ที่ ธกท.สกธ. 912/2559
วันที่

29 เมษายน 2559

เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง

การแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เนื่องดวย ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2559 (929) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติ

แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบวาระในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 23 (ป 2559) โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 29 เมษายน 2559 ดังนี้
กรรมการที่ครบวาระ
(1) นายกิตติพงษ กิตยารักษ
ประธานฯ
(2) นายนนทิกร
กาญจนะจิตรา กรรมการ
(3) พลเอก เทียนชัย รับพร
กรรมการ
(4) นายสมชัย
บุญนําศิริ
กรรมการ

กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
(1) นายกิตติพงษ กิตยารักษ
ประธานฯ
(2) พลเอก เทียนชัย รับพร
กรรมการ
(3) นายสมชัย
บุญนําศิริ
กรรมการ
(4) นายธันวา
เลาหศิริวงศ
กรรมการ

ทั้งนี้ ธนาคารไดแนบแบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาพรอมนี้แลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน)
เลขานุการบริษัท

สํานักกรรมการธนาคาร
โทร. 0-2208-4133
ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู ปณ.44 ศป. กท.10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th
Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC.10000 Tel +66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th
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แบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 9/2559 (929) เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559
ไดมีมติดังตอไปนี้
9 แตงตั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

; กรรมการตรวจสอบ

คือ นายธันวา เลาหศิริวงศ ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ แทนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา
โดยการแตงตั้งใหมีผล ณ วันที่ 29 เมษายน 2559
กําหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................………………………………………................................
…………….............................………………....................................................………………………….......
โดยการกําหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบดังกลาวใหมีผล ณ วันที่ ………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายกิตติพงษ
2. กรรมการตรวจสอบ
พลเอก เทียนชัย
3. กรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย
4. กรรมการตรวจสอบ
นายธันวา

กิตยารักษ
รับพร
บุญนําศิริ
เลาหศิริวงศ

วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ 3 ป
วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ 3 ป
วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ 3 ป
วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ 3 ป

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ น.ส.พรรณิภา อภิชาตบุตร
พรอมนี้ไดแนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ทานมาดวย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที่ 2 และ 3 มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
1) ดานรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
1.1) สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางเพียงพอ ถูกตอง เชื่อถือได เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
1.2) สอบทานกับผูสอบบัญชีถึงประเด็นสําคัญ ๆ อันอาจกระทบตอความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน เชน
(1) ความยุงยากหรือขอขัดแยงที่มีนยั สําคัญ ที่ผูสอบบัญชีประสบในระหวางปฏิบัติงาน
(2) ประเด็นขอเท็จจริงและความเห็นที่แตกตางกันระหวางผูสอบบัญชีกับฝายจัดการ
(3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
(4) ขอบกพรองหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีตอไป
(5) รางงบการเงินประจําปและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(6) รายงานของผูสอบบัญชี
1.3) สอบทานกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ มี
โอกาสเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคารและการบันทึกบัญชีใหมีความถูกตอง
และครบถวนโปรงใส
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1.4) สอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
ธนาคารอยางมีนัยสําคัญหรือขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคาร
1.5) สอบทานถึงขอมูลที่นําสงหนวยงานกํากับดูแลใหมีความสอดคลองกับขอมูลในรายงานทางการเงิน
2) ดานการควบคุมภายใน
2.1) สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission) โดยใหผูตรวจสอบภายในตองมีการประเมิน
ระบบควบคุมภายในทั้งระบบอยางนอยปละครั้ง นอกเหนือจากการประเมินการควบคุมภายในดาน
การเงินรวมกับผูสอบบัญชี
2.2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบ
สารสนเทศของธนาคาร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน
3) ดานผูสอบบัญชี
3.1) ประกันความเปนอิสระแกผูสอบบัญชี
3.2) สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน เพื่อปองกันความซ้ําซอนของ
การปฏิบัติงานที่อาจจะมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงินโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
3.3) พิจารณาการแตงตั้งและอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญผูถือหุน
3.4) สอบทานรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบประจําป และอาจ
เสนอแนะให ส อบทานหรื อ ตรวจสอบรายการใดที่ เ ห็ น ว า จํ า เป น และเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ พร อ มทั้ ง นํ า
ขอเสนอแนะที่สําคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร
4) ดานผูตรวจสอบภายใน
4.1) ประกันความเปนอิสระแกผูตรวจสอบภายใน
4.2) บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แตงานดานการจัดการของสายงานตรวจสอบภายใน
ใหขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการใหญ
4.3) กํากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ใหมีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พรอมทั้งใหมีมาตรฐานการ
ตรวจสอบอันเปนที่ยอมรับ รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ กอนนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
4.4) สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ
4.5) พิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตรของการตรวจสอบภายใน โครงสรางองคกร อัตราพนักงาน แผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป ตลอดจนงบประมาณที่ใชในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุงไปสู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมตาง ๆ และจัดลําดับความสําคัญโดยคํานึงถึงระดับความเสี่ยง
4.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมลับกับผูบริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
เพื่อสอบทานถึงการแทรกแซงจากฝายบริหารและฝายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความเปนอิสระและ
ความเที่ยงตรงของผูตรวจสอบภายใน
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4.7) สอบทานกับผูบริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถึงสมรรถนะในการใชทรัพยสินของธนาคาร ให
เปนไปตามนโยบายหรือคูมือปฏิบัติงาน
4.8) สอบทานและพิจารณารวมกับฝายจัดการในเรื่องขอบกพรองสําคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจาก
ฝายจัดการ
4.9) ใหความเห็นตอคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดคาตอบแทน และ
พิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและใหความเห็น
เกี่ยวกับการแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบและคาตอบแทนของผูตรวจสอบ
ภายใน สายงานตรวจสอบภายใน
4.10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
4.11) จัดใหมีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผูประเมินอิสระจากภายนอก
องคกร (Independent Quality Assessment Review) อยางนอยในทุก 5 ป
5) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน
5.1) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนดจากทางราชการ และหนวยงานกํากับดูแล เพื่อ
ปองกันความเสียหาย ทั้งที่เปนเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและของผูบริหารธนาคาร
5.2) การกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงิน
(1) กํากับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุมธุรกิจทางการเงิน
(2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุมธุรกิจทางการเงินใหถูกตองและเพียงพอ
6) ดานการบริหารความเสี่ยง
6.1) สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่สําคัญและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผูตรวจสอบภายใน
กับของผูสอบบัญชีวามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได
6.2) สอบทานว า คณะกรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ และ
ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยง
ดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk)
7) ดานการประเมินการทํางาน
จั ด ให มี ก ารประเมิ น ตนเองและคณะกรรมการธนาคารเป น ผู ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ
8) ดานการจัดทําและการสอบทานกฎบัตร
จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาวอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร

-4-

9) ดานความรับผิดชอบอื่น ๆ
9.1) มีอํานาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผูที่เกี่ยวของภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีอํานาจในการวาจางหรือนําเอาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบหรือ
สอบสวนได
9.2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองตอตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
2. ขอบเขต หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข า งต น เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ ต ลาด
หลักทรัพยฯ กําหนด
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย)
รองประธานกรรมการธนาคาร

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
กรรมการธนาคาร

