กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จ ำกัด (มหำชน) (บริ ษั ท ) มี อุด มกำรณ์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ คื อ “ตัง้ มั่ น ใน
ควำมเป็ นธรรม มุ่งมั่นในควำมเป็ นเลิ ศ เชื่ อมั่น ในคุณ ค่ำของคน และถื อมั่น ในควำมรับ ผิดชอบต่อสังคม ”
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของจริยธรรมที่บริษัทยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด บริษัทได้
ประมวลจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจและข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิของพนักงำน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ได้ ถือปฏิบตั ิกันอย่ำง
สม่ำเสมอตลอดมำ แต่กระจัดกระจำยอยูใ่ นที่ตำ่ ง ๆ บำงเรื่ องก็ถือเป็ นประเพณีสืบทอดกันมำรวบรวมไว้ เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรเรี ยกว่ำ “จรรยำบรรณ” และประกำศใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2530
กำรมีคณะกรรมกำรตรวจสอบถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรมีบรรษัทภิบำลที่ดี คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ มี
มติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบฉบับนี ้ขึ ้น โดยใช้ แนวทำงจรรยำบรรณของบริ ษัทเป็ นหลัก ตลอดจน
ได้ นำหลักเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องมำประกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของกฎบัตรฉบับนี ้
1. ขอบเขตหน้ าที่
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่ดงั ต่อไปนี ้
ด้ านการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน และการควบคุมภายใน
1.1 สอบทำนให้ มีระบบรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในงบกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น และส่ง เสริ ม ให้ มี ก ำรพัฒ นำระบบรำยงำนทำงกำรเงิ น ให้ ทัด เที ย มกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
1.2 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ หรื อรำยกำรที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.3 สอบทำนให้ บริษัทมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนกำรทำงำน กำรควบคุม กำรกำกับดูแล
ด้ ำนกำรปฏิบตั งิ ำน และด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูล
และระบบเครื อข่ำยสื่อสำรที่มีประสิทธิผล สอดคล้ องตำมมำตรฐำนสำกล
1.4 สอบทำนให้ บริ ษัทมีกระบวนกำรในกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชันอย่ำงมีประสิทธิผลสอดคล้ องตำมแนวทำง
ของหน่วยงำนกำกับดูแลต่ำง ๆ เช่น แนวร่ วมปฏิ บัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
(CAC) สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) และคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริ ตแห่งชำติ เริ่ มตังแต่
้ กำรส่งเสริ มและสร้ ำงควำมตระหนักรู้ (Awareness) กำรประเมินควำม
เสี่ ยง กำรควบคุมภำยใน กำรสร้ ำงระบบงำนเชิ งป้ องกัน กำรรำยงำนกำรกระท ำควำมผิ ด กำร
ตรวจสอบ จนถึ งกำรสอบทำนแบบประเมิ นตนเองเกี่ ยวกั บมำตรกำรต่ อต้ ำนคอร์ รั ปชันตำมที่
สำนักงำนตรวจสอบได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ ว
1.5 สอบทำนให้ บริ ษั ท มี ก ระบวนกำรควบคุม และติ ด ตำมกำรปฏิ บัติ ง ำน (Compliance) ตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ และกฎหมำยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
1.6 สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุม ภำยใน ตำมกรอบแนวทำงกำรควบคุมภำยใน (Internal
Control Framework: COSO 2013) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมี
ประสิ ทธิผลตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกลที่ ยอมรับโดยทั่วไป และพิจำรณำ “แบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน” ซึ่งสำนักงำนตรวจสอบได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ ว เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
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1.7 สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทุจริ ตและกำหนดมำตรกำรป้องกันภำยในองค์กร รวมทังสอบทำนกระบวนกำร
้
ภำยในของบริษัทเกี่ยวกับกำรแจ้ งเบำะแสและกำรรับข้ อร้ องเรี ยน
1.8 สอบทำนให้ มีระบบงำนเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้ กบั หน่วยงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบตั งิ ำนให้ ดียิ่งขึ ้น
ด้ านอื่น ๆ
1.9 พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตังหรื
้ อเลิกจ้ ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่ผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท รวมทังเสนอค่
้
ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และประเมินประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของผู้สอบบัญชี
1.10 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจ ำปี ของบริ ษัท ซึ่ง
รำยงำนดังกล่ำวต้ องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และมีควำมเห็นในเรื่ องต่ำง ๆ ตำม
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
1.11 สอบทำนและให้ ควำมเห็นในกำรปฏิ บตั ิงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน และประสำนงำนกับ
ผู้สอบบัญชี และจัดให้ มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมอย่ำงน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
1.12 พิจำรณำอนุมัติแผนงำนตรวจสอบภำยใน งบประมำณ และกำลังพลของสำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน รวมทัง้ ให้ ควำมเห็น ชอบในกำรแต่ง ตัง้ ถอดถอน โยกย้ ำย หรื อ เลิกจ้ ำงผู้อำนวยกำร
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
1.13 พิจำรณำควำมเป็ นอิ ส ระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
และรำยงำนต่ำง ๆ รวมทังสำยกำรบั
้
งคับบัญชำ และสอบทำนให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล
1.14 สอบทำนให้ กรรมกำรตรวจสอบมี กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยรวม และกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของตนเองเป็ นประจำทุกปี
1.15 ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดหรื อคณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำย
ในกำรปฏิ บัติงำนตำมขอบเขตหน้ ำที่ ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมี อ ำนำจเรี ยก สั่งกำรให้ ฝ่ ำยจัดกำร
