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กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มิถนุายน 2562 อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2562 

บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) ได้ค านึงถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจอย่าง
ตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความน่าเช่ือถือให้แก่บริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมคณุค่าและปรับปรุงการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ให้บรรลเุป้าหมาย โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของความเสี่ยงของกิจการ ก าหนดมาตรการ
บริหาร ควบคมุและป้องกนัความเสี่ยง และเพ่ือให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในกรณี
ดงักล่าว ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติก าหนดกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานทุก
ระดับมีความเข้าใจโดยสรุปเก่ียวกับวตัถุประสงค์ ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ถูกจัดตัง้ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ และให้ความมัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบท่ีมีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริม 
ความน่าเช่ือถือให้กับงบการเงิน ตลอดจนมีระบบควบคมุภายในท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดและประเมิน
ความเสี่ยงของกิจการ ก าหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง และมีการก ากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหน้าท่ีรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบทาน
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทัง้ด้านการด าเนินงาน และการก ากับดูแล  
การปฏิบตัิงาน (Compliance Control) การจดัการความเสี่ยงและการให้ความส าคญัตอ่รายการผิดปกติทัง้หลาย 
โดยรวมไปถงึการด าเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้

1. สอบทานและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และด าเนินการให้บริษัทฯ มี และ/หรือพฒันา ระบบการควบคมุภายในท่ี
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ อยู่เสมอ 

2. ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบภายในเพ่ือสนบัสนุนการบริหารงาน 
และการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัพนัธกิจ เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 

3. สอบทานการด าเนินงานหรือแผนงาน เพ่ือให้แน่ใจวา่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ และมี
การปฏิบตัิงานตามแผนท่ีก าหนด รวมถงึให้ค าแนะน าในการพฒันาระบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
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4. ให้ค าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการก าหนดมาตรการป้องกนัและบริหารความ
เสี่ยง ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน และการก ากบัดแูลกิจการให้ดีย่ิงขึน้  

5. สอบทานและประเมินการควบคุมภายในของระบบการปฏิบัติงานต่างๆ  ท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อการ
ด าเนินงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการควบคุมภายในท่ีรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการรายงานวา่บริษัทฯได้มีการปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบันโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบตัิท่ีวางไว้ รวมทัง้
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  

6. สอบทานระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท ารายงานทางการเงิน วิธีการบนัทกึบญัชี ให้เป็นไป
ตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

7. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าระบบการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และช่วยให้ความเห็นในการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน 

8. สอบทานจรรยาบรรณในการบริหารงานของพนกังานและผู้บริหาร 

9. รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย ทุจริต ผิดระเบียบ หรือผิดจรรยาบรรณของพนกังาน
และผู้บริหาร ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง รวมทัง้เร่ืองท่ีมี
ผลกระทบตอ่ประโยชน์และช่ือเสียงของบริษัทฯ  

10. สอบทานการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

11. ประเมินวา่การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมถงึสอบทานความเหมาะสม
ของการบันทึก การใช้ และการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนัน้มีอยู่จริง และใช้ทรัพย์สินให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ 

12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตาม ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติงานพิเศษตามความต้องการของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief 
Executive Officer) และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และงาน
ดงักลา่วต้องไมก่ระทบตอ่ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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อ านาจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1. ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควรตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน 

2. ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิท่ีจะขอเข้าท าการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ หนงัสือ 
บญัชี สญัญาและเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี จดหมายโต้ตอบและรายงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานของ
หน่วยงานรับตรวจ 

3. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้ผู้ รับการตรวจสอบและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ครอบคลมุทัง้ผู้บริหาร พนกังานของ
บริษัทฯ มาให้ข้อมูล เอกสาร และค าชีแ้จงในเร่ืองท่ีท าการตรวจสอบ โดยผู้บริหารและพนักงานหน่วยรับ
ตรวจจะต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกตอ่การตรวจสอบอย่างเตม็ท่ี 

4. สามารถท าการจดัหาผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ช านาญการเฉพาะเร่ือง จากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ เพ่ือช่วยใน
การปฏิบตัิงานตรวจสอบได้ 

