หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคารได้ ริเริ่ มและจัดให้ มีหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้ เป็ นนโยบายและแนวทางในการ
กากับดูแลกิจการของกรุ งศรี ตลอดจนกาหนดบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยหลักการ
ดัง กล่า วผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่ ดูแ ลด้ านการก ากับ ดูแ ลกิ จการ ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ การพิ จารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงประกาศให้ พนักงานได้ ทราบโดยทัว่ กัน พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ นอกจากนี ้ ยังได้ มีการ
สื่อสารหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารไปยังบริ ษัทในเครื อเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ สามารถนาไปปรับใช้ ให้ เหมาะสม
กับการดาเนินธุรกิจของแต่ละบริ ษัท อันจะนาไปสู่การเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของกรุ งศรี กรุ๊ป
 เพื่อให้ เกิดความมัน
่ ใจว่า หลักการดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์และสภาพทางธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงไป
ได้ เสมอ คณะกรรมการธนาคารจึงได้ กาหนดให้ กลุม่ งานกฎหมายมีหน้ าที่ทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจาทุกปี
หรื อโดยไม่ชักช้ าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มี นยั สาคัญ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการที่ดูแลด้ านการกากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาตามลาดับ
 คณะกรรมการธนาคารได้ จด
ั ให้ มีหลักปรัชญาและสานึกในการปฏิบตั ิงาน (The Spirit & The Letter) ซึ่งถือเป็ น
จรรยาบรรณธุรกิ จ (Code of Conduct) และได้ ประกาศให้ ทราบโดยทั่วกัน พร้ อมทัง้ เปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ โดยให้ ถือเป็ น
นโยบายความซื่อสัตย์ ที่ใช้ กับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกรุ งศรี ที่ต้องศึกษาทาความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามอย่าง
สม่าเสมอ ทังการปฏิ
้
บตั ิตามลายลักษณ์อกั ษร และการปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์ (The Spirit of Integrity) โดย
ผู้บงั คับบัญชามีหน้ าที่ให้ ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงาน และสอดส่องดูแลให้ แน่ใจว่าพนักงานมี
ความตระหนักว่า ผลการดาเนินธุรกิจย่อมไม่สาคัญไปกว่าความประพฤติที่ถูกต้ องตามหลักจริ ยธรรมและการปฏิบัติ ตาม
นโยบายของกรุงศรี และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
หลักจรรยาบรรณธุรกิจนี ้ และนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม กรุ งศรี ได้ มีการพัฒนาเป็ นหลักสูตรการอบรม
ภาคบังคับ (Compulsory Course) ผ่านการเรี ยนรู้ในระบบ Krungsri Learning Companion (KLC) ที่พนักงานทุกคนต้ องเข้ ารับ
การอบรมทุก 2 ปี หรื อเมื่อมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเนื ้อหาที่สาคัญ โดยผู้เข้ าอบรมต้ องผ่านการทดสอบภายหลังการอบรมด้ วย
คะแนนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 และในกรณีที่พนักงานทาแบบทดสอบได้ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด พนักงานจะต้ องเข้ าอบรม
ใหม่และทาแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์
 คณะกรรมการธนาคารได้ มีการกาหนดวิสย
ั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรไว้ อย่างชัดเจน และประกาศให้ พนักงาน
ทราบเพื่อยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ บรรลุผลตามที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการธนาคารจะ ทาการทบทวน
วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และค่ า นิ ย มเป็ นประจ าทุก ปี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาวการณ์ ที่ อ าจเปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง ในปี 2561
คณะกรรมการธนาคารได้ พิจารณาทบทวนแล้ วเห็นสมควรให้ คงวิสยั ทัศน์ และพันธกิจไว้ ตามเดิม ทังนี
้ ้ ในส่วนของค่านิยม ได้ มี
การปรับปรุงค่านิยมข้ อที่ 5 จากเดิม “ก้ าวทันการเปลีย่ นแปลง” เปลีย่ นเป็ น “เปลีย่ นแปลงอย่างสร้ างสรรค์” ด้ วยการเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและตลาด จึงได้ ม่งุ เน้ นการริ เริ่ ม การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้ างสรรค์
รวมถึงการเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันในตลาดได้ อย่างทันท่วงที เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
 กรุ ง ศรี มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่แ ละความรั บผิ ดชอบระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการ โดย
คณะกรรมการธนาคารได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตามหลัก Fiduciary Duties ในการกากับดูแล
บริ หารงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคารและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้ กรุ งศรี ได้ กาหนดอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการธนาคารในเรื่ องที่สาคัญต่าง ๆ ไว้

