใดจะสูงกว่า และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
• คุณสมบัติ

คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ในการเป็นกรรมการของสถาบันการเงินตามที่กฎหมายกำ�หนด
เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่
กำ�หนด มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของกรรมการและลักษณะธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้
แก่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ และต้องผ่าน
กระบวนการสรรหาที่กำ�หนดไว้
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• วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการได้ถูกกำ�หนดไว้อย่างชัดเจน
ในข้อบังคับของธนาคารและเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่งนาน
ที่สุดต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระเป็นจำ�นวน 1 ใน 3 ของ
จำ�นวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด แต่อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้
หากจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
นอกจากนี้ ได้กำ�หนดแนวทางภายในว่า กรรมการมีกำ�หนด
เกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปี โดยหากกรรมการมีอายุครบ 72 ปี
ในขณะที่ยังดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ ก็ให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปจนครบ
กำ�หนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ และหากขณะเสนอเลือกตั้ง
กรรมการผู้นั้นมีอายุยังไม่ครบ 72 ปี ก็ยังสามารถได้รับเลือกตั้งให้
กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งได้
อนึ่ง สำ�หรับกรณีของนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ซึ่งมีอายุครบ 72 ปี
แล้วนั้น ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำ�กัด (“BTMU”)
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกรุงศรีเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปเป็นกรณี
พิเศษ กรุงศรีจึงได้นำ�เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธนาคาร และ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 102 และครั้งที่ 105 ตามลำ�ดับ
และได้รับความเห็นชอบแล้ว
• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการ

1. ดูแลโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารให้มคี วามเหมาะสม
รวมถึงติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการธนาคารมีความสมดุลทั้งในเรื่องธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ขององค์กร
2. ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนช่วยดูแลให้มีการนำ�นโยบายและ
การตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร และพิจารณากำ�หนด
วาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนกรรมการท่านอื่น รวมถึงกรรมการ
อิสระ
4. ทำ�หน้าที่ประธานของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดย
กำ�กับการจัดสรรเวลาให้เพียงพอต่อการนำ�เสนอวาระ
ของฝ่ายจัดการ และเปิดโอกาสให้กรรมการธนาคารมีการ
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อ
ให้สามารถพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบก่อนการพิจารณา
ลงมติอย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างการจัดการ

5. สนับสนุนให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารร่วมประชุมด้วย
6. ทำ�หน้าที่ประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุม
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร และดำ�เนินการประชุม
ให้เป็นไปตามลำ�ดับระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น
7. ส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมสัมมนาและอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำ�หน้าที่กรรมการธนาคาร รวม
ถึงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้
8. ส่งเสริมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้กรรมการธนาคารยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
9. ส่งเสริมการดำ�เนินกิจกรรมด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น
ในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน
10. เป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี		
ระหว่า งกรรมการที่เป็น ผู้บ ริห ารและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ
• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ โดยมีความ
เป็นอิสระในการตัดสินใจ ภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgement Rule) รวมทั้งคำ�นึง
ถึงและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง
ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัก Fiduciary Duties ในการ
กำ�กับดูแลการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1. Duty of Care ซึ่งกำ�หนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารจัดการกิจการ
ต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจ
2. Duty of Loyalty ซึ่งกำ�หนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วน
ตัวมาก่อนผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ
3. Duty of Obedience ซึ่งกำ�หนดให้กรรมการต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร มติคณะ
กรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
4. Duty of Disclosure ซึ่งกำ�หนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส และตรงตามกำ�หนดเวลา

