กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ โดยคณะกรรมการของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) (“บริษทั
ฯ”) ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และตามระเบียบปฏิบตั อิ งค์กร (Organizational
Regulations) ของบริษทั ฯ เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตามทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และเพื่อกระทาการอันเป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่ าหนดไว้ใน
กฎระเบียบต่างๆ ในเรื่อง (1) การรายงานทางการเงิน เพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งคุณภาพและความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
และรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย (ทัง้ นี้ไม่ว่าจะโดยการเข้าไปถือหุน้ โดยตรงหรือโดยอ้อม) และบริษทั ร่วม
(ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษทั ฯ”) (2) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และ (3) การสอบทาน
การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับของตลท. กลต.
และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ บริษทั ฯ
2. สมาชิ กของคณะกรรมการ
ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกซึง่ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ จานวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ซึง่
กาหนดโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยทีผ่ เู้ ป็ นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนนัน้ ต้องเป็ น “กรรมการอิสระ”
ทัง้ นี้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของตลท. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั มหาชนอื่นมากกว่าสองบริษทั เว้นแต่คณะกรรมการของบริษทั ฯ จะเห็นว่าการเป็ นสมาชิกใน
คณะกรรมการตรวจสอบของหลายบริษทั ในเวลาเดียวกันนัน้ ไม่ทาให้ความสามารถของกรรมการคนนัน้ ด้อยลงในอัน
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีส่ มาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการเช่นว่านัน้
ได้รบั การเปิ ดเผยไว้ในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ด้วย
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ต้องเป็ นผูซ้ ง่ึ มีความรูท้ างด้านการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของ
บริษทั ฯ หมายถึงว่า อย่างน้อยต้องเคยปฏิบตั งิ านด้านการเงินและการบัญชีขนั ้ พืน้ ฐานพอสมควร และสมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็ นผูซ้ ง่ึ มีความชานาญอย่างเพียงพอในด้านการบัญชีหรือการบริหาร
จัดการทางการเงินตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ
ข. กระบวนการในการสรรหา และการแต่งตัง้
ให้กรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผูเ้ สนอแนะบุคคลเข้ารับการแต่งตัง้ เป็ นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยื่นชื่อ
ของบุคคลทีต่ นเสนอแนะนัน้ ต่อประธานคณะกรรมการของบริษทั ฯ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาและแต่งตัง้ ต่อไป สาหรับประธานของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผูเ้ สนอ
และแต่งตัง้
ค. เลขานุการ
ให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ แต่งตัง้ บุคคลซึง่ มิได้เป็ นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบจานวนหนึ่งคน
3. วาระการดารงตาแหน่ ง
ก. วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี และไม่เกินวาระการเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
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ข. การเลือกตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีก
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้ดารงตาแหน่งครบวาระแล้ว ชอบทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปได้
อีก ไม่ว่าสมาชิกผูน้ นั ้ จะได้ดารงตาแหน่งมาก่อนหน้านัน้ แล้วกีค่ รัง้ ก็ตาม
ค. การลาออกก่อนครบวาระ
หากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์ทจ่ี ะออกจากตาแหน่งก่อนทีว่ าระการดารงตาแหน่งของตนจะ
สิน้ สุดลง ให้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ทจ่ี ะลาออกเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดือน การบอกกล่าวนัน้
ให้ทาเป็ นหนังสือแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ส่งสาเนา
หนังสือบอกกล่าวให้แก่ตลท. และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) โดยไม่ชกั ช้า
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
ก. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทัง้ บริษทั ฯ และกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานเหล่านัน้ มี
ความถูกต้องและเพียงพอ และทาหน้าทีป่ ระสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และคณะผูบ้ ริหารกลุ่ม (Group
Executive Committee) ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจแนะนาให้มกี ารสอบทานหรือตรวจสอบในเรื่องทีเ่ กิดเป็ นประเด็นหรือเป็ นปั ญหาโดยผูส้ อบบัญชี
เพิม่ เติมในระหว่างทีผ่ สู้ อบบัญชีปฏิบตั งิ านตรวจสอบบริษทั ฯ และกลุ่มบริษทั ฯ
ข. สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าสิง่ ทีก่ ล่าวมานัน้ มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ค. ให้ความเห็นชอบในเรื่ององค์กรและคุณสมบัตขิ องบุคคลากรในสังกัดฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และกาหนด
ระดับของความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายในจากฝ่ ายบริหารตลอดจนอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ โยกย้าย และการเลิก
จ้างบุคคลากรในสังกัดหรือทีส่ งั กัดหน่วยงานอื่นทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน
ง. สอบทานการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับของ
ตลท. กลต. และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มบริษทั ฯ
จ. พิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เสนอ
ให้เปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และให้คาแนะนาค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีนนั ้ เพื่อเป็ นหลักประกันความ
เป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพึงคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ดว้ ย คือการให้บริการอื่นของ
ผูส้ อบบัญชีทน่ี อกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึง่ มีลกั ษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั กระทบต่อความ
เป็ นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบตั งิ านเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของผูส้ อบบัญชี เพื่อความเป็ นอิสระในการ
ปรึกษาหารือในเรื่องทีส่ าคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมเป็ นการส่วนตัวทีม่ แี ต่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี แู้ ทนของฝ่ ายบริหารอยู่ในทีป่ ระชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 (หนึ่ง) ครัง้
ฉ. พิจารณารายการระหว่างกันอันอาจนาไปสูค่ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ การนี้ให้รวมถึงความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงนัน้ ๆ ของบริษทั ฯ ด้วย ทัง้ นี้ เพื่อให้แน่ใจว่า รายการเกีย่ ว
โยงกันเหล่านัน้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั ฯ
ช. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ รายงานนี้ให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูล้ งชื่อและรายงานดังกล่าวนี้อย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นในด้านความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานและในการเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงินของบริษทั ฯ
- ความเห็นในด้านความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษท
ั ฯ
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ความเห็นในด้านความเหมาะสมของการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
- ความเห็นในด้านการปฏิบต
ั ติ ามตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ประกาศ และ
ข้อบังคับทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว รวมทัง้ กฎและข้อบังคับของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกีย่ วข้อง
กับธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
- ความเห็นในด้านการทารายการทีอ
่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจานวนครัง้ ของการเข้าประชุมของสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบนี้
- รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ
้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ซ. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการ
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ฌ. ดาเนินการให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเองเป็ นประจาทุกปี
ญ. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
-

5. การเข้าถึงข้อมูลและคาปรึกษาจากภายนอก
ก. การเข้าถึงข้อมูล
ให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษทั ฯ ได้ ซึง่ ฝ่ ายบริหารมีหน้าทีต่ อ้ งให้การสนับสนุนให้
สัมฤทธิผลตามทีก่ ล่าวมานี้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รบั ข้อมูลและสิง่ ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่างเพียงพอแก่การปฏิบตั งิ านหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบจนสาเร็จลุล่วง
ข. การแต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้บริษทั ฯ จ้างผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกคนเดียวหรือหลายคนเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้การ
สนับสนุนในกิจกรรม การสอบทาน และการสืบสวนสอบสวน และเพื่อเป็ นการสนับสนุนฝ่ ายตรวจสอบภายในในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
6. การประชุม
ก. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน นอกจากการประชุมตาม
ปรกติทก่ี ล่าวมานี้แล้ว สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดจะเรียกประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นการ
ประชุมครัง้ พิเศษก็ได้ตามความจาเป็ นแห่งสถานการณ์ ส่วนวิธกี ารเรียกประชุมและระเบียบวิธใี นการประชุมให้
เป็ นไปตามทีส่ มาชิกคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกัน
ข. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจานวนเกินกึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิก คณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ หมด
ค. ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มของบริษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รบั เชิญเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นการถาวร แต่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องออกจากทีป่ ระชุมในระหว่างทีม่ กี ารพูดในเรื่องทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีสว่ นได้เสีย
อยู่ดว้ ย หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะประชุมโดยไม่มบี ุคคลอื่นนอกจากสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบเท่านัน้ ทีร่ ่วมอยู่ในทีป่ ระชุม
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ง. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีจ่ ดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้การกากับ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. การรายงานต่อคณะกรรมการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ก. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ ถึงการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่ าหนดไว้ใน ข้อ 4. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยว่ามีธุรกรรมหรือการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังทีร่ ะบุไว้ขา้ งล่างนี้อนั อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสภาวะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานธุรกรรมหรือการกระทาเช่นว่านัน้ ต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกาหนด
ระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งซึง่ ผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีอ
่ ย่างมีนยั สาคัญในระบบควบคุมภายใน หรือ
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลท. หรือกฎหมายใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
กับธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ ไม่ทาการแก้ไขเสียให้ถูกต้องภายในกาหนดระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดดังกล่าวในย่อหน้าแรก สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะ
รายงานธุรกรรมหรือการกระทาทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวในย่อหน้าแรกนัน้ ต่อสานักงาน กลต. หรือ ตลท.
ข. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีจ่ ดั การให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามบรรดาข้อกาหนดทัง้ หลายในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายและกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
8. บทส่งท้าย
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ได้รบั การอนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 181 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

- ลายมือชื่อ

–
-------------------------------------------------ดร. สุนีย์ ศรไชยธนสุข
ประธารคณะกรรมการตรวจสอบ
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