กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
1.

วัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลืองานของคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอตอผูถือหุนและผูที่
เกี่ ยวข องอื่น เพื่ อให ธนาคารและบริ ษัท ในกลุม ธุร กิ จการเงิน มี การรายงานทางการเงิ น อย างถู กต องและ
เพี ย งพอ และเพื่ อให ธ นาคารและบริ ษั ท ในกลุ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินสามารถดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการธนาคารจึงไดมีมติใหจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ในการดําเนินการตามกฎบัตรฉบับนี้

2.

คณะกรรมการ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด วยกรรมการอิส ระอย างน อย 3 คน โดยไดรั บ การแต ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผูถือหุน ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบทาย 1
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบแตงตั้งและถอดถอนโดยคณะกรรมการธนาคาร
2.3 กรรมการตรวจสอบตองมีความเปนอิสระ มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมในธุรกิจของธนาคาร
และบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน โดยตองมีองคประกอบและคุณสมบัติขั้นต่ําตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกําหนด
2.4 ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่ง คนที่มีความรูแ ละประสบการณเพียงพอที่ จะสามารถทํ า
หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
2.5 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระการเปนกรรมการธนาคาร โดยกรรมการที่พน
วาระการดํารงตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขารับหนาที่ไดอีก

3.

การประชุม
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมรวมกันอยางนอย 3 เดือนครั้งหรือตามความเหมาะสม
3.2 การนัดประชุมอาจทําไดทางอีเมลหรือโทรศัพทลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วันทําการ โดย
วาระการประชุ ม จะตอ งผ านการพิ จ ารณาจากประธานกรรมการตรวจสอบหรื อบุ ค คลที่ ป ระธาน
กรรมการตรวจสอบมอบหมาย เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชนของธนาคาร
ประธานกรรมการตรวจสอบจะกําหนดใหแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็ว
กวานั้นก็ได

3.3 ประธานกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการตรวจสอบไมสามารถ
เขารวมประชุมได ใหประธานกรรมการตรวจสอบมอบหมายใหกรรมการทานใดทานหนึ่งที่เขารวม
ประชุมใหทําหนาที่ประธานที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น
3.4 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจแตงตั้งเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม โดยเลขานุการไม
จําเปนจะตองเปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
4.

5.

6.

องคประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
การออกเสียงลงคะแนน
5.1 กรรมการทานหนึ่งออกเสียงไดเทากับ 1 เสียง
5.2 ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
5.3 มติของที่ประชุมใชเสียงขางมากของกรรมการที่เขาประชุม
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบอาจมี ม ติโดยมิไ ดจั ดการประชุม หากไดรั บอนุมั ติจ ากประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการทุกทานลงนามเห็นชอบในมติดังกลาว โดยมตินั้นจะมีผลบังคับใชเชนเดียวกับ
มติที่ไดรับอนุมัติจากการประชุม
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในการชวยเหลือคณะกรรมการธนาคารในการ
สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอตอผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น เพื่อใหธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจ
การเงินมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ และเพื่อใหธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน
มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน
สามารถดํ าเนิน งานเปน ไปตามเปาหมายอยางราบรื่น และมี ประสิ ทธิภ าพ โดยอาจกํ าหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการดําเนินการต างๆ ที่เหมาะสมกั บการดําเนินธุ รกิจ กฎหมาย และกฎระเบี ยบที่เกี่ยวของ ทั้ง นี้
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึง
6.1 สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ และรับแจงเบาะแสจาก
พนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ ดวย
6.2 สอบทานให ธ นาคารมี ร ะบบควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ ก จ า งหั ว หน า หน ว ยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

6.3 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6.4 พิจารณานโยบายของธนาคารเกี่ยวกับการใชบริการอื่นที่ไมใชงานสอบบัญชี (Non-audit Services)
ของผูสอบบัญชี และสอบทานการใชบริการดังกลาวเพื่อใหมั่นใจวาไมสงผลกระทบตอความเปนอิสระ
ของผูสอบบัญชี
6.5 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และการเปดเผย
ขอมูลของรายการดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอธนาคาร
6.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
6.7 รายงานตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของธนาคารและหลั ก ทรั พ ย และกฎหมายอื่ น ๆ หาก
คณะกรรมการหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเปดเผยการกระทําดังกลาวไวในรายงาน

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12
6.13
6.14

ประจําป และรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชาเมื่อไดรับแจงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัย และ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
ตรวจสอบและสอบสวนผูที่เกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายในขอบเขตอํานาจและหนาที่ และมี
อํานาจในการวาจางหรือนําเอาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบและสอบสวนไดตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม
เมื่อมีความจําเปนคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝายจัดการหรือผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมและให
ขอมูลในสวนที่เกี่ยวของได
สอบทานมาตรการและระบบบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของฝาย
จัดการเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงดานตางๆ และสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
กลยุทธ และแผนงานบริหารความเสี่ยงที่กําหนด
ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการธนาคารมอบหมายด วยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการธนาคารอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