อย่างชัดเจน อาทิ นโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินงานของกลุ่มธุ รกิจ แผนธุรกิ จและงบประมาณประจาปี เป็ นต้ น ซึ่งแสดง
รายละเอียดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “บทบาทหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร”
 คณะกรรมการธนาคารได้ อนุมต
ั ิแผนธุรกิจระยะกลาง ซึ่งเป็ นกรอบยุทธศาสตร์ ที่ กาหนดขึ ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานในช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 และจะทาการทบทวนเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ใน
ขณะนัน้ รวมถึงติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และรายงานผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่ได้
กาหนดไว้ ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบเป็ นประจาทุกเดือน นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินการตามแผน
ธุ ร กิ จ ระยะกลางของกรุ ง ศรี คณะกรรมการธนาคารได้ ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารน านวัต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ ในการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การให้ บริ การถอนเงินโดยไม่ใช้ บตั ร (Krungsri Cardless) และการเปิ ดตัว Krungsri iFIN ซึง่
เป็ นมิติใหม่ของสินเชื่อส่วนบุคคลทางออนไลน์เต็มรูปแบบเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าของกรุงศรี
 คณะกรรมการธนาคารมีการจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานประจาปี เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปเกิดความมัน่ ใจว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวสะท้ อนถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งของกรุงศรี
5.1 คณะกรรมการธนาคาร
 ปั จจุบน
ั คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 12 คน แบ่งเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 5
คน กรรมการอิสระ 4 คน (รวมกรรมการอิสระที่เป็ นผู้หญิง 1 คน) และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 คน ซึง่ มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ การควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและ
ถูกต้ องตามกฎหมาย รวมทังด้
้ านการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อกรุงศรี และผู้ถือหุ้นโดยรวม
 ประธานกรรมการ เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ซึง่ ปฏิบต
ั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นอิสระ อีกทังไม่
้ ได้ เป็ นบุคคล
เดียวกันกับกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างกัน
อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการดูแลและสนับสนุนให้ คณะกรรมการธนาคารปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
อย่างเต็มความสามารถ ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กาหนด ซึง่ กรุงศรี ได้ เปิ ดเผยบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “บทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ”
 การสรรหากรรมการ ด าเนิ น การโดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน โดยพิ จ ารณาถึ ง
คุณสมบัติเฉพาะบุคคล คุณสมบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแล ข้ อบังคับของ
ธนาคาร และสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบตั ิสากล กรุ งศรี ได้ จดั ทาตารางองค์ประกอบความรู้ ความ
ชานาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าคณะกรรมการธนาคารโดยรวมมีคุณสมบัติและองค์ประกอบความรู้
ความชานาญที่เหมาะสม และเพื่อนามาประกอบการพิจารณากาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้ สอดคล้ องกับ
กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร อีกทังเป็
้ นประโยชน์ในการจัดทาแผนฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะของกรรมการอีกด้ วย
 การสรรหากรรมการจะพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้ าง (Board Diversity) ความรู้ ประสบการณ์
ทักษะจาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ เพศและอายุ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ต่อกรุ งศรี อาทิ ด้ านการธนาคาร
การบริ หารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การจัดการองค์กร การบริ หารความเสี่ยง กฎหมาย การกากับดูแลกิจการเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงประสบการณ์ ด้านอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และจาเป็ นต่อกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของกรุ งศรี โดยปั จจุบนั
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการที่มีทักษะโดยรวมที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ทางานในธุรกิจการเงินการ
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ธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากล ตลอดจนมีประสบการณ์การบริ หารงานในองค์กรภาครัฐ
และมีกรรมการที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่
กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการสรรหากรรมการ ได้ แสดงรายละเอียดไว้
ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “การสรรหาและแต่งตังกรรมการ
้
และผู้บริ หารระดับสูง”
 กรุ งศรี ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ อย่างชัดเจน โดยมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และเพิ่มความเข้ มงวดเรื่ องการถือหุ้น
 ในปี 2561 ไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารคนใดไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
5.2 การดารงตาแหน่ งของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หาร
ระดับสูงของกรุ งศรีในบริษัทอื่น
 คณะกรรมการธนาคารกาหนดให้ กรรมการสามารถดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างในบริ ษัทอื่ น ได้ อีก ไม่เกิ น 3 กลุ่มธุรกิ จ ทัง้ นี ้
กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนทังในและต่
้
างประเทศรวมกันได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้ าที่ในกรุ งศรี ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน อนึง่ กรรมการ ผู้จดั การ ผู้มีอานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบัน
การเงินที่เป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
างประเทศเกิน 5 บริ ษัท สามารถดารงตาแหน่งต่อไป
ได้ โดยต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ตามบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว
 ส าหรั บ กรรมการผู้จัด การใหญ่ แ ละประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง กรุ ง ศรี ได้ ก าหนด
