กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2565
กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดย บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด(มหำชน) เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติง ำนทุกระดับมีค วำมเข้ ำใจเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตลอดจน
อำนำจของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับขององค์กรให้สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิภ ำพ มีกำรพัฒนำปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนให้ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยทำกำรวิเครำะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษำ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงำน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ฝ่ำ ยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำ ที่รับผิดชอบงำนด้ำ นตรวจสอบภำยในขององค์ก ร รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำร โดยมีบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทำนและรำยงำนควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนของข้อมูลทำงกำรเงิน รวมถึงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน กำรประเมินและกำรวัดผล
2. สอบทำนระบบงำนที่อำจมีผลกระทบสำคัญต่ อกำรดำเนินงำนและกำรรำยงำน ว่ำได้มีกำรปฏิบัติที่
สอดคล้องกับนโยบำย แผนงำน และระเบียบปฏิบัติที่วำงไว้ รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเก็บรักษำทรัพย์สิน รวมถึงกำรทดสอบว่ำทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และ
มีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ
4. สอบทำนควำมเพี ย งพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุ ม ภำยในขององค์ ก ร เพื่ อพั ฒนำและ
ปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสมยิ่งขึ้น
5. สอบทำนกำรและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
6. ปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรตรวจสอบภำยใน ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบหรือผู้บริหำร
อานาจ
1. ผู้ตรวจสอบภำยในมีอิสระในกำรตรวจสอบตำมที่เห็นสมควร ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
ตรวจสอบภำยใน
2. ผู้ตรวจสอบภำยในมีสิทธิที่จะขอเข้ำทำกำรตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่ำงๆขององค์กร รวมทั้ง
หนังสือ บัญชี และเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี จดหมำยโต้ตอบ และรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถขอให้ผู้รับตรวจให้ข้อมูลและคำชี้แจงในเรื่องที่ทำกำรตรวจสอบ
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Internal Audit Office Charter
Year 2022
This Internal Audit Office Charter has been adopted by Nation International
Edutainment Public Company Limited so that all employees will have the comprehension of
the purpose, role, duty, responsibility and authority of the Internal Audit Office, including the
operating procedures of the office.
Purpose
The purpose of the Internal Audit Office is to assist the employees at every level to
perform their jobs efficiently and effectively as well as to ensure that the internal control of the
company is appropriate, sufficient and efficient by providing analyses, assessment,
recommendation and counseling to employees in order to improve the operation constantly.
Role, Duty and Responsibility
The Internal Audit Office has duty and responsibility to audit the activities in the
company and report the findings to the Audit Committee and the Management as follows:
1. Review and report the accuracy and completeness of the financial reports, the operating
procedures including the assessment and performance measurement.
2. Review the operating system that may have significant impact on the operation and
report whether they are in compliance with the company’s policy, business plan,
operating procedures and relevant laws.
3. Review whether assets are appropriately safeguarded and verify the assets, as well as
review whether the assets are fully and efficiently utilized.
4. Review the sufficiency and appropriateness of the company’s internal control system in
order to develop and improve the system to be more efficient and appropriate.
5. Review and encourage the development of efficient operating systems to ensure that
they will be improved constantly and continuously.
6. Perform other internal audit activities as assigned by the Audit Committee or the
Management.
Authority
1. The Internal Auditor has freedom to investigate any transaction in accordance with the
General Accepted Internal Audit Practice.
2. The Internal Auditor can investigate all the assets and activities of the company
including accounting books, vouchers, correspondence and relevant reports.
3. The Internal Auditor can ask any employee concerned to provide information and
explanation regarding the audited matter.
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