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กฏบัตรคณะกรรมการธนาคาร   
(Board of Directors) 

ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) 
 

 องค์ประกอบคณะกรรมการ  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน ดงันี ้
1. นายสพุล   วธันเวคิน ประธานกรรมการ  
2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ 
3. นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 
4. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ 
5. นายวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ 

6. นายสรุพล  กลุศิริ กรรมการ 
7. นายสวิุทย์  มาไพศาลสิน กรรมการ 
8. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ กรรมการ 
9. นายบรรยง  พงษ์พานิช กรรมการ 
10. นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์ กรรมการ 
11. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน กรรมการ 
12. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการ 
 นางสาวพรทิพย์              ชพูระคณุ เลขานกุาร 

 
 ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ  

 ในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินกิจการของ
ธนาคารให้มีความมั่นคง มีผลตอบแทนที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเร่ืองความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีขอบเขตอ านาจและหน้าที่ดงันี ้ 

(1) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ท่ีเป็นด้านการเงินและด้านท่ี
ไม่ใช่การเงิน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรท่ีส าคญัในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน
ภัทร (“กลุ่มธุรกิจฯ”) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด พิจารณาอนุมัติแผนการ
ด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปัจจยัต่างๆ ท่ีเสนอ
โดยคณะกรรมการบริหาร ก าหนดและอนุมตัินโยบายต่างๆ ตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานทางการท่ี
ก ากบัดแูลก าหนด และก ากบัควบคมุดแูลฝ่ายจดัการโดยผ่านคณะกรรมการบริหารให้ด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือระวังรักษา
ผลประโยชน์ของกลุม่ธุรกิจฯ และผู้ ถือหุ้นและการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
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(2) ก ากบัดแูลให้มีการจดัสรรทรัพยากรที่ส าคญั เช่น เงินลงทนุ บคุลากร และเทคโนโลยี เป็นต้น อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการคิดค้นและน านวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการ
ด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยง และเอือ้ให้ธนาคารสามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัที่
ก าหนดไว้ อีกทัง้ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสมและจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk 
Culture) โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ หรือคณะบคุคลที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบใน
การด าเนินการและรายงานผลตอ่คณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม 

(3) จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลมุถึงจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ และพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองค์กร 

(4) ก าหนดหรืออนมุตัิกรอบการก ากบัดแูลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อ รองรับการด าเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) ส าหรับการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารให้เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงที่ธนาคารเผชิญอยู่ และก ากบัดแูลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคาร
อยู่ภายในขอบเขตความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ดูแลให้ธนาคารมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
สามารถประมวลให้เห็นความเสีย่งในภาพรวมที่ครอบคลมุความเสีย่งที่มนียัส าคญัทัง้หมด (Comprehensive 
Risk Management Policy and Process) รวมทัง้ดแูลให้คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยงของธนาคารมีการ
ก าหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคมุทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อย
ที่สดุจะต้องครอบคลมุถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาดและการลงทุน ด้านสภาพคลอ่ง ด้านปฏิบตัิการ 
ด้านช่ือเสียง ด้านกฎหมาย ด้านกลยุทธ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารต้องท าหน้าที่อนุมัติ
นโยบายดงักลา่ว รวมทัง้ทบทวนกลยทุธ์การปฏิบตัิงานจริงและนโยบายในเร่ืองดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอหรือ
ทนัทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญั นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารยงัมีหน้าที่ก ากับความเสี่ยงของ
กลุม่ธุรกิจฯ และดแูลให้กลุม่ธุรกิจฯ ด าเนินการตามนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารได้
ก าหนดไว้ รวมถึงมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยงและควบคุมดูแลให้มีการสื่อสาร
นโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสีย่งให้ทราบโดยทัว่กนั 

(5) ดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีกลไกในการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมถึงมี
ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้มีโครงสร้างองค์กรที่เอือ้ให้
การท าหน้าที่ควบคมุ ก ากบั และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล 
เพื่อให้การท าธุรกรรมต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้องตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(6) ศกึษาและท าความเข้าใจในโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการ และจดัให้มีการถ่วงดลุอ านาจของฝ่ายจดัการและ/ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยูใ่นระดบั
ที่เหมาะสม โดยให้ความส าคญัตอ่สดัสว่นหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคารด้วย 

(7) พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยดแูล
การบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
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คา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัความเสีย่ง คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และจดัให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดงักลา่ว
เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละครัง้ 

(8) ก ากับดูแลให้คณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ ด าเนินการให้ฝ่ายจัดการก าหนดและจัดท าระบบการก ากับดูแล
กิจการธนาคารที่จ าเป็นทัง้ตามที่กฎหมายก าหนดและที่จ าเป็นตามลกัษณะของการประกอบการ พิจารณา
อนมุตัิระบบการก ากบัดแูล ตลอดจนติดตามประสทิธิผลของระบบก ากบัดแูลเพื่อให้ค าแนะน าในการปรับปรุง 

(9) ดแูลให้ฝ่ายจดัการบอกกลา่วเร่ืองที่ส าคญัของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร และมีกระบวนการในการ
จัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบตัิตามอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อยา่งสมบรูณ์ 

(10) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจ าปีที่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและการสอบทานของคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อขอการรับรองจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และรับทราบ
ความเห็นจากผู้สอบบญัชี (Management Letter) พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 

(11) ก าหนดนโยบายประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินกองทนุ และสภาพคลอ่งของธนาคาร รวมทัง้กลยทุธ์
และแนวทางในการด ารงเงินกองทนุของธนาคาร ดแูลให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนมุตัิ 
และก าหนดนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับธุรกรรมและระดับความเสี่ยงที่มี
นยัส าคญัของธนาคาร 

(12) พิจารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปีหรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ท าการประเมินและอนมุตัิค่าตอบแทนภายใต้หลกัเกณฑ์
ที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจูงใจให้ปฏิบตัิงานเพื่อน าพากลุม่ธุรกิจฯ ให้สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัในระยะยาว 

(13) พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารของธนาคาร และผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัท ทุน
ภทัร จ ากดั (มหาชน) ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

(14) ดแูลให้ธนาคารก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการให้สนิเช่ือและการลงทนุแก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัธนาคาร 
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายจดัการโดยผา่นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการก าหนดอ านาจ

ในการอนมุตัิวงเงินสินเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือท าธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือ รวมทัง้การ
จดัซือ้และคา่ใช้จ่ายเพื่อการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของธนาคารภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(16) ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะ
แวดล้อม อุตสาหกรรม ปัจจยัต่างๆ หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทัง้เพื่อเอือ้ให้ธนาคาร
สามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมและทนัตอ่เหตกุารณ์ และประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่เป็นประจ าทกุปี 

(17) ดแูลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมลูด้านธรรมาภิบาลท่ีส าคญัตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและสาธารณะ  
(18) ก าหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุมที่จดัขึน้ในแต่ละปี 

เว้นแตม่ีเหตผุลและความจ าเป็นอนัสมควร 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกเก่ียวกับการ
ด าเนินกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

 

 ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการธนาคารควรสอดคล้องกับภาระ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร โดยไมค่วรน้อยกวา่ 6  ครัง้ตอ่ปี 

 องค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 มติท่ีประชมุใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

 ประธานกรรมการไมม่ีสิทธิออกเสียงชีข้าด 