5. ผู้ ตรวจสอบภายในจะต้องดูแลเอกสารและข้อมูลทัง้หมดท่ีได้รับมาในระหว่างการตรวจสอบด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบ ให้เหมือนกบัท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ดแูลรักษา 

ความเป็นอสิระ 
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. กิจกรรมการตรวจสอบต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นอิสระ ทั ง้ในด้านขอบเขตของการตรวจสอบ ขัน้ตอน 
ระยะเวลา เนือ้หาของรายงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ บรรลเุป้าหมายและ
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว้ 

3. ผู้ตรวจสอบภายในและหวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิงาน
อื่นท่ีมิใช่งานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน หรือ กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและความเท่ียง
ธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่รวมถงึกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1  ปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีอยู่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน 

3.2  เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานในสงักดั  

3.3  จดัท าหรืออนมุตัิรายการทางการบญัชี รายงานทางการเงิน 
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3.4  ควบคมุ ดแูลการปฏิบตัิงานของพนกังานในหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ทัง้นี ้ยกเว้นเฉพาะกรณีท่ีพนกังานในหน่วยงานอื่นได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
การปฏิบตัิงานตรวจสอบ  

4. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีขึน้จากการปฏิบตัิงานตรวจสอบ รวมถึง
ในกรณีท่ีความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในอาจถูกกระทบทัง้โดยข้อเท็จจริง หรือโดยพฤติกรรมท่ีแสดงให้
เห็น ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีต้องด าเนินการ ดงันี ้

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายใน 

2. จัดท าแผนงานตรวจสอบประจ าปี และแผนประจ าทุก 3 ปี ตามแนวความเสี่ยง (Risk-Based Approach)
น าเสนอแผนงานตรวจสอบและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
สอบทานและอนุมตัิ ทัง้นี ้หากมีการแก้ไขแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับการอนุมตัิแล้วต้องน าแผนการ
ตรวจสอบฉบบัแก้ไขมาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนมุตัิ 

3. วางแผนงานการตรวจสอบแตล่ะงาน ให้สอดคล้องกบัแผนงานตรวจสอบประจ าปี 

4. ตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรเป็นระยะ ๆ ตามแผนงานตรวจสอบประจ าปี เพ่ือพิจารณาว่าได้มีการ
ปฏิบัติงานตาม แผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5. เมื่อเข้าท าการตรวจสอบ ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกบัผู้บริหารหน่วยรับตรวจเพ่ือชีแ้จงวตัถุประสงค์และ
ขอบเขตของงานท่ีจะท าการตรวจสอบ และให้หน่วยรับตรวจชีแ้จงข้อมูลการประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) มาตรการป้องกนัของหน่วยรับตรวจ รวมทัง้งานท่ีผู้บริหารหน่วยรับตรวจต้องการให้ตรวจสอบ
เพ่ิมเติม  

6. เมื่อเสร็จสิน้การตรวจสอบ ต้องจดัให้มีการประชุมปิดงานการตรวจสอบร่วมกบัผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพ่ือ
ชีแ้จง หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเท็จจริง และข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ รวมถึงมาตรการแก้ไข
ปรับปรุง ก่อนท่ีจะน าเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ 
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7. รายงานผลการตรวจสอบต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร อธิบายถึงวตัถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ และข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง  ส าหรับข้อบกพร่อง/ข้อสงัเกตท่ีตรวจพบและ
มีสาระส าคญั รวมถึงข้อสงัเกตท่ีตรวจพบแต่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายในก าหนดเวลาท่ีระบุไว้ใน
รายงานจะถกูน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล าดบัอย่างน้อยไตรมาสละ 
1 ครัง้ 

8. ผู้ ตรวจสอบภายใน ต้องติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดต่อ
ประสานงานกับผู้ รับตรวจ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน 

9. มีการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบ เพ่ือน าผลการประเมินมาพฒันางานตรวจสอบให้มีคณุภาพดีขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง โดย  

 ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ทกุครัง้หลงัปิดงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ 

 ประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบโดยตนเอง เป็นประจ าทกุปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผล
การประเมินให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

 ประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 5 ปีครัง้ 

10. หวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) ต้องพฒันาเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบให้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะด าเนินการตรวจสอบงานเร่ืองตา่ง ๆ รวมทัง้งานท่ีเก่ียวข้อง 

11. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ( Integrity) มีความเท่ียงธรรม (Objectivity) มี
ความรู้ความสามารถ (Competency) และเก็บรักษาความลบัท่ีได้จากการปฏิบตัิงาน (Confidentiality) ตาม
หลกัจรรยาบรรณส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Code of Ethics)  

12. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ และแจ้งข้อมูลการปฏิบัติตาม
ประมวลจรรยาบรรณและความเป็นอิสระต่อ หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ( The Chief Audit 
Executive) ก่อนเข้าปฏิบตัิงานตรวจสอบทกุงาน 

การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
หวัหน้าสายงานตรวจสอบภายในต้องจดัให้มีการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบ โดยมีแบบสอบถามให้หน่วยรับ
ตรวจแสดงความเห็นหลงัจากปิดการตรวจสอบทกุครัง้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มี
หน้าท่ีช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขต ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดย
การประสานงาน เข้าร่วมประชมุ และรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี  ้

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ ยกเว้นมีเหตผุลอนัควรในการไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าประชมุ 

2. รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
ไตรมาสละครัง้ 

3. หารือกบัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการเฉพาะ โดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ 

4. ประสานงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พบปะกบัผู้สอบบญัชีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือท าความเข้าใจใน
ขอบเขตงานและแผนงาน หารือเก่ียวกับความเป็นอิสระ รวมทัง้ ได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาจากการ
ตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และองค์กรก ากับดูแลอ่ืน 

หวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) มีหน้าท่ี 

1. เข้าร่วมประชุม ตลอดจนเข้าสมัภาษณ์ฝ่ายบริหารทุกสายงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจท่ีส าคญั 
ปัจจัยความเสี่ยงและการควบคุม และประเด็นการตรวจสอบ เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนการตรวจสอบ ให้
สามารถมัน่ใจได้วา่ แผนการตรวจสอบได้ครอบคลมุประเดน็ความเสี่ยงท่ีส าคญั 

2. วางแผนการปฏิบตัิงานตรวจสอบร่วมกบัฝ่ายบริหาร และก าหนดเวลาในการปฏิบตัิงานในแตล่ะงาน  

3. รายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ให้กบัผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief 
Executive Officer) ทราบ 

4. หารือกบัผู้สอบบญัชีอย่างสม ่าเสมอเก่ียวกบัแผนการตรวจสอบและประเด็นอื่นท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิงาน 
เพ่ือลดความซ า้ซ้อนของการปฏิบตัิงานในกิจกรรมหรือวตัถปุระสงค์เดียวกนั 

5. ก าหนดแนวทางในการขอผลการตรวจสอบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรก ากับดูแลอื่น และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีมีองค์กรก ากับดูแลอื่น เข้ามาปฏิบัติงานเพ่ือให้ความเช่ือมัน่ใน
คณุภาพงานตรวจสอบ  



 

7 

6. กรณีพบหลักฐานจากการตรวจสอบ ท่ีเช่ือได้ว่าเป็นการทุจริต ให้รายงานผลการตรวจพบกับประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) เพ่ือเสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตอ่ไป 

คุณสมบัตขิองหวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive)  

เพ่ือให้สามารถควบคุมและบริหารงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งหวัหน้าสายงานตรวจสอบ
ภายใน (The Chief Audit Executive) ไว้ดงันี ้ 

1. มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

2. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ปีขึน้ไป และเคยด ารงต าแหน่งด้านการบริหารงานตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ปี ขึน้ไป  

3. มีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
สามารถประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของปัจจยัเสี่ยงตอ่ผลส าเร็จในการบริหารงานได้ 

4. มีความรู้โดยองค์รวมด้านบญัชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ 
และความรู้อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานตรวจสอบภายใน 

5.  มีความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
ทุกหน่วยงาน ในด้านการบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นท่ียอมรับจากผู้ รับการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

6. มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานของบริษัทฯ  

7. มีความเป็นอิสระในวิชาชีพ และกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 

ทัง้นี ้การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่ง  หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 