หัวหน้ ำหน่วยงำนหรื อพนักงำนของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมำให้ ควำมเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำ
เกี่ ย วข้ อ งจำเป็ น รวมทัง้ แสวงหำควำมเห็น ที่เป็ น อิส ระจำกที่ป รึ ก ษำทำงวิช ำชีพ อื่น ใดเมื่อ เห็น ว่ำจำเป็ น
ด้ วยค่ำใช้ จำ่ ยของบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิ บัติ ง ำนภำยในขอบเขตหน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบตำมค ำสั่ง ของ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท คณะกรรมกำรบริ ษั ท เป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท โดยตรงต่อ ผู้ถื อ หุ้น
ผู้มีสว่ นได้ เสียและบุคคลทัว่ ไป
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 กรรมกำรตรวจสอบต้ องได้ รับแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท
2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน และต้ องเป็ นผู้ที่มี
ควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
ไม่น้อยกว่ำ 1 คน
2.3 ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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3 คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
ให้ กรรมกำรตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมกำรบริ ษัท ที่มี คุณสมบัติ เป็ นกรรมกำรอิสระตำมนิยำมที่บริ ษัท
ประกำศ และภำยใต้ ข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ
4 วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ กรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยูใ่ นตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตำมวำระในวันประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกำหนดออกตำมวำระก็อำจได้ รับ กำรพิจำรณำแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่ง
ต่อไปอีกได้
นอกจำกกำรพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ ำงต้ น กรรมกำรตรวจสอบพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
1) ลำออก
2) ขำดคุณสมบัตกิ ำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ พ้นจำกตำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ ทำเป็ นหนังสือยื่นต่อ ประธำนกรรมกำรบริ ษัท ทังนี
้ ้
กำรลำออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่หนังสือลำออกไปถึงประธำนกรรมกำรบริษัท
ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกหรื อถูกให้ พ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่งให้ บริษัท
แจ้ งตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทังนี
้ ้ กรรมกำรตรวจสอบที่ลำออกหรื อถูกให้ พ้นจำกตำแหน่งสำมำรถชี ้แจงถึง
สำเหตุดงั กล่ำว ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.) และตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทรำบด้ วยก็ได้
ในกรณี ที่กรรมกำรตรวจสอบพ้ นจำกตำแหน่งทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกตำแหน่งต้ อง
อยู่รักษำกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนินงำนต่อไปพลำงก่อน จนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ำรับ
หน้ ำที่
ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำร
บริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทน เพื่อให้ กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้ ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่ำ
วำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ตนแทน
5. การประชุม
ให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อยปี ละ 4 ครัง้
ในกำรเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรื อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยคำสัง่ ของประธำนกรรมกำรตรวจสอบแจ้ งไปยังกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้ น
แต่ในกรณีจำเป็ นรี บด่วนจะแจ้ งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกำหนดวันประชุมให้ เร็วกว่ำนันก็
้ ได้
คณะกรรมกำรตรวจสอบควรจัดให้ มีกำรประชุมในเรื่ องต่ำง ๆ ตำมขอบเขตหน้ ำที่
6. องค์ ประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้ องมีกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรตรวจสอบทัง้ หมดที่คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมำประชุม
เลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
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กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้ นแต่กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ เสียใน
เรื่ องใดไม่มี สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ ำคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ ประชุม ออกเสี ยง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด
7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 หลัง จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับ ทรำบกรณี ที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี พ บพฤติ ก ำรณ์ อัน ควรสงสัย ว่ำ
กรรมกำรผู้จดั กำร หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทกระทำควำมผิดตำมพระรำช
บัญ ญั ติหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ มำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ
308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรื อมำตรำ 313 ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ดำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ สำนักงำน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้สอบบัญชี
7.2 ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีข้ อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำ
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ฯ
หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
หำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรแก้ ไขปรับปรุ งภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมี รำยกำรหรื อกำรกระทำดังกล่ำวต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อตลำดหลักทรัพย์ฯ
8. ค่ าตอบแทน
ให้ กรรมกำรตรวจสอบได้ รับค่ำตอบแทนตำมจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 20 ธันวำคม 2560

ประกำศ ณ วันที่ 20 ธันวำคม 2560

(นำยจิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ)
ประธำนกรรมกำร
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