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แบบแจ้ งรายชือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ครังที 20/2561 เมือวันที 29 พฤศจิกายน 2561
ได้ มีมติดงั ต่อไปนี
มติแต่งตัง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้ าที ความรับผิดชอบซึงมีรายละเอียด ดังนี
.........................................................ตามเอกสารแนบ 1.......................................................................
โดยการกําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้ าที ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผลวันที 29 พฤศจิกายน 2561
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายประสัณห์ เชือพานิช วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายพสุ เดชะริ นทร์

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายเกรี ยง วงศ์หนองเตย
พร้ อมนีได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน ..-.. ท่านมาด้ วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที 1, 2 และ 3 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1
ธนาคารขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด
2. ขอบเขต หน้ าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด

ลงชือ …………………………………………… กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)
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คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบต่ อคณะกรรมการธนาคาร ดังนี !
อํานาจหน้ าที
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบจะระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงได้ รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถเข้ าถึงฝ่ ายบริ หาร บุคลากรและข้ อมูลทีเกียวข้ องตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจําเป็ นใน
การใช้ เพือปฏิบตั ิงาน รวมทังสามารถเข้
2
าถึง บันทึกรายการ ข้ อมูลและรายงานต่าง ๆได้ โดยไม่มีข้อจํากัด หากมีข้อจํากัดในการเข้ าถึง
ข้ อมูล เนืองจากเหตุผลทางกฎหมายหรื อการรักษาความลับ คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อผู้บริ หารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบ
ควรหารื อคณะกรรมการธนาคารเพือหาแนวทางจัดการเรื องดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิทีจะได้ รับข้ อมูล คําอธิบายทีจําเป็ นในการทําหน้ าทีตามความรับผิดชอบ ซึงผู้บริ หารและพนักงาน
กลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ควรให้ ความร่วมมือตามคําร้ องขอของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจจ้ างทีปรึกษาอิสระและ/หรื อทีปรึกษาอืน ๆ ทีเห็นว่าจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการ :
•

•
•

พิจารณาคัดเลือก นําเสนอเพือแต่งตังหรื
2 อเลิกจ้ างผู้สอบบัญชี รวมทังพิ
2 จารณาค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ
เสนอต่อทีประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีเป็ นประจําทุกปี
พิจารณาตัดสินใจในกรณีทีฝ่ ายบริ หารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกียวกับรายงานทางการเงิน และเรื องอืน ๆ
จัดหาทีปรึ กษาจากภายนอกหรื อผู้เชียวชาญทางวิชาชีพในการให้ คําแนะนํา ปรึ กษาหรื อให้ ความเห็นได้ ตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์

หน้ าทีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีช่วยคณะกรรมการธนาคาร โดยการให้ คําแนะนําอย่างเป็ นอิสระและเทียงธรรมเกียวกับความ
เพียงพอของการบริ หารจัดการในด้ านต่าง ๆ ดังนี 2
1 ค่ านิยมและจริยธรรม
เพือให้ ได้ ความเชือมันเกียวกับค่านิยมและจริ ยธรรมของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
• ทบทวนและประเมินนโยบาย ขันตอนและวิ
2
ธีปฏิบตั ิทีกําหนดขึ 2นโดยผู้ทีมีหน้ าทีรับผิดชอบ เพือติดตามว่าผู้บริ หารและ

พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามค่านิยมและจรรยาบรรณ
• กํากับดูแลกลไกของฝ่ ายบริ หารเพือสร้ างและรักษาไว้ ซงมาตรฐานการปฏิ
ึ
บตั ิตามจริ ยธรรมของคนในกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์

ให้ อยูใ่ นระดับสูง
• ทบทวนและให้ คําแนะนําเกียวกับระบบหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารในการติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ

นโยบายหรื อมาตรฐานทีเกียวข้ องกับจริ ยธรรมและจัดการกับการละเมิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม
2 การกํากับดูแลองค์ กร
เพือให้ ได้ ความเชือมันเกียวกับกระบวนการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนและ
ให้ คําแนะนําในกระบวนการกํากับดูแลกิจการของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์เพือให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามกระบวนการทีกําหนดไว้
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3 การบริหารความเสียง
เพื อให้ ไ ด้ ค วามเชื อมันอย่างสมเหตุส มผลเกี ยวกับ การบริ ห ารความเสียงของกลุ่ม ธนาคารไทยพาณิช ย์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะ
• ทบทวนระดับความเสียงทียอมรับได้ ของธนาคารทุกปี
• รับรายงานเกียวกับการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารและการติดตามการปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสียงของกลุม่

ธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเหมาะสม
• กํ ากับดูแล (Oversight) ในเรื องความเสียงทีสําคัญและการควบคุม รวมถึง ความเสียงจากการทุจริ ต ประเด็นเกี ยวกับ

ธรรมาภิบาล และเรื องอืน ๆ ทีฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการธนาคารร้ องขอ
• กํากับดูแลความเพียงพอของการให้ ความเชือมันในภาพรวม
• สอบทานและให้ คําแนะนําในกระบวนการบริ หารความเสียงทีจัดให้ มีและดูแลโดยฝ่ ายบริ หาร เพือให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิ

ตามกระบวนการทีกําหนดไว้
4 การทุจริต
เพื อให้ ไ ด้ ค วามเชื อมันอย่ า งสมเหตุส มผลเกี ยวกับ การป้ องกัน และตรวจพบการทุจ ริ ต ของกลุ่ม ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
คณะกรรมการตรวจสอบจะ
2
จริ ต
• กํากับดูแลการดําเนินการของฝ่ ายบริ หารเกียวกับการป้องกันและยับยังการทุ
• ทําให้ มนใจว่
ั ามีการดําเนินการทีเหมาะสมต่อผู้ทจุ ริ ต
• สอบถามฝ่ ายบริ หาร ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก เพือให้ มนใจว่
ั ากลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์มีการป้องกันการทุจริ ตและ

การควบคุมทีเหมาะสมเพือระบุถึงการทุจริ ตทีอาจเกิดขึ 2นและให้ มนใจว่
ั ามีดําเนินการสอบสวนหากมีการตรวจพบการทุจริ ต
5 การควบคุมภายใน
เพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลเกียวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ ธนาคารไทย
พาณิชย์ เพือทีจะตอบสนองความเสียงทีมีอยู่ในกระบวนการกํากับดูแลกิจการ กระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
• สอบทานและประเมินว่ากลุ่มธนาคารไทยพาณิ ชย์มีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล ซึง

รวมถึ ง การควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการตรวจสอบภายใน รวมทัง2 แนวทางการสือสารถึง
ความสําคัญของการควบคุมภายในและการบริ หารความเสียงทัวทังกลุ
2 ม่ ธนาคารไทยพาณิชย์
• พิจารณาประสิทธิผลของกรอบการควบคุมภายในของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รวมทังการรั
2
กษาความปลอดภัยและการ
ควบคุมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สอบทานและให้ คําแนะนําเกียวกับการควบคุมภายในของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์โดยรวมและแยกตามหน่วยงาน
• รับทราบรายงานเรื องทีมีนยั สําคัญจากการปฏิบตั ิงานโดยผู้ให้ บริ การด้ านการเงินและการให้ ความเชือมันด้ านการควบคุม

ภายในซึงได้ รายงานต่อฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการธนาคาร
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6 การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบจะ
• สอบทานให้ กลุ่มธนาคารไทยพาณิ ชย์ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกํ าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์
• สอบทานประสิทธิ ผลของระบบการติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และผลการสอบสวนของฝ่ ายบริ หารและ
ติดตาม (รวมถึงการดําเนินการทางวินยั ) กรณีของการทําผิด
• สอบทานข้ อสังเกตและข้ อสรุ ปของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกและผลการตรวจสอบของหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ
• สอบทานกระบวนการสือสารจรรยาบรรณให้ กบ
ั พนักงานของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์และการติดตามการปฏิบตั ิให้ เป็ นไป

