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กฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน 
 

1. วัตถุประสงค ์
กฎบตัรของส านกัตรวจสอบภายในฉบบันี ้จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อก าหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตังิาน 

อ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของส านกัตรวจสอบภายในของบริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ซึง่
รวมถึงส านกัตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ เอง และผูท้ี่บรษัิทฯ วา่จา้งจากภายนอกใหท้ าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายในของ
บริษัทฯ) เพื่อใหก้รรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ มีความเขา้ใจเก่ียวกบั
วตัถุประสงค ์ขอบอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเพื่อให้ส  านัก
ตรวจสอบภายในใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน และท าหนา้ที่ในการสอบทานระบบบริหารจดัการภายในของบริษัทฯ 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ไดด้  าเนินงานตามวตัถปุระสงค ์และบรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้  เพื่อใหก้ารตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัิตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อใหส้  านกัตรวจสอบภายในสามารถสนบัสนุนการก ากับดแูล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และสามารถสนบัสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อ
องคก์ร 
  
2. ค านิยาม 

“การตรวจสอบภายใน” คือ กิจกรรมการใหค้วามเช่ือมั่นและการใหค้  าปรกึษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อ
เพิ่มคุณค่าและปรบัปรุงการด าเนินงานขององคก์ร และช่วยใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ดว้ยการประเมินและปรบัปรุง
ประสทิธิผลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ การก ากบัดแูลอยา่งเป็นระบบและเป็นระเบียบ 

 
3. ภารกิจ 
 ส านกัตรวจสอบภายในมีภารกิจในการใหค้วามเช่ือมั่นและใหค้  าปรกึษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมแก่ฝ่าย
บริหาร เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ มีความโปรง่ใส ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และมีการควบคมุที่ดี และ
เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบขอ้มลูที่เช่ือถือได ้รวมทัง้ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัที่ส  าคญั 
ตลอดจนสง่เสริมใหม้ีการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่าและปรบัปรุงการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ  

ทัง้นี ้ส  านักตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้ดว้ยการประเมินและปรบัปรุงความมี
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ โดย
ใชว้ิธีการอยา่งเป็นระบบและมีแบบแผน โดยภารกิจส าคญัของส านกัตรวจสอบภายใน มีดงันี ้
3.1 เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจดัการ ในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ

หนว่ยงานตา่งๆ ของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม 
3.2 เพื่อประเมินความเพียงพอ ประสทิธิภาพ และประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในการบรหิารความเสีย่งการ

ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม รวมทัง้วิเคราะหใ์หค้วามเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ หรือ
ค าปรกึษาอยา่งเป็นอิสระเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจไดว้า่ 
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- การด าเนินงานเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินและการบญัชีมีความนา่เช่ือถือ (Reliability) ถกูตอ้ง (Accurate) 
และรวดเร็วทันเวลา ( In-Time) รวมทั้งการบริหารงานมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) 

- การบริหารจัดการมีการถือปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ปฏิบตัิตามแผนการปฏิบตัิงาน และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานตามที่ก าหนดไว ้

- มีระบบปอ้งกนัและดแูลรกัษาทรพัยส์นิ 
3.3 เพื่อเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการท างานของหนว่ยงานตา่งๆ ในบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ดงันี ้

- เสรมิสรา้งระบบการปฏิบตัิงาน เพิ่มความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
- น าเสนอวิธีการเพื่อปอ้งกนัการด าเนินงานท่ีอาจผิดกฎหมาย การรั่วไหลหรอืการทจุรติตา่งๆ 

 
4. สายบังคับบัญชา 
4.1 ส านักตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผูอ้  านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็น

ผูบ้รหิารสงูสดุของส านกัตรวจสอบภายใน โดยจะมอบหมายใหผู้อ้ื่นควบคมุดแูลแทนมิได ้อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ 
สามารถวา่จา้งบคุคลภายนอกใหท้ าหนา้ที่หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ได้  

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูอ้  านวยการส านักตรวจสอบภายใน หรือบุคคลภายนอกที่ด  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบถายใน ตาม
นโยบายงบประมาณ และระเบียบของบรษัิทฯ 

4.3 ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายในเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน รวมถึง
พิจารณาความดีความชอบและผลตอบแทนของเจา้หนา้ที่ในส านกัตรวจสอบภายใน ตามนโยบายงบประมาณ 
ระเบียบของบริษัทฯ และน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอต่อประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ เพื่อด าเนินการ 