แนวทางปฏิบตั ิภายในสาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทในกรุงศรี กรุ๊ ปได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมแล้ วจึงเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมและให้ ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป
 นอกจากนี ้ กรุ ง ศรี ไ ม่ อ นุญ าตให้ ผ้ ูบ ริ ห ารระดับ สูง ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์นอกกรุ งศรี กรุ๊ ป เว้ นแต่มีเหตุผลความจาเป็ นที่สมควร โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้บงั คับบัญชา ประธาน
คณะเจ้ าหน้ าที่ด้านทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ทังนี
้ ้ สามารถดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัทอื่นซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ไม่เกิน 1 บริ ษัท
5.3 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยกาหนดวันประชุมและวาระที่สาคัญในแต่
ละเดือนตลอดทังปี
้ เป็ นการล่วงหน้ า ในกรณีที่มีเรื่ องจาเป็ นเร่ งด่วน ประธานกรรมการอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครัง้ พิเศษได้
 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จด
ั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีหน้ าที่ร่วมกันในการกาหนด
เรื่ องที่จะบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการท่านอื่น ๆ รวมถึงกรรมการอิสระ ได้
ร่ วมพิจารณาให้ ความเห็น ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่คณะกรรมการธนาคาร ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการประสงค์จะ
เสนอเรื่ องเข้ าสู่วาระการประชุม สามารถทาได้ โดยแจ้ งต่อประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร หรื อเลขานุการธนาคาร
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หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะจัดส่งให้ กรรมการแต่
ละท่านทางอีเมล และจัดทาขึ ้นไว้ ในระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-document system) ซึง่ กรรมการสามารถเรี ยกดูข้อมูล
จากแท็บเล็ตได้ ลว่ งหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการประชุม และกรณีที่กรรมการมี
การสอบถามข้ อมูลหรื อขอเอกสารเพิ่มเติมกรรมการสามารถแจ้ งผ่านกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร หรื อเลขานุการธนาคาร
 กรรมการมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมทุกครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ติดภารกิจที่จาเป็ นอย่างยิ่ง อาทิ ไปเข้ าร่ วมประชุมกับ
หน่วยงานทางการ ปฏิบตั ิภารกิจในต่างประเทศ หรื อเจ็บป่ วย สาหรับข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
ปี 2561 ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ
“การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคาร”
 องค์ประชุมต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และการวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุม
ให้ ถือเสียงข้ างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธนาคารได้ กาหนดให้ ณ ขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะ
ลงมติในที่ประชุม ควรมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
 การประชุมแต่ละครัง้ จะใช้ เวลาเฉลีย
่ ประมาณ 4 ชัว่ โมง โดยประธานกรรมการได้ เปิ ดโอกาสให้ กบั กรรมการ
ทุกคนได้ ใช้ เวลาอย่างเต็มที่ และมีอิสระในการซักถาม การให้ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อให้ กรรมการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยได้ มีการเชิญผู้บริ หารระดับ สูงและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องนัน้ ๆ เข้ า
ร่วมประชุมด้ วย เพื่อตอบข้ อซักถาม และรับทราบความคิดเห็นและข้ อสังเกตของคณะกรรมการธนาคาร
 รายงานการประชุมมีการระบุ วัน เวลา ที่เริ่ มและเสร็ จสิ ้นการประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้ าและไม่ได้ เข้ าร่วม
ประชุม สรุปสาระสาคัญของเรื่ องที่นาเสนอ ประเด็นที่ได้ มีการอภิปราย และข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงคา
ชี ้แจงของฝ่ ายจัดการ มติของคณะกรรมการธนาคาร อย่างละเอียดชัดเจนเพียงพอ และมีการลงลายมือชื่อของประธาน ในที่
ประชุมและผู้จดบันทึกการประชุม นอกจากนี ้ กรณีที่กรรมการคนใดมีสว่ นได้ เสียกับเรื่ องใด ก็จะไม่เข้ าร่ วมพิจารณาและจะงด
ออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้ โดยเลขานุการธนาคารจะทาการตรวจสอบข้ อมูลล่วงหน้ าและแจ้ งให้ กรรมการทุกคนทราบก่อนเริ่ ม
การประชุม และมีการจดบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมด้ วย
 ภายหลังจากที่ประชุมได้ รับรองรายงานการประชุมแล้ ว ฝ่ ายเลขานุการธนาคารจะนาส่งสาเนารายงานการ
ประชุมให้ แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด และจัดเก็บรายงานการประชุมทัง้
ในรู ปแบบที่เป็ นเอกสารและที่เป็ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (soft file) ซึ่งสามารถใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิงและตรวจสอบได้ แต่ไม่
สามารถแก้ ไขโดยไม่ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุม
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารได้ มีการประชุมระหว่างกันเอง
โดยได้ หารื อประเด็นที่ครอบคลุมถึงกลไกการบริ หารงานภายใน เพื่อให้ มีความราบรื่ นยิ่งขึ ้น และเปิ ดโอกาสให้ อภิปรายปั ญหา
ต่าง ๆ อย่างอิสระโดยปราศจากฝ่ ายจัดการ และแจ้ งสรุ ปข้ อคิดเห็นให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ทราบด้ วย โดยในปี 2561 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จานวน 2 ครัง้ เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 และวันที่
28 พฤศจิกายน 2561
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
 ในปี 2561 กรุ ง ศรี ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการธนาคารทัง้ คณะและ
กรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง: Self-Evaluation) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สะท้ อนถึงการดาเนินงานของคณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการที่มี
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ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น ตลอดจนให้ คณะกรรมการธนาคารได้ มีโอกาสพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหา และอุปสรรค
ต่าง ๆ ในระหว่างปี ที่ผา่ นมา เพื่อนาไปปรับปรุงการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไป โดยมีหลักเกณฑ์และขันตอนดั
้
งนี ้
- หลั ก เกณฑ์ ก าหนดแบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการธนาคาร โดยน าแนวทางจากตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยมาปรั บใช้ ให้ เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้ างของคณะกรรมการธนาคาร และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา ก่อนนาส่งให้ กบั กรรมการแต่ละคนเพื่อทาการประเมิน โดยแบบ
ประเมินจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้ แก่
การประเมินคณะกรรมการธนาคารทังคณะ
้
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
การประเมินกรรมการรายบุคคล
1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ
2. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ โดยกรณีของประธานกรรมการจะมี หัวข้ อ
ประเมินเพิ่มเติมในฐานะประธานกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
- ขัน้ ตอน ฝ่ ายเลขานุการธนาคารจะจัดส่งแบบประเมินให้ กรรมการทุกคนทาการประเมิน และทาหน้ าที่
รวบรวมและสรุ ปผลการประเมิน รวมทังข้
้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะที่กรรมการได้ ให้ ไว้ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและอภิปราย พร้ อมทังให้
้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะว่ามีสว่ น
ใดที่เห็นว่าควรจะปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้นได้ เพื่อนาไปปรับปรุงการทางานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และเกิดประโยชน์สงู สุด
 ในปี 2561 คณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารได้ มี การประเมินผลการปฏิบต
ั ิงาน
เป็ นรายคณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับนโยบาย
ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ มีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานเป็ นรายบุคคลอีกด้ วย
5.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของกรุ งศรี
ค่าตอบแทนกรรมการ
 กรุ งศรี ได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้ องกับหน้ าที่และความ
รับผิดชอบตามขนาดและการดาเนินธุรกิจของกรุงศรี สอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงานและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
รวมทัง้ เทียบเคียงได้ กับบริ ษัท ในกลุ่มธุ รกิ จเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้ าที่เสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับ เป็ นประจาทุกปี
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ค่าตอบแทนกรรมการ จาแนกตามประเภทของกรรมการ ได้ แก่ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการอิสระ
และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ซึ่งโครงสร้ างค่าตอบแทนประกอบด้ วย ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุม และค่าบาเหน็จ รวมถึง
ค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง
 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาก าหนดค่า ตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูงของกรุ งศรี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุมตั ิ ยกเว้ นกรณีค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไม่ได้ มีส่วน
ร่วมในการพิจารณา โดยเป็ นไปตามหลักการ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด
 กรุ งศรี ได้ กาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนที่ก่อให้ เกิดแรงจูงใจให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการปฏิบต
ั ิงาน มีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อธารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ค วามสามารถให้ อยู่กบั องค์กร อีกทังเพื
้ ่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค่าตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานและเป้าหมายของกรุ งศรี ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
และสอดคล้ อ งกับ ผลการปฏิ บัติ ง านรายบุค คลเปรี ย บเที ย บกับ เป้ าหมายซึ่ง จัดท าตามหลัก เกณฑ์ Balance Scorecard
ประกอบกับตัวชี ้วัดการปฏิบตั ิงานด้ านต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ขององค์กร ขอบเขตบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริ หารเป็ นรายบุคคล และเทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนในกลุม่ อุตสาหกรรม
 ผู้บริ หารที่ ได้ รั บมอบหมายให้ ปฏิ บ ัติหน้ าที่ ในคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อยในระดับบริ หาร รวมถึงกรรมการบริ ษัทในเครื อของกรุงศรี จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 กรุ งศรี ได้ แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร”
5.6 การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการธนาคาร
 กรุ งศรี เชื่อมัน
่ ว่าการจัดปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
จะช่วยเสริ มสร้ างความเข้ าใจใน
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ ผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงแผนงานและกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ของกรุงศรี รวมถึงได้ รับทราบข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ จึงได้ จดั ให้ มีการปฐมนิเทศในรูปแบบการบรรยายสรุปโดยผู้บริ หารระดับสูงซึง่ รับผิดชอบงานด้ านหลัก ๆ
ของกรุ งศรี อาทิ ประธานกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจ ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านกฎหมาย ประธาน
คณะเจ้ าหน้ าที่ด้านทรัพยากรบุคคล และประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านบริ หารความเสี่ยง ซึ่งเป็ นการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิ จของกรุ งศรี การดาเนินงานในด้ านต่าง ๆ กฎหมายที่กรรมการพึงทราบ และข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง พร้ อมจัดเตรี ยม
เอกสารและข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
 เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิ บต
ั ิหน้ าที่กรรมการ คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายส่งเสริ มให้
กรรมการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าร่ วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอยูเ่ สมอ ทังที
้ ่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสถาบันอบรมชันน
้ าอื่น ๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยกรุ งศรี เป็ นผู้สนับสนุนค่าใช้ จ่าย รวมถึงการอบรม/สัมมนาที่จดั
ขึ ้นเพื่อกรรมการภายในกรุ งศรี ด้วย (In-house) โดยในแต่ละไตรมาส เลขานุการธนาคารจะรวบรวมหลักสูตรอบรมที่เหมาะสม
สาหรับกรรมการ ซึ่งจัดอบรมโดย IOD และนาส่งให้ แก่กรรมการล่วงหน้ าเพื่อพิจารณาจัดสรรเวลาในการเข้ าอบรม พร้ อมทัง้
อานวยความสะดวกในการสมัครอบรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง สาหรับปี 2561 กรรมการทัง้ 12 คนเข้ าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
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รายชื่อ
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

