- ร่ำง กฎบัตรสำนักงำนตรวจสอบ
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหำชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ครัง้ ที่ 1 (1/2564) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ได้
กาหนดกฎบัตรฉบับนีเ้ พื่อกาหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน อานาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจน
แนวทางการดาเนินการและการปฏิบตั ิงานของสานักงานตรวจสอบของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด (มหาชน)
และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “เอสซีจี
เคมิ คอลส์") มี ความเข้าใจ ซึ่ง ต่อมาได้มี ม ติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 282 (3/2565) เมื่ อวันที่ 30
มีนาคม 2565 รับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัดแล้ว
พันธกิจ
สานักงานตรวจสอบมีพันธกิจในการเสริมสร้าง ป้องกัน และรักษาคุณค่าขององค์กร โดยการให้ความเชื่อมั่น ตาม
ความเสี่ยงอย่างเที่ยงธรรม การให้คาแนะนาและเข้าใจธุรกิจในเชิงลึก สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
นิยำม
สานักงานตรวจสอบมีภารกิจในการบริการให้ความเชื่อมั่ น (Assurance Services) และการบริการให้คาปรึกษา
(Consulting Services) อย่างเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดาเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส์
โดยสานักงานตรวจสอบมีส่วนช่วยให้ธุรกิจในเอสซีจี เคมิคอลส์ บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีกาหนดด้วยการประเมินและ
ปรับ ปรุ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุม ภายใน และ
กระบวนการกากับดูแลกิจการโดยใช้วิธีการที่เป็ นระบบและมีแบบแผน
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
สานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ ดังนี ้
ด้ำนกำรตรวจสอบ
1. ตรวจสอบให้มีการจัดทารายงานทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจัดทา
และหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นอย่างเพียงพอ รวมทั้ง การพิจ ารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและการเลือกใช้นโยบายการบัญชีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ทั้งนี ้
เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของเอสซีจี เคมิคอลส์
1

3. ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและกระตุน้ ให้บริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ บริหารความเสี่ยงอย่างเป็ น
สากล สามารถบ่งชีถ้ ึงความเสี่ยงที่สาคัญ และได้จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีดชั นีชีว้ ดั ที่เหมาะสม
รวมทัง้ การกาหนดสัญญาณเตือนภัย และตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม กากับดูแล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
เครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) สอบทานการประเมินความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ ตลอดจนให้คาแนะนาในการจัดทามาตรการ
และแนวทางป้องกัน รวมทัง้ ทบทวนการประเมินแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน ให้
สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการกากับดูแลที่ดี
6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส์
7. ประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจที่สาคัญของเอสซีจี เคมิคอลส์ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายที่เป็ นสาระสาคัญ มีการประเมินภาพรวมของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เข้าตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
8. ตรวจสอบการทุจ ริตและข้อร้องเรียนเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดของกฎหมายและก าหนด
แนวทางการแก้ไขและป้องกันการทุจริต
9. กาหนดและพัฒนาระบบเชิงป้องกันและวิธีการตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส์ ใน
แนวทางเชิงป้องกันให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรยิ่งขึน้ โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของเอสซีจี เคมิคอลส์ รวมทัง้
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ
10. พิ จ ารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ แต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ท และ
ค่าตอบแทน รวมทั้งประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ และ
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
11. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอประธานกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงพิจารณาและลงนามเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริษัท
12. จัดทาแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพลของส านักงานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมตั ิ
13. ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบมีหน้าที่แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นในกรณีท่ี
มีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส์
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14. พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของกลไกที่บริษัทที่เป็ นศูนย์กลางใช้ในการกากับดูแลการบริหารจัดการ
และการดาเนินงานของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็ นศูนย์กลางนัน้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงพิจารณา
ด้ำนอื่น ๆ
15. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติง านของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
16. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงจะมอบหมาย
ขอบเขตกำรตรวจสอบ
สานักงานตรวจสอบรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของเอสซีจี เคมิคอลส์ ส่วนบริษัทร่วมและบริษัทอื่น
สานักงานตรวจสอบจะตรวจสอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหรือ
ฝ่ ายบริหารระดับสูงหรือกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อให้ม่นั ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการก ากับ ดูแ ลกิ จ การของเอสซี จี เคมิ ค อลส์ เพี ย งพอ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ทั้ง นี ้
สานักงานตรวจสอบยังมีส่วนในการเสนอให้มีการปรับปรุ งในทุก ๆ ด้าน เช่น การควบคุมทางการบริหาร โอกาสใน
การสร้างกาไร รวมทัง้ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ในเรื่องต่อไปนี ้
1. มีการระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
2. การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย
2.1 ข้อมูลด้านการเงิน การบริหาร และการปฏิบตั ิงานที่สาคัญถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
2.2 การปฏิบัติง านเป็ นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.3 การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 การจัดหาสินทรัพย์ได้มาอย่างประหยัด ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้องกันอย่าง
เพียงพอ
อำนำจในกำรตรวจสอบ
ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบและผูต้ รวจสอบได้รบั อนุมัติและมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูล ระบบงาน และ
บุคคลของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามความจาเป็ นและเหมาะสม ฝ่ าย
จัดการทุกระดับของเอสซีจี เคมิคอลส์ มีหน้าที่สนับสนุนให้การปฏิบัติง านของสานักงานตรวจสอบบรรลุต าม
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อเอสซีจี เคมิคอลส์
เอกสารและข้อมูลใด ๆ ซึ่งผูต้ รวจสอบได้มา หรือรับรูจ้ ากการตรวจสอบจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผย
แก่บคุ คลอื่นใดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูม้ ีอานาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามกฎหมาย
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กำรรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ
1. ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ควบคุมและบริหารให้มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และ
จัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ ายจัดการของบริษัทที่เข้าตรวจสอบ และจัดทารายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะจัดการเอสซีจี เคมิคอลส์ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สาหรับงานด้าน
การบริหารให้ผอู้ านวยการสานักงานตรวจสอบรายงานต่อ Chief Financial Officer (CFO) ของเอสซีจี เคมิคอลส์
2. ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบมีหน้าที่กาหนดและควบคุมให้มีระบบการติดตาม ผลการตรวจสอบ และ
สร้างระบบงานเชิงป้องกัน
ควำมเป็ นอิสระและควำมเทีย่ งธรรม
1. กิจกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นอิสระจากอิทธิพลอื่นใดทัง้ ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ ตอน ระยะเวลา และ
เนือ้ หาของรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
2. ผู้อ านวยการส านัก งานตรวจสอบและผู้ต รวจสอบต้อ งมี ทัศ นคติ ท่ี เ ป็ นกลาง ไม่ ล าเอี ย ง ไม่ มี อ คติ และ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
3. ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบและผูต้ รวจสอบควรละเว้นการตรวจสอบงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมาก่อน
การที่ผตู้ รวจสอบให้ความเชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่เคยรับผิดชอบในรอบปี ท่ีผ่านมา อาจพิจารณาได้ว่าเป็ นเหตุบ่นั ทอน
ความเที่ยงธรรม
4. กรณีท่ีความเป็ นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอน ควรเปิ ดเผยรายละเอียดของเหตุบ่ นั ทอนดังกล่าวต่อผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิ ดเผยขึน้ อยู่กบั เหตุบ่นั ทอนที่เกิดขึน้
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน
1. มีความรู ้ ความสามารถ และความชานาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
2. มีความรูแ้ ละความเข้าใจในหลักการเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ง สาหรับผูต้ รวจสอบด้านสารสนเทศจะต้องมีความรูใ้ นการควบคุมและเทคนิคในการตรวจสอบ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
3. มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื และให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์กบั เอสซีจี เคมิคอลส์ และ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. มีความเป็ นอิสระและไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรื่องที่ตรวจสอบ
จรรยำบรรณ
ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดถือตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ คือ
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
4. ความรูค้ วามสามารถ (Competency)
5. ความโปร่งใส (Transparency)
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ
การปฏิ บัติ ง านของส านัก งานตรวจสอบจะต้อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานสากลส าหรับ การปฏิ บัติ ง านวิ ช าชี พ
การตรวจสอบภายใน
กฎบัตรฉบับนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2564
ประกำศ ณ วันที่ 4 เมษำยน 2565
-ลงนามโดย(นำยวินิจ ศิลำมงคล)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง
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