ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กนอ.

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ จึงได้ตรากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ.๒๕๕๖ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ กนอ. ลงวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๔ และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามประกาศนี้แทน
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑. คานิยาม
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในกฎบัตรนี้
(๑) “กนอ.”
หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๒) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ กนอ.
(๓) “ผู้ว่าการ”
หมายความว่า ผู้ว่าการ กนอ.
(๔) “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ.
(๕) “ผู้บริหาร”
หมายความว่า พนักงานระดับสู ง ๔ ตาแหน่ง นับจาก ผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อานวยการฝ่าย/สานัก หรือตาแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่า
ตาแหน่งดังกล่าว
(๖) “ผู้แทนของผู้บริหาร” หมายความว่า บุคคลที่แสดงให้เห็นได้ว่า เป็นตัวแทนของผู้บริหาร
ขององค์กร อาจเป็นญาติ เพื่อนหรือบุคคลที่ถูกกาหนดเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีความเป็น
อิสระและมีวัตถุประสงค์รวมทั้งการปฏิบัติที่ไม่ใช่ เพื่อประโยชน์ขององค์กรแต่เพื่อผู้บริหารนั้น ๆ หรือ
บุคคลนั้น ๆ
/(๗) ญาติสนิท...

-๒(๗) “ญาติสนิท”
หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้ง
คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น
(๘) “ข้าราชการการเมือง” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับราชการในตาแหน่งข้าราชการการเมือง
ประกอบด้วย นายกรัฐ มนตรี รองนายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การทบวง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การทบวง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภานโยบายแห่งชาติ รองเลขาธิการสภานโยบายแห่งชาติ ผู้ช่วย
เลขาธิการสภานโยบายแห่ ง ชาติ เลขาธิการนายกรัฐ มนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีฝ่ า ย
การเมือง
(๙) “ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง” หมายความว่ า นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิส ภา ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจากนายกรัฐ มนตรีและรอง
นายกรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยรั ฐ สภา ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร รองผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มีรายได้หรืองบประมาณไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑๐) “ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกับ กนอ. ในลักษณะใดดังต่อไปนี้
๑) คู่สมรสของกรรมการ กนอ. กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน
๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ กนอ. กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน
๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่ง กนอ. หรือบุคคล ตามข้อ ๑ ) หรือ ๒ ) เป็นหุ้นส่วน
๔) ห้างหุ้นส่วนจากัด ซึ่ง กนอ. หรือบุคคล ตามข้อ ๑ ) หรือ ๒ ) เป็น หุ้นส่วนจาพวก
ไม่จากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัด
ความรับผิด ที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจากัด
๕) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่ กนอ.หรือบุคคล ตามข้อ ๑ ) หรือ ๒ ) หรือ
ห้างหุ้นส่วน ตาม ๓ ) หรือ ๔ ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
๖) นิติบุคคลที่ กนอ. มีอานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดาเนินงานของ
นิติบุคคล
(๑๑) “ผู้ร่วมดาเนินงาน” หมายความว่า เอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมดาเนินงานใน
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม กับ กนอ.
/(๑๒) ผู้ประกอบกิจการ...