หลักสูตรอบรม/สัมมนา
- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”

2. นายอัซซูชิ มูรากามิ

- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”

3. นายโทรุ มัตสึดะ

- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”

4. นางสาวจุนโกะ คาวาโนะ

- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”

5. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

9. ดร.จาลอง อติกลุ

- Future customer experience in financial and banking services
โดยสถาบัน Don Peppers
- IOD National Director Conference 2018 "Rising Above
Disruptions: A Call for Action" จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”
- Board Nomination and Compensation Program
(BNCP 3/2018) จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Krungsri Executive Forum: Leading Organization & People in
Digital Age 2018
- Future customer experience in financial and banking services
โดยสถาบัน Don Peppers
- IOD National Director Conference 2018 "Rising Above
Disruptions: A Call for Action" จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”
- IOD National Director Conference 2018 "Rising Above
Disruptions: A Call for Action" จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”
- Future customer experience in financial and banking services
โดยสถาบัน Don Peppers
- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”
- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”

10. นายโนริ อากิ โกโตะ

- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”

11. นายพรสนอง ตู้จินดา
12. นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต

- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”
- Strategic Board Master Class Retreat (SBM 3/2018) (English
Program in Bangkok) จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

6. นายการุณ กิตติสถาพร

7. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

8. นายวิรัช ไพรัชพิบลู ย์
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รายชื่อ
12. นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต (ต่อ)

หลักสูตรอบรม/สัมมนา
- Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL 12/2018) จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program
(ITG 8/2018) จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- IOD National Director Conference 2018 "Rising Above
Disruptions: A Call for Action" จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตรอบรมภายใน “IT Security Trend Update”
ทังนี
้ ้ ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ
56-2) ในหัวข้ อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการธนาคาร (ตามนิยามคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่กรุงศรี กาหนด)”
 นอกจากนี ้ ในระหว่างปี ได้ จัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้ แก่คณะกรรมการธนาคารในหัวข้ อต่าง ๆ ที่สาคัญ
เพื่อสนับสนุนการทาหน้ าที่กรรมการของสถาบันการเงิน ซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกกรุงศรี และบริ ษัท
ในเครื อ อาทิ หัวข้ อ Digital Lending ที่ครอบคลุมถึงเรื่ อง QR Payment และ Blockchain และหัวข้ อ Driving Organization
Innovation ที่ ค รอบคุ ล มถึ ง เรื่ อง Innovation and Agile, Organization และ Board’s Roles in Driving Innovation โดย
เลขานุการธนาคารได้ รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับบทบาท และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ เพื่อประโยชน์สาหรับกรรมการ
ในการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมอีกด้ วย
 คณะกรรมการธนาคารส่งเสริ มให้ ผ้ บ
ู ริ หาร เลขานุการธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านการ
กากับดูแลกิจการ เข้ าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึง่ ไม่เฉพาะแต่หลักสูตรภายนอกเท่านัน้
แต่รวมถึงการเรี ยนรู้ ผ่านระบบ Krungsri Learning Companion (KLC) ซึ่งสามารถเข้ าถึงการเรี ยนรู้ ผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ หรื อแท็บเล็ตที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตได้ โดยตัวอย่างหลักสูตรอบรม อาทิ การกากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
ปรัชญาและสานึกในการปฏิบตั ิงาน (S&L) และนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Policy)
5.7 แผนการสืบทอดตาแหน่ งและการพัฒนาผู้บริหาร
 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน เป็ นผู้พิ จ ารณาอนุม ัติ แ ผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ผู้บ ริ ห าร
ระดับสูง เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่ากรุ งศรี ร่วมกับ MUFG Bank มีการวางแผนและเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรเพื่อทดแทนใน
ตาแหน่งงานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของกรุ งศรี หากมีตาแหน่งว่างลงจะมีผ้ สู ืบทอดตาแหน่งเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยแผนการสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หาร
ระดับสูง มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
 แผนการสืบทอดตาแหน่งตามความพร้ อมของผู้ที่จะสืบทอด (Successor) ของกรุ งศรี แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
1. ผู้ที่มีความพร้ อมที่จะสืบทอดตาแหน่งทันที (Ready now)
2. ผู้ที่พร้ อมจะสืบทอดตาแหน่งภายในระยะเวลา 1-2 ปี (Successor)
3. ผู้ที่มีความพร้ อมที่จะสืบทอดตาแหน่งภายในระยะเวลา 2-5 ปี (Future Successor)

-8-

4. ผู้ที่มีความพร้ อมในการสืบทอดตาแหน่งซึ่งอาจใช้ เวลาในการพัฒนามากกว่า 5 ปี (Successor in
Pipeline) รวมทั ง้ มี ก ารก าหนดผู้ ที่ จ ะสามารถทดแทนต าแหน่ ง งานชั่ ว คราว (Emergency Candidate) ในกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรื อมีเหตุฉกุ เฉินที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริ หารกะทันหัน และยังถือเป็ นการรอความพร้ อมของผู้ที่จะสืบทอดตาแหน่งอีก
ด้ วย
 ส าหรั บ การพัฒ นาผู้ ที่ จ ะสื บ ทอดต าแหน่ ง นัน้ มี ก ารจั ด ท าแผนการพัฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดับ สูง เป็ นการ
เฉพาะเจาะจงเป็ นรายบุคคล (Personalized Development Plan) ให้ กับผู้บริ หารของกรุ งศรี และบริ ษัทในเครื อที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดีเด่นและมีศกั ยภาพสูง อนึ่ง นอกเหนือจากการวางแผนพัฒนาความสามารถตามหลักการบริ หารสมรรถนะแล้ ว
(Competency Based Management) กรุ งศรี ยังจัดให้ มีการวางแผนการพัฒนาสายอาชี พ เพื่อให้ ผ้ ูบริ หารมีโอกาสสั่ง สม
ประสบการณ์ ที่สาคัญ (Critical Experiences) ต่อการเข้ าสู่ตาแหน่งสาคัญขององค์กรอีกด้ วย ทังนี
้ ้ ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่
ด้ า นทรั พ ยากรบุค คลเป็ นผู้ รายงานเกี่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานตามแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง และการพัฒ นาผู้บ ริ ห ารต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบปี ละ 1 ครัง้
5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
 กรุ งศรี จด
ั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ น
ประจาทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ การกาหนด
เป้าหมายและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามหลัก Balanced Scorecard ซึง่ หลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของกรุงศรี ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
 คณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้ น กรรมการที่ เ ป็ นผู้บ ริ ห าร) เป็ นผู้พิ จ ารณาผลการประเมิ น ของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยมีการแจ้ งหลักเกณฑ์ และผลการประเมินไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อทราบ ซึ่งผลการประเมินจะนาไปใช้ ในการพิจารณาจ่ายค่าครองชีพพิเศษ (Bonus) และปรับ
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
5.9 คณะกรรมการชุดย่ อยที่รายงานต่ อคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่ อยอื่น
 คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อช่วยใน
การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ ฉพาะด้ า นต่า ง ๆ ได้ แ ก่ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับนโยบายความเสีย่ งและธรรมาภิบาล คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยมีการกาหนดบทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน และมีการเปิ ดเผยถึงประวัติ คุณสมบัติ องค์ประกอบ จานวนครัง้ ของการประชุม และสถิติใน
การเข้ าร่ วมประชุมเป็ นรายบุคคล ซึ่งได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และ
เลขานุการธนาคาร (ตามนิยามคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กรุงศรี กาหนด)”
 กรุ งศรี ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยในระดับบริ หารด้ วย เช่น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เพื่อช่วยกลัน่ กรองเรื่ องต่าง ๆ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการธนาคาร โดยได้ กาหนดองค์ประกอบ
คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบไว้ ในคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการแต่
้
ละคณะ
5.10 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานการปฏิบต
ั ิหน้ าที่ รวมถึงความเห็นต่อเรื่ องต่าง ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ดแู ลต่อคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจา ผ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานเกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
และระบบบริ หารความเสีย่ ง การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ การพิจารณา คัดเลือก เสนอชื่อผู้ที่มีความเป็ นอิสระที่เข้ ารับการคัดเลือกเป็ นผู้สอบบัญชี หรื อเสนอเลิกจ้ างผู้สอบ
บัญชี พร้ อมทังรายงานความเห็
้
นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาเนินการในด้ านต่าง ๆ โดยรวม โดยแสดงรายละเอียด
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ”
 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 12 ครัง้ และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้
พิเศษจานวน 9 ครัง้
5.11 ระบบการควบคุมและระบบการตรวจสอบภายใน
 กรุ งศรี ได้ กาหนดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ชด
ั เจนตามแนวปฏิบตั ิสากล Three Lines of Defense ซึง่
ประกอบไปด้ ว ยหน่ว ยงานธุ ร กิ จ หน่ว ยงานก ากับ ดูแ ล และหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน โดยทัง้ 3 หน่ว ยงานจะท างาน
ประสานกันผ่านกระบวนการทางานที่กาหนดไว้ ในแต่ละระดับ
 กรุ งศรี ได้ กาหนดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระขึ ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทา
หน้ าที่ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมทังตรวจสอบการปฏิ
้
บตั ิตามระบบที่
วางไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ โดยคณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง้
นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบงานด้ านตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ การแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง การกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบประจาปี จะผ่านการพิจารณา
และให้ ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของกรุงศรี
 กรุ งศรี ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ในหัวข้ อ “การควบคุม
ภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง” และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน”
5.12 คณะกรรมการกากับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
 คณะกรรมการธนาคารได้ แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการก ากั บ นโยบายความเสี่ ย งและธรรมาภิ บ าล
เพื่ อ ท าหน้ าที่ ส อบทาน ประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งโด ยรวม ซึ่ ง รวมถึ ง ความเสี่ ย งประเภท
ต่าง ๆ ที่สาคัญของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการใช้ กลยุทธ์ ในการบริ หารความเสี่ยงและนโยบายการกากับดูแลธุรกิจ
โดยรวมเพื่อให้ มีความครอบคลุมและมีประสิทธิผล พร้ อมทังประเมิ
้
น และสอบทานนโยบายด้ านการกากับดูแลธุรกิจ กาหนด
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบและขอบเขตการทางานของกลุม่ บริ หารความเสี่ยง และสายงานกากับดูแลธุรกิจธนาคาร
รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริ หารสายงานกากับดูแลธุรกิ จธนาคาร เพื่อเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณา ซึง่ รวมถึงกรณีทมี่ ีการปรับปรุงประสิทธิผลของการดาเนินงานด้ านนโยบายความเสีย่ งและนโยบายการกากับ
ดูแลธุรกิจด้ วย นอกจากนี ้ คณะกรรมการกากับนโยบายความเสีย่ งและธรรมาภิบาล ยังมีหน้ าที่ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และปรัชญาและสานึกในการปฏิบตั ิงาน โดยจะต้ องแจ้ งการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์การกากับดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
5.13 การบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้มีบทบาทหลักในการดูแลและบริ หารความเสีย
่ งด้ านต่าง ๆ ขององค์กร โดยได้
แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง เพื่อ เป็ นผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่บริ หารและควบคุม ความเสี่ยงให้ เป็ นไปตาม
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หลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีหน้ าที่ให้ คาแนะนาต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่
พิจารณานโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสีย่ งของกรุงศรี เช่น นโยบายการบริ หารความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่จดั ทากรอบดาเนินงานการบริ หารความเสี่ยงพอร์ ตสินเชื่อ และพิจารณาทบทวน
คุณภาพของพอร์ ตสินเชื่อโดยรวมขององค์กร รวมถึงทบทวนและประเมินนโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ยง
โดยรวม (Integrated Risk Management) เพื่อปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (Enterprise Wide Risk) ให้
มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น โดยคณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่าง
สมบูรณ์ มีความเป็ นมืออาชีพ และไม่ถกู ครอบงาจากหน่วยงานด้ านธุรกิจ
 คณะกรรมการธนาคารได้ กาหนดกรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk Appetite Framework) และ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงกาหนดระดับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) และตัวชีว้ ดั ความเสี่ยง (Key Risk
Indicator, KRI) ภายใต้ นโยบายการบริ หารความเสีย่ งโดยรวมองค์กร (Enterprise Wide Risk Policy) โดยมีหน่วยงานจัดการ
ความเสี่ยงภาพรวมองค์กร (Enterprise Wide Risk Management Department) ทาหน้ าที่ประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณ
ความเสีย่ งของกรุงศรี ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ผ่านเครื่ องมือบริ หารความเสีย่ งภาพรวมองค์กรต่าง ๆ อาทิ กรอบระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ระดับความเสี่ยง (Heat Map) และกระบวนการชี ้วัดความ
เสี่ยง เพื่อระบุ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงด้ วยวิธีจัดการความเสี่ยงแบบรอบด้ าน กรอบการบริ หารความเสี่ยงภาพรวม
องค์กร ครอบคลุมถึงความเสี่ยงใน Pillar 1 (ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด และความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการ)
และ Pillar 2 (ความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัวของสินเชื่อ ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ าน
ชื่อเสียง และความเสีย่ งของอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อค้ า) รวมถึงความเสีย่ งสาคัญอื่น ๆ ที่ถกู ระบุอยูใ่ นกรอบการบริ หารความ
เสี่ยงภาพรวมองค์กร อาทิ ความเสี่ยงในระดับความเพียงพอของเงินกองทุน ความเสี่ยงการฉ้ อฉล ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ โดยระดับความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านี ้ ได้ ถูกรายงานในรู ปของรายงานความเสี่ยงภาพรวมองค์กร (Enterprise
Risk Management Report) ซึ่ ง ถู ก น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง คณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร
คณะกรรมการกากับนโยบายความเสีย่ งและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการธนาคาร ตามลาดับ
 กรุ งศรี ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ในหัวข้ อ “ปั จจัยความ
เสีย่ ง” และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “ปั จจัยความเสีย่ งและการบริ หารความเสีย่ ง”
5.14 เลขานุการธนาคาร
 สาหรั บการคัดเลือกเลขานุการธนาคาร กรุ งศรี พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง และจบการศึกษาทางด้ านกฎหมาย
 คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตังนางธิ
้
ดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร ผู้อานวยการอาวุโส ผู้บริ หารฝ่ ายเลขานุการ
ธนาคาร ให้ ดารงตาแหน่งเลขานุการธนาคาร และให้ ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการธนาคารและเลขานุการคณะกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ วย โดยมีความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการธนาคารตามที่กฎหมายกาหนดและอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
2. ดูแ ลกิ จ กรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการธนาคารให้ เ ป็ นไปโดยถูก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
3. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการธนาคาร และจัดทารายงานการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อบังคับ รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมด้ วย

- 11 -

4. ให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับตามที่ต้องทราบ
เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นประโยชน์ตอ่ กรุงศรี
5. จัดให้ มีการปฐมนิเทศ และให้ ข้อมูลต่าง ๆ แก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
6. ประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
 โดยเมื่ อ เข้ า ด ารงต าแหน่ง แล้ ว กรุ ง ศรี ได้ ส่ง เสริ ม ให้ เลขานุก ารธนาคารเข้ า รั บ การอบรมในหลัก สูต รที่
เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ต่อการทาหน้ าที่จาก IOD และหน่วยงานอื่น อาทิ Company Secretary Program (CSP), Board
Reporting Program (BRP), Director Certification Program (DCP), Corporate Governance for Executive (CGE) รวมทัง้
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทาหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัททังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อีกด้ วย
สาหรับปี 2561 เลขานุการธนาคารได้ เข้ าอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน รวมถึงหลักสูตร “CG Code
Workshop” จัดโดย ไพรซ์วอเทอร์ เฮาส์คเู ปอส์ (PwC)
5.15 อื่น ๆ
กรุงศรี ได้ ดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
- ไม่มีกรณีถกู กล่าวโทษและเปรี ยบเทียบปรับจากการกระทาผิดหรื อกระทาการฝ่ าฝื นกฎระเบียบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ไม่มีกรณีการกระทาผิดด้ านการทุจริ ตหรื อกระทาผิดจริ ยธรรม
- ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่ องการกากับดูแลกิจการของกรุงศรี
- ไม่มี ก รณี เกี่ ยวกับ ชื่ อ เสียงในทางลบ อัน เนื่ อ งมาจากความล้ ม เหลวในการทาหน้ าที่สอดส่อ งดูแลของ
คณะกรรมการธนาคาร
- ไม่มีกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของกรุงศรี เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอกที่
กรุงศรี ใช้ บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
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