ที่ ธกท.สกธ. 1866/2561
วันที่ 31 กรกฎำคม 2561
เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง

แต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย บมจ.ธนำคำรกรุงไทย

เนื่ องด้ วย ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 12/2561 (986) วัน ที่ 25 กรกฎำคม 2561 มี ม ติ
แต่งตั้งกรรมกำรธนำคำรให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
รายนามกรรมการชุดเดิม
(1) ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์
(2) พลเอก เทียนชัย
รับพร
(3) นำยสมชัย
บุญนำศิริ
(4) นำยธันวำ
เลำหศิริวงศ์

รายนามกรรมการภายหลังการแต่งตั้งใหม่
ประธำนฯ (1) นำยสมชัย
บุญนำศิริ
ประธำนฯ
กรรมกำร (2) พลเอก เทียนชัย
รับพร
กรรมกำร
กรรมกำร (3) นำยธันวำ
เลำหศิริวงศ์ กรรมกำร
กรรมกำร

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
รายนามกรรมการชุดเดิม
รายนามกรรมการภายหลังการแต่งตั้งใหม่
(1) นำยวิชัย
อัศรัสกร
ประธำนฯ (1) นำยวิชัย
อัศรัสกร
ประธำนฯ
กำญจนะจิตรำ กรรมกำร
(2) นำยนนทิกร
กำญจนะจิตรำ กรรมกำร (2) นำยนนทิกร
ตันติเตมิท
กรรมกำร
(3) ดร.กุลยำ
ตันติเตมิท กรรมกำร (3) ดร.กุลยำ
(4) ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์
กรรมกำร
ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎำคม 2561 เป็นต้นไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำวสินีนำฏ ดำริห์อนันต์)
ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริษัท
สำนักกรรมกำรธนำคำร
โทร. 0-2208-4133
ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ปณ.44 ศป. กท.10000 โทร. 0-2111-1111 www.ktb.co.th
Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC.10000 Tel +66 (0) 2111-1111 www.ktb.co.th
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แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 12/2561 (986) เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี้
 แต่งตั้ง
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คือ นายสมชัย บุญนาศิริ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
โดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมชัย
บุญนาศิริ
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
พลเอก เทียนชัย รับพร
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายสันติ ปริวิสุทธิ์
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับ รองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับ ที่ 1 มีค วามรู้แ ละประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จะสามารถท าหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.

รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
1.1 สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป
1.2 สอบทานกั บ ผู้ สอบบั ญ ชี ถึ งประเด็ น ส าคั ญ ๆ อั น อาจกระทบต่ อความเชื่ อถื อได้ ข องรายงาน
ทางการเงิน เช่น
(1)
(2)
(3)
(4)

ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสาคัญ ที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน
ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายจัดการ
ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในงวด
บัญชีต่อไป
(5) ร่างงบการเงินประจาปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(6) รายงานของผู้สอบบัญชี
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1.3 สอบทานกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ
มีโอกาสเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและการบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้องและครบถ้วนโปร่งใส
1.4 สอบทานหลัก ฐานหากมีข ้อ สงสัย เกี ่ย วกับ การด าเนิน การที ่อ าจมีผ ลกระทบต่อ ผลกา ร
ดาเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสาคัญ หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดาเนินงานของธนาคาร
1.5 สอบทานถึงข้อมูลที่นาส่งหน่วยงานกากับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน
2.

การควบคุมภายใน
2.1 สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) โดยให้ ผู้ ตรวจสอบภายในต้องมี การประเมิ นระบบควบคุ ม
ภายในทั้งระบบอย่างน้อยปีละครั้ง นอกเหนือจากการประเมินการควบคุมภายในด้านการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี
2.2 สอบทานความเหมาะสมและประสิท ธิผ ลของการบริห ารความเสี่ย งและการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน
3.

ผู้สอบบัญชี
3.1 ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชี
3.2 สอบทานขอบเขตการปฏิ บั ติงานของผู้ ส อบบั ญ ชีแ ละผู้ ตรวจสอบภายใน เพื่ อ ป้อ งกัน ความ
ซ้าซ้อนของการปฏิบัติงานที่อาจจะมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงินโดยคานึงถึงประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
3.3 พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งและเลิกจ้าง รวมถึงอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญ ชี
เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่ อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะที่สาคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร
4.

ผู้ตรวจสอบภายใน
4.1 ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
4.2 บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจัดการของสายงานตรวจสอบ
ภายใน ให้ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.3 กากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับ รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่ อนน าเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ
4.4 สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
4.5 พิ จารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร อัต ราพนัก งาน
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ และจัดลาดับความสาคัญโดยคานึงถึงระดับความเสี่ยง
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4.6 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมลับกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อสอบทานถึงการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความเป็นอิสระและใจที่เป็นอิสระ
ของผู้ตรวจสอบภายใน
4.7 สอบทานกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถึงสมรรถนะในการใช้ทรัพย์สินของ
ธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบายหรือคู่มือปฏิบัติงาน
4.8 สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสาคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบ
จากฝ่ายจัดการ
4.9 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน
และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบ
และค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน
4.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
4.11 จัดให้มีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก
องค์กร (Independent Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
5.

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน
5.1 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนดจากทางราชการ และหน่วยงานกากับดูแล
เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและของผู้บริหารธนาคาร
5.2 การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(1) กากับดูแล และติดตามการปฏิบตั ิตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ
6.

การบริหารความเสี่ยง
6.1 สอบทานถึ งระดั บความเสี่ ยงที่ สาคัญและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบ
ภายในกับของผู้สอบบัญชีว่ามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้
6.2 สอบทานว่าคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตระหนัก ถึง ความเสี่ยงที่สาคัญ
และที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด
(Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
7.

การประเมินการทางาน
จัดให้มีการประเมินตนเอง และคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.

การจัดทาและสอบทานกฎบัตร
จัดทากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
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9.

ความรับผิดชอบอื่น ๆ
9.1 มี อ านาจในการตรวจสอบหรือ สอบสวนผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ งภายใต้ข อบเขตอ านาจ หน้ าที่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอานาจในการว่าจ้างหรือนาเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้
9.2 ปฏิบั ติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