-๓(๑๒) “ผู้ ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ ประกอบกิจการ หรื อ
ผู้ประกอบพาณิชยกรรมที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้ที่ดิน เพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(๑๓)“ผู้สอบบัญชี”
หมายความว่า ผู้ส อบบัญชีรับอนุญาตที่ให้บริการทั้งด้านการสอบ
บัญชีและด้านบริการเกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี เช่น การสอบทานงบการเงิน เป็นต้น
(๑๔) “ผู้สอบบัญชี กนอ.” หมายความว่า สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๕) “ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่
ให้บริการสอบทานงบการเงินของ กนอ. ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
(๑๖) “สอบทาน”
หมายความว่า การทบทวนหรื อตรวจทานการปฏิบั ติง าน วิธี การ
เงื่อนไข เหตุการณ์หรือรายการต่าง ๆ
(๑๗) “ความเห็นที่เป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรี ตาม
ภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในเรื่องนั้น ๆ และไม่ ต้องคานึงถึง
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินหรือตาแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึง
จะเป็น
(๑๘) “หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในของ กนอ.
ข้อ ๒. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนให้ กนอ. มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance)
(๒) เพื่อส่ งเสริ มให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน และทาให้การดาเนินงานของ กนอ.
บรรลุผลในเรื่องระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี การตรวจสอบภายใน และ
การกากับดูแลที่มีความเป็นอิสระ ยุติธรรม สามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเสนอแนะการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน และเพื่ อ ให้ มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั น อย่ างสม่ าเสมอระหว่ า ง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
(๓) เพื่ อเสริ มสร้ างคุณภาพและแสดงความน่าเชื่อถื อของรายงานทางการเงิ นรวมทั้งความ
เหมาะสมของหลั ก การและนโยบายทางการบั ญ ชี มี ก ารสอบทานรายงานการเงิ น ก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเป็นการเสริมสร้างให้ผู้สอบบัญชีดารงความเป็นอิสระ
(๔) เพื่อติดตามดูแล และให้มี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และนโยบาย ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
/ข้อ ๓. คุณสมบัติ...

-๔ข้อ ๓. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
(๑) ต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการ และเป็นกรรมการที่ไม่มีหน้าที่ บริหาร หรือไม่เป็น
อนุกรรมการที่มีอานาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร หรือการปฏิบัติงานของ กนอ.
(๒) มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เป็นอิสระและเที่ยงธรรม
(๓) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(๔) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
(๕) มี ความเข้าใจหลั ก การบริห ารที่ ดี มีวิ จารณญาณและทั กษะในการตัดสิ นใจ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา ตั้งคาถามตรงประเด็น รวมทั้งตีความและประเมินผลของคาตอบที่ได้รับอย่างเหมาะสม
(๖) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
(๗) มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ในการหารือและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
(๘) ไม่เป็นข้าราชการประจาที่ดารงตาแหน่งในกระทรวงอุตสาหกรรม
(๙) ไม่เป็นข้าราชการทางการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ที่ปรึกษาทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่ว่า
จะได้รับผลตอบแทนโดยตรงหรือไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรงจากพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจาจาก กนอ.
ผู้เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อกรรมการตรวจสอบหรือภายในระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
๑๑) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กนอ. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบหรือภายในระยะเวลา ๑ ปี ก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
๑๒) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสของกรรมการ กนอ. ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของ กนอ. หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ กนอ.มีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดาเนินงานของบริษัท
(๑๓) มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร
(๑๔) เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถอุทิศเวลา และความคิด เห็ นอย่า งเพีย งพอในการปฏิ บัติงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ
/(๑๕) ไม่ดารง...

-๕(๑๕) ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบในองค์กรอื่นเกินกว่า ๓ แห่ง ในเวลาเดียวกัน และ
ต้องไม่ดารงตาแหน่งในคณะอนุกรรมการอื่นมากจนทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีหรือการบริหารการเงิน
หรื อ เคยปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การเงิ น หรื อ การบั ญ ชี ห รื อ มี คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ช าชี พ ด้ า นการบั ญ ชี หรื อ
ประสบการณ์อื่นที่ใกล้เคียง กรรมการตรวจสอบคนอื่น ควรมีความรู้ด้านอื่ นที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ
กฎหมาย เป็นต้น และกรรมการตรวจสอบทุกคนจาเป็นต้องมีความสามารถในการอ่านและเข้าใจงบ
การเงินขั้นพื้นฐานของ กนอ.
ข้อ ๔. ความเป็นอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. จะต้องแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย โดยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตาแหน่งหน้าที่ และไม่ตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ และไม่มีสถานการณ์ ใด ๆ ที่สามารถบังคับให้กรรมการ
ตรวจสอบไม่แสดงความเห็นตามที่ควรจะเป็น
ความเป็นอิสระสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานคณะกรรมการ ต้องไม่เป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
(๒) ไม่เป็นญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกับผู้บริหารของ กนอ.
(๓) ไม่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ กนอ.
(๔) ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจาจาก
กนอ. ผู้เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดารงตาแหน่งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบหรือภายในระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
(๕) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กนอ. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบหรือภายในระยะเวลา ๑ ปี ก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
(๖) ไม่เป็นลูกค้า หรือผู้ขายสินค้าหรือบริการรายใหญ่ให้กับ กนอ.
(๗) ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการดาเนินการใดที่ทาให้หรืออาจทาให้ความสามารถใน
การทาหน้าที่ของกรรมการอิสระด้อยลงไป เช่น กรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการ กนอ.
ผู้บริห าร หรือเจ้าหน้าที่ของ กนอ. ไม่ว่าจะด้วยความคุ้นเคย เกรงใจ หรือด้วยเหตุอื่น ใดที่ทาให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นจนทาให้เกิดกรณีดังต่อไปนี้
ก. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
/ข. ยอมรับ...