4.4 ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายในเป็นผูจ้ดัท าและเสนองบประมาณที่ใชใ้นการจดัท าแผนงานการตรวจสอบ
ประจ าปีไปยงัฝ่ายบรหิาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

5. ขอบเขตการปฏิบัตงิาน 
 ส านกัตรวจสอบภายในมีขอบเขตการปฏิบตัิงานเพื่อใหแ้น่ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน และกระบวนการก ากบัดูแลกิจการของบรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีขึน้อยา่งพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่
วางไวใ้นเรือ่งดงันี ้
5.1 มีการระบปัุจจยัความเสีย่ง ประเมินความเสีย่ง และบรหิารความเสีย่งไวอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2 ขอ้มลูทางดา้นการเงิน การบรหิารและการด าเนินงานไดจ้ดัท าขึน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัเวลา 
5.3 การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการปฏิบตัิงานของพนกังานเป็นไปตามระเบียบ นโยบาย กฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5.4 มีการจดัหาทรพัยากรและทรพัยส์นิอยา่งมีประสทิธิภาพ และการเก็บรกัษามีการควบคมุดแูลอยา่งเพียงพอ 
5.5 การใชท้รพัยากรและทรพัยส์ินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทัง้มิใหเ้กิดการทจุริตหรอื

คอรปัชั่น 
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5.6 ประเมินความถกูตอ้งเช่ือถือไดแ้ละเพียงพอของระบบงานตา่งๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ ใหม้ีการควบคมุภายในท่ีรดักมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

5.7 สงัเกตการณ ์ตรวจสอบ หรือสอบทานงานต่างๆ ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ในการหาขอ้ผิดพลาดในการปฏิบตัิงานหรือ
ประเด็นทจุรติตา่งๆ 

5.8 แผนงาน โครงการ และวตัถปุระสงค ์ไดด้  าเนินการบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้
5.9 มีการปรบัปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องในทกุกระบวนการและกิจกรรมการควบคมุ 
5.10 หากความเป็นอิสระถกูกระทบทัง้โดยขอ้เท็จจรงิหรอืโดยพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็น ผูต้รวจสอบภายในตอ้งเปิดเผย

รายละเอียดของผลกระทบใหร้ายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ 
 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ผูต้รวจสอบภายในรบัผิดชอบงานดา้นตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ตามขอ้ก าหนดและนโยบายของบรษัิทฯ โดย

มีรายละเอียดของหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้
6.1 ก าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย ขอบเขตความรบัผิดชอบ และแนวทางการปฏิบตัิงานของส านกัตรวจสอบ  
6.2 วางแผนการตรวจสอบระยะยาว จดัท าและปรบัปรุงแผนตรวจสอบภายในประจ าปี โดยพิจารณาจากปัจจยัเสี่ยง 

(Risk-based Methodology) พรอ้มทัง้จดัท าแผนอตัราก าลงัและแผนงบประมาณประจ าปีของส านกัตรวจสอบ
ภายใน เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนมุตัิ และแจง้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเพื่อทราบ 

6.3 ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร
ระดบัสงูเช่ือมั่นวา่กิจกรรมตา่งๆ ไดม้ีการควบคมุภายในอยา่งเพียงพอและเหมาะสมที่จะบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีควบคมุได ้

6.4 ด าเนินการตรวจสอบกระบวนการท างานตา่งๆ ใหบ้รรลตุามแผนที่วางไว ้รวมทัง้โครงการพิเศษที่ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรอื ฝ่ายบรหิารมอบหมายใหด้ าเนินการ 

6.5 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถกูตอ้งตรงตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น 
แนวทางปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมาย และขอ้ก าหนดของหนว่ยงานก ากบัดแูล 

6.6 รายงานผลการตรวจสอบและความคืบหนา้ของการปฏิบตัิงานเทียบกบัแผนงานที่วางไว ้พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ
ตอ่หนว่ยตรวจรบัเพื่อใหป้รบัปรุงแกไ้ข รวมถึงใหข้อ้มลูเชิงวเิคราะห ์ประเมินผล ขอ้เสนอแนะ ค าปรกึษาตอ่บรษัิท
ฯ ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะการรายงานเก่ียวกบัความเพียงพอ 
และประสิทธิผลของการควบคมุภายใน ทัง้การบญัชี การเงิน และการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานของบริษัทฯ 
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