ตามทีกําหนด
• รับทราบรายงานจากฝ่ ายบริ หารของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์

การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายในและผู้ให้ บริการงานให้ ความเชือมันอืน ๆ
1 งานตรวจสอบภายใน

เพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลเกียวกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มธนาคารไทยพาณิ ชย์
คณะกรรมการตรวจสอบจะกํากับดูแลเรื องทีเกียวข้ อง ดังนี 2
1.1

กฎบัตรการตรวจสอบภายในและการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
• สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง2 เพือให้ สะท้ อนถึงวัตถุประสงค์ อํานาจหน้ าทีและ

ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงสอดคล้ องกับกรอบการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายในทีเป็ น
สากล (The IIA's International Professional Practices Framework) และขอบเขตงานการให้ ความเชือมันและ
การให้ บริ การให้ คําปรึ กษา ตลอดจนการเปลียนแปลงทางด้ านการเงิน การบริ หารความเสียงและกระบวนการกํากับดูแล
ของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และสะท้ อนถึงพัฒนาการของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
• ให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการธนาคารเกียวกับการเพิมขึ 2นและลดลงของทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เพือให้ สามารถบรรลุแผนตรวจสอบภายในทีวางไว้ รวมถึงประเมินความต้ องการในการเพิมทรัพยากรบุคคลทีอาจมีใน
รูปแบบการจ้ างถาวรหรื อรูปแบบการจัดจ้ างคนภายนอก (Outsourcing)
1.2

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดหน่ วยงานตรวจสอบ
• ให้ คําแนะนําคณะกรรมการธนาคารเกียวกับคุณสมบัติและการสรรหา แต่งตัง2 และถอดถอนของผู้บริ หารสูงสุดหน่วยงาน

ตรวจสอบ
• ใหข้ อมูลอันเกียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบแก่ฝ่ายบริ หาร
• ให้ คําแนะนําแก่ฝ่ายบริ หารเกียวกับค่าตอบแทนของผู้บริ หารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบ
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1.3

กลยุทธ์ ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในและแผนงาน
• สอบทานและให้ คําแนะนําในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ การวัดผลการปฏิบตั ิงานและผลทีเกิดขึ 2น
• สอบทานและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบตามความเสียงประจํ าปี และให้ คําแนะนําเกี ยวกับโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ตรวจสอบ
• สอบทานและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบและแนวทางตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาความเพียงพอของบุคลากรทีใช้ ในการ

ปฏิบตั ิงานเพือให้ สาํ เร็ จตามแผนทีกําหนดไว้
• สอบทานผลการปฏิบตั ิงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ
1.4

งานตรวจสอบและการติดตาม
• สอบทานรายงานการตรวจสอบและการสือสารหรื อนําเสนอต่อฝ่ ายบริ หาร
• สอบทานแผนการติดตามการดําเนินการของฝ่ ายบริ หารจากประเด็นการตรวจสอบ
• สอบทานและให้ คําแนะนําแก่ฝ่ายบริ หารในการจัดการกับประเด็นจากการสอบสวนพิเศษ
• สอบถามผู้บ ริ ห ารสูง สุด หน่ ว ยงานตรวจสอบว่า มี ง านตรวจสอบภายในหรื อ งานอื นใดที แล้ ว เสร็ จ แต่ ไ ม่ ไ ด้ รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบหรื อไม่ หากมี ให้ สอบถามว่ามีประเด็นทีสําคัญใดจากงานดังกล่าวหรื อไม่
• สอบถามผู้บริ หารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบว่าพบหลักฐานการเกิ ดทุจริ ตในระหว่างการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน

หรื อไม่ และประเมินว่าควรดําเนินการใด ๆ เพิมเติมเพือจัดการกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
1.5

การปฏิบัติตามมาตรฐาน
• สอบถามผู้ บริ ห ารสู ง สุ ด หน่ ว ยงานตรวจสอบเพื อให้ มั นใจว่ า การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในสอดคล้ อ งกั บ

มาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (มาตรฐาน) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล
(The Institute of Internal Auditors)
• ทําให้ มนใจว่
ั าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําการประเมินและมีแผนการปรับปรุ งคุณภาพการทํางานอย่างสมําเสมอ

และมีการนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
• ทําให้ มนใจว่
ั าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินคุณภาพการทํางานจากผู้ประเมินภายนอกทุกห้ าปี
• สอบทานผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระภายนอกและติดตามการดําเนินการตามคําแนะนําทีได้ รับ
• แนะนําคณะกรรมการธนาคารเกียวกับการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้ ดีขึ 2นอย่างต่อเนือง
2 ผู้สอบบัญชี

เพือให้ ได้ ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลเกี ยวกับงานของผู้สอบบัญชี ภายนอกของกลุ่มธนาคารไทยพาณิ ชย์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกตังแต่
2 ขนตอนการวางแผน
ั2
การนําเสนอผลการตรวจสอบงบการเงิน และการหารื อ
ผลการตรวจสอบรวมถึงคําแนะนําสําหรับฝ่ ายบริ หาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
• สอบทานวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ขอบเขต และรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• สอบทานการปฏิบตั ิงาน อนุมตั ิแต่งตังหรื
2 อถอดถอนผู้สอบบัญชี
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• รับทราบการชี 2แจงจากผู้สอบบัญชีเกียวกับความสัมพันธ์ กบ
ั กลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์รวมทังบริ
2 การทีไม่ใช่งานตรวจสอบ

บัญชีในอดีตทีผ่านมา และหารื อกับผู้สอบบัญชีเพือยืนยันความเป็ นอิสระ
• ประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็ นประจําเพือหารื อเกียวกับเรื องทีมีความสําคัญและอ่อนไหว
• ติดตามความคืบหน้ าของฝ่ ายบริ หารเกียวกับแผนการดําเนินงาน

เพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่าฝ่ ายบริ หารได้ มีการดําเนินการตามผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในและภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานความคืบหน้ าของการดําเนินการของฝ่ ายบริ หารเป็ นประจํา
3 งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีในการกํ ากับดูแล (Oversight) การตรวจสอบงบการเงินอย่างเป็ นอิสระของกลุ่มธนาคารไทย
พาณิชย์ รวมถึงดูแลให้ มีการแก้ ไขข้ อตรวจพบในประเด็นต่าง ๆ เช่น การควบคุมภายใน กฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
จริ ยธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
• สอบทานรายงานทางการเงินของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพือให้ มนใจว่
ั างบการเงินถูกต้ องและเพียงพอ และพิจารณา

ความครบถ้ วนของข้ อมูลทีคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสอบทานความเหมาะสมของหลักการบัญชีทีใช้ ในงบ
การเงิน
• พิจารณาความถูกต้ องและครบถ้ วนของการเปิ ดเผยข้ อมูลของกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเฉพาะในกรณีทีเกิดรายการที
เกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• สอบทานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและผู้สอบบัญชีเกียวกับผลการตรวจสอบ รวมถึงปั ญหาทีพบ
• สอบทานประเด็ น เกี ยวกับบัญชี แ ละการรายงานที มี ส าระสํา คัญ รวมทัง2 ธุ ร กรรมที ซับ ซ้ อ นหรื อผิ ด ปกติ เรื องที ต้ องใช้

วิจารณญาณเป็ นอย่างมากและกฎเกณฑ์ใหม่ๆของวิชาชีพ และทําความเข้ าใจถึงผลกระทบทีมีตอ่ งบการเงิน
• สอบทานงบการเงินประจําปี โดยพิจารณาว่ามีความครบถ้ วนและสอดคล้ องกันกับข้ อมูลทีคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

และสะท้ อนหลักการบัญชีทีเหมาะสม
• สอบทานส่วนอืน ๆ ของรายงานประจําปี และการยืนข้ อมูลตามเกณฑ์ทางการทีเกียวข้ อง โดยพิจารณาความถูกต้ องและ

ครบถ้ วนของข้ อมูลก่อนทีจะประกาศ
• พิจารณาร่ วมกับผู้บริ หารและผู้สอบบัญชีถึงเรื องทีกําหนดให้ ต้องสือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีทียอมรับโดยทัวไป
• ทํ า ความเข้ าใจเกี ยวกับกลยุทธ์ สมมติ ฐ านและประมาณการทีฝ่ ายบริ หารใช้ ใ นการจัดทํ างบการเงิ น งบประมาณและ

แผนการลงทุน
• ทําความเข้ าใจวิธีการทีฝ่ ายบริ หารจัดทํางบการเงินระหว่างกาลและการมีสว่ นร่ วมของผู้ตรวจสอบทังภายในและภายนอก
2
• สอบทานรายงานการเงินระหว่างกาลร่ วมกับผู้บริ หารและผู้สอบบัญชีภายนอกก่อนทีจะยืนต่อหน่วยงานกํากับดูแล และ

พิจารณาว่ามีความครบถ้ วนและสอดคล้ องกับข้ อมูลทีคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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4 ความรับผิดชอบอืน ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะ
• กํากับดูแลการตรวจสอบพิเศษตามความจําเป็ น
• ปฏิบตั ิงานอืนตามทีคณะกรรมการธนาคารได้ มอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานบทบาทหน้ าทีและกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ และนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคารเมือมีการแก้ ไข
• จัดให้ มีการประเมินตนเองโดยสมําเสมอ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง2 และนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร
• คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการหารื อและตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเบื 2องต้ น เมือได้ รับแจ้ งพฤติการณ์อนั ควรสงสัยจาก
ผู้สอบบัญชี เกียวกับการทุจริ ต หรื อฝ่ าฝื นกฎหมายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการและผู้บริ หารตามมาตรา
LM/NO ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. NOOM และแจ้ งผลให้ ผ้ สู อบบัญชีและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายในเวลาที ก.ล.ต. กําหนด
5 การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องรายงานสรุปการปฏิบตั ิงานและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจําทุกปี ประกอบด้ วย
•

สรุปการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบตามความรับผิดชอบในช่วงปี ทีผ่านมา

•

สรุปความคืบหน้ าของผู้บริ หารในการแก้ ไขประเด็นจากรายงานการตรวจสอบภายในและภายนอก

•

การประเมินในภาพรวมถึงการบริ หารจัดการความเสียง การควบคุมและกระบวนการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ รวมทัง2
ความเสียงทีเกิดขึ 2นใหม่ทีมีความสําคัญหรื อการเปลียนแปลงด้ านกฎเกณฑ์ทีมีผลกระทบต่อกลุม่ ธนาคารไทยพาณิชย์

•

รายละเอียดของการประชุม รวมทังจํ
2 านวนครัง2 ของการประชุมและจํานวนของสมาชิกทีเข้ าร่วม

•

ให้ ข้อมูลทีจําเป็ นเพิมเติม (ถ้ ามี) ซึงเป็ นไปตามพัฒนาการของการกํากับดูแลกิจการใหม่หรื อทีจะเกิดขึ 2นใหม่

•

คณะกรรมการอาจรายงานให้ คณะกรรมการธนาคารทราบในช่วงเวลาใดขึ 2นอยูก่ บั ความสําคัญของเรื องนัน2 ๆ

•

จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของธนาคาร

•

กําหนดหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปลียนแปลงในองค์ประกอบ รวมทังการเปลี
2
ยนแปลงทีมี
นัยสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามทีได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการธนาคาร และต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในรายงานประจําปี ของธนาคาร

•

รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพือดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรใน
กรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทํา ดังต่อไปนี 2
รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การทุจริ ต หรื อมีสงผิ
ิ ดปกติหรื อมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
และหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน ๆ หากคณะกรรมการของธนาคารหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรั บปรุ ง
แก้ ไขภายในเวลาตามทีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเปิ ดเผยการกระทํา
ดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
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