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ทำ�ความเข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร และทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ชือ่ มโยงระหว่าง
ผูถ้ อื หุน้ กับฝ่ายจัดการ โดยกำ�หนดนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจและทิศทางการดำ�เนินงาน รวมถึงจัดให้
มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผู้บริหาร
และฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนด
2. กำ�หนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการ
ดำ�เนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสำ�คัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงติดตาม ประเมินผล และ
ดูแลการรายงานผลการดำ�เนินงาน
3. พิจารณาและให้กรอบแนวทางการดำ�เนินงานและเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีกลไก
ในการกำ�กับดูแลนโยบายและการดำ�เนินงานของกลุ่มธุรกิจ
รวมทั้งสร้างความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
4. ดูแลให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการโดยมีระบบถ่ายทอด
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ และมีการทบทวน
อย่างสมํ่ำ�เสมอ
5. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจำ�ปีและงบประมาณ
ที่ฝ่ายจัดการนำ�เสนอ
6. พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่สำ�คัญของกลุ่มธุรกิจ ตามที่
กำ�หนดในกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางของธนาคาร
7. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
8. ดูแลให้มีนโยบายว่าด้วยการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
และกระบวนการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
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9. ดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการควบคุมการบริหารความ
เสี่ยงด้านต่างๆ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและกลยุทธ์
อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ มีความเป็นมือ
อาชีพ และไม่ถูกครอบงำ�จากหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจ
10. ดูแลให้มีการจัดทำ�และสื่อสารนโยบายว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทางปฏิบัติสำ�หรับมาตรการ
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
11. ดูแลให้มีระบบและการดำ�เนินการที่มั่นใจได้ว่าการดำ�เนิน
งานของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำ�เป็น รวมถึงมีกระบวนการรายงาน
ข้อมูลที่สำ�คัญให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบอย่างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพจากฝ่ายจัดการ เพื่อให้ปฏิบัติตาม
อำ�นาจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
12. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ และจัดเตรียมแผนที่จะใช้
ในการแก้ไขปัญหากรณีที่กลุ่มธุรกิจประสบปัญหาหรือมี
แนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน
13. ดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
14. ดูแลให้มีกรอบการกำ�กับดูแลและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มธุรกิจ รวมทั้งดูแลให้มีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำ�เนิน
งาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กลุ่มธุรกิจสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
15. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการธนาคารที่ชัดเจน
โปร่งใส มีกระบวนการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร
ซึง่ ต้องผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงมีการ
		 ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการอบรมและพัฒนาให้
กรรมการธนาคารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำ�หรับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการอย่างสมํ่ำ�เสมอ
16. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ตลอดจนมีการอบรมและ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำ�แผน
สืบทอดตำ�แหน่ง รวมถึงการรายงานผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนสืบทอดตำ�แหน่ง
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17. กำ�หนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน รวมทั้งติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะด้านต่างๆ ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม รวมถึง
ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำ�และเปิดเผย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
19. ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำ�นวน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
20. แต่งตั้งเลขานุการธนาคารที่มีความรู้และประสบการณ์ที่
จำ�เป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำ�เนินงานและ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารให้มีความ
ครบถ้วน และถูกต้องตามที่กฎหมายกำ�หนด
21. ดูแลให้กลุ่มธุรกิจประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
22. ดูแลให้มกี ารกำ�หนด สือ่ สาร และปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบ
ของกลุ่มธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงยึดถือจรรยาบรรณ
และจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจน
จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์
23. ดูแลให้มีระบบการจัดทำ� และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ที่สำ�คัญทั้งที่เป็นและไม่เป็นข้อมูลทางการเงิน ต่อหน่วยงาน
ทางการ ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และสาธารณชนทัว่ ไป อย่างถูกต้อง
เพียงพอ ชัดเจน และโปร่งใสในเวลาที่เหมาะสม เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สะท้อนถึงการปฏิบัติที่สร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
24. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญ
และดูแลให้การดำ�เนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้
สามารถใช้สิทธิของตน รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยมติ
ที่ประชุมและการจัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
25. ดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ทำ�หน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น
เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กัน และทันเวลา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
26. ดูแลให้กลุ่มธุรกิจมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ
ดำ�เนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

โครงสร้างการจัดการ

สำ�หรับเรื่องที่เป็นอำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารโดย
สังเขป คือ การอนุมัติเรื่องที่สำ�คัญของกลุ่มธุรกิจ เรื่องที่กำ�หนด
ไว้ในกฎหมาย ข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับดูแล ตลอดจน
ข้อบังคับและแนวทางของกรุงศรี นโยบายที่สำ�คัญต่อการดำ�เนิน
งานของกลุ่มธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปี โดยมี
การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบาย/
แผนงานที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ อำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารยังรวมถึง
เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่มีขนาดและประเภทของรายการตามที่กำ�หนดไว้ การแต่งตั้ง
และเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนกรุงศรี
การแต่งตั้งและกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร การแต่งตั้ง โยกย้าย และ/
หรือเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการแต่งตั้ง
ผู้บริหารของกรุงศรีเพื่อไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจ
• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร

ผูบ้ ริหารพึงมีจติ สำ�นึกในบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบภายใต้
กรอบคุณธรรมและจริยธรรม และการประพฤติปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
มีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และกระทำ�การด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และการกำ�กับดูแล
กิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Business Judgment Rule) รวมทั้งคำ�นึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำ�คัญ ด้วยความใส่ใจในเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นกับองค์กรหรือการดำ�เนินการต่างๆ ขององค์กร
2. มีความตระหนักว่า ตนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำ�คัญอย่าง
ยิ่งในการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร อันจะสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกำ�กับดูแล และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ภาค
อุตสาหกรรม และประเทศชาติ
3. ดำ�เนินการบริหารกิจการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย
แผนงานที่คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแล้ว
4. ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารในการสนับสนุนการกำ�หนด
และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำ�ปี การดูแล
ความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน การกำ�หนดอำ�นาจดำ�เนินการที่เหมาะสม
กับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ การกำ�หนดกรอบการ
จัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ การติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานของกลุม่ ธุรกิจ และการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศที่สำ�คัญ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นข้อมูลทาง
การเงิน

