กฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูน ซิเ มนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีอดุ มการณ์ในการดําเนินธุรกิจ คือ “ตังมั
้ น่ ในความเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ เชื่ อมั่นในคุณค่าของคน และถื อมั่นในความรั บผิ ดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็ น ส่ว นหนึ่งของ
จริ ยธรรมที่บริ ษัทยึดถือเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริ ษัทได้ ประมวลจริ ยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจและข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิของพนักงาน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ได้ ถือปฏิบตั ิกนั อย่างสมํ่าเสมอตลอดมา
แต่กระจัดกระจายอยู่ในที่ตา่ ง ๆ บางเรื่ องก็ถือเป็ นประเพณีสืบทอดกันมารวบรวมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเรี ยกว่า
“จรรยาบรรณ” และประกาศใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2530
การมีคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติ
กําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี ้ขึ ้น โดยใช้ แนวทางจรรยาบรรณของบริ ษัทเป็ นหลัก ตลอดจนได้ นํา
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องมาประกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของกฎบัตรฉบับนี ้
1. ขอบเขตหน้ าที่
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
ด้ านการกํากับดูแ ล การบริห ารความเสี่ยง การกํากับดูแ ลการปฏิบ ัต งิ าน และการควบคุมภายใน
1.1 สอบทานให้ มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น และส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ
1.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.3 สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยง กระบวนการทํางาน การควบคุม การกํากับดูแล
ด้ านการปฏิบตั ิงาน และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลและ
ระบบเครื อข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล
1.4 สอบทานให้ บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้ านคอร์ รัปชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้ องตามแนวทางของ
หน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ง ชาติ เริ ่ ม ตั ้งแต่ก ารส่ง เสริ ม และสร้ า งความตระหนัก รู้ (Awareness) การประเมิน ความเสี ่ย ง
การควบคุมภายใน การสร้ างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทําความผิด การตรวจสอบ จนถึง
การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันตามที่สํานักงานตรวจสอบได้
ตรวจสอบและประเมินแล้ ว
1.5 สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
1/4

1.6 สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผลตาม
วิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน” ซึง่ สํานักงานตรวจสอบได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ ว เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
1.7 สอบทานสรุ ป ผลตรวจสอบทุ จ ริ ต และกํ า หนดมาตรการป้ อ งกัน ภายในองค์ ก ร รวมทั ง้ สอบทาน
กระบวนการภายในของบริ ษัทเกี่ยวกับการแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน
1.8 สอบทานให้ มี ร ะบบงานเชิ ง ป้อ งกัน และเป็ น ประโยชน์ ใ ห้ กับ หน่ ว ยงานเพื่ อ เพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านให้ ดียิ่งขึ ้น
ด้ านอื่น ๆ
1.9 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังหรื
้ อเลิกจ้ างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทํ าหน้ าที่ผ้ ูสอบบัญชีของ
บริ ษัท รวมทังเสนอค่
้
าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และประเมินประสิทธิ ภาพการทํางานของ
ผู้สอบบัญชี
1.10 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมี ความเห็ นในเรื่ องต่าง ๆ ตามข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
1.11 สอบทานและให้ ความเห็นในการปฏิบตั งิ านของสํานักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
และจัดให้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
1.12 พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้
ให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
1.13 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั หิ น้ าที่และรายงาน
ต่าง ๆ รวมทังสายการบั
้
งคับบัญชา และสอบทานให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
1.14 สอบทานให้ กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองเป็ นประจําทุกปี
1.15 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรื อคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรี ยก สัง่ การให้ ฝ่ายจัดการ หัวหน้ า
หน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ อง
จําเป็ น รวมทังแสวงหาความเห็
้
นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามคําสัง่ ของ คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียและบุคคลทัว่ ไป
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2. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 กรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ไม่น้อยกว่า 1 คน
2.3 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมบัต ขิ องกรรมการตรวจสอบ
ให้ กรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริ ษัทประกาศ
และภายใต้ ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
ให้ กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่ง
ต้ องอยู่รักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับ
หน้ าที่
นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ทําเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริ ษัท ทั ้งนี ้การ
ลาออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษัท
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถูกให้ พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้ บริ ษัทแจ้ ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรื อถูกให้ พ้นจากตําแหน่งสามารถชี ้แจงถึงสาเหตุ
ดังกล่าว ให้ สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทราบด้ วยก็ได้
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษัท
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
5. การประชุม
ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ประธานกรรมการตรวจสอบหรื อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคําสัง่ ของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้ งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่
ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้ มีการประชุมในเรื่ องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้ าที่
3/4

6. องค์ ป ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการตรวจสอบทังหมดที
้
่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
ตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการตรวจสอบซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
7. ความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ
ผู้จัด การ หรื อบุคคลซึ่ง รั บผิดชอบในการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท กระทํ า ความผิดตามพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309
มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรื อมาตรา 313 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
7.2 ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี ้
ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อผู้บริ ห ารไม่ดํา เนิ น การให้ มี การแก้ ไขปรั บปรุ ง ภายในเวลาที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ค่ าตอบแทน
ให้ กรรมการตรวจสอบได้ รับค่าตอบแทนตามจํานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
-ลงนามโดย-

พล.อ.อ.
(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
ประธานกรรมการ
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