-๖ข. ยอมรับหรือกระทาการใด ๆ ที่ไม่ควรกระทาและทาให้ กนอ. เสียหายหรือเสีย
ประโยชน์ที่ควรจะได้รับ
ค. ไม่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานอย่างตรงไปตรงมา
ง. ขาดการประสานงาน ขอคาแนะนา หรือความร่วมมือกับกรรมการ ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่ของ กนอ.
(๘) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย ๒ ใน ๓
หมวดที่ ๒
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ ๕. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนิน การหรื อตรวจสอบในเรื่ องต่า ง ๆ ที่อยู่
ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ และอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ในกรณีไม่ใช่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เพื่อนาเสนอให้
คณะกรรมการอนุมัติ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
(๒) พิจารณาตัดสินในกรณีที่ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน
(๓) พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดาเนินการให้กับ กนอ.
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นร่วมกับผู้ว่าการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กาหนด
ค่ า ตอบแทน และพิ จ ารณาความดี ค วามชอบของหั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอ บภายในก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๕) พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบของพนักงานในสังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึง ให้ความเห็นชอบงบประมาณในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน เช่น การพัฒ นาและฝึ กอบรม การจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือช่ว ยในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นต้น ก่อนนาเสนอ ผู้ว่าการ เพื่อดาเนินการ
(๖) พิจารณา อนุมัติ กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน และแผน ปฏิบัติการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าการแล้ว
(๗) สอบทานคู่มือการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่ออนุมัติ
(๘) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คาแนะนาหรือช่วยในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของ กนอ.
(๙) ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
/(๑๐) ประชุม...

-๗(๑๐) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
(๑๑) พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(๑๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกากับ
ดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(๑๓) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ กนอ.
ข้อ ๖. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการ กนอ.เกี่ยวกับ
การกากับดูแล การควบคุมภายในทุกด้าน ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสาคัญในประเด็นต่อไปนี้
(๑) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๑) ประเมินว่าผู้บริหารได้กาหนดกรอบและแนวทางในการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสื่อสารเกี่ยวกับความสาคัญของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับบุคลากรทุกคนใน กนอ. รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
๒) หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงานในการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งส่วนที่เป็นการดาเนินงาน
โดยทั่วไป และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล
และระบบคอมพิวเตอร์ แผนรองรับกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในจะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกั บ กนอ. ได้ และมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจของ กนอ.
อยู่ตลอดเวลา
๓) ติดตามการปรับปรุ งแก้ไขของผู้บริห ารตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
(๒) ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล รายงานทางการเงินประจาปี
รวมทั้ ง ค าอธิ บ ายในรายงานทางการเงิ น เกี่ ย วกั บ ฐานะทางการเงิ น การบั ญ ชี และการรายงาน
กระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
๑) รายงานทางการเงินประจาปี
๑.๑ สอบทานประเด็นทางการบัญชีและการรายงานที่สาคัญที่องค์กรวิชาชีพและ
องค์กรกากับดูแลประกาศใช้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน
/๑.๒ สอบทาน...

