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F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุม ผู ถ้ ือ หุ น้ สามัญ ประจาปี ข อง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 29 เมื่อ วัน ที่ 12 เมษายน 2565
นางเกศินี วิฑูรชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ออกจากตาแหน่งกรรมการตามวาระ ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่
4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์ กรรมการตรวจสอบ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และแต่งตัง้ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ ทดแทน โดยให้มผี ลตัง้ แต่
วันที่ 28 เมษายน 2565
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
คือ (1) นายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายอรุณ จิรชวาลา

กรรมการตรวจสอบ

(3) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการตรวจสอบ

เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ นายพรเทพ กิจสนาโยธิน
มีวาระดารงตาแหน่ง 2 ปี มีผล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่ อคณะกรรมการ
ธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการธนาคารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่กากับดูแลและติดตามให้ธนาคารและบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ถือปฏิบตั ิตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทัง้ สอบทานให้รายงานทางการเงินของกลุ่มธุ รกิจทางการเงินมีความถูกต้องและ
เพียงพอ โดยมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
3.1 สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู ส้ อบบัญชีและผู ้บริหารที่
รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน
3.2 สอบทานและประเมินผลให้มรี ะบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ลโดยสอบทานร่ วมกับผู ส้ อบบัญชีและสายตรวจสอบและควบคุม และพิจารณาความเป็ น อิสระของ
สายตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอน
ผูจ้ ดั การสายตรวจสอบและควบคุม
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ รวมทัง้ ดู แลให้มนั ่ ใจว่า สายตรวจสอบและ
ควบคุมได้รบั การจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่มี
ข้อจากัดใด ๆ ในการเข้าถึงข้อมูล และเอกสารที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
3.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีของธนาคาร โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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3.5 สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
3.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั ่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน
3.7 เรียกเอกสาร ขอ้ มูล หรือเชิญฝ่ ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ งมาให้คาชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวขอ้ งกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.8 จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไวใ้ นรายงานประจาปี ของธนาคาร
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
3.9 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาที่
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน เพือ่ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ าหนด
3.10 พิจารณาว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คาปรึกษาได้ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
3.11 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. วาระการดารงตาแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตาแหน่งเป็ นเวลา 2 ปี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้มกี ารประชุมร่วมกัน เพือ่ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รบั มอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
และจะทาการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ …………………..………………………………กรรมการธนาคาร
(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
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