6.7 ติดตามผลการตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจวา่ผูร้บัผิดชอบไดด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขระบบงานตามที่ไดเ้สนอแนะ 
6.8 สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน และใหข้อ้มลูที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารใน

สว่นท่ีเก่ียวเนื่องกบังานตรวจสอบ และกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 
6.9 ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน า สอบทาน และเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงการควบคมุภายใน การบริหารความ

เสีย่ง และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี แก่ผูบ้รหิารและหนว่ยงานท่ีรบัการตรวจสอบ 
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6.10 พฒันาบคุลากรของส านกัตรวจสอบภายในใหม้ีความรู ้ทกัษะ ความช านาญและความสามารถอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้ดา้นวิชาชีพและธุรกิจอย่างพอเพียง รวมทัง้สนบัสนนุใหม้ี Professional 
Certification ที่เก่ียวขอ้ง 

6.11 ประสานงานกับหน่วยงานที่ท  ากิจกรรมตรวจสอบอื่นๆ เช่น ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เพื่อใหก้ารตรวจสอบงบ
การเงินบรรลตุามวตัถปุระสงค ์รวมถึงองคก์รก ากบัดแูลอื่นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
มากขึน้ และลดความซ า้ซอ้นในการปฏิบตัิงาน 

6.12 ใหข้อ้มูลในเรื่องกฎเกณฑ ์กฎหมาย และประเด็นอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของบริษัทฯ และ

จดุออ่นท่ีมีความเสีย่งตอ่การด าเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบรหิาร 

6.13 เขา้รว่มการประชมุกบัผูบ้รหิารในเรือ่งส  าคญั 

6.14 ด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรอื
ฝ่ายบรหิาร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปีที่วางไว ้

 
7. อ านาจในการตรวจสอบ 
 ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน และพนกังานของส านกัตรวจสอบภายในทกุระดบัไดร้บัอนมุตัิและมีอ านาจ
ในการเขา้ถึงขอ้มลู ระบบงาน และบคุลากรของบริษัทฯ ในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามความจ าเป็น
และเหมาะสม ดงันัน้ ผูบ้ริหารทุกระดบัของบริษัทฯ มีหนา้ที่ในการช่วยสนบัสนุนใหก้ารปฏิบตัิงานของส านกัตรวจสอบ
ภายในบรรลตุามหนา้ที่ วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบ และประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 
 ในกรณีมีเหตอุนัควร ใหผู้อ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน จัดจา้งผูเ้ช่ียวชาญงานดา้นตรวจสอบภายในจาก
นอกองคก์ร มาปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในบรษัิทฯ ทัง้นี ้การจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตัิงานทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

เอกสารและขอ้มลูใดๆ ซึ่งส  านกัตรวจสอบภายในไดม้าหรือรบัรูจ้ากการตรวจสอบจะถกูรกัษาไวเ้ป็นความลบั
และไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูม้ีอ  านาจที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืบงัคบัใหต้อ้งเปิดเผย 
 
8. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 พนักงานของส านักตรวจสอบภายในทุกระดับจะด ารงตน ประพฤติ ปฏิบัติ ยึดมั่นในระเบียบ นโยบายของ 
บรษัิทฯ และยดึปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้ง 
 
9. ความเป็นอิสระ 
9.1 ผูอ้  านวยการส านักตรวจสอบภายในรายงานเรื่องเก่ียวกับการบริหาร (Administrative) ในส านักตรวจสอบ

ภายในตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และรายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
9.2 กิจกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ตอน ระยะเวลา เนือ้หาของรายงาน ตอ้งเป็นอิสระจากอิทธิพลอื่น

ใด เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ บรรลเุปา้หมาย และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่
วางไว ้
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9.3 ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน และพนกังานของส านกัตรวจสอบภายในทกุระดบั ไม่ควรไดร้บัมอบหมาย
ใหไ้ปช่วยปฏิบตัิงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน และตอ้งมีความเป็นอิสระ และไม่มีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นกิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่เป็นไปดว้ยความเที่ยงธรรม รวมทัง้ ตอ้ง
ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบ เพื่อใหค้วามเช่ือมั่นในกิจกรรมที่ตน (ผูต้รวจสอบภายใน) เคยท าหนา้ที่บริหาร หรือมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในระยะเวลา 1 ปีก่อนการตรวจสอบ และในกิจกรรมใดๆ ที่ผู้อ  านวยการตรวจสอบเห็นว่ามี
ผลกระทบตอ่ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมของผูต้รวจสอบภายใน 

9.4 ผูต้รวจสอบภายในตอ้งเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบที่มีต่อความเป็นอิสระความเที่ยงธรรม และเปิดเผย
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์ดยรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนการปฏิบตัิงานตรวจสอบ เพื่อใหค้วามเช่ือมั่น 
การตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน และการตรวจสอบกรณีมีขอ้สงสยัวา่อาจเกิดการทจุรติ 

9.5 หากบุคคลภายนอกหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบ เพื่อใหค้วามเช่ือมั่นการตรวจสอบข้อ
รอ้งเรยีน และการตรวจสอบกรณีมีขอ้สงสยัวา่อาจเกิดการทจุรติ ตอ้งเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ
ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของงานใหช้ดัเจน 
 

10. การรายงาน และการตดิตามผลการตรวจสอบ 
10.1 ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายมีหนา้ที่จดัเตรียมและออกรายงานการตรวจสอบ

ภายในแต่ละเรื่องใหก้ับผู้บริหารของฝ่ายที่ร ับการตรวจสอบ และจัดส่งส าเนารายงานการตรวจสอบให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ทัง้นี ้การรายงานผลการตรวจสอบดงักลา่วขา้งตน้ ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายในหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย
อาจสรุปค าชีแ้จงหรือแนวทางการแกไ้ขของผูร้บัการตรวจสอบเก่ียวกบัประเด็นสิ่งที่ตรวจพบ ขอ้เสนอแนะของผู้
ตรวจสอบไว ้รวมทัง้ ก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขใหแ้ลว้เสร็จ และค าชีแ้จงอื่นๆ ส าหรบั
ขอ้เสนอแนะใดๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบไุว ้

10.2 จัดท าและน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบ สรุปประเด็นส าคัญที่พบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเพื่อทราบ 

10.3 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

10.4 ในกรณีที่ส  านกัตรวจสอบภายในพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีการปฏิบตัิงาน 
ประกาศ และค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหผู้อ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายในพิจารณา
และรายงานพรอ้มความเห็นตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และแจง้ตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารตอ่ไป 

10.5 ในกรณีทีส่  านกัตรวจสอบภายในพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่ มีรายการหรอืการกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างรา้ยแรง การขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ารทจุริตหรือมีรายการผิดปกติหรือ
ความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน ใหผู้อ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายในพิจารณาและรายงาน
พรอ้มความเห็นตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารทนัทีเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ตอ่ไป 

10.6  พนกังานส านกัตรวจสอบภายในทกุระดบัมีหนา้ที่ในการติดตามผลการตรวจสอบในประเด็นสิ่งที่ตรวจพบและ
ขอ้เสนอแนะตา่งๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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11. การประเมินคุณภาพ 
11.1 ส านกัตรวจสอบภายในตอ้งจัดใหม้ีการประเมินคุณภาพของผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบจากหน่วยรบัตรวจ 

ภายหลงัปิดการตรวจสอบทกุครัง้ เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขระบบใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้  
11.2 ส านักตรวจสอบภายในต้องจัดใหม้ีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี ตามแบบที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางปฏิบตัิที่ดีและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ั่น 
ใจวา่การปฏิบตัิงานของส านกัตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลตามที่ก าหนดไวแ้ละ
รายงานผลการประเมินปัญหาและอปุสรรครวมทัง้แผนการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

11.3 ส านักตรวจสอบภายในตอ้งจัดใหม้ีการประเมินคุณภาพดา้นการบริหาร และการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญที่มีความรูแ้ละมีความเป็นอิสระจากภายนอกบรษัิทฯ ก าหนดใหม้ีขัน้อยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี และน าเสนอ
รายงานผลการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบ 
 
กฎบัตรของส านกัตรวจสอบภายในฉบับนีไ้ดร้บัอนุมตัิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2562  

เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 9 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
 
 

 
(นายวิทรู เจียกเจิม) 

ประธานกรรมการบรษัิทฯ 
บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 