-๘๑.๒ สอบทานรายงานทางการเงินประจาปี และพิจารณาความครบถ้วนและ
น่าเชื่อถือ และประเมินว่ารายงานทางการเงินได้ใช้หลักการบัญชีที่ถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่
๑.๓ สอบทานรายงานประจาปีในส่วนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นของผู้
บริหารว่ามีความเพียงพอและสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับ กนอ. และ
การดาเนินธุรกิจของ กนอ. หรือไม่
๑.๔ สอบทานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และรายการปรับปรุงต่าง ๆ
ทั้งก่อนและหลังการตรวจสอบ
๒) การเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล
๒.๑ สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสรุปข้อมูลเบื้องต้นและผลการดาเนินงานระหว่าง
กาลทีผ่ ู้บริหารจัดทาขึ้นนั้นมีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด
๒.๒ สอบทานขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ในการสอบทานข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล
๒.๓ รวบรวมคาอธิบายจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีว่ามีการปฏิบัติตามหลัก
การบัญชีอย่างสม่าเสมอ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
(๓) ความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและประเด็นทางด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน
๑) สอบทานระบบการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการตรวจสอบของ
ผู้บริหาร การติดตามผลเกี่ยวกับการกระทาทุจริต หรือความผิดปกติทางการบัญชี
๒) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของ กนอ. อย่างมีนัยสาคัญ หรือความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของ กนอ.
๓) รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๔) พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานทางการเงิน
๕) สอบทานรายงานการตรวจสอบของ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๔) ความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
๑) สอบทานการดาเนินการในการจัดทาหลักจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร
/๒) ประเมิน...

-๙๒) ประเมินว่าคณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้
ความสาคัญกับหลักจรรยาบรรณหรือไม่
๓) สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
๔) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณจากผู้บริหารให้เป็นปัจจุบันเสมอ
(๕) ความรับผิดชอบอื่น ๆ
๑) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรืออานาจหน้าที่ไปจากที่กาหนดไว้ในกฎบัตร และเสนอคณะกรรมการ กนอ.
เพื่ออนุมัติ
๒) สอบทานการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กนอ. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กนอ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓) ทาหน้าที่ในการกากับดูแลตามที่คณะกรรมการ กนอ. ร้องขอ
๔) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามความจาเป็น
๕) ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง (Self – Assessment) ทุกปี และ
รายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ กนอ. ทราบ
หมวดที่ ๓
องค์ประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๗. คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบหนึ่งคนและกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คนและให้หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
ข้อ ๘. วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ กนอ. มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ กนอ.
ข้อ ๙. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ครบตามวาระ
(๒) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
(๓) ตาย
/(๔) ลาออก...

-๑๐(๔) ลาออก
(๕) ถูกถอดถอนโดยการประเมินผลงาน หรือขาดความเป็นอิสระตามนัยที่บัญญัติ
ไว้ในกฎบัตร
(๖) ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุด หรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทาด้วยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย
ในกรณี ก รรมการตรวจสอบประสงค์ จ ะลาออกก่อ นครบวาระการดารงต าแหน่ ง กรรมการ
ตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมการ ล่วงหน้า ๑ เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการ ได้พิจารณา
แต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
หมวดที่ ๔
การประชุม
ข้อ ๑๐. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประชุมร่วมกัน อย่างน้อยไตรมาส ละ ๑ ครั้ง โดยให้เลขานุการเป็น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓
กรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง หากไม่สามารถมาประชุมด้วย
ตนเองได้อาจใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่อต่างๆ ถ้าประธานกรรมการตรวจสอบไม่เข้าร่วมประชุม ให้
กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๑. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่งนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ กนอ. โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการ
กนอ. โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของค่าตอบแทน
ดัง กล่ า ว และให้ เ ลขานุ ก ารได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในลั ก ษณะเหมาจ่ า ยเป็น รายเดื อ นเท่า กั บ กึ่ งหนึ่ ง ของ
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ข้อ ๑๒. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็น และออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
/ข้อ ๑๓. ในการประชุม...

