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แบบแจ้ งรายชือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ครัง& ที 9/2562 วันที 27 กันยายน 2562 ได้ มี
มติดงั ต่อไปนี &
แต่งตัง& / ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คือ
(1)
.
โดยการแต่งตัง& / ต่อวาระ ให้ มีผล ณ วันที

กําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้ าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีรายละเอียด
ดังนี &

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางอรนุช อภิศกั ดิ>ศิริกลุ
2. กรรมการตรวจสอบ
นายชาญมนู สุมาวงศ์
3. กรรมการตรวจสอบ
นายรอม หิรัญพฤกษ์
4 กรรมการตรวจสอบ
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิริพร

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
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สนันไพเราะ

พร้ อมนี &ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน
ท่ า นมาด้ วย โดยกรรมกา ร
ตรวจสอบลําดับที 1 - F มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบ
การเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี &
1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมายทังในด้
& านบัญชี หลักปฏิบตั ิในการรายงานต่างๆ
และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสียง และหลักปฏิบตั ิในการ
กํากับดูแลกิจการเพือพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรื อไม่ โดยคํานึงถึงข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่ง สปป.ลาว ข้ อกําหนดสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องทีออกโดยหน่วยงานทางการด้ วย
2. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานของตรวจสอบภายใน
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3. เสนอแต่งตังผู
& ้ สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกทีเหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือ
หุ้น รวมทังสอบทานประสิ
&
ทธิผลของการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
4. สอบทานประเด็นสําคัญทีพบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้ านการควบคุมภายใน และการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตามทีผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานกํากับดูแลของทางการ
ตรวจพบ และดูแลให้ มีการดําเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็ วจากฝ่ ายจัดการ
5. สอบทานให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการ
ภายในกลุม่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. สอบทานรายการทีทํากับบุคคลทีเกียวข้ องกันทังหมดซึ
&
งเสนอโดยฝ่ ายจัดการ อันอาจเกิดขึ &นภายในกลุม่
ธนาคาร ก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือทราบเป็ นระยะ ๆ
7. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพือทราบเกียวกับการดําเนินการแก้ ไขหรื อการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วว่าอาจมีรายการทีมีการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
มีการทุจริต การปฏิบตั ิทีไม่เป็ นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสําคัญด้ านการควบคุมภายใน หรื อการฝ่ าฝื น
ข้ อกําหนดต่างๆทีเกียวข้ อง หากคณะกรรมการธนาคารหรื อฝ่ ายจัดการไม่ได้ มกี ารดําเนินการอย่างเหมาะสม
ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากําหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึงคนใดต้ องรายงาน
รายการดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
8. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของ
ธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ลงนาม รายงานนี &จะต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยตามทีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
9. กําหนดขอบเขต บทบาท และหน้ าทีความรับผิดชอบของผู้เชียวชาญภายนอกในการให้ บริ การคําปรึกษาแก่
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อการแต่งตังฝ่& ายบริ หารเพือทําหน้ าทีในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี)
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดแจ้ ง
10. เห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพืออนุมตั ิ
11. อนุมตั ิกฎบัตรของตรวจสอบภายใน
12. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนใดตามทีกําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ปฏิบตั ิภารกิจอืนใดตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
บริ ษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี &
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด
2. ขอบเขต หน้ าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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ลงชือ - เอ็นจิ ก ชาฮ์ นซั ฟารุก บิ น จัมมัล อาฮ์มดั - กรรมการ
(เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั )

ลงชือ - เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด - กรรมการ
(เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด)
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