กฎบัตรหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 มิถนุ ายน 2562 อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
บริ ษัท ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ”) ได้ คานึงถึงความสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิ จ อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริ มความน่าเชื่อถือให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุ งการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ให้ บรรลุเป้าหมาย โดยการประเมินและปรับปรุ งประสิทธิผลของความเสี่ยงของกิจการ กาหนดมาตรการ
บริ หาร ควบคุมและป้องกันความเสี่ยง และเพื่อให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องในกรณี
ดังกล่าว ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ มีมติกาหนดกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุก
ระดับมีความเข้ าใจโดยสรุ ปเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีเนื ้อหาดังต่อไปนี ้
ขอบเขต หน้ าที่และความรั บผิดชอบของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ถูกจัดตังขึ
้ น้ เพื่ อทาหน้ าที่ สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบรายการที่ สาคัญอย่างสม่าเสมอ และให้ ความมัน่ ใจว่ าบริ ษัทฯ มีระบบที่มีประสิทธิ ผลซึ่งจะส่งเสริ ม
ความน่าเชื่อถือให้ กับงบการเงิน ตลอดจนมีระบบควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิ ภาพ มีการกาหนดและประเมิน
ความเสี่ย งของกิ จ การ กาหนดมาตรการป้ องกัน และบริ หารความเสี่ ยง และมีก ารก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง โดยมีหน้ าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทาน
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั ง้ ด้ า นการด าเนิ น งาน และการก ากับ ดู แ ล
การปฏิบตั ิงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ ความสาคัญต่อรายการผิดปกติทงหลาย
ั้
โดยรวมไปถึงการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี ้
1. สอบทานและประเมินความเพี ยงพอและความมีประสิทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และดาเนินการให้ บริ ษัทฯ มี และ/หรื อพัฒนา ระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ อยู่เสมอ
2. กาหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริ หารงาน
และการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับพันธกิจ เป้าหมายและนโยบายของบริ ษัทฯ
3. สอบทานการดาเนินงานหรื อแผนงาน เพื่อให้ แน่ใจว่าสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และมี
การปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาหนด รวมถึงให้ คาแนะนาในการพัฒนาระบบการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ
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4. ให้ คาปรึ กษาแก่ฝ่ายบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกาหนดมาตรการป้องกันและบริ หารความ
เสี่ยง ปรับปรุ งกระบวนการบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแลกิจการให้ ดียิ่งขึน้
5. สอบทานและประเมิ น การควบคุมภายในของระบบการปฏิ บัติ ง านต่ า งๆ ที่ มีผ ลกระทบส าคัญ ต่อ การ
ดาเนินงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ มีการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการรายงานว่าบริ ษัทฯได้ มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบตั ิที่ว างไว้ รวมทัง้
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
6. สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทารายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี ให้ เป็ นไป
ตามนโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่บริ ษัทฯ กาหนด
7. สอบทานการปฏิ บัติตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ให้ ข้อเสนอแนะในการจัดทาระบบการกากับดูแล
กิจการที่ดี และช่วยให้ ความเห็นในการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน
8. สอบทานจรรยาบรรณในการบริ หารงานของพนักงานและผู้บริ หาร
9. รับแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนการกระทาผิดกฎหมาย ทุจริ ต ผิดระเบียบ หรื อผิดจรรยาบรรณของพนักงาน
และผู้บริ หาร ความผิ ดปกติของรายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุมภายในที่ บกพร่ อง รวมทัง้ เรื่ องที่ มี
ผลกระทบต่อประโยชน์และชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
10. สอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึง
รายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุ น ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
11. ประเมินว่าการใช้ ทรัพยากรขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมถึงสอบทานความเหมาะสม
ของการบันทึก การใช้ และการเก็บรักษาทรัพย์ สิน และทดสอบว่าทรั พย์สินนันมี
้ อยู่จริ ง และใช้ ทรัพย์ สินให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
12. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบภายใน ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิ บัติงานพิ เศษตามความต้ องการของประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หาร (Chief
Executive Officer) และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจสอบรั บทราบ และงาน
ดังกล่าวต้ องไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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อานาจของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน
2. ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอเข้ าทาการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ หนังสือ
บัญชี สัญญาและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ ตอบและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานของ
หน่วยงานรับตรวจ
3. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้ ผ้ รู ับการตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ครอบคลุมทังผู
้ ้ บริ หาร พนักงานของ
บริ ษัทฯ มาให้ ข้อมูล เอกสาร และคาชีแ้ จงในเรื่ องที่ทาการตรวจสอบ โดยผู้บริ หารและพนักงานหน่วยรั บ
ตรวจจะต้ องให้ ความร่ วมมือและอานวยความสะดวกต่อการตรวจสอบอย่างเต็มที่
4. สามารถทาการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้ชานาญการเฉพาะเรื่ อง จากภายในหรื อภายนอกบริ ษัทฯ เพื่อช่วยใน
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบได้
5. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้ องดูแลเอกสารและข้ อมู ลทัง้ หมดที่ ไ ด้ รับ มาในระหว่างการตรวจสอบด้ วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ ให้ เหมือนกับที่เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นดู
ั ้ แลรักษา
ความเป็ นอิสระ
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กิ จกรรมการตรวจสอบต้ องมีการดาเนิ นการอย่ างเป็ นอิสระ ทั ง้ ในด้ านขอบเขตของการตรวจสอบ ขัน้ ตอน
ระยะเวลา เนือ้ หาของรายงาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบเป็ นไปโดยมีประสิทธิ ภาพ บรรลุเป้าหมายและ
เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้
3. ผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายใน ไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบหรื อมีสว่ นร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
อื่นที่มิใช่งานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรื อ กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระและความเที่ยง
ธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ รวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี ้
3.1

ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานที่อยู่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน

3.2

เป็ นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรื อหน่วยงานในสังกัด

3.3

จัดทาหรื ออนุมตั ิรายการทางการบัญชี รายงานทางการเงิน
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3.4

ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทังนี
้ ้ ยกเว้ นเฉพาะกรณีที่พนักงานในหน่วยงานอื่นได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ

4. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้ องเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ ้นจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ รวมถึง
ในกรณี ที่ความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในอาจถูกกระทบทังโดยข้
้
อเท็จจริ ง หรื อโดยพฤติกรรมที่แสดงให้
เห็น ผู้ตรวจสอบภายในต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัตงิ านตรวจสอบของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดาเนินการ ดังนี ้
1. ก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ขอบเขตความรั บ ผิ ดชอบ และแนวทางการปฏิ บัติง านของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายใน
2. จัดทาแผนงานตรวจสอบประจาปี และแผนประจาทุก 3 ปี ตามแนวความเสี่ยง (Risk-Based Approach)
นาเสนอแผนงานตรวจสอบและทรั พยากรที่ จาเป็ นต่อผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ
สอบทานและอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ หากมีการแก้ ไขแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วต้ องนาแผนการ
ตรวจสอบฉบับแก้ ไขมาเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตั ิ
3. วางแผนงานการตรวจสอบแต่ละงาน ให้ สอดคล้ องกับแผนงานตรวจสอบประจาปี
4. ตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรเป็ นระยะ ๆ ตามแผนงานตรวจสอบประจาปี เพื่อพิจารณาว่าได้ มีการ
ปฏิบัติงานตาม แผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ตลอดจนระเบียบปฏิ บัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. เมื่อเข้ าทาการตรวจสอบ ต้ องจัดให้ มีการประชุมร่ วมกับ ผู้บริ หารหน่วยรับตรวจเพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของงานที่ จ ะท าการตรวจสอบ และให้ ห น่วยรั บตรวจชี แ้ จงข้ อมูลการประเมิน ความเสี่ ยง ( Risk
Assessment) มาตรการป้องกันของหน่วยรับตรวจ รวมทังงานที
้
่ผ้ บู ริ หารหน่วยรับตรวจต้ องการให้ ตรวจสอบ
เพิ่มเติม
6. เมื่อเสร็ จสิ ้นการตรวจสอบ ต้ องจัดให้ มีการประชุมปิ ดงานการตรวจสอบร่ วมกับผู้บริ หารหน่วยรับตรวจ เพื่อ
ชี ้แจง หารื อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง และข้ อบกพร่ องที่ตรวจพบ รวมถึงมาตรการแก้ ไข
ปรับปรุ ง ก่อนที่จะนาเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ
4

