กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุน้ คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินกิจการ
ของธนาคารให้มีความมั่นคง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีขอบเขตอานาจและหน้าที่ดงั นี้
1. กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่เป็นด้านการเงินและด้านทีไ่ ม่ใช่
การเงิน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนด พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร กาหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ตามที่
กฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่กากับดูแลกาหนด
และกากับควบคุมดูแลฝ่ ายจัดการโดยผ่านคณะ
กรรมการบริหารให้ดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัตไิ ว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นและการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
2. กากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญ เช่น เงินลงทุน บุคลากร และเทคโนโลยี เป็นต้น อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการคิดค้นและนานวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒ นาการ
ดาเนินงานและการบริหารความเสี่ยง และเอื้อให้ธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
กาหนดไว้
อีกทั้งกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสมและจูงใจให้ปฏิบัตงิ านอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง
(Risk
Culture) โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบใน
การดาเนินการและรายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
3. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ครอบคลุมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร
4. กาหนดหรืออนุมัตกิ รอบการกากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนดภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยกาหนดระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) สาหรับการดาเนินธุรกิจของ
ธนาคารให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารเผชิญอยู่ และกากับดูแลให้การดาเนินธุรกิจของธนาคาร
อยู่ภายในขอบเขตความเสี่ยงทีก่ าหนดไว้ ดูแลให้ ธนาคารมีระบบและกระบวนการบริหารความเสีย่ งที่
สามารถประมวลให้เห็นความเสี่ยงในภาพรวมที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มนี ัยสาคัญทั้งหมด
(Comprehensive Risk Management Policy and Process) รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการกากับความ
เสี่ยงของธนาคารมีการกาหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหารความเสีย่ ง
ประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาดและการลงทุน ด้าน

สภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านชื่อเสียง ด้านกฎหมาย ด้านกลยุทธ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ความเสี่ยงจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร
ต้องทาหน้าที่อนุมัตนิ โยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริงและนโยบายในเรื่องดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอหรือทันทีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงทีม่ ีนยั สาคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังมีหน้าที่
กากับความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ และดูแลให้กลุ่มธุรกิจฯ ดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงที่ธนาคารได้กาหนดไว้
รวมถึงมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยงและ
ควบคุมดูแลให้มีการสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้ทราบโดยทั่วกัน
5. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีกลไกในการควบคุม กากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมถึง มี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรทีเ่ อือ้
ให้การทาหน้าที่ควบคุม กากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมี
ประสิทธิผล เพื่อให้การทาธุรกรรมต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษาและทาความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การดาเนินงานของกิจการ และจัดให้มีการถ่วงดุลอานาจของฝ่ ายจัดการและ/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสาคัญต่อสัดส่วนหรือจานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ
ธนาคารด้วย
7. พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
ดูแลการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับความเสี่ยง คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
กากับกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และจัดให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง
8. กากับดูแลให้คณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ ดาเนินการให้ฝ่ายจัดการกาหนดและจัดทาระบบการกากับดูแล
กิจการธนาคารที่จาเป็นทั้งตามทีก่ ฎหมายกาหนดและที่จาเป็นตามลักษณะของการประกอบการ พิจารณา
อนุมัติระบบการกากับดูแล
ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของระบบกากับดูแลเพื่อให้คาแนะนาในการ
ปรับปรุง
9. ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องทีส่ าคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการ
จัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะทาให้สามารถปฏิบัติตามอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
10. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจาปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อขอการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
รับทราบความเห็นจากผู้สอบบัญชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร

11. กาหนดนโยบายประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินกองทุน และสภาพคล่องของธนาคาร รวมทั้งกล
ยุทธ์และแนวทางในการดารงเงินกองทุนของธนาคาร ดูแลให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ที่
ได้รับอนุมัติ และกาหนดนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับธุรกรรมและระดับ
ความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญของธนาคาร
12. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเ่ สนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจาทุกปีหรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทาการประเมินและอนุมัตคิ ่าตอบแทนภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจูงใจให้ปฏิบัตงิ านเพื่อนาพากลุ่มธุรกิจฯ ให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในระยะยาว
13. พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดอานาจหน้าทีข่ องผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงสุดของเคเคพี
แคปปิตอลที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
14. ดูแลให้ธนาคารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับธนาคาร
15. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ ายจัดการโดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ในการกาหนด
อานาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่
รวมทั้งการจัดซื้อและค่าใช้จา่ ยเพื่อการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
16. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อม อุตสาหกรรม ปัจจัยต่างๆ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่มกี ารเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเพื่อเอือ้ ให้ธนาคาร
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ และประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่เป็นประจาทุกปี
17. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลที่สาคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ
18. กาหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึนในแต่
้
ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นอันสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารหรือบริษทั ในกลุ่มธุรกิจฯ
ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จานวนครั้งของการประชุม

คณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้องกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรน้อย
กว่า 6 ครั้งต่อปี องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียง
ข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ าด
เรื่องที่เป็ นอำนำจดำเนินกำร/ อำนำจอนุมตั ิของคณะกรรมกำรธนำคำร

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายของธนาคารและมีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และตามมติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ รวมไปถึงมีอานาจ
ดาเนินการ/ อานาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร
2. อนุมัติแผนการดาเนินธุรกิจและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจาปีของธนาคารที่นาเสนอโดยคณะ
กรรมการบริหาร
3. กาหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่กากับดูแลธนาคารกาหนด รวมถึง
นโยบายหลักในเรื่องต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ เช่น นโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และนโยบายสินเชื่อ เป็นต้น
4. อนุมัตินโยบายเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการและบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ใช้
สาหรับธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งนาเสนอโดยคณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
กากับกิจการ
5. แต่งตั้ง ถอดถอน และกาหนดอานาจหน้าทีใ่ ห้แก่คณะกรรมการชุดย่อยทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขนึ ้ ไป
6. อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
7. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
8. อนุมัติการจ่ายหรืองดง่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
9. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับและ/ หรือวัตถุประสงค์ของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น
10. อนุมัติการให้หรือยกเลิกการกู้ยืมเงิน การค้าประกัน การให้สินเชื่อสาหรับสินเชื่อทีม่ ีวงเงินเกินอานาจอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการให้กู้ยืมเงิน การเข้าคา้ ประกันวงเงินสินเชือ่ แก่บริษัททีม่ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารใน
ฐานะผู้ถือหุ้น
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
13. อนุมัติการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชีซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี ัวตนที่เลิกใช้ ชารุด สูญหาย
ถูกทาลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยจนไม่สามารถใช้งานได้ สาหรับสินทรัพย์ที่มีมลู ค่าทางบัญชีเกินอานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
14. ขายหรือจานองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของธนาคาร หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของธนาคารที่มีระยะเวลา
มากกว่า 3 ปีขนึ ้ ไป
15. อนุมัติการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน

