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กฎบตัรของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
กฎบตัรนี้จดัท าโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

อ านาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการด าเนินการและการปฏบิตัิงานของส านักตรวจสอบภายในของบรษิัท 
ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บรษิทั”) และเพื่อใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนักงาน
ทุกระดบัของบรษิทั มคีวามเขา้ใจโดยสรุปในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

โปร่งใส สรา้งความเชื่อมัน่ใหบ้รษิทั สรา้งระบบการควบคุมภายในทีด่ดีว้ยความเป็นมติร 

พนัธกิจ (Mission) 

ส านกัตรวจสอบภายใน มภีารกจิในการบรกิารใหค้ าปรกึษา (Consulting Service) และการบรกิารให้
ความเชื่อมัน่ (Assurance Services) อย่างเป็นอสิระและเทีย่งธรรม เพื่อเพิม่มูลค่าและปรบัปรุงการด าเนินงานของ
บรษิัท โดยส านักตรวจสอบภายในมสี่วนช่วยให้บรษิทับรรลุวตัถุประสงคท์ี่วางไว้ ดว้ยการประเมนิและปรบัปรุง
ความมปีระสทิธผิลของระบบการบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิทัโดยใชว้ธิกีารอย่างเป็นระบบและมแีบบแผน 

ขอบเขตกำรปฏิบติังำน (Scope of Work) 

ส านักตรวจสอบภายในมขีอบเขตการปฏบิตัิงาน เพื่อใหแ้น่ใจว่าระบบการบรหิารความเสีย่ง ระบบ
ควบคุมภายในและกระบวนการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทได้จดัให้มขีึน้อย่างเพยีงพอ มปีระสทิธภิาพตรงตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไวใ้นเรื่องดงันี้ 

- มกีารระบุปัจจยัเสีย่ง ประเมนิความเสีย่งและบรหิารความเสีย่งไวอ้ย่างเหมาะสม 

- ขอ้มูลทีม่สีาระส าคญัทัง้ทางด้านการเงนิ การบรหิารและการด าเนินงานไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกต้อง 
เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา 

- การด าเนินงานและการปฏิบตัิงานของพนักงานเป็นไปตามระเบียบ นโยบาย และเป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ทรัพยากรและทรัพย์สิน ได้มีการจัดระบบทะเบียนและจัดการอย่างประหยัด ใช้ไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและมกีารควบคุมดแูลป้องกนัอย่างเพยีงพอ และทดสอบความมอียู่จรงิได ้

- แผนงาน โครงการ และวตัถุประสงคไ์ดด้ าเนินการบรรลุตามทีว่างไว ้

- ไดม้กีารปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการและกจิกรรมการควบคุม 

- ตรวจสอบและจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การรบัผดิชอบของธุรกจิต่อสงัคม 

นอกจากนี้ในการตรวจสอบส านกัตรวจสอบภายในยงัมสีว่นในการทีจ่ะเสนอใหม้กีารปรบัปรุงในทุกๆ
ดา้น เช่น ระบบการควบคุมทางการบรหิาร โอกาสในการสรา้งก าไร รวมทัง้ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ 

หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบในผลงำนตำมหน้ำท่ี (Responsibility & Accountability) 

ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในมคีวามรบัผดิชอบในผลงานตามหน้าทีต่่อผูบ้รหิารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ในการทีจ่ะต้องรายงานผลการประเมนิประสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในและ
ระบบการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้เรื่องที่ส าคญั ทัง้แนวทางการปรบัปรุ งและแผนการแก้ไข นอกจากนี้ยงัต้อง
รายงานผลการปฏบิตังิาน การปฏบิตัติามแผนงาน การประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นในบรษิทั 
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ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายใน มหีน้าทีด่งันี้ 

- จดัท าแผนตรวจสอบภายในประจ าปีโดยพจิารณาจากปัจจยัเสีย่ง  (Risk – Based Methodology) 
เพื่อเสนอใหฝ่้ายบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการพจิารณาอนุมตั ิ

- บรหิารทรพัยากรส าหรบังานตรวจสอบใหม้คีวามเหมาะสมเพยีงพอ และสามารถน ามาใชอ้ย่างมี
ประสทิธผิลเพื่อใหบ้รรลุตามแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

- ด าเนินการตรวจสอบใหบ้รรลุตามแผนทีว่างไว ้รวมทัง้โครงการพเิศษทีร่อ้งขอและ/หรอืสัง่การโดย
ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

- รายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ความคบืหน้าของการปฏบิตังิานเทยีบกบัแผนงานทีว่างไว้ 

- สนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมทัง้ใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการ และฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบังานตรวจสอบ 

- พัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบให้มีความรู้ความช านาญทัง้ด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่าง
เพยีงพอรวมทัง้สนบัสนุนใหม้ ีProfessional Certification ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ประสานงานกบัหน่วยงานภายในของบรษิทั หน่วยงานราชการ รวมทัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก 

- ด าเนินกจิกรรมอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อ ำนำจในกำรตรวจสอบ (Authority) 

1. ผู้จดัการส านักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในได้รบัอนุมตัิและมอี านาจในการเขา้ถึง
ขอ้มลู ระบบงาน และบุคคลของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
และผู้บรหิารทุกระดบัขององค์กรมหีน้าที่ในการช่วยสนับสนุนให้การปฏบิตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บรรลุตามหน้าที ่วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

2. ผูต้รวจสอบภายในด ารงไวซ้ึง่ความเป็นอสิระ ไม่มสี่วนไดเ้สยีในกจิกรรมทีต่รวจสอบปราศจาก
การแทรกแซงในการปฏบิตังิาน การรายงาน และการเสนอความคดิเหน็ในการตรวจสอบ อนัมผีลกระทบต่อความ
เป็นอสิระในการปฏบิตังิาน และเสนอความคดิเหน็ 

เอกสารและขอ้มูลใด ๆ ซึ่งผูต้รวจสอบได้มาหรอืรบัรู้จากการตรวจสอบจะถูกรกัษาไวเ้ป็นความลบั
และไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูม้อี านาจทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีต่าม
กฎหมายทีม่บีงัคบั 

มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนวิชำชีพ (Standard of Practices) 

ผู้ตรวจสอบภายในจะด ารงตน ประพตติ ปฏบิตัิ ยึดมัน่ในระเบียบและนโยบายของบริษัทและยึด
ปฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง อนัไดแ้ก่ 

1. ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์เทีย่งธรรม ขยนัขนัแขง็ และดว้ยความรบัผดิชอบ 

2. ต้องมีความจงรกัภักดีในทุกกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัภารกิจขององค์กรหรือต่อผู้รบับริการ 
นอกจากนี้ ตอ้งไม่เขา้ร่วมกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืกจิกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 

3. ต้องไม่กระท าการใดๆ ซึ่งจะท าให้เสื่อมเสยีชื่อเสยีง ต่อสภาวชิาชพีตรวจสอบภายใน หรอืต่อ
องคก์ร 

4. ต้องไม่กระท าการใดๆ ให้เกดิขอ้ขดัแย้งในส่วนได้เสยีขององค์กรหรอืมอีคตใินการปฏบิตัติาม
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยขาดความเทีย่งธรรม 
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5. ต้องไม่รบัสิง่ที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวจากพนักงาน ผู้ซื้อ ลูกค้า ผู้จ าหน่าย หรอืจากผู้ที่มา
ติดต่อธุรกิจกับองค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพหรือท าให้การใช้ดุลยพินิจ
เบีย่งเบนไป 

6. ตอ้งใหบ้รกิารเฉพาะงานทีพ่จิารณาเหน็ว่าจะส าเรจ็ไดด้ว้ยความสามารถแห่งวชิาชพี 

7. ต้องรับรองวิธีปฏิบตัิที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน 

8. ตอ้งระมดัระวงัรอบคอบในการใชข้อ้มลูทีไ่ดม้าจากการตรวจสอบต้องไม่น าขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั
ขององคก์รไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆ ในลกัษณะทีผ่ดิกฎหมาย หรอืก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อองคก์ร 

9. ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ส าคัญในรายงาน การละเว้นไม่เปิดเผยจะต้องไม่ท าให้รายงานนัน้
บดิเบอืนหรอืปิดบงัการปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย 

10. ตอ้งพยายาม ปรบัปรุง ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และคุณภาพของการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง 

11. ตอ้งธ ารงไวซ้ึง่การปฏบิตังิานอย่างมมีาตรฐานเยีย่งมอือาชพี มคุีณธรรม และมศีกัดิศ์ร ี

12. ในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพี ผูต้รวจสอบภายในจะต้องพจิารณาเทคนิค
การตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี และเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลอื่นๆ เป็นเครื่องมือช่วยในงาน
ตรวจสอบ 

13. ผู้ตรวจสอบภายในต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่อาจมีผลต่อวัตถุประสงค์การ
ปฏบิตังิาน และทรพัยากรขององคก์ร 

ควำมเป็นอิสระ (Independence) 

ผู้จ ัดการส านักตรวจสอบภาย ในรายงานด้านการบริหาร  (Administrative) ต่ อประธาน
กรรมการบรหิาร และรายงานดา้นการตรวจสอบ (Functional) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

กจิกรรมการตรวจสอบต้องเป็นอสิระจากอทิธพิลอื่นใดทัง้ในแง่ของขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ตอน 
ระยะเวลา เนื้อหาของรายงาน เพื่อให้การปฏบิตัิงานตรวจสอบเป็นไปโดยมปีระสทิธิภาพ บรรลุเป้าหมายและ
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบทีว่างไว ้ 

ผูจ้ดัการส านักตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายในไม่มหีน้าที่รบัผดิชอบในเรื่องการปฏบิตัิงาน
ประจ าทีม่ใิช่งานตรวจสอบ กรณีทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานอื่นทีม่ใิช่งานตรวจสอบถอืว่าไม่ไดป้ฏบิตัหิน้าทีน่ัน้
ในฐานะของผูต้รวจสอบภายใน และไม่ควรตรวจสอบหน่วยงานนัน้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีหลงัจากพ้นการปฏบิตัิ
หน้าที ่
กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ (Reporting) 

ผูจ้ดัการส านักตรวจสอบภายในหรอืผู้ทีไ่ดร้บัการมอบหมายมหีน้าทีจ่ดัเตรยีมและออกรายงานการ
ตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้กบัผู้บรหิารของหน่วยงานที่รบัการตรวจสอบ และจดัส่งรายงานสรุปส าหรบัผู้บรหิาร 
(Executive summary) ในแต่ละรายงานการตรวจสอบให้กบัประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้ง และคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

ในรายงานการตรวจสอบดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในหรอืผูท้ีไ่ดร้บัการมอบหมาย
อาจสรุปค าชีแ้จงหรอืแนวทางการแกไ้ขของผู้รบัการตรวจ เกี่ยวกบัประเดน็สิง่ทีต่รวจสอบและขอ้เสนอแนะของผู้
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ตรวจสอบไว้ ซึง่จะรวมถึงก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขใหแ้ลว้เสรจ็และค าชีแ้จงอื่น ๆ ส าหรบั
ขอ้เสนอแนะใด ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไว ้

ในกรณีทีร่ายงานการตรวจสอบไม่ไดร้ะบุถงึค าชีแ้จงหรอืแนวทางการแกไ้ขของผูร้บัการตรวจสอบไว ้
ผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมหีน้าทีใ่นการชีแ้จงแนวทางการแกไ้ขกลบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัทีไ่ดร้บัรายงาน 

ผูต้รวจสอบภายในมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการด าเนินการตดิตามผลการตรวจสอบในประเดน็สิง่
ตรวจพบ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
กำรประกนัและกำรปรบัปรงุคณุภำพงำน 

1. ประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยจัดส่งแบบส ารวจความพึงพอใจให้กับ
หน่วยงานรบัตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายหลงัเสร็จสิ้นการปฏิบตัิงานทุกครัง้ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพฒันาและ
ปรบัปรุงคุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบ 

2. การประเมนิตนเองของส านกัตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
3. จดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพจากนอกองคก์รอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีุณสมบตัทิี่

เหมาะสมและมคีวามอสิระจากภายนอกองคก์ร  
 
อนุมตัเิมื่อวนัที ่27 มนีาคม 2556 
ทบทวนทุกปี ล่าสดุครัง้ที ่4 และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่23 มกราคม 2560  

 
 
 

 
ตราประทบั ........................................................... 

นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

 
 
 

........................................................... 
รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์ 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

........................................................... 
นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
 
 
 

........................................................... 
นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

........................................................... 
นายสาธติ  เหมมณฑารพ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 


