
 

กฎบตัรคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) 
ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จ ากัด (มหาชน) 

 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินกิจการ

ของธนาคารให้มีความมัน่คง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และพงึหลกีเลีย่งปัญหาในเร่ืองความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยมีขอบเขตอ านาจและหน้าทีด่งันี ้

1. ก าหนดทิศทางและเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ที่เป็นด้านการเงินและด้านท่ีไมใ่ช่
การเงิน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรที่ส าคญัในภาพรวมของกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ
เปา้หมายที่ก าหนด พิจารณาอนมุตัิแผนการด าเนินงานของกลุม่ธรุกิจฯ โดยค านงึถงึการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดล้อมและปัจจยัตา่งๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร ก าหนดและอนมุตัินโยบายตา่งๆ ตามที่
กฎหมายหรือหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนด และก ากบัควบคมุดแูลฝ่ายจดัการโดยผา่นคณะ
กรรมการบริหารให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล เพื่อระวงัรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ธุรกิจฯ และผู้ ถือหุ้นและการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

2. ก ากบัดแูลให้มกีารจดัสรรทรัพยากรที่ส าคญั เช่น เงินลงทนุ บคุลากร และเทคโนโลยี เป็นต้น อยา่งเพียงพอ
และมีประสทิธิภาพ และสง่เสริมการคดิค้นและน านวตักรรมมาใช้ เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกิจ พฒันาการ
ด าเนินงานและการบริหารความเสีย่ง และเอือ้ให้ธนาคารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัที่
ก าหนดไว้ อกีทัง้ก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนบคุลากรท่ีเหมาะสมและจงูใจให้ปฏิบตังิานอยา่งเตม็
ความสามารถด้วยความซือ่สตัย์สจุริตและสอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรที่ค านงึถงึความเสีย่ง (Risk 
Culture) โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ หรือคณะบคุคลที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบใน
การด าเนินการและรายงานผลตอ่คณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม 

3. จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลมุถึงจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรม
ของกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ และพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองค์กร 

4. ก าหนดหรืออนมุตัิกรอบการก ากบัดแูลความเสีย่ง (Risk Governance Framework) ที่ดีและมีประสทิธิภาพ เพื่อ
รองรับการด าเนินธุรกิจตามทิศทางและเปา้หมายที่ก าหนดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเร็ว โดยก าหนดระดบัความเสีย่งที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) ส าหรับการด าเนินธุรกิจของธนาคาร
ให้เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งที่ธนาคารเผชิญอยู ่ และก ากบัดแูลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารอยู่
ภายในขอบเขตความเสีย่งที่ก าหนดไว้ ดแูลให้ธนาคารมีระบบและกระบวนการบริหารความเสีย่งที่สามารถ
ประมวลให้เห็นความเสีย่งในภาพรวมที่ครอบคลมุความเสีย่งที่มนียัส าคญัทัง้หมด (Comprehensive Risk 

Management Policy and Process) รวมทัง้ดแูลให้คณะกรรมการก ากบัความเสีย่งของธนาคารมีการก าหนด
นโยบาย กระบวนการ และการควบคมุทางด้านการบริหารความเสีย่งประเภทตา่งๆ โดยอยา่งน้อยที่สดุ
จะต้องครอบคลมุถงึความเสีย่งด้านเครดติ ด้านตลาดและการลงทนุ ด้านสภาพคลอ่ง ด้านปฏิบตักิาร ด้าน



 

ช่ือเสยีง ด้านกฎหมาย ด้านกลยทุธ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสีย่งจากการออก
ผลติภณัฑ์ใหมแ่ละการปรับปรุงเปลีย่นแปลงที่ส าคญั ทัง้นี ้ คณะกรรมการธนาคารต้องท าหน้าที่อนมุตัิ
นโยบายดงักลา่ว รวมทัง้ทบทวนกลยทุธ์การปฏิบตัิงานจริงและนโยบายในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ
หรือทนัทีที่มีการเปลีย่นแปลงที่มนียัส าคญั นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารยงัมีหน้าที่ก ากบัความเสีย่ง
ของกลุม่ธุรกิจฯ และดแูลให้กลุม่ธุรกิจฯ ด าเนินการตามนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสีย่งที่
ธนาคารได้ก าหนดไว้ รวมถงึมกีารปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรที่ค านงึถงึความเสีย่งและควบคมุดแูลให้มีการ
สือ่สารนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสีย่งให้ทราบโดยทัว่กนั 

5. ดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มกีลไกในการควบคมุ ก ากบั ตรวจสอบที่มีประสทิธิผล รวมถึงมี
ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้มีโครงสร้างองค์กรที่เอือ้
ให้การท าหน้าที่ควบคมุ ก ากบั และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมีประสทิธิผล 
เพื่อให้การท าธุรกรรมตา่งๆ เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการท่ีก าหนดอยา่งมีประสทิธิภาพ ถกูต้อง
ตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

6. ศกึษาและท าความเข้าใจในโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารและ
การด าเนินงานของกิจการ และจดัให้มีการถ่วงดลุอ านาจของฝ่ายจดัการและ/ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยให้ความส าคญัตอ่สดัสว่นหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ
ธนาคารด้วย 

7. พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
ดแูลการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัความเสีย่ง คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และ
ก ากบักิจการ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และจดัให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยดงักลา่วเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละครัง้ 

8. ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการยอ่ยชดุอื่นๆ ด าเนินการให้ฝ่ายจดัการก าหนดและจดัท าระบบการก ากบัดแูล
กิจการธนาคารท่ีจ าเป็นทัง้ตามทีก่ฎหมายก าหนดและท่ีจ าเป็นตามลกัษณะของการประกอบการ พิจารณา
อนมุตัิระบบการก ากบัดแูล ตลอดจนติดตามประสทิธิผลของระบบก ากบัดแูลเพื่อให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุง 

9. ดแูลให้ฝ่ายจดัการบอกกลา่วเร่ืองที่ส าคญัของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการ
จดัสง่ข้อมลูเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้รับข้อมลูอยา่งเพยีงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบตัิตามอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อยา่งสมบรูณ์ 

10. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจ าปีที่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและการสอบทานของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อขอการรับรองจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ
รับทราบความเห็นจากผู้สอบบญัชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 



 

11. ก าหนดนโยบายประเมินความเสีย่ง ความเพียงพอของเงินกองทนุ และสภาพคลอ่งของธนาคาร รวมทัง้กล
ยทุธ์และแนวทางในการด ารงเงินกองทนุของธนาคาร ดแูลให้สอดคล้องกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได้ที่
ได้รับอนมุตัิ และก าหนดนโยบายการทดสอบภาวะวกิฤตให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัธุรกรรมและระดบั
ความเสีย่งที่มีนยัส าคญัของธนาคาร 

12. พิจารณาแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ก าหนด
หลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน 
ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทกุปีหรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ท าการประเมนิและอนมุตัิคา่ตอบแทนภายใต้
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจงูใจให้ปฏิบตัิงานเพื่อน าพากลุม่ธุรกิจฯ ให้
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัในระยะยาว 

13. พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหารระดบัสงูสดุของทนุภทัรที่
เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

14. ดแูลให้ธนาคารก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการให้สนิเช่ือและการลงทนุแก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัธนาคาร 

15. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจดัการโดยผา่นคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ในการก าหนด
อ านาจในการอนมุตัวิงเงินสนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือท าธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือ 
รวมทัง้การจดัซือ้และคา่ใช้จา่ยเพื่อการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

16. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบั
สภาวะแวดล้อม อตุสาหกรรม ปัจจยัตา่งๆ หลกัเกณฑ์และกฎหมายทีม่ีการเปลีย่นแปลง อกีทัง้เพื่อเอือ้ให้
ธนาคารสามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมและทนัตอ่เหตกุารณ์ และประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่เป็น
ประจ าทกุปี 

17. ดแูลให้ธนาคารมกีารเปิดเผยข้อมลูด้านธรรมาภิบาลท่ีส าคญัตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและสาธารณะ 

18. ก าหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชมุที่จดัขึน้ในแต่
ละปี เว้นแตม่เีหตผุลและความจ าเป็นอนัสมควร 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวชิาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเก่ียวกบัการด าเนิน

กิจการของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวนครัง้ของการประชมุ

คณะกรรมการธนาคารมคีวามสอดคล้องกบัภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยไมค่วรน้อย

กวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมติที่ประชมุใช้

เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ ทัง้นี ้ประธานกรรมการไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 



 

เร่ืองทีเ่ป็นอ ำนำจด ำเนินกำร/ อ ำนำจอนมุติัของคณะกรรมกำรธนำคำร 

 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายของธนาคารและมีอ านาจหน้าทีด่ าเนินการ

ภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของธนาคาร และตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงมีอ านาจ

ด าเนินการ/ อ านาจอนมุตัิในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1. ก าหนดทิศทางและเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคาร 
2. อนมุตัิแผนการด าเนินธุรกิจและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ าปีของธนาคารท่ีน าเสนอโดยคณะ

กรรมการบริหาร 
3. ก าหนดและอนมุตัินโยบายตา่งๆ ตามทีก่ฎหมายหรือหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลธนาคารก าหนด รวมถงึ

นโยบายหลกัในเร่ืองตา่งๆ ในการด าเนินธุรกิจ เช่น นโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
และบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และนโยบายสนิเช่ือ เป็นต้น 

4. อนมุตัินโยบายเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการและบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจที่ใช้
ส าหรับธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ซึง่น าเสนอโดยคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และ
ก ากบักิจการ 

5. แตง่ตัง้ ถอดถอน และก าหนดอ านาจหน้าทีใ่ห้แก่คณะกรรมการชดุยอ่ยที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 

6. อนมุตัิคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร 
7. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
8. อนมุตัิการจ่ายหรืองดง่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 
9. เสนอการเพิม่ทนุหรือลดทนุ หรือการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิ 

ข้อบงัคบัและ/ หรือวตัถปุระสงค์ของธนาคารตอ่ผู้ ถือหุ้น 
10. อนมุตัิการให้หรือยกเลกิการกู้ยมืเงิน การค า้ประกนั การให้สนิเช่ือส าหรับสนิเช่ือที่มีวงเงินเกินอ านาจอนมุตัิ

ของคณะกรรมการบริหาร 
11. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงิน การเข้าค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคารใน

ฐานะผู้ ถือหุ้น  
12. อนมุตัิการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลกิบริษัทยอ่ย 
13. อนมุตัิการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชีซึง่สนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตนที่เลกิใช้ ช ารุด สญูหาย 

ถกูท าลาย เสือ่มสภาพ หรือล้าสมยัจนไมส่ามารถใช้งานได้ ส าหรับสนิทรัพย์ที่มีมลูคา่ทางบญัชีเกินอ านาจ
อนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร 

14. ขายหรือจ านองอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ ของธนาคาร หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ ของธนาคารท่ีมรีะยะเวลา
มากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

15. อนมุตัิการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 


