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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
(Audit Committee) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อช่วยเหลอืงานของคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานข้อมลูทางการเงินท่ีเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอื่น 

เพื่อให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ และเพื่อให้กลุม่ธุรกิจฯ มี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจฯ สามารถด าเนินงานเป็นไปตาม
เปา้หมายอยา่งราบร่ืนและมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการธนาคารจึงได้มีมติให้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ โดย
มีวตัถปุระสงค์และบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการตามกฎบตัรฉบบันี ้

 
2. คณะกรรมการ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน โดยได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
ธนาคารหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายช่ือตามเอกสารแนบท้าย 1 

2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้และถอดถอนโดยคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
จะต้องไมเ่ป็นประธานในคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และ/ 
หรือคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

2.3 กรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมในธุรกิจของธนาคารและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติขัน้ต ่าตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 

2.4 ต้องมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

2.5 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่ตามวาระการเป็นกรรมการธนาคาร โดยกรรมการที่พ้นวาระการ
ด ารงต าแหนง่อาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้ารับหน้าที่ได้อีก 
 

3. การประชุม 
 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกนัอย่างน้อย 3 เดือนครัง้หรือตามความเหมาะสม และควรจดัให้มี

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของกลุม่ธุรกิจฯ ร่วมกนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 3.2 การนดัประชมุอาจท าได้ทางอีเมล์หรือโทรศพัท์ลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ โดยวาระการ

ประชุมจะต้องผ่านการพิจารณาจากประธานกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่ประธานกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของธนาคาร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะก าหนดให้แจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 3.3 ประธานกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้กรรมการทา่นใดทา่นหนึง่ที่เข้าร่วมประชมุให้ท าหน้าที่
ประธานท่ีประชมุในการประชมุครัง้นัน้ 
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 3.4 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตัง้เลขานุการเพื่อบนัทึกรายงานการประชุม โดยเลขานุการไม่จ าเป็น
จะต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
4. องค์ประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด 
 
5. การออกเสียงลงคะแนน 

5.1 กรรมการทา่นหนึง่ออกเสยีงได้เทา่กบั 1 เสยีง 
5.2 ประธานกรรมการตรวจสอบมีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 
5.3 มติของที่ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีมติโดยมิได้จัดการประชุม หากได้รับอนุมตัิจากประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการทกุทา่นลงนามเห็นชอบในมติดงักลา่ว โดยมตินัน้จะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกบัมติที่ได้รับอนมุตัิ
จากการประชมุ 
 

6. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลอืคณะกรรมการธนาคารในการสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอื่น เพื่อให้กลุม่ธุรกิจฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง
และเพียงพอ และเพื่อให้กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ อนัจะสง่ผลให้กลุม่ธุรกิจฯ 
สามารถด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการ
ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึง 
6.1 สอบทานให้กลุม่ธุรกิจฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ และรับแจ้งเบาะแสจากพนกังาน

เก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ีไมเ่หมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ ด้วย 
6.2 สอบทานให้กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) ซึ่งรวมถึงระบบควบคมุภายในและระบบ

ควบคมุความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security and Control) ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล 

6.3 สอบทานให้กลุม่ธุรกิจฯ มีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน รวมถึงเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

6.4 พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่ธุรกิจฯ และ
เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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6.5 พิจารณานโยบายของกลุม่ธุรกิจฯ เก่ียวกบัการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบญัชี (Non-audit Services) ของ
ผู้สอบบญัชี และสอบทานการใช้บริการดงักลา่วเพื่อให้มัน่ใจว่าไม่สง่ผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบ
บญัชี 

6.6 สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมลูของ
รายการดงักล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้
มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ 

6.7 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของกลุม่ธุรกิจฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของกลุม่ธุรกิจฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
6.8 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย
อื่นท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคารและหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหาร
ไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท าดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี และรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

6.9 ด าเนินการสอบสวนโดยไมช่กัช้าเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสัย และรายงาน
ผลการตรวจสอบเบือ้งต้นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และผู้สอบ
บญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 
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6.10 ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้องและเร่ืองที่เก่ียวข้องภายในขอบเขตอ านาจและหน้าที่  และมีอ านาจใน
การว่าจ้างหรือน าเอาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 

6.11 เมื่อมีความจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมลู
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 

6.12 สอบทานให้บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ถือปฏิบตัิตามนโยบายของกลุม่ธุรกิจฯ 
6.13 หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกบัคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง  เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยทุธ์การ

บริหารความเสี่ยงในปัจจุบนัครอบคลมุความเสี่ยงประเภทต่างๆ  อย่างครบถ้วน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึน้
ใหม ่และมีการด าเนินการตามนโยบายและกลยทุธ์ดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

6.14 สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของ
กิจการท่ีจดัท าและตรวจสอบ โดยส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและส านกัตรวจสอบภายในตามล าดบั ตาม
รอบการสอบทานท่ีโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตก าหนด  

6.15 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.16 ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.17 น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
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เอกสารแนบท้าย 1 
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. นางดยันา บนุนาค ประธานกรรมการ 

2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการ 

3. นายวีรวฒัน์  ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการ 
 ดร.ณรงค์ ปรีดานนัท์ เลขานกุาร 

   
  

 


