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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 
 
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจ คือ “ตั 'งมั)นใน 
ความเป็นธรรม  มุ่งมั)นในความเป็นเลิศ เชื)อมั)นในคุณค่าของคน และถือมั)นในความรับผิดชอบต่อสังคม”  
ซึ)งเป็นสว่นหนึ)งของจริยธรรมที)บริษัทยดึถือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื)องมาโดยตลอด  บริษัทได้
ประมวลจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและข้อพึงประพฤติปฏิบตัิของพนกังาน ซึ)งเป็นสิ)งที)ได้ถือปฏิบตัิกันอย่าง
สมํ)าเสมอตลอดมา แตก่ระจดักระจายอยูใ่นที)ตา่ง ๆ บางเรื)องก็ถือเป็นประเพณีสืบทอดกนัมารวบรวมไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเรียกวา่ “จรรยาบรรณ” และประกาศใช้เมื)อปี พ.ศ. 2530 
 การมีคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นส่วนหนึ)งของการมีบรรษัทภิบาลที)ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี
มติกําหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันี 'ขึ 'น โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลกั ตลอดจน
ได้นําหลกัเกณฑ์และกฎหมายที)เกี)ยวข้องมาประกอบเป็นส่วนหนึ)งของกฎบตัรฉบบันี ' 

1. ขอบเขตหน้าที' 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที)ดงัตอ่ไปนี ' 
ด้านการกาํกับดูแล การบริหารความเสี'ยง การกาํกับดูแลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 

1.1 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  

1.2 พิจารณารายการที)เกี)ยวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)งสินทรัพย์ หรือรายการที)อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.3 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี)ยงกระบวนการทํางาน การควบคมุ การกํากบัดแูล 
ด้านการปฏิบตัิงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั)นคงปลอดภยัของข้อมลู
และระบบเครือขา่ยสื)อสารที)มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

1.4 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการตอ่ต้านคอร์รัปชนัสอดคล้องตามแนวทางของ หน่วยงาน
กํากับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล เ ริ) มตั 'งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ 
(Awareness) การประเมินความเสี)ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการ
สอบทานแบบประเมินตนเองเกี)ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัตามที)สํานกังานตรวจสอบได้
ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื)อให้มั)นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชั)น
ตามที)ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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1.5 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคมุและตดิตามการปฏิบตังิาน (Compliance)ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท 

1.6 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคมุภายใน (Internal 
Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที)เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที)ยอมรับโดยทั)วไป และพิจารณา “แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ซึ)งสํานกังานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื)อให้
มั)นใจวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที)เพียงพอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

1.7 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทจุริตและกําหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร  รวมทั 'งสอบทานกระบวนการ
ภายในของบริษัทเกี)ยวกบัการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

1.8 สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงานเพื)อเพิ)มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานให้ดียิ)งขึ 'น 

ด้านอื'น ๆ 

1.9 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั 'งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ)งมีความเป็นอิสระเพื)อทําหน้าที)ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท รวมทั 'งเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบญัชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของผู้สอบบญัชี  

1.10 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ)ง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื)องตา่ง ๆ ตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

1.11 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตัิงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ
ผู้สอบบญัชี และจดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั 'ง 

1.12 พิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกําลงัพลของสํานกังานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั 'งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั 'ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้ อํานวยการ
สํานกังานตรวจสอบภายใน 

1.13 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตัิหน้าที)
และรายงานตา่ง ๆ รวมทั 'งสายการบงัคบับญัชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

1.14 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรวม และการประเมินผลการปฏิบตังิานของตนเองเป็นประจําทกุปี  

1.15 ปฏิบตักิารอื)นใดตามที)กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย  
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ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก สั)งการให้ฝ่ายจัดการ 
หวัหน้าหน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทที)เกี)ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที)เห็นว่า
เกี)ยวข้องจําเป็น  รวมทั 'งแสวงหาความเห็นที)เป็นอิสระจากที)ปรึกษาทางวิชาชีพอื)นใดเมื)อเห็นว่าจําเป็นด้วย
คา่ใช้จา่ยของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที)และความรับผิดชอบตามคําสั)งของ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ ถือหุ้ น 
ผู้ มีสว่นได้เสียและบคุคลทั)วไป 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดงันี ' 
2.1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแตง่ตั 'งจากคณะกรรมการบริษัท 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้ ที)มี

ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที)จะทําหน้าที) ในการสอบทานความน่าเ ชื) อถือของ 
งบการเงินได้ไมน้่อยกวา่ 1 คน 

2.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ)งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

ให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัท ที)มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที)บริษัท
ประกาศ และภายใต้ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

4 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

   ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบกําหนดออกตามวาระใน 
วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ทั 'งนี 'เมื)อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั 'งให้ดํารง
ตําแหนง่ตอ่ไปอีกได้  

 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหนง่เมื)อ 
1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี '  
3) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากตําแหนง่ 
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ให้ทําเป็นหนงัสือยื)นตอ่ประธานกรรมการบริษัท ทั 'งนี 'การ

ลาออกนั 'นจะมีผลนบัแตว่นัที)หนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท 
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้บริษัท

แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที  ทั 'งนี ' กรรมการตรวจสอบที)ลาออกหรือถกูให้พ้นจากตําแหนง่สามารถชี 'แจงถึงสาเหตุ
ดงักลา่ว ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ทราบด้วยก็ได้ 
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ในกรณีที)กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหนง่ทั 'งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที)พ้นจากตําแหนง่ต้องอยู่
รักษาการในตําแหนง่เพื)อดําเนินงานตอ่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าที) 

ในกรณีที)ตําแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอืุ)นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั 'งบุคคลที)มีคณุสมบตัิครบถ้วนขึ 'นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน  เพื)อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที)
คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบคุคลที)เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที)ยงั
เหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึ)งตนแทน 

5. การประชุม 

ให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 4 ครั 'ง  
ในการเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคําสั)งของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยงักรรมการตรวจสอบไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่น
กรณีจําเป็นรีบดว่นจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื)นหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านั 'นก็ได้  

คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัให้มีการประชมุในเรื)องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหน้าที) 

6. องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ)งหนึ)งของ
จํานวนกรรมการตรวจสอบทั 'งหมดที)คณะกรรมการบริษัทแต่งตั 'งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที)ประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที)ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที)ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ)งมาประชมุเลือก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ)งเป็นประธานในที)ประชมุ 

การวินิจฉยัชี 'ขาดของที)ประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการตรวจสอบคนหนึ)งมีเสียงหนึ)งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ)งมีส่วนได้เสียใน

เรื)องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื)องนั 'น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที)ประชมุออกเสียงเพิ)มขึ 'น
อีกเสียงหนึ)งเป็นเสียงชี 'ขาด 

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที)ผู้ สอบบญัชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า

กรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ)งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทกระทําความผิดตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 
มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื 'องต้นให้สํานกังาน ก.ล.ต. และ
ผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัที)ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี  

7.2 ในการปฏิบัติหน้าที)ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ 
การกระทําดงัตอ่ไปนี ' ซึ)งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื)อดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที)คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการที)เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิ)งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องที)สําคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที)คณะกรรมการ

ตรวจสอบกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ)งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8. ค่าตอบแทน 

ให้กรรมการตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนตามจํานวนที)ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

กฎบตัรฉบบันี 'ให้มีผลใช้บงัคบัตั 'งแตว่นัที)  21 ธนัวาคม 2559 
 
      ประกาศ ณ วนัที) 21 ธนัวาคม 2559 
 

- ลงนาม -   
 
      (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา)  
        ประธานกรรมการ  


