กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินกิจการ
ของธนาคารให้ มีความมัน่ คง มีผลตอบแทนที่ดี ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และพึงหลีกเลีย่ งปั ญหาในเรื่ องความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีขอบเขตอานาจและหน้ าทีด่ งั นี ้
1. กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในระยะสันและระยะยาว
้
ทังที
้ ่เป็ นด้ านการเงินและด้ านที่ไม่ใช่
การเงิน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญในภาพรวมของกลุม่ ธุรกิจฯ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนด พิจารณาอนุมตั ิแผนการดาเนินงานของกลุม่ ธุรกิจฯ โดยคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดล้ อมและปั จจัยต่างๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร กาหนดและอนุมตั ินโยบายต่างๆ ตามที่
กฎหมายหรื อหน่วยงานทางการที่กากับดูแลกาหนด
และกากับควบคุมดูแลฝ่ ายจัดการโดยผ่านคณะ
กรรมการบริ หารให้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับการอนุมตั ิไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ ธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นและการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2. กากับดูแลให้ มกี ารจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญ เช่น เงินลงทุน บุคลากร และเทคโนโลยี เป็ นต้ น อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการคิดค้ นและนานวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการ
ดาเนินงานและการบริ หารความเสีย่ ง และเอื ้อให้ ธนาคารสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่
กาหนดไว้
อีกทังก
้ าหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนบุคลากรทีเ่ หมาะสมและจูงใจให้ ปฏิบตั งิ านอย่างเต็ม
ความสามารถด้ วยความซือ่ สัตย์สจุ ริ ตและสอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสีย่ ง
(Risk
Culture) โดยอาจมอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ หรื อคณะบุคคลที่ได้ รับมอบหมายรับผิดชอบใน
การดาเนินการและรายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
3. จัดให้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ครอบคลุมถึงจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ของกรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร

จริ ยธรรม

4. กาหนดหรื ออนุมตั ิกรอบการกากับดูแลความเสีย่ ง (Risk Governance Framework) ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการดาเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนดภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยกาหนดระดับความเสีย่ งที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) สาหรับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ให้ เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งที่ธนาคารเผชิญอยู่
และกากับดูแลให้ การดาเนินธุรกิจของธนาคารอยู่
ภายในขอบเขตความเสีย่ งที่กาหนดไว้ ดูแลให้ ธนาคารมีระบบและกระบวนการบริ หารความเสีย่ งที่สามารถ
ประมวลให้ เห็นความเสีย่ งในภาพรวมที่ครอบคลุมความเสีย่ งที่มนี ยั สาคัญทังหมด
้
(Comprehensive Risk
Management Policy and Process) รวมทังดู
้ แลให้ คณะกรรมการกากับความเสีย่ งของธนาคารมีการกาหนด
นโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางด้ านการบริ หารความเสีย่ งประเภทต่างๆ โดยอย่างน้ อยที่สดุ
จะต้ องครอบคลุมถึงความเสีย่ งด้ านเครดิต ด้ านตลาดและการลงทุน ด้ านสภาพคล่อง ด้ านปฏิบตั กิ าร ด้ าน

ชื่อเสียง ด้ านกฎหมาย ด้ านกลยุทธ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสีย่ งจากการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการธนาคารต้ องทาหน้ าที่อนุมตั ิ
นโยบายดังกล่าว รวมทังทบทวนกลยุ
้
ทธ์ การปฏิบตั ิงานจริ งและนโยบายในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
หรื อทันทีที่มีการเปลีย่ นแปลงที่มนี ยั สาคัญ นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารยังมีหน้ าที่กากับความเสีย่ ง
ของกลุม่ ธุรกิจฯ และดูแลให้ กลุม่ ธุรกิจฯ ดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งที่
ธนาคารได้ กาหนดไว้ รวมถึงมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสีย่ งและควบคุมดูแลให้ มีการ
สือ่ สารนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งให้ ทราบโดยทัว่ กัน
5. ดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ มีกลไกในการควบคุม กากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมถึงมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทังมี
้ โครงสร้ างองค์กรที่เอื ้อ
ให้ การทาหน้ าที่ควบคุม กากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็ นอิสระและมีประสิทธิผล
เพื่อให้ การทาธุรกรรมต่างๆ เป็ นไปตามนโยบายและกระบวนการที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้ อง
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
6. ศึกษาและทาความเข้ าใจในโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและ
การดาเนินงานของกิจการ และจัดให้ มีการถ่วงดุลอานาจของฝ่ ายจัดการและ/ หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ อยู่
ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ ความสาคัญต่อสัดส่วนหรื อจานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ
ธนาคารด้ วย
7. พิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
ดูแลการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับความเสีย่ ง คณะกรรมการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และ
กากับกิจการ และคณะกรรมการบริ หาร เป็ นต้ น และจัดให้ มีการทบทวนบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้
8. กากับดูแลให้ คณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ ดาเนินการให้ ฝ่ายจัดการกาหนดและจัดทาระบบการกากับดูแล
กิจการธนาคารที่จาเป็ นทังตามที
้
ก่ ฎหมายกาหนดและทีจ่ าเป็ นตามลักษณะของการประกอบการ พิจารณา
อนุมตั ิระบบการกากับดูแล
ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของระบบกากับดูแลเพื่อให้ คาแนะนาในการ
ปรับปรุง
9. ดูแลให้ ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่ องที่สาคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการ
จัดส่งข้ อมูลเพื่อให้ คณะกรรมการธนาคารได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอที่จะทาให้ สามารถปฏิบตั ิตามอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบได้ อย่างสมบูรณ์
10. ให้ ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจาปี ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของ
คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพื่อขอการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
รับทราบความเห็นจากผู้สอบบัญชี (Management Letter) พร้ อมความเห็นจากคณะกรรมการบริ หาร

