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กฎบัตรส ำนักงำนตรวจสอบ 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ำกัด (มหำชน) 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1 (1/2564) เมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2564 ได้

ก าหนดกฎบตัรฉบบันีเ้พื่อก าหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน อ านาจและหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ตลอดจน
แนวทางการด าเนินการและการปฏิบติังานของส านกังานตรวจสอบของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั (มหาชน) 
และเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะจดัการ และพนกังานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “เอสซีจี  
เคมิคอลส"์) มีความเข้าใจ  ซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2565 รบัรองใหม้ีการใชน้โยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดัแลว้ 
 
พันธกิจ 
ส านักงานตรวจสอบมีพันธกิจในการเสริมสรา้ง ป้องกัน และรกัษาคุณค่าขององคก์ร โดยการใหค้วามเชื่อมั่นตาม
ความเสี่ยงอย่างเที่ยงธรรม การใหค้ าแนะน าและเขา้ใจธุรกิจในเชิงลกึ สอดคลอ้งกบัเปา้หมายและกลยทุธ์ขององคก์ร 

 
นิยำม 
ส านักงานตรวจสอบมีภารกิจในการบริการใหค้วามเชื่อมั่น (Assurance Services) และการบริการให้ค าปรึกษา 
(Consulting Services) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมลูค่าและปรบัปรุงการด าเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส ์
โดยส านกังานตรวจสอบมีส่วนช่วยใหธุ้รกิจในเอสซีจี เคมิคอลส ์บรรลวุตัถุประสงคท์ี่ก าหนดดว้ยการประเมินและ
ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
กระบวนการก ากบัดแูลกิจการโดยใชว้ิธีการท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ส านกังานตรวจสอบมีหนา้ที่ ดงันี  ้

ด้ำนกำรตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบใหม้ีการจดัท ารายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีไทยและสากล มีกระบวนการจดัท า

และหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีที่ถูกตอ้งครบถว้น มีความโปร่งใสและเชื่อถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มลูใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและการเลือกใชน้โยบายการบญัชีใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยง 

2. ตรวจสอบรายการที่เก่ียวโยงกัน รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้
ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรพัยฯ์") ทั้งนี ้
เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของเอสซีจี เคมิคอลส ์
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3. ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและกระตุน้ใหบ้ริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส ์บริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
สากล สามารถบ่งชีถ้ึงความเสี่ยงที่ส  าคัญ และไดจ้ัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีดชันีชีว้ดัที่เหมาะสม 
รวมทัง้การก าหนดสญัญาณเตือนภัย และตรวจสอบความถูกตอ้งและประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ก ากับดูแล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลและระบบ
เครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

4. ประเมินประสิทธิผลของการสง่เสรมิและสรา้งความตระหนกัรู ้(Awareness) สอบทานการประเมินความเสี่ยง 
การควบคมุภายใน การสรา้งระบบงานเชิงป้องกนั การตรวจสอบ ตลอดจนใหค้ าแนะน าในการจัดท ามาตรการ
และแนวทางป้องกนั รวมทัง้ทบทวนการประเมินแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน ให้
สอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดแูลต่าง ๆ เช่น แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 

5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบติังานเพื่อใหเ้ป็นไปตามกระบวนการก ากบัดแูลที่ดี 

6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบติังาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส  ์

7. ประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยใหก้ิจกรรมทางธุรกิจที่ส  าคัญของเอสซีจี เคมิคอลส ์ มีระบบการ
ควบคมุภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ป้องกนัความเสียหายที่เป็นสาระส าคญั มีการประเมินภาพรวมของ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทที่เขา้ตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคมุภายในของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

8. ตรวจสอบการทุจริตและขอ้รอ้งเรียนเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนดของกฎหมายและก าหนด  
แนวทางการแกไ้ขและปอ้งกนัการทจุรติ 

9. ก าหนดและพัฒนาระบบเชิงป้องกันและวิธีการตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส ์ใน
แนวทางเชิงป้องกันใหเ้กิดประโยชน ์และเพิ่มคุณค่าแก่องคก์รยิ่งขึน้ โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามขอ้บงัคับ ระเบียบของเอสซีจี เคมิคอลส์ รวมทัง้
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ 

10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
ค่าตอบแทน รวมทั้งประสานงานกับผูส้อบบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ และ
ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

11. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรหิารความเสี่ยงพิจารณาและลงนามเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

12. จัดท าแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลังพลของส านักงานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยงพิจารณาอนมุติั 

13. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบมีหนา้ที่แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนในกรณีที่
มีความจ าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาใหค้วามเห็นต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส ์
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14. พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของกลไกที่บริษัทที่เป็นศนูยก์ลางใชใ้นการก ากบัดแูลการบริหารจดัการ
และการด าเนินงานของบรษิัทย่อยที่อยู่ภายใตบ้รษิัทที่เป็นศนูยก์ลางนัน้ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและ
บรหิารความเสี่ยงพิจารณา 

