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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 

 
บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) (บริษัท) มีอดุมการณ์ในการดําเนินธุรกิจ คือ “ตัง้มัน่ในความเป็นธรรม 

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เช่ือมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
จริยธรรมท่ีบริษัทยดึถือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอด บริษัทได้ประมวลจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจและข้อพึงประพฤติปฏิบตัิของพนกังาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ถือปฏิบตัิกนัอย่างสม่ําเสมอตลอดมา 
แต่กระจดักระจายอยู่ในท่ีตา่ง ๆ บางเร่ืองก็ถือเป็นประเพณีสืบทอดกนัมารวบรวมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเรียกวา่ 
“จรรยาบรรณ” และประกาศใช้เม่ือปี พ.ศ. 2530 

การมีคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นสว่นหนึง่ของการมีบรรษัทภิบาลท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ
กําหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลกั ตลอดจนได้นํา
หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาประกอบเป็นสว่นหนึง่ของกฎบตัรฉบบันี ้

 
1. ขอบเขตหน้าท ี่ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
ด้านการกาํกับดแูล การบริหารความเสี่ยง การกาํกับดแูลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 
1.1 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ  

1.2 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.3 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทํางาน การควบคมุ การกํากบัดแูล 
ด้านการปฏิบตัิงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูและ
ระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

1.4 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการตอ่ต้านคอร์รัปชนัอยา่งมีประสทิธิผลสอดคล้องตามแนวทางของ
หน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต
แห่งชาติ เริ่มตัง้แต่การสง่เสริมและสร้างความตระหนกัรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง  
การควบคมุภายใน การสร้างระบบงานเชิงปอ้งกนั การรายงานการกระทําความผิด การตรวจสอบ จนถึง
การสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามท่ีสํานักงานตรวจสอบได้
ตรวจสอบและประเมินแล้ว 

1.5 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตัิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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1.6 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control 
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม
วิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรับโดยทัว่ไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน” ซึง่สํานกังานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

1.7 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกําหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้สอบทาน
กระบวนการภายในของบริษัทเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

1.8 สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสทิธิผลในการปฏิบตังิานให้ดียิ่งขึน้ 

ด้านอื่น ๆ  
1.9 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีผู้ สอบบญัชีของ

บริษัท รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
ผู้สอบบญัชี  

1.10 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

1.11 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตังิานของสํานกังานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 
และจดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.12 พิจารณาอนมุตัแิผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกําลงัพลของสํานกังานตรวจสอบภายใน รวมทัง้
ให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลกิจ้างผู้ อํานวยการสํานกังานตรวจสอบภายใน 

1.13 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตัหิน้าท่ีและรายงาน
ตา่ง ๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบของสํานกังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

1.14 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตังิานของตนเองเป็นประจําทกุปี  

1.15 ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย  
ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ หวัหน้า
หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุหรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้อง
จําเป็น รวมทัง้แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของ
บริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามคําสัง่ของ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสียและบคุคลทัว่ไป 
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2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดงันี ้
2.1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ไมน้่อยกวา่ 1 คน 
2.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
ให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามท่ีบริษัทประกาศ 
และภายใต้ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบกําหนดออกตามวาระในวนัประชมุ สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้  
ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหน่ง
ต้องอยู่รักษาการในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานตอ่ไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่จะเข้ารับ
หน้าท่ี 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้ 
3) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากตําแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ทําเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทัง้นีก้าร
ลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท 
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้บริษัทแจ้ง
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที  ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถกูให้พ้นจากตําแหน่งสามารถชีแ้จงถึงสาเหตุ
ดงักล่าว ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้ 
ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน  เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

5. การประชุม 
ให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้  
ในการเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคําสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยงักรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่
ในกรณีจําเป็นรีบดว่นจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้  
คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัให้มีการประชมุในเร่ืองตา่ง ๆ ตามขอบเขตหน้าท่ี 
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6. องค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึง่มาประชมุเลือกกรรมการ
ตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.1 หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีท่ีผู้สอบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ

ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 
มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้สํานกังาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี  

7.2 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี ้
ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ บริหารไม่ดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดงักล่าวต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8. ค่าตอบแทน 
ให้กรรมการตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนตามจํานวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ

กฎบตัรฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 
      ประกาศ ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 
      -ลงนามโดย- 
       

พล.อ.อ.  
(สถิตย์พงษ์ สขุวิมล) 
ประธานกรรมการ 