-๑๑ข้อ ๑๓. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ บริหาร ผู้ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้ อ ๑๔. จั ด ท าแผนประจ าปี แ ละตารางเวลาส าหรั บ การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ข้อ ๑๕. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจัดทาวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
ข้อ ๑๖. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมควรจัดเตรียมและส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
การล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
ข้อ ๑๗. จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง
หมวดที่ ๕
การรายงาน
ข้อ ๑๘. การรายงานต่อคณะกรรมการ
จัดทารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรระบุกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนาเสนอ
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุ ป กิ จ กรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
ข้อ ๑๙. การรายงานต่อผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการตรวจสอบจะต้องลงนามในรายงานสรุปกิจกรรมพร้อมทั้งเปิดเผยขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจสอบที่นาเสนอไว้ในรายงานประจาปี (Annual Report)
ข้อ ๒๐. การรายงานต่อองค์กรกากับดูแล
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี ลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ กนอ.พร้อมส่งสาเนารายงานประจาปี เสนอต่อกระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีบัญชีของ กนอ.
/ข้อ ๒๑. รายงาน...

-๑๒ข้อ ๒๑. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ กนอ.
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(๑) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๒) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
(๓) การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของคณะกรรมการ กนอ.
หากคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร กนอ. ไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่ง
ต่อกระทรวงการคลัง
หมวดที่ ๖
ความสัมพันธ์กับหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร
ข้อ ๒๒. หน่วยตรวจสอบภายใน
(๑) คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและเห็นชอบกฎบั ตรของหน่ว ยตรวจสอบภายในเป็น
ประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถเข้าถึง
หน่วยตรวจสอบภายในได้ โดยไม่มีข้อจากัดและสนับสนุนให้มีการสอบทานกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
(๒) คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและอนุมัติ แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ซึ่งแผนนี้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของ กนอ. อย่างชัดเจน นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
ต้อง สอบทาน
๑) แผนการตรวจสอบ ๓ – ๕ ปี
๒) บทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในในการสนับสนุนกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงของ กนอ.
๓) ความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรหน่วยตรวจสอบภายใน
๔) ความเห็นของผู้รับตรวจ
/(๓) หน่วยตรวจสอบ...

-๑๓(๓) หน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
ที่กาหนดไว้และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจาทุกปี
(๔) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประเมินคุณภาพจากบุคคลภายนอก และ
พิจารณาผลการประเมิน ภายหลังการประเมินคุณภาพ ให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นประจาอย่างน้อยทุก ๕ ปีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานดัชนีวัดผลงาน (Key
Performance Indicators) ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ ๒๓. ผู้สอบบัญชี
(๑) คณะกรรมการตรวจสอบหารื อ แผนการสอบบั ญ ชี ความเพี ย งพอและเหมาะสมของ
ทรัพยากรและความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี
(๒) สอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้ สอบบัญชีและหน่ว ย
ตรวจสอบภายใน
(๓) หารือข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
(๔) กระตุ้นให้เกิดการหารืออย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับผู้สอบบัญชี
(๕) ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับคุณภาพของหลักการบัญชีและแนวทางการบันทึกบัญชี
ที่ใช้
ข้อ ๒๔. ผู้บริหาร
เนื่องจากประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับการประสานงานกับ
ผู้บริหาร ฉะนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารจึงควรมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการตรวจสอบจะเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมนั้น ๆ
(๒) คณะกรรมการตรวจสอบติดตามแนวทางที่ ผู้บริหารดาเนินการต่อข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายใน
(๓) คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทา
แผนตรวจสอบภายใน
(๔) ผู้บริหาร จัดทาสรุปความเสี่ยงสาคัญและนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยใน
การวางแผนการตรวจสอบภายใน
/(๕) จัดให้มี...

-๑๔(๕) จั ด ให้ มี ว าระประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห าร อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแลกิจการ ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี)
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