7. รายงานผลการตรวจสอบต้ องทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร อธิ บายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ
ข้ อบกพร่ องที่ตรวจพบ และข้ อเสนอแนะเพื่อการแก้ ไขปรับปรุ ง สาหรับข้ อบกพร่ อง/ข้ อสังเกตที่ตรวจพบและ
มีสาระสาคัญ รวมถึงข้ อสังเกตที่ตรวจพบแต่ไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขได้ ภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ใน
รายงานจะถูกนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับอย่างน้ อยไตรมาสละ
1 ครัง้
8. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้ องติดตามผลการปฏิ บัติตามข้ อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดต่อ
ประสานงานกับผู้รับตรวจ และให้ คาแนะนาในการแก้ ไขปรั บปรุ งให้ ถูกต้ อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
9. มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนางานตรวจสอบให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดย
 ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ทุกครัง้ หลังปิ ดงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ
 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบโดยตนเอง เป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และรายงานผล
การประเมินให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก อย่างน้ อย 5 ปี ครัง้
10. หัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) ต้ องพัฒนาเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบให้ มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะดาเนินการตรวจสอบงานเรื่ องต่าง ๆ รวมทังงานที
้
่เกี่ยวข้ อง
11. ผู้ตรวจสอบภายในต้ องปฏิบัติงานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต (Integrity) มีความเที่ ยงธรรม (Objectivity) มี
ความรู้ ความสามารถ (Competency) และเก็บรักษาความลับที่ได้ จากการปฏิบตั ิงาน (Confidentiality) ตาม
หลักจรรยาบรรณสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Code of Ethics)
12. ผู้ตรวจสอบภายในต้ องเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึน้ และแจ้ งข้ อมูลการปฏิบัติตาม
ประมวลจรรยาบรรณและความเป็ นอิ ส ระต่ อ หั ว หน้ าสายงานตรวจสอบภายใน ( The Chief Audit
Executive) ก่อนเข้ าปฏิบตั ิงานตรวจสอบทุกงาน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
หัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายในต้ องจัดให้ มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ โดยมีแบบสอบถามให้ หน่วยรั บ
ตรวจแสดงความเห็นหลังจากปิ ดการตรวจสอบทุกครัง้
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างหน่ วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มี
หน้ าที่ช่วยให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย โดย
การประสานงาน เข้ าร่ วมประชุม และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ ยกเว้ นมีเหตุผลอันควรในการไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าประชุม
2. รายงานผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อย
ไตรมาสละครัง้
3. หารื อกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุม
4. ประสานงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พบปะกับผู้สอบบัญชีอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อทาความเข้ าใจใน
ขอบเขตงานและแผนงาน หารื อเกี่ ย วกับ ความเป็ นอิส ระ รวมทัง้ ได้ รับ ทราบถึงประเด็น ปั ญ หาจากการ
ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างหน่ วยงานตรวจสอบภายในกับฝ่ ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และองค์ กรกากับดูแลอื่น
หัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) มีหน้ าที่
1. เข้ าร่ วมประชุม ตลอดจนเข้ าสัมภาษณ์ ฝ่ายบริ หารทุกสายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สาคัญ
ปั จจัยความเสี่ยงและการควบคุม และประเด็นการตรวจสอบ เพื่อนาข้ อมูลมาวางแผนการตรวจสอบ ให้
สามารถมัน่ ใจได้ วา่ แผนการตรวจสอบได้ ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญ
2. วางแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร และกาหนดเวลาในการปฏิบตั ิงานในแต่ละงาน
3. รายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ให้ กบั ผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (Chief
Executive Officer) ทราบ
4. หารื อกับผู้สอบบัญชีอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อลดความซ ้าซ้ อนของการปฏิบตั ิงานในกิจกรรมหรื อวัตถุประสงค์เดียวกัน
5. กาหนดแนวทางในการขอผลการตรวจสอบจากการปฏิ บัติงานตรวจสอบขององค์ กรกากับดูแลอื่น และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณี มีองค์กรกากับดูแลอื่น เข้ ามาปฏิ บัติงานเพื่อให้ ความเชื่อมัน่ ใน
คุณภาพงานตรวจสอบ
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6. กรณี พ บหลัก ฐานจากการตรวจสอบ ที่ เชื่ อได้ ว่าเป็ นการทุจ ริ ต ให้ รายงานผลการตรวจพบกับ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร (Chief Executive Officer) เพื่อเสนอแต่งตังคณะกรรมการสอบข้
้
อเท็จจริ งต่อไป
คุณสมบัตขิ องหัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive)
เพื่ อให้ ส ามารถควบคุมและบริ ห ารงานตรวจสอบภายในได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุตามเป้ าหมายที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ กาหนดไว้ จึงได้ กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดารงตาแหน่งหัวหน้ าสายงานตรวจสอบ
ภายใน (The Chief Audit Executive) ไว้ ดงั นี ้
1. มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
2. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ปี ขึ ้นไป และเคยดารงตาแหน่งด้ านการบริ หารงานตรวจสอบ
อย่างน้ อย 1 ปี ขึ ้นไป
3. มีค วามรู้ และความเข้ าใจในเรื่ องการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ การควบคุมภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย ง
สามารถประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของปั จจัยเสี่ยงต่อผลสาเร็ จในการบริ หารงานได้
4. มีความรู้ โดยองค์รวมด้ านบัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบี ยบ ข้ อกาหนด คาสัง่
และความรู้ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบภายใน
5.

มีความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
ทุกหน่วยงาน ในด้ านการบัญชี การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง การปฏิ บัติตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดต่างๆ ได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพและมีประสิทธิ ผล สามารถให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์และเป็ นที่ยอมรับจากผู้รับการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ

6. มีความสามารถในการให้ คาปรึกษาด้ านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ บู ริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ
7. มีความเป็ นอิสระในวิชาชีพ และกล้ าแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
ทังนี
้ ้ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายใน ต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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