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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุน้ คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนนิกิจการ

ของธนาคารให้มีความมั่นคง มีผลตอบแทนที่ด ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยมีขอบเขตอ านาจและหนา้ที่ดงันี ้

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะส้ันและระยะยาว ทั้งที่เป็นด้านการเงินและดา้นทีไ่มใ่ช่
การเงิน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนนิงานของกลุ่มธุรกิจฯ โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร ก าหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ตามที่
กฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลก าหนด และก ากับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะ
กรรมการบริหารให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนมุัตไิว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือระวังรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นและการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

2. ก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญ เช่น เงินลงทุน บุคลากร และเทคโนโลยี เป็นต้น อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการคิดค้นและน านวัตกรรมมาใช ้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการ
ด าเนินงานและการบริหารความเส่ียง และเอ้ือให้ธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
ก าหนดไว้ อีกทั้งก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสมและจูงใจให้ปฏบิัตงิานอย่างเตม็
ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองคก์รที่ค านึงถึงความเส่ียง (Risk 
Culture) โดยอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ หรือคณะบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายรับผิดชอบใน
การด าเนินการและรายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม 

3. จัดให้มีบทบัญญตัิเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกิจที่ครอบคลุมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และพนักงาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองค์กร 

4. ก าหนดหรืออนุมัตกิรอบการก ากับดูแลความเส่ียง (Risk Governance Framework) ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจตามทศิทางและเป้าหมายที่ก าหนดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยก าหนดระดับความเส่ียงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) ส าหรับการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ธนาคารเผชญิอยู่ และก ากับดูแลใหก้ารด าเนนิธุรกิจของธนาคาร
อยู่ภายในขอบเขตความเส่ียงทีก่ าหนดไว้ ดูแลให้ธนาคารมีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่
สามารถประมวลให้เห็นความเส่ียงในภาพรวมที่ครอบคลุมความเส่ียงที่มนีัยส าคญัทั้งหมด 
(Comprehensive Risk Management Policy and Process)  รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการก ากับความ
เส่ียงของธนาคารมีการก าหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางดา้นการบริหารความเส่ียง
ประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้นเครดติ ด้านตลาดและการลงทุน ดา้น



 

สภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านชื่อเสียง ด้านกฎหมาย ด้านกลยุทธ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ความเส่ียงจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงที่ส าคญั ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร
ต้องท าหน้าที่อนมุัตนิโยบายดงักล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริงและนโยบายในเร่ืองดังกล่าว
อย่างสม ่าเสมอหรือทันทีทีม่ีการเปล่ียนแปลงทีม่ีนยัส าคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังมีหนา้ที่
ก ากับความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจฯ และดูแลให้กลุ่มธุรกิจฯ ด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเส่ียงที่ธนาคารไดก้ าหนดไว้ รวมถึงมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านงึถึงความเส่ียงและ
ควบคุมดูแลใหม้ีการส่ือสารนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงให้ทราบโดยทั่วกัน 

5. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีกลไกในการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมถึงมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีโครงสร้างองคก์รทีเ่อ้ือ
ให้การท าหน้าที่ควบคมุ ก ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมี
ประสิทธิผล เพ่ือให้การท าธุรกรรมต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการที่ก าหนดอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

6. ศึกษาและท าความเขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบตอ่การบริหารและ
การด าเนินงานของกิจการ และจัดให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการและ/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใหอ้ยู่
ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อสัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ
ธนาคารด้วย 

7. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วย
ดูแลการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับความเส่ียง คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ก ากับกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และจัดให้มีการทบทวนบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปลีะคร้ัง 

8. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการย่อยชุดอ่ืนๆ ด าเนินการให้ฝ่ายจัดการก าหนดและจัดท าระบบการก ากับดแูล
กิจการธนาคารที่จ าเป็นทั้งตามทีก่ฎหมายก าหนดและที่จ าเป็นตามลักษณะของการประกอบการ พิจารณา
อนุมัติระบบการก ากับดูแล ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของระบบก ากับดูแลเพ่ือใหค้ าแนะน าในการ
ปรับปรุง 

9. ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเร่ืองทีส่ าคัญของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการ
จัดส่งข้อมูลเพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารได้รับขอ้มูลอย่างเพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏบิัติตามอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบไดอ้ย่างสมบรูณ์ 

10. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงนิประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพ่ือขอการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
รับทราบความเห็นจากผู้สอบบัญชี (Management Letter) พร้อมความเหน็จากคณะกรรมการบริหาร 



 

11. ก าหนดนโยบายประเมินความเส่ียง ความเพียงพอของเงนิกองทุน และสภาพคล่องของธนาคาร รวมทั้งกล
ยุทธ์และแนวทางในการด ารงเงินกองทนุของธนาคาร ดูแลให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงทีย่อมรับไดท้ี่
ได้รับอนุมัติ และก าหนดนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับธุรกรรมและระดบั
ความเส่ียงที่มีนัยส าคญัของธนาคาร 

12. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ที่บริหารทีเ่สนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเพ่ือใหส้อดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหนา้ที่บริหารเป็นประจ าทุกปีหรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ท าการประเมินและอนมุัตคิ่าตอบแทนภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจูงใจใหป้ฏิบัตงิานเพ่ือน าพากลุ่มธุรกิจฯ ให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในระยะยาว 

13. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าทีข่องผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงสุดของเคเคพี 
แคปปิตอลที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

14. ดูแลให้ธนาคารก าหนดนโยบายเก่ียวกับการให้สินเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลทีเ่ก่ียวขอ้งกับธนาคาร 

15. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจดัการโดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ในการก าหนด
อ านาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชือ่ 
รวมทั้งการจัดซื้อและค่าใช้จา่ยเพ่ือการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์ของธนาคารภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวข้อง 

16. ทบทวนบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าอย่างน้อยปลีะคร้ัง เพ่ือใหส้อดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อม อุตสาหกรรม ปัจจัยต่างๆ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่มกีารเปล่ียนแปลง อีกทั้งเพ่ือเอ้ือให้ธนาคาร
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ และประเมินผลการปฏิบัตหินา้ที่เป็นประจ าทุกปี 

17. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลดา้นธรรมาภิบาลที่ส าคญัตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ 

18. ก าหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนคร้ังของการประชุมที่จัดขึน้ในแต่
ละป ีเว้นแต่มีเหตผุลและความจ าเป็นอันสมควร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเหน็ทางวิชาชพีจากที่ปรึกษาภายนอกเก่ียวกับการด าเนนิ

กิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ด้วยค่าใชจ้่ายของธนาคารหรือบริษทัในกลุ่มธุรกิจฯ 

ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวนคร้ังของการประชมุ

คณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้องกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรน้อย

กว่า 6 คร้ังต่อปี องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมตทิี่ประชุมใช้เสียง

ข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี ้ประธานกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

เร่ืองที่เป็นอ ำนำจด ำเนนิกำร/ อ ำนำจอนุมตัิของคณะกรรมกำรธนำคำร 



 

 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายของธนาคารและมีอ านาจหนา้ที่ด าเนนิการ

ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และตามมติของทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ รวมไปถึงมีอ านาจ

ด าเนินการ/ อ านาจอนุมัติในเร่ืองตา่ง  ๆดังนี้ 

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร 
2. อนุมัติแผนการด าเนนิธุรกิจและงบประมาณรายไดแ้ละรายจ่ายประจ าปีของธนาคารที่น าเสนอโดยคณะ

กรรมการบริหาร 
3. ก าหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ตามทีก่ฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่ก ากับดแูลธนาคารก าหนด รวมถึง

นโยบายหลักในเร่ืองต่าง  ๆในการด าเนินธุรกิจ เช่น นโยบายในการบริหารความเส่ียงโดยรวมของธนาคาร
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และนโยบายสินเชื่อ เป็นต้น 

4. อนุมัตินโยบายเร่ืองหลักการก ากับดแูลกิจการและบทบัญญตัิเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ใช้
ส าหรับธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งน าเสนอโดยคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ก ากับกิจการ 

5. แต่งตั้ง ถอดถอน และก าหนดอ านาจหน้าทีใ่ห้แก่คณะกรรมการชุดย่อยทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแตร่ะดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญข่ึน้ไป 

6. อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน  ๆที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 
7. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
8. อนุมัติการจ่ายหรืองดงา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร 
9. เสนอการเพ่ิมทุนหรือลดทนุ หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิ 

ข้อบังคับและ/ หรือวัตถุประสงค์ของธนาคารตอ่ผู้ถือหุ้น 
10. อนุมัติการให้หรือยกเลิกการกู้ยืมเงนิ การค ้าประกัน การให้สินเชื่อส าหรับสินเชื่อทีม่ีวงเงนิเกินอ านาจอนมุตัิ

ของคณะกรรมการบริหาร 
11. อนุมัติการให้กู้ยืมเงิน การเข้าค า้ประกันวงเงินสินเชือ่แก่บริษัททีม่ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารใน

ฐานะผู้ถือหุ้น  
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย 
13. อนุมัติการปรับสภาพ ท าลาย ตัดบัญชีซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ทีไ่ม่มตีัวตนที่เลิกใช้ ช ารุด สูญหาย 

ถูกท าลาย เส่ือมสภาพ หรือล้าสมัยจนไม่สามารถใช้งานได้ ส าหรับสินทรัพย์ที่มีมลูค่าทางบัญชีเกินอ านาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร 

14. ขายหรือจ านองอสังหาริมทรัพย์ใด  ๆของธนาคาร หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของธนาคารที่มีระยะเวลา
มากกว่า 3 ปีขึน้ไป 

15. อนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน 