5. ทำ�หน้าที่ในฐานะฝ่ายจัดการ ผลักดันให้มีการนำ�นโยบาย
ต่างๆ ไปปฏิบัติใช้จริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติตามนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เคร่งครัด โดยทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ และจำ�กัดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
7. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือ
คาดว่าจะเกิดขึน้ และหากเกิดกรณีความขัดแย้งของผลประโยชน์
จะต้องจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์นน้ั อย่างเป็นธรรม
และรวดเร็ว ในกรณีที่ผู้บริหารมีการทำ�ธุรกรรมกับกลุ่มธุรกิจ
จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือเป็นการทำ�ธุรกรรมที่เป็น
ไปตามปกติธุรกิจการค้า เสมือนเป็นการทำ�ธุรกรรมกับบุคคล
ทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษโดยมุ่งประโยชน์
ต่อองค์กรเป็นหลัก
• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน      
เจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำ�แหน่ง
ฝ่ายบริหารสูงสุดของธนาคาร มีบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีก่ �ำ หนดไว้ทง้ั ของกรรมการและผูบ้ ริหาร อีกทัง้ ต้องมีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิม่ เติมในฐานะของผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารทัง้ หมด
ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร และตามที่กำ�หนดโดยกฎหมายหรือ
ข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการ
2. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำ�
ปีของธนาคารและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการธนาคาร
อนุมัติ และตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานการดำ�เนินงานในเรื่องที่สำ�คัญต่อคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ
4. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ตลอดจนมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด
5. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่
คณะกรรมการธนาคารแนะนำ� ดำ�เนินการสร้างและรักษาทีม
ผู้บริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กลยุทธ์และเป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล
6. เป็นตัวแทนของธนาคารในการติดต่อกับหน่วยงานทางการ
และหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นๆ โดยอาจมอบหมายให้บุคคล
อื่นใดกระทำ�การแทนได้
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และทิศทางกลยุทธ์ของธนาคาร
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• รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 12 คน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
2. นายทาคาโยชิ ฟุตาเอะ
3. นายทาเคชิ โอกาซาวารา
4. นายฮิโรทาเกะ ทากุจิ
5. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการอิสระ
6. นายการุณ กิตติสถาพร
7. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
8. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
9. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายโนริอากิ โกโตะ
11. นายพรสนอง ตู้จินดา
12. นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำ�นาจลงนาม) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการกำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการ (ผู้มีอำ�นาจลงนาม) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
กรรมการ (ผู้มีอำ�นาจลงนาม) /
ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ (ผู้มีอำ�นาจลงนาม) / กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ (ผู้มีอำ�นาจลงนาม) / กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร
หมายเหตุ : ประวัติกรรมการล่าสุด ปรากฏตามหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการธนาคาร”

โดยกรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนกรุงศรี ได้แก่
นายทาคาโยชิ ฟุตาเอะ และ นายโนริอากิ โกโตะ ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำ�คัญของบริษัท หรือ นายทาคาโยชิ ฟุตาเอะ หรือ
นายโนริอากิ โกโตะ คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ นางสาวนพพร
ติรวัฒนกุล หรือ นายพรสนอง ตู้จินดา หรือ นางสาวดวงดาว
วงค์พนิตกฤต คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญ
ของบริษัท
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โครงสร้างการจัดการ

• การเข้าประชุมของคณะกรรมการธนาคาร

ในปี 2560 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามปกติที่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้า รายละเอียดมีดังนี้
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำ�นวนครั้งที่มีการจัดประชุม
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
และพิจารณา
ตรวจสอบ กำ�กับนโยบาย เจ้าหน้าที่
ค่าตอบแทน
ความเสี่ยงและ
บริหาร
ธรรมาภิบาล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
2. นายทาคาโยชิ ฟุตาเอะ
3. นายทาเคชิ โอกาซาวารา
4. นายฮิโรทาเกะ ทากุจิ
5. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการอิสระ
6. นายการุณ กิตติสถาพร
7. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
8. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
9. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายโนริอากิ โกโตะ
11. นายพรสนอง ตู้จินดา
12. นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต

12/12
12/12
9/12
10/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

13/15

8/12

15/15
14/15
15/15

12/12

23/23
23/23
23/23

12/12

12/12
11/12
12/12

41/42
36/42
40/42

นอกจากนี้ ในปี 2560 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
• โครงสร้างและองค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน (ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน) โดยประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยตำ�แหน่ง
• คุณสมบัติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน

• วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งเท่ากับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร ใน
กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าง
ลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ธนาคาร ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน โดย
กรรมการที่เข้าแทนจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคารของตน ทั้งนี้ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งอาจได้รับ
แต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งได้อีก
• อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำ�หนดนโยบายต่างๆ ที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติและสามารถ
ส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เมื่อ
ทวงถาม
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1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ
ธนาคาร กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป
1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา รวมทั้งการ
คัดเลือกและ/หรือกลั่นกรองหาผู้เหมาะสมแล้วแต่กรณี
เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่ง
มีตำ�แหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของกิจการ
ที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยให้รวมถึง
กรณีการคัดเลือก และ/หรือกลั่นกรองหาผู้เหมาะสม
จากภายในองค์กรนั้นๆ เพื่อขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว
1.3 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการธนาคาร กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
รวมทั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของกิจการที่ธนาคารถือ
หุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. คัดเลือกและ/หรือกลั่นกรองบุคคลแล้วแต่กรณี เพื่อดำ�รง
ตำ�แหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
2.1 กรรมการธนาคาร
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่รายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร
2.3 ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ขึ้นไป
2.4 กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูซ้ ง่ึ มีต�ำ แหน่งเทียบ
เท่า ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของกิจการที่ธนาคารถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3. กำ�หนดจำ�นวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคารและ/หรือบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของธนาคาร โดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม
3.1 กำ�หนดจำ�นวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่
กรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่
กรณี
3.2 กำ�หนดจำ�นวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบ
เท่าทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ ของกิจการทีธ่ นาคารถือหุน้
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ
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3.3 ดูแลให้กรรมการธนาคาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึ้นไป และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ตั้งแต่
ระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไปทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
		 ให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ได้รบั ค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายนั้น
4. พิจารณาและดูแลให้ขนาดและองค์ประกอบของคณะ
กรรมการธนาคาร มีความเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยคณะกรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
5. ดูแลให้การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ในกลุม่ กรุงศรี
เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน โดยคำ�นึงถึงการเพิ่มมูลค่า
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว รวมทัง้ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
5.1 พิจารณาแนวทางการประเมินผล และให้ความเห็นชอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ธนาคารได้จัดทำ�ขึ้น
เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารทั้งคณะ
5.2 ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน (Goal & Objective/
Performance Target) ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้ง
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูซ้ ง่ึ มีต�ำ แหน่งเทียบเท่า
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำ�ปี
5.3 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
		 ผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบเท่า
ทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ เพือ่ พิจารณาผลตอบแทนประจำ�ปี
ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
5.4 พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงาน
		 ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ระดับผู้ช่วยกรรมการ
		 ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
ของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำ�ปี ก่อนนำ�เสนอคณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดของธนาคาร หรือ
		 ผูซ้ ง่ึ มีตำ�แหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เพื่อนำ�เสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาอนุมัติ
แผนสืบทอดตำ�แหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ
7. พิจารณาความเหมาะสมการปรับโครงสร้างองค์กรของ
ธนาคารตั้งแต่ระดับสายงานขึ้นไป

โครงสร้างการจัดการ

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และ/หรือประธานกรรมการธนาคาร
9. เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานของ
		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ใน
รายงานประจำ�ปีของธนาคาร
10. แสวงหาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก (อิสระ) ผู้มี
		 ความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ในกรณีที่จำ�เป็น โดยธนาคารเป็น
ผู้รับภาระค่าใช้จ่าย เช่น การสำ�รวจเงินเดือน การสรรหา
กรรมการ และผู้บริหารของธนาคาร เป็นต้น

• รายชื่อและการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามปกติที่ได้กำ�หนดไว้
ล่วงหน้า รายละเอียดมีดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายการุณ กิตติสถาพร
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
4. นายทาคาโยชิ ฟุตาเอะ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนครั้งที่มีการจัดประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

14/15
15/15
15/15
13/15

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ นายวิธพล เจาะจิตต์

คณะกรรมการตรวจสอบ
• โครงสร้างและองค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารเป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการธนาคารทีเ่ ป็นอิสระจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
• คุณสมบัติ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการ
ของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็น
กรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันเฉพาะ
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของตน รวมทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจในการดำ�เนินธุรกิจ
และการควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน (“บริษทั ในกลุม่ ฯ”) ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
ทำ�หน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
• วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
กรุงศรี รายงานประจำ�ปี 2560

163

โดยกรรมการทีเ่ ข้าแทนจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคารของตน ทั้งนี้ กรรมการตรวจ
สอบที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งได้อีก
• อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- รายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชี
1. สอบทานและร่วมมือกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีในการกำ�กับดูแลการควบคุมภายในในการจัด
ทำ�รายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial
Reporting: ICFR) เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน และ
กระบวนการจัดทำ�รายงานทางการเงินได้รับการออกแบบ
อย่างมีประสิทธิผล และรายงานทางการเงินของธนาคารและ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานทางการ
เงินของธนาคารและบริษทั ในกลุม่ ฯ มีความถูกต้อง เพียงพอ
เชื่อถือได้ และสะท้อนฐานะทางการเงินของธนาคารและ
บริษัทในกลุ่มฯ ตามความเป็นจริงและถูกต้อง รวมทั้งเป็นไป
ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
2. พิจารณา คัดเลือก เสนอชื่อผู้ที่มีความเป็นอิสระที่เข้ารับ
การคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
ต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อยื่นขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของธนาคาร ตลอดจนจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
3. สอบทานกระบวนการเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มิใช่งาน
สอบบัญชี (Non-audit services) จากสำ�นักงานของผู้สอบ
บัญชีพร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

- ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง
การกำ�กับดูแล และการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการกำ�กับดูแลของธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสม เพียงพอ
มีประสิทธิภาพ และการตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน รวม
ถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้าง การกำ�หนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความ
ชอบประจำ�ปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
ธนาคาร
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5. พิจารณาการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
โดยพิจารณาจากรายงานการประชุมคณะกรรมการกำ�กับ
นโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
6. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งพิจารณากฎบัตรการตรวจสอบภายใน
นโยบายการตรวจสอบภายใน และนโยบายการสอบทานเงิน
ให้สินเชื่อ ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อและภาระ
ผูกพัน รวมทั้งให้ความยินยอมในการปรับเปลี่ยนแผนการ
สอบทานสินเชื่อเพิ่มเติมภายหลังจากการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร
7. ให้ความมั่นใจว่าได้มีการดำ�เนินการที่เหมาะสมและเพียง
พอในการสอบทานแนวทางเกี่ยวกับแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของธนาคาร (SelfEvaluation Tool for Countering Bribery) ภายใต้นโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
รวมทั้งการสอบทานรายงานผลการสอบทานแบบประเมิน
ตนเองที่สอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นของธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ
บางบริษัทที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อให้
ความมั่นใจว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารและ/หรือคณะกรรมการของบริษัท
ในกลุ่มฯ ที่เกี่ยวข้อง
8. สอบทานและร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงและทีมตรวจสอบ
ภายในในการสอบทานและตรวจสอบความผิดปกติ ข้อบกพร่อง
หรือประเด็นที่น่าสงสัย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข รวมทั้ง
สรุปผลการแก้ไขประเด็นดังกล่าว

- รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
9. พิจารณาความถูกต้อง และครบถ้วนของรายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวตามความจำ�เป็น

- ธรรมาภิบาล
10. จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องจาก
พนักงานเกีย่ วกับรายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือเรือ่ งอืน่
รวมทั้งให้ความมั่นใจแก่พนักงานในความเป็นอิสระในการ

โครงสร้างการจัดการ

ดำ�เนินการสอบสวนและติดตามการดำ�เนินการที่เหมาะสม
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือรับข้อมูลอื่นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและ
รับทราบผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านทีมตรวจสอบภายใน

- การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
11. กำ�กับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน การดำ�เนินธุรกิจ หรือ
การดำ�เนินการของธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย ประกาศ
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ตลอดจนนโยบายและวิธีปฏิบัติงานภายในของธนาคาร

15.

- อื่นๆ
12. ดำ�เนินการให้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นเมื่อได้รับทราบ
รายงานจากผู้สอบบัญชีกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์
อันควรสงสัยเกีย่ วกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทำ�หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบตามมาตรา 89/25
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี และการดำ�เนิน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดต่อจนแล้วเสร็จตาม
สมควร พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
13. พิจารณาเชิญผู้บริหารหน่วยงานด้านการควบคุมภายใน
งานด้านการบริหารความเสี่ยง และงานด้านการกำ�กับดูแล
ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ มาประชุมในกรณีที่จำ�เป็น
เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการกำ�กับดูแลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนด
ทางการ ที่เกี่ยวข้อง
14. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยรายงาน
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจำ�ปี โดยรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความ
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์

16.

17.

		
		
		
		
18.
19.
20.

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
(7) ความเห็น หรือข้อสังเกตในภาพรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
(8) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ควรเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับองค์
ประกอบ หรือหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอบ
ทานหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งตลอดจนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ให้ความมั่นใจว่าขอบเขตหน้าที่ และการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำ�คัญที่อาจกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบได้มีการประกาศไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน และได้มกี ารเปิดเผยต่อผูถ้ อื หุน้ ไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีของธนาคาร
รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจพบ หรือมีขอ้ สงสัย
ว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างทันเวลา
- รายการที่เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง		
ที่สำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารระดับสูงไม่ได้มี
การดำ�เนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนด ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบแจ้งการกระทำ�ดังกล่าวไว้ในรายงานประจำ�ปี
และรายงานต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดหาที่ปรึกษาภายนอก หรือความเห็นทางวิชาชีพ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง และนำ�เสนอผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการธนาคาร
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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• รายชื่อและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 23 ครัง้ เป็นการประชุมตามปกติทไ่ี ด้ก�ำ หนดไว้ลว่ งหน้า 12 ครัง้ และการประชุม
ครั้งพิเศษ 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 2 ครั้ง รายละเอียดมีดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
3. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนครั้งที่มีการจัดประชุม
23/23
23/23
23/23

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรุงศรี

คณะกรรมการกำ�กับนโยบาย
ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
• โครงสร้างและองค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธาน
กรรมการกำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ต้องเป็น
กรรมการอิสระ
• คุณสมบัติ

กรรมการกำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาลต้องเป็น
ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ พร้อมทั้งมีความเข้าใจต่อหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความสามารถในการ
ใช้ดุลยพินิจที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
• วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมการกำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาลมีวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร
ในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการกำ�กับนโยบายความเสีย่ งและธรรมาภิบาล
ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ธนาคาร ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการกำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
แทน โดยกรรมการที่เข้าแทนจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคารของตน ทั้งนี้ กรรมการ
กำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาลที่ครบวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งได้อีก
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• อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทาน ประเมินผล และนำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร
ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ พิจารณารายงานประจำ�ปีดา้ นการ
กำ�กับดูแลธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่สำ�คัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความ
เสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านการกำ�กับดูแลธุรกิจ
2. ประเมิน และสอบทานนโยบายด้านการกำ�กับดูแลธุรกิจ
รวมถึงขอความเห็นชอบในหลักการและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้
มาตรการด้านการกำ�กับดูแลธุรกิจธนาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล และกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขต
การทำ�งานของสายงานกำ�กับดูแลธุรกิจธนาคาร และกลุ่ม
บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความซับซ้อนของธุรกิจ
ธนาคาร และกฎบัตรที่กำ�หนดไว้
3. กำ�หนดและติดตามผลการใช้กลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ ง
โดยรวม และนโยบายการกำ�กับดูแลธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่า
มีความครอบคลุม มีประสิทธิผลเพียงพอ และอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ธนาคารรับได้

โครงสร้างการจัดการ

4. สอบทานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและระบบ
การบริหารความเสีย่ งโดยรวม ตลอดจนการกำ�กับดูแลธุรกิจ
ที่ใช้อยู่ยังคงมีประสิทธิผล โดยมีความตระหนักถึงการ
ควบคุมและมีประสิทธิผล
5. สอบทาน และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ พิจารณา
อย่างสมํ่ำ�เสมอ เมื่อมีความจำ�เป็นต้องปรับปรุงประสิทธิผล
รวมถึงมาตรการในการดำ�เนินงานด้านนโยบายความเสีย่ ง
และนโยบายการกำ�กับดูแลธุรกิจ และแจ้งการปฏิบัติทไ่ี ม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การกำ�กับดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทราบ
6. สอบทาน และติดตามเรื่องที่ยังไม่แก้ไข/ค้างเกินระยะเวลา
ที่กำ�หนดจากธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จำ�กัด สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สำ�นักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ฯลฯ และเรื่องที่เกี่ยวกับการกำ�กับดูแล เพื่อให้
แน่ใจว่าได้ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำ�หนด

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงานกำ�กับดูแล
ธุรกิจธนาคาร เพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระ และป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี การพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนงาน รวมถึงข้อมูลที่สื่อสารต่อสาธารณชนใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
9. ประเมิน/สอบทาน ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และปรัชญาและสำ�นึกในการปฏิบัติงาน รวมถึง
จริยธรรมที่พึงมี และแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานของธนาคาร โดยมีการเผยแพร่และสื่อสารให้
พนักงานทุกคนรับทราบ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
10. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาลปีละ 1 ครั้ง และ
นำ�เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง่ เห็นพ้องโดยคณะกรรมการกำ�กับนโยบายความเสีย่ ง
และธรรมาภิบาล

• รายชื่อและการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ในปี 2560 คณะกรรมการกำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามปกติที่ได้กำ�หนด
ไว้ล่วงหน้า รายละเอียดมีดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการกำ�กับนโยบาย
ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
1. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
2. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
3. นายทาเคชิ โอกาซาวารา

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนครั้งที่มีการจัดประชุม
12/12
12/12
8/12

เลขานุการคณะกรรมการกำ�กับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ได้แก่ นายแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
• โครงสร้างและองค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหาร จำ�นวนไม่น้อยกว่า 11 คน ประกอบด้วย

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็นประธาน
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ
ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ประธาน
กลุ่มธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน
กฎหมาย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานกลุ่ม
สนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ ประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากร
บุคคล และผู้บริหารที่เหมาะสม
• คุณสมบัติ

กรรมการเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิด
ชอบของตน รวมทั้งเป็นผู้มีวิจารณญาณที่ดีในการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของกรุงศรี
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• วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี
หรือตามที่กำ�หนดไว้ในคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่
บริหาร ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ กรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพิม่ เติม
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งจะเป็นไปตามคำ�สั่งแต่งตั้งกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารนั้นๆ และในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่
บริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ให้กรรมการเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งแทน
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน ทั้งนี้ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหารที่ครบวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งได้อีก
• อำ�นาจหน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ

1. ดูแลการดำ�เนินงานต่างๆ ของธนาคารให้เป็นไปตาม
นโยบายของธนาคาร โดยถูกต้องตามข้อกำ�หนดกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ธนาคารกำ�หนด
2. ดูแลการบริหารกิจการของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย
นโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่กำ�หนดไว้
3. นำ�เสนอข้อมูลที่ครบถ้วนต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการกำ�หนดนโยบายและแผนงาน
4. พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจำ�ปี งบประมาณค่าใช้
จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการ
ต่างๆ รวมถึงการควบคุมด้านรายได้/รายจ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
และนำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร
5. มอบหมายเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินการตามปกติ
ของธนาคาร ให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ พิจารณาต่อไป
6. จัดทำ�รายงานต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
7. ตรวจทานนโยบายและแผนธุรกิจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดทำ�ขึ้น และได้รับ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารทางการเงิน และ
นำ�เสนอแผนธุรกิจที่ได้ทบทวนแล้วดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
8. พิจารณานโยบายและแผนธุรกิจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการธนาคารทุกไตรมาส และนำ�เสนอความเห็นเกีย่ วกับ
นโยบายและแผนธุรกิจดังกล่าวต่อคณะกรรมการธนาคาร
9. พิจารณา อนุมัติ และติดตามการดำ�เนินการในเรื่องต่อไปนี้
9.1 การลงทุนซึ่งต้องใช้เงินจำ�นวนมาก
9.2 การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการหยุดให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือการเปลี่ยนแปลงราคา
ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
9.3 การเข้าร่วมทุน หุ้นส่วน พันธมิตรทางธุรกิจ หรือการ
ทำ�สัญญา หรือข้อตกลงในลักษณะเดียวกัน
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

9.4 การให้กู้ยืมเงิน หรือการคํ้ำ�ประกันนอกเหนือไปจากการ
ทำ�ธุรกิจตามปกติของธนาคาร
9.5 การก่อให้เกิดสิทธิเหนือทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ของ
ธนาคาร
9.6 การจ่ายคืนหนี้สิน หรือการจ่ายคืนหนี้สินก่อนกำ�หนด
9.7 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน หรือ
สวัสดิการแก่พนักงาน
9.8 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ
และการรับเงินฝาก
9.9 การเปิด หรือปิดวงเงินกู้ของธนาคาร
9.10 การทำ�ข้อตกลงหรือกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการทำ�
ข้อตกลงกับหน่วยงานที่กำ�กับดูแลการทำ�ธุรกิจของ
ธนาคาร ในกรณีนอกเหนือไปจากที่มีการมอบอำ�นาจ
ให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
9.11 คำ�ขอสินเชื่อและการดำ�เนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
สินเชื่อภายในขอบอำ�นาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
ธนาคารตามนโยบายการให้สินเชื่อและเป็นไปตาม
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามนโยบายความเสี่ยง
ของธนาคาร
ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ทบทวน ตรวจสอบ ให้คำ�เสนอแนะ และสั่งการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงาน กระบวนการทำ�งานของ
ฝ่ายงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในทุกขณะ
มีอำ�นาจเรียกเอกสารเรื่องต่างๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
ชี้แจงข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณา เพื่อให้การดำ�เนิน
งานของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารบรรลุวัตถุประสงค์
มีอำ�นาจแต่งตั้งและกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดย่อย และ/หรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควร เพื่อ
ช่วยในการบริหารกิจการของธนาคาร
พิจารณาดำ�เนินการเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
รายงานผลการดำ�เนินงาน รวมถึงกิจการต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
ดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการโดย
ทั่วไปของธนาคาร
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส (ฉบับสอบทาน)
ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โครงสร้างการจัดการ

• รายชื่อและการเข้าประชุมของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2560 คณะกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 42 ครัง้ ซึง่ เป็นการประชุมตามปกติทไ่ี ด้ก�ำ หนดไว้ลว่ งหน้า รายละเอียดมี
ดังนี้
ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนครั้งที่มีการจัดประชุม

1. นายโนริอากิ โกโตะ

ประธานกรรมการ

41/42

2. นายพรสนอง ตู้จินดา

กรรมการ

36/42

3. นายซูดาร์โก (แดน) ฮาร์โซโน่

กรรมการ

38/42

4. นายมาซาอากิ ซูซูกิ

กรรมการ

20/42

5. นางสาวภาวนา เนียมลอย

กรรมการ

35/42

6. นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต

กรรมการ

40/42

7. นางวรนุช เดชะไกศยะ 1/

กรรมการ

36/42

8. นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนีย่ น คิสชูมนั การัม

กรรมการ

40/42

9. นายโรหิท คันนา

กรรมการ

35/42

10. นายตรรก บุนนาค

กรรมการ

39/42

11. นายวิธพล เจาะจิตต์ 2/

กรรมการ

34/39

รายชื่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร
หมายเหตุ : 1/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารโดยตำ�แหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
2/
		
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารโดยตำ�แหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการ

กรุงศรีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำ�หนด
คุณสมบัติของกรรมการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
จำ�เป็นเชิงกลยุทธ์ของกรุงศรี โดยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการ
สรรหากรรมการมีดังนี้
• คุณสมบัติของกรรมการ
1. กรรมการควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and
Accountability)
(2) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgement)
(3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดี และกล้า
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
(4) ยึดมั่นในการทำ�งานอย่างมีหลักการ
(5) อุทศิ เวลาให้กบั การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างเพียงพอ
(6) มีความเอาใจใส่ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบ
ของตน

2. กรรมการควรมีความรู้ความชำ�นาญหรือมีประสบการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจ เช่น การกำ�หนดวิสยั ทัศน์และ
กลยุทธ์ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร การค้าระหว่าง
ประเทศ การบริหารความเสี่ยง ความรู้ทางบัญชีและการเงิน
การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการ
จัดการในภาวะวิกฤต เป็นต้น
		

ทั้งนี้ นอกจากคุณลักษณะและความรู้ความชำ�นาญข้างต้น
แล้วกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
ของทางการ ซึ่งได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

• กระบวนการสรรหากรรมการ
1. การสรรหา
กรุงศรีก�ำ หนดวิธกี ารสรรหาผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสมดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการไว้หลายช่องทาง อาทิ (1) กรรมการเป็นผูเ้ สนอชือ่ (2)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูเ้ สนอชือ่
(3) กรุงศรีวา่ จ้างบริษทั ผูใ้ ห้บริการภายนอก (Outsource Firm)
เสนอชื่อ (4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอชื่อ ฯลฯ
กรุงศรี รายงานประจำ�ปี 2560
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2. ขั้นตอนการพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นำ�เสนอตัวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือก/กลั่น
กรองบุคคลที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ที่กำ�หนด ก่อนนำ�เสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งแล้วแต่กรณี
• หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ /แต่งตัง้
กรรมการ
แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. การเลือกตั้งกรรมการ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
และ/หรือการเลือกตัง้ กรรมการเพิม่ เติม (กรรมการใหม่) จะเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของธนาคารคือ
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นราย
บุคคล โดยต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด
		 จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียง
ข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยมติทป่ี ระชุมคณะ
กรรมการธนาคาร ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเป็น
กรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
		

ในแต่ละปี กรุงศรีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเป็นระยะ
เวลา 3 เดือนล่วงหน้า ก่อนที่กรุงศรีจะส่งหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีด้วย โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
ของกรุงศรี

• การกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรุงศรีได้ก�ำ หนดคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ทีส่ อดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยเพิม่ ความเข้มงวดเรือ่ ง
การถือหุน้ ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุนและรักษาสมดุล
ของการบริหารจัดการทีด่ ี โดยกำ�หนดไว้ดงั นี้
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1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นบั รวมหุน้
ทีถ่ อื อยูข่ องผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย*
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของธนาคาร ภายในระยะเวลา 2 ปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของธนาคาร บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุมของธนาคารในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของธนาคาร ภายใน
ระยะเวลา 2 ปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของธนาคาร และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของธนาคาร
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ ภายในระยะเวลา 2 ปี
ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้
บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของธนาคาร และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ภายในระยะเวลา 2 ปี
ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการ
กรรมการของธนาคาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของธนาคาร

โครงสร้างการจัดการ

8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ทีม่ นี ยั กับกิจการของธนาคาร บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม หรือ
ไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ ี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจำ� หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของธนาคาร
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของกลุ่มธุรกิจ
		

ทั้งนี้ การพิจารณาระยะเวลาของความสัมพันธ์ข้างต้นเป็นไป
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนกำ�หนด

		

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-9 อาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ตัดสินใจในการดำ�เนิน
กิจการของกรุงศรี บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ย่อยลำ�ดับ
เดียวกันหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยมีการ
ตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดย
ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน

หมายเหตุ: * “ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง” ตามนิยามของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน หมายถึง
บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)
เป็นหุ้นส่วน
(ง) ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)
เป็นหุ้นส่วนจำ�พวกไม่จำ�กัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำ�พวก
จำ�กัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้น
ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
(จ) บริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคล
ตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละสามสิบของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทนั้น หรือ
(ฉ) บริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคล
ตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัท
ตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำ�นวนหุ้น
ที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำ�นาจในการจัดการในฐานะ
เป็นผู้แทนของนิติบุคคล

การสรรหาผูบ
้ ริหารระดับสูง

กรุงศรีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำ�หนด
หลักเกณฑ์ในการสรรหา/เลื่อนตำ�แหน่ง/แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปไว้ ดังนี้
• คุณสมบัติของผู้บริหาร
1. คุณลักษณะ
(1) ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity 		
and Accountability)
(2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed 		
Judgement)
(3) ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดี
และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
(4) ยึดมั่นในการทำ�งานอย่างมีหลักการ
2. มีความรู้ความชำ�นาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ธนาคาร
3. มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของทางการ 		
ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
		 กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย
• วิธีการสรรหา/เลื่อนตำ�แหน่ง/แต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
กลุม่ งานทรัพยากรบุคคลพิจารณาแผนสืบทอดตำ�แหน่ง
(Succession Plan) และคัดเลือกพนักงานบริหารทีเ่ หมาะสมเพือ่
เสนอแต่งตัง้ ในตำ�แหน่งทีว่ า่ งลง ในกรณีทไ่ี ม่มพี นักงานบริหาร
ภายในทีเ่ หมาะสม กลุม่ งานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาบุคคล
ภายนอกทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม และนำ�เสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพือ่ นำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติตอ่ ไป
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