 
ด้ำนอื่น ๆ 
15. จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

16. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงจะมอบหมาย 

 
ขอบเขตกำรตรวจสอบ  
ส านกังานตรวจสอบรบัผิดชอบงานดา้นการตรวจสอบภายในของเอสซีจี เคมิคอลส ์ส่วนบริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน 
ส านักงานตรวจสอบจะตรวจสอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหรือ
ฝ่ายบริหารระดับสูงหรือกรณีพบเหตุการณผ์ิดปกติ เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการก ากับดูแลกิจการของเอสซีจี เคมิคอลส์ เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี ้
ส  านกังานตรวจสอบยงัมีส่วนในการเสนอใหม้ีการปรบัปรุงในทุก ๆ ดา้น เช่น การควบคมุทางการบริหาร โอกาสใน
การสรา้งก าไร รวมทัง้ชื่อเสียงและภาพลกัษณ ์ในเรื่องต่อไปนี ้

1. มีการระบุปัจจยัเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และบรหิารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

2. การควบคมุภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย 
2.1 ขอ้มลูดา้นการเงิน การบรหิาร และการปฏิบติังานที่ส  าคญัถกูตอ้ง เชื่อถือได ้และทนัเวลา 
2.2 การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอ่ืนที่

เก่ียวขอ้ง 
2.3 การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.4 การจัดหาสินทรพัยไ์ดม้าอย่างประหยัด ใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้องกันอย่าง

เพียงพอ 
 

อ ำนำจในกำรตรวจสอบ 
ผูอ้  านวยการส านักงานตรวจสอบและผูต้รวจสอบไดร้บัอนุมัติและมีอ านาจในการ เขา้ถึงขอ้มูล ระบบงาน และ
บุคคลของเอสซีจี เคมิคอลส ์ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม ฝ่าย
จัดการทุกระดับของเอสซีจี เคมิคอลส ์มีหน้าที่สนับสนุนใหก้ารปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบบรรลุตาม
วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อเอสซีจี เคมิคอลส ์

เอกสารและขอ้มลูใด ๆ ซึ่งผูต้รวจสอบไดม้า หรือรบัรูจ้ากการตรวจสอบจะถูกรกัษาไว้เป็นความลบัและไม่เปิดเผย
แก่บคุคลอื่นใดโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูม้ีอ  านาจที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย 
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กำรรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 
1. ผูอ้  านวยการส านักงานตรวจสอบมีหนา้ที่ควบคุมและบริหารใหม้ีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และ

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายจัดการของบริษัทที่เขา้ตรวจสอบ และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะจดัการเอสซีจี เคมิคอลส ์และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ส าหรบังานดา้น
การบรหิารใหผู้อ้  านวยการส านกังานตรวจสอบรายงานต่อ Chief Financial Officer (CFO) ของเอสซีจี เคมิคอลส ์

2. ผูอ้  านวยการส านักงานตรวจสอบมีหนา้ที่ก าหนดและควบคุมใหม้ีระบบการติดตาม ผลการตรวจสอบ และ
สรา้งระบบงานเชิงปอ้งกนั 
 

ควำมเป็นอิสระและควำมเทีย่งธรรม 
1. กิจกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นอิสระจากอิทธิพลอ่ืนใดทัง้ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ตอน ระยะเวลา และ

เนือ้หาของรายงานการตรวจสอบ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลเุปา้หมาย 
และแผนการตรวจสอบที่วางไว ้

2. ผู้อ  านวยการส านักงานตรวจสอบและผู้ตรวจสอบต้องมีทัศนคติที่ เป็นกลาง ไม่ล  าเอียง ไม่มีอคติ และ
หลีกเลี่ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflicts of Interest) 

3. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบและผูต้รวจสอบควรละเวน้การตรวจสอบงานที่ตนเองเคยรบัผิดชอบมาก่อน 
การที่ผูต้รวจสอบใหค้วามเชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่เคยรบัผิดชอบในรอบปีที่ผ่านมา อาจพิจารณาไดว้่าเป็นเหตบุั่นทอน
ความเที่ยงธรรม 

4. กรณีที่ความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอน ควรเปิดเผยรายละเอียดของเหตุบั่นทอนดงักล่าวต่อผูท้ี่
เก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม โดยลกัษณะของการเปิดเผยขึน้อยู่กบัเหตบุั่นทอนที่เกิดขึน้ 

 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน 
1. มีความรู ้ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบติังานตรวจสอบ 
2. มีความรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัการเรื่องการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ ค าสั่ง ส  าหรบัผูต้รวจสอบดา้นสารสนเทศจะตอ้งมีความรูใ้นการควบคมุและเทคนิคในการตรวจสอบ
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

3. มีการพฒันาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคณุภาพของงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
4. มีมนษุยสมัพนัธดี์ สภุาพ รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชนก์บัเอสซีจี เคมิคอลส ์และ

สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
5. มีความเป็นอิสระและไม่มีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องที่ตรวจสอบ 

 
จรรยำบรรณ 
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏิบติัหนา้ที่โดยยึดถือตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบดว้ยหลกั 5 ประการ คือ 
1. ความซื่อสตัย ์(Integrity) 
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
3. การรกัษาความลบั (Confidentiality) 
4. ความรูค้วามสามารถ (Competency) 
5. ความโปรง่ใส (Transparency) 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ 
การปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพ  
การตรวจสอบภายใน 
 
กฎบตัรฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 22 ตลุาคม 2564 
 
 ประกำศ ณ วันที ่4 เมษำยน 2565 

 -ลงนามโดย- 

 (นำยวินิจ  ศิลำมงคล) 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเส่ียง 

 


