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กฎบัตรคณะกรรมการก ากับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ์และก ากับกจิการ 

(Compliance and Governance Committee) 
ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือช่วยเหลืองานของคณะกรรมการธนาคารในการก ากับดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯมีการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มาตรฐาน แนวปฏิบตัิท่ีบงัคบัใช้กบัธุรกรรมต่างๆ รวมถึงบทบญัญัติ
เก่ียวกับการก ากับดูแลท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล คณะกรรมการธนาคารจึงได้มีมติให้จัดตัง้คณะกรรมการ
ก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการขึน้ โดยมีวตัถุประสงค์และบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการ
ตามกฎบตัรฉบบันี ้
 

2. คณะกรรมการ 
  คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการประกอบด้วยบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการธนาคารมีรายช่ือตามเอกสารแนบท้าย 1 
 
3. การประชุม 

3.1 คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการควรประชุมร่วมกนัอย่างน้อย 3 เดือน
ครัง้หรือตามความเหมาะสม 

3.2 การนดัประชุมอาจท าได้ทางอีเมล์หรือโทรศพัท์ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ โดย
วาระการประชุมจะต้องผ่านการพิจารณาจากประธานกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ก ากับกิจการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการ
มอบหมาย เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของธนาคาร ประธานกรรมการ
ก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการจะก าหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

3.3 ประธานกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม หาก
ประธานกรรมการก ากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้
ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่าน
หนึง่ท่ีเข้าร่วมประชมุให้ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุในการประชมุครัง้นัน้ 

3.4 ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการอาจแต่งตัง้เลขานุการเพ่ือบันทึก
รายงานการประชุม โดยเลขานุการไม่จ าเป็นจะต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

 



 

2 | 4  

 

 
4. องค์ประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการทุกครัง้จะต้องมีกรรมการเข้าร่วม

ประชมุ    ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 
5. การออกเสียงลงคะแนน 

5.1 กรรมการท่านหนึง่ออกเสียงได้เท่ากบั 1 เสียง 
5.2 ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการมีสิทธิออกเสียงชีข้าด 
5.3 มติของท่ีประชมุใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 
5.4 คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการอาจมีมติโดยมิได้จดัการประชุม หาก

ได้รับอนุมตัิจากประธานกรรมการก ากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการและกรรมการทุก
ท่านลงนามเห็นชอบในมติดงักล่าว โดยมตินัน้จะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกบัมติท่ีได้รับอนุมตัิจากการ
ประชมุ 
 

6. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการมีบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารในการก ากับดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติท่ีบังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ      รวมถึงบทบัญญัติ
เก่ียวกบัการก ากบัดแูลที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยอาจก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการด าเนินการต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการรวมถงึ 
6.1 ก ากบัดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคบั มาตรฐานใน

การประกอบธุรกิจ มาตรฐานในวิชาชีพ บทบัญญัติเก่ียวกับการก ากับดูแลท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)  โดยผ่านส านักก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงาน 

6.2 สอบทานให้ธนาคารมีระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการก ากบัดแูล
กิจการ (Good Governance) ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

6.3 ก ากับดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีกระบวนการแก้ไขตามประเด็นการตรวจสอบของ
หน่วยงาน ทางการท่ีก ากบัดแูล รวมถงึผู้ตรวจสอบภายนอก หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงาน
ก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตรวจพบ 
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6.4 อนุมตัิแผนงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี  (Annual Compliance Plan) ของส านกัก ากบั
ดแูลการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของส านักก ากับดแูลการปฏิบัติงานให้มีการด าเนินการ
ตามแผนงานประจ าปีอย่างครบถ้วนและบรรลผุลท่ีก าหนดไว้ 

6.5 พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี (Annual Compliance 
Report) เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบก่อนน าส่งหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

6.6 จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิ 

6.7 ทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการของธนาคารอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ 
รวมถึงพิจารณาผลการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการของธนาคารโดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางพฒันาหลกัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณา
อนมุตัิ 

6.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้ายและประเมินผลงานหวัหน้าส านกัก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงาน 

6.9 น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ และรายงานกรณีท่ี
มีการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการและ/ หรือของธนาคารท่ีมีนยัส าคญัโดยไม่
ชกัช้า 
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เอกสารแนบท้าย 1 

รายนามคณะกรรมการก ากับการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์และก ากับกิจการ 
 

1. นายเชษฐ์    ภทัรากรกลุ  ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ฯ 
2. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ  กรรมการ 

นายอภิชาต ิ  จงสงวนประดบั  เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ฯ 
 