11. กาหนดนโยบายประเมินความเสีย่ ง ความเพียงพอของเงินกองทุน และสภาพคล่องของธนาคาร รวมทังกล
้
ยุทธ์และแนวทางในการดารงเงินกองทุนของธนาคาร ดูแลให้ สอดคล้ องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ที่
ได้ รับอนุมตั ิ และกาหนดนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับธุรกรรมและระดับ
ความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญของธนาคาร
12. พิจารณาแต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อให้ สอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน
ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประจาทุกปี หรื ออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ทาการประเมินและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจูงใจให้ ปฏิบตั ิงานเพื่อนาพากลุม่ ธุรกิจฯ ให้
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักในระยะยาว
13. พิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดอานาจหน้ าที่ของผู้บริ หารของธนาคาร และผู้บริ หารระดับสูงสุดของทุนภัทรที่
เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
14. ดูแลให้ ธนาคารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้ สนิ เชื่อและการลงทุนแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับธนาคาร
15. พิจารณาให้ ความเห็นชอบข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการโดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ในการกาหนด
อานาจในการอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อ
รวมทังการจั
้
ดซื ้อและค่าใช้ จา่ ยเพื่อการบริ หารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
16. ทบทวนบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สภาวะแวดล้ อม อุตสาหกรรม ปั จจัยต่างๆ หลักเกณฑ์และกฎหมายทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง อีกทังเพื
้ ่อเอื ้อให้
ธนาคารสามารถปรับตัวได้ อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ น
ประจาทุกปี
17. ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านธรรมาภิบาลที่สาคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ
18. กาหนดให้ กรรมการต้ องเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของจานวนครัง้ ของการประชุมที่จดั ขึ ้นในแต่
ละปี เว้ นแต่มเี หตุผลและความจาเป็ นอันสมควร
นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจการของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ ได้ ด้วยค่าใช้ จ่ายของธนาคารหรื อบริษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ
ประธานกรรมการต้ องเป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

จานวนครัง้ ของการประชุม

คณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้ องกับภาระ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรน้ อย
กว่า 6 ครัง้ ต่อปี องค์ประชุมประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และมติที่ประชุมใช้
เสียงข้ างมากของกรรมการทีเ่ ข้ าประชุม ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด

เรื ่องทีเ่ ป็ นอำนำจดำเนิ นกำร/ อำนำจอนุมตั ิ ของคณะกรรมกำรธนำคำร
คณะกรรมการธนาคารมีหน้ าที่รับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายของธนาคารและมี
้
อานาจหน้ าทีด่ าเนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของธนาคาร และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงมีอานาจ
ดาเนินการ/ อานาจอนุมตั ิในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
1. กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร
2. อนุมตั ิแผนการดาเนินธุรกิจและงบประมาณรายได้ และรายจ่ายประจาปี ของธนาคารที่นาเสนอโดยคณะ
กรรมการบริ หาร
3. กาหนดและอนุมตั ินโยบายต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายหรื อหน่วยงานทางการทีก่ ากับดูแลธนาคารกาหนด รวมถึง
นโยบายหลักในเรื่ องต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ เช่น นโยบายในการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
และบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ และนโยบายสินเชื่อ เป็ นต้ น
4. อนุมตั ินโยบายเรื่ องหลักการกากับดูแลกิจการและบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ใช้
สาหรับธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ ซึง่ นาเสนอโดยคณะกรรมการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และ
กากับกิจการ
5. แต่งตัง้ ถอดถอน และกาหนดอานาจหน้ าทีใ่ ห้ แก่คณะกรรมการชุดย่อยที่อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป
6. อนุมตั ิคา่ ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงของธนาคาร
7. แต่งตังและถอดถอนเลขานุ
้
การบริ ษัท
8. อนุมตั ิการจ่ายหรื องดง่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
9. เสนอการเพิม่ ทุนหรื อลดทุน หรื อการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้ อบังคับและ/ หรื อวัตถุประสงค์ของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น
10. อนุมตั ิการให้ หรื อยกเลิกการกู้ยมื เงิน การค ้าประกัน การให้ สนิ เชื่อสาหรับสินเชื่อที่มีวงเงินเกินอานาจอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการบริ หาร
11. อนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมเงิน การเข้ าค ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารใน
ฐานะผู้ถือหุ้น
12. อนุมตั ิการก่อตัง้ ควบรวม หรื อเลิกบริ ษัทย่อย
13. อนุมตั ิการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชีซงึ่ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้ ชารุด สูญหาย
ถูกทาลาย เสือ่ มสภาพ หรื อล้ าสมัยจนไม่สามารถใช้ งานได้ สาหรับสินทรัพย์ที่มีมลู ค่าทางบัญชีเกินอานาจ
อนุมตั ิของคณะกรรมการบริ หาร
14. ขายหรื อจานองอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ ของธนาคาร หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ ของธนาคารที่มรี ะยะเวลา
มากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป
15. อนุมตั ิการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน

