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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) มีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ “ตัง้มั่นใน 
ควำมเป็นธรรม  มุ่งมั่นในควำมเป็นเลิศ เช่ือมั่นในคุณค่ำของคน และถือมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม ”  
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของจริยธรรมท่ีบริษัทยดึถือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งตอ่เน่ืองมำโดยตลอด  บริษัทได้
ประมวลจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและข้อพึงประพฤติปฏิบตัิของพนกังำน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีได้ถือปฏิบตัิกันอย่ำง
สม ่ำเสมอตลอดมำ แตก่ระจดักระจำยอยูใ่นท่ีตำ่ง ๆ บำงเร่ืองก็ถือเป็นประเพณีสืบทอดกนัมำรวบรวมไว้เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรเรียกวำ่ “จรรยำบรรณ” และประกำศใช้เม่ือปี พ.ศ. 2530 

 กำรมีคณะกรรมกำรตรวจสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรมีบรรษัทภิบำลท่ีดี คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มี
มติก ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ โดยใช้แนวทำงจรรยำบรรณของบริษัทเป็นหลกั ตลอดจน
ได้น ำหลกัเกณฑ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องมำประกอบเป็นส่วนหนึง่ของกฎบตัรฉบบันี ้

1. ขอบเขตหน้าที่ 

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง การก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 
1.1 สอบทำนให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน และส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ทัดเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ  

1.2 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.3 สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง กระบวนกำรท ำงำน กำรควบคมุ กำรก ำกบัดแูล 
ด้ำนกำรปฏิบตังิำน และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมลู
และระบบเครือขำ่ยส่ือสำรท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล 

1.4 สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชนัอย่ำงมีประสิทธิผลสอดคล้องตำมแนวทำง
ของหน่วยงำนก ำกับดูแลต่ำง ๆ เช่น แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(CAC) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ เร่ิมตัง้แต่กำรส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนกัรู้ (Awareness) กำรประเมินควำม
เส่ียง กำรควบคุมภำยใน กำรสร้ำงระบบงำนเชิงป้องกัน กำรรำยงำนกำรกระท ำควำมผิด กำร
ตรวจสอบ จนถึงกำรสอบทำนแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันตำมท่ี
ส ำนกังำนตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว 

1.5 สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรควบคุมและติดตำมกำรปฏิบัติงำน (Compliance) ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

1.6 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน ตำมกรอบแนวทำงกำรควบคุมภำยใน (Internal 
Control Framework: COSO 2013) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและมี
ประสิทธิผลตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกลท่ียอมรับโดยทั่วไป และพิจำรณำ “แบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน” ซึ่งส ำนกังำนตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพ่ือให้
มัน่ใจวำ่บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอ และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 



2/4 
 

1.7 สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก ำหนดมำตรกำรป้องกันภำยในองค์กร  รวมทัง้สอบทำนกระบวนกำร
ภำยในของบริษัทเก่ียวกบักำรแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียน 

1.8 สอบทำนให้มีระบบงำนเชิงปอ้งกนัและเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงำนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบตังิำนให้ดียิ่งขึน้ 

ด้านอ่ืน ๆ 
1.9 พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้หรือเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีผู้สอบบญัชี

ของบริษัท รวมทัง้เสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของผู้สอบบญัชี  

1.10 จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่ง
รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และมีควำมเห็นในเร่ืองตำ่ง ๆ ตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

1.11 สอบทำนและให้ควำมเห็นในกำรปฏิบตัิงำนของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน และประสำนงำนกับ
ผู้สอบบญัชี และจดัให้มีกำรประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

1.12 พิจำรณำอนุมัติแผนงำนตรวจสอบภำยใน งบประมำณ และก ำลงัพลของส ำนกังำนตรวจสอบ
ภำยใน รวมทัง้ให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน 

1.13 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี
และรำยงำนตำ่ง ๆ รวมทัง้สำยกำรบงัคบับญัชำ และสอบทำนให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล 

1.14 สอบทำนให้กรรมกำรตรวจสอบมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยรวม และกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของตนเองเป็นประจ ำทกุปี  

1.15 ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำย  
 

ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำท่ี ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเรียก สั่งกำรให้ฝ่ำยจัดกำร 
หวัหน้ำหน่วยงำนหรือพนกังำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมำให้ควำมเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรตำมท่ีเห็นว่ำ
เก่ียวข้องจ ำเป็น  รวมทัง้แสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำจ ำเป็น
ด้วยคำ่ใช้จำ่ยของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมค ำสั่งของ 
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยตรงต่อผู้ ถือหุ้ น  
ผู้ มีสว่นได้เสียและบคุคลทัว่ไป 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีองค์ประกอบดงันี ้
2.1 กรรมกำรตรวจสอบต้องได้รับแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน และต้องเป็นผู้ ท่ีมี

ควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้
ไมน้่อยกวำ่ 1 คน 

2.3 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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3 คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
ให้กรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรบริษัท ท่ีมีคุณสมบตัิ เป็นกรรมกำรอิสระตำมนิยำมท่ีบริษัท

ประกำศ และภำยใต้ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

4 วาระการด ารงต าแหน่ง 
  ให้กรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยูใ่นต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี  โดยครบก ำหนดออกตำมวำระในวนัประชมุ 

สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ทัง้นีเ้ม่ือครบก ำหนดออกตำมวำระก็อำจได้รับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ตอ่ไปอีกได้  

 นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระดงักลำ่วข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหนง่เม่ือ 
1) ลำออก 
2) ขำดคณุสมบตักิำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรนี ้ 
3) คณะกรรมกำรบริษัทมีมตใิห้พ้นจำกต ำแหนง่ 

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ท ำเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธำนกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้
กำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลำออกไปถึงประธำนกรรมกำรบริษัท 

ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกหรือถกูให้พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งให้บริษัท
แจ้งตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที  ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบท่ีลำออกหรือถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งสำมำรถชีแ้จงถึง
สำเหตดุงักล่ำว ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ส ำนกังำน ก.ล.ต.) และตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ทรำบด้วยก็ได้ 

ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำกต ำแหน่งต้อง
อยู่รักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินงำนต่อไปพลำงก่อน จนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับ
หน้ำท่ี 

ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน  เพ่ือให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบ
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลท่ีเข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำ
วำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 

5. การประชุม 
ให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อยปีละ 4 ครัง้  
ในกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยค ำสัง่ของประธำนกรรมกำรตรวจสอบแจ้งไปยงักรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้น
แตใ่นกรณีจ ำเป็นรีบดว่นจะแจ้งกำรนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกวำ่นัน้ก็ได้  

คณะกรรมกำรตรวจสอบควรจดัให้มีกำรประชมุในเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมขอบเขตหน้ำท่ี 

6. องค์ประชุม 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ

จ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธำน
กรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมำประชุม
เลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

กำรวินิจฉยัชีข้ำดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
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กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้นแตก่รรมกำรตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.1 หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำ

กรรมกำรผู้จดักำร หรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทกระท ำควำมผิดตำมพระรำช 
บญัญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 
308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือมำตรำ 313 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งต้นให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชี
ทรำบภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชี  

7.2 ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(2) กำรทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำร

ตรวจสอบก ำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

 

8. ค่าตอบแทน 
ให้กรรมกำรตรวจสอบได้รับคำ่ตอบแทนตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

 
 

กฎบตัรฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  20 ธนัวำคม 2560 
 
 
 
      ประกำศ ณ วนัท่ี 20 ธนัวำคม 2560 

 

 
 
      (นำยจิรำย ุอิศรำงกรู ณ อยธุยำ)  
        ประธำนกรรมกำร  


