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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการของบรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั
ฯ”) ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และตามระเบยีบปฏบิตัอิงคก์ร (Organizational 
Regulations) ของบรษิทัฯ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืคณะกรรมการของบรษิทัฯ ในการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตามทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และเพื่อกระท าการอนัเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎระเบยีบต่างๆ ในเรื่อง (1) การรายงานทางการเงนิ เพื่อใหม้ัน่ใจถงึคุณภาพและความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ
และรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย (ทัง้นี้ไม่ว่าจะโดยการเขา้ไปถอืหุน้โดยตรงหรอืโดยออ้ม) และบรษิทัร่วม 
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกรวมกนัว่า “กลุ่มบรษิทัฯ”) (2) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และ (3) การสอบทาน
การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ประกาศและขอ้บงัคบัของตลท. กลต. 
และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอนัว่าดว้ยเรื่องของการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯ 

 
2. สมาชิกของคณะกรรมการ 

ก. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยสมาชกิซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 (สาม) คน ซึง่
ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยทีผู่เ้ป็นสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนนัน้ตอ้งเป็น “กรรมการอสิระ” 
ทัง้นี้เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของตลท. สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นสมาชกิในคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัมหาชนอื่นมากกว่าสองบรษิทั เวน้แต่คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะเหน็ว่าการเป็นสมาชกิใน
คณะกรรมการตรวจสอบของหลายบรษิทัในเวลาเดยีวกนันัน้ไมท่ าใหค้วามสามารถของกรรมการคนนัน้ดอ้ยลงในอนั
ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีส่มาชกิคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และความเหน็ของคณะกรรมการเช่นว่านัน้
ไดร้บัการเปิดเผยไวใ้นการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ดว้ย 
 
สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ตอ้งเป็นผูซ้ึง่มคีวามรูท้างดา้นการเงนิ ตามความเหน็ของคณะกรรมการของ
บรษิทัฯ หมายถงึว่า อย่างน้อยตอ้งเคยปฏบิตังิานดา้นการเงนิและการบญัชขี ัน้พืน้ฐานพอสมควร และสมาชกิของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนตอ้งเป็นผูซ้ึง่มคีวามช านาญอย่างเพยีงพอในดา้นการบญัชหีรอืการบรหิาร
จดัการทางการเงนิตามความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

 
ข. กระบวนการในการสรรหา และการแต่งตัง้ 

ใหก้รรมการของบรษิทัฯ เป็นผูเ้สนอแนะบุคคลเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นสมาชกิในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยื่นชื่อ
ของบุคคลทีต่นเสนอแนะนัน้ต่อประธานคณะกรรมการของบรษิทัฯ และเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อ
พจิารณาและแต่งตัง้ต่อไป ส าหรบัประธานของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูเ้สนอ
และแต่งตัง้ 

 
ค. เลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ แต่งตัง้บุคคลซึง่มไิดเ้ป็นสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวนหนึ่งคน 

 
3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ก. วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี และไม่เกนิวาระการเป็นกรรมการบรษิทัฯ 
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ข. การเลือกตัง้ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก 
สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดด้ ารงต าแหน่งครบวาระแลว้ ชอบทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได้
อกี ไม่ว่าสมาชกิผูน้ัน้จะไดด้ ารงต าแหน่งมาก่อนหน้านัน้แลว้กีค่รัง้กต็าม 

 
ค. การลาออกก่อนครบวาระ 

หากสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงคท์ีจ่ะออกจากต าแหน่งก่อนทีว่าระการด ารงต าแหน่งของตนจะ
สิน้สดุลง ใหบ้อกกล่าวแสดงความประสงคท์ีจ่ะลาออกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดอืน การบอกกล่าวนัน้ 
ใหท้ าเป็นหนงัสอืแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้สง่ส าเนา
หนงัสอืบอกกล่าวใหแ้กต่ลท. และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“กลต.”) โดยไม่ชกัชา้ 

 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้: 
ก. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงนิของทัง้บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใหแ้น่ใจวา่รายงานเหล่านัน้มี

ความถูกตอ้งและเพยีงพอ และท าหน้าทีป่ระสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และคณะผูบ้รหิารกลุ่ม (Group 
Executive Committee) ผูร้บัผดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจแนะน าใหม้กีารสอบทานหรอืตรวจสอบในเรื่องทีเ่กดิเป็นประเดน็หรอืเป็นปัญหาโดยผูส้อบบญัชี
เพิม่เตมิในระหว่างทีผู่ส้อบบญัชปีฏบิตังิานตรวจสอบบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ 

ข. สอบทานระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถงึกระบวนการทางธุรกจิ และโครงสรา้งของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหแ้น่ใจว่าสิง่ทีก่ล่าวมานัน้มคีวามเหมาะสมและประสทิธภิาพ 

ค. ใหค้วามเหน็ชอบในเรื่ององคก์รและคุณสมบตัขิองบุคคลากรในสงักดัฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และก าหนด
ระดบัของความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายในจากฝ่ายบรหิารตลอดจนอนุมตักิารแต่งตัง้ โยกยา้ย และการเลกิ
จา้งบุคคลากรในสงักดัหรอืทีส่งักดัหน่วยงานอื่นทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในงานตรวจสอบภายใน 

ง. สอบทานการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ประกาศและขอ้บงัคบัของ
ตลท. กลต. และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอนัว่าดว้ยเรื่องของการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯ 

จ.  พจิารณา คดัเลอืกและเสนอชื่อบคุคลผูท้ีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้เสนอ
ใหเ้ปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และใหค้ าแนะน าค่าตอบแทนแกผู่ส้อบบญัชนีัน้ เพื่อเป็นหลกัประกนัความ
เป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบพงึค านึงถงึปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ดว้ย คอืการใหบ้รกิารอื่นของ
ผูส้อบบญัชทีีน่อกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึง่มลีกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนักระทบต่อความ
เป็นอสิระ ประสทิธภิาพ และการปฏบิตังิานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัช ีเพื่อความเป็นอสิระในการ
ปรกึษาหารอืในเรื่องทีส่ าคญัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประชมุเป็นการสว่นตวัทีม่แีต่สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ
กบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ผีูแ้ทนของฝ่ายบรหิารอยู่ในทีป่ระชมุดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ 

ฉ. พจิารณารายการระหว่างกนัอนัอาจน าไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่การนี้ใหร้วมถงึความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงนัน้ๆ ของบรษิทัฯ ดว้ย ทัง้นี้ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ รายการเกีย่ว
โยงกนัเหล่านัน้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของตลท. และมคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษิทัฯ 

ช. จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ รายงานนี้ใหป้ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูล้งชื่อและรายงานดงักล่าวนี้อย่างน้อยตอ้งมขีอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
- ความเหน็ในดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูในรายงานและในการเปิดเผยขอ้มลูทาง

การเงนิของบรษิทัฯ 
- ความเหน็ในดา้นความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
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- ความเหน็ในดา้นความเหมาะสมของการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
- ความเหน็ในดา้นการปฏบิตัติามตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎ ประกาศ และ 

ขอ้บงัคบัทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว รวมทัง้กฎและขอ้บงัคบัของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที ่เกีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

- ความเหน็ในดา้นการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครัง้ของการเขา้ประชมุของสมาชกิคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคน 
- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบนี้ 
- รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
ซ. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของกจิการ

ตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
ฌ. ด าเนินการใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
ญ. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัดว้ยเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
5. การเข้าถงึข้อมูลและค าปรกึษาจากภายนอก 

ก. การเข้าถงึข้อมูล 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้ซึง่ฝ่ายบรหิารมหีน้าทีต่อ้งใหก้ารสนบัสนุนให้
สมัฤทธผิลตามทีก่ล่าวมานี้ ทัง้นี้ เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัขอ้มลูและสิง่ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอแก่การปฏบิตังิานหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบจนส าเรจ็ลุล่วง 

 
ข. การแต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจใหบ้รษิทัฯ จา้งผูเ้ชีย่วชาญภายนอกคนเดยีวหรอืหลายคนเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้หก้าร
สนบัสนุนในกจิกรรม การสอบทาน และการสบืสวนสอบสวน และเพื่อเป็นการสนบัสนุนฝ่ายตรวจสอบภายในในการ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 
6. การประชมุ 

ก. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมอยา่งน้อยหนึ่งครัง้ในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดอืน นอกจากการประชมุตาม
ปรกตทิีก่ล่าวมานี้แลว้ สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดจะเรยีกประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเป็นการ
ประชุมครัง้พเิศษกไ็ดต้ามความจ าเป็นแห่งสถานการณ์ สว่นวธิกีารเรยีกประชุมและระเบยีบวธิใีนการประชุมให้
เป็นไปตามทีส่มาชกิคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกนั 

ข. องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ยสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมด 

ค. ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มของบรษิทัฯ เป็นผูไ้ดร้บัเชญิเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการถาวร แต่
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตอ้งออกจากทีป่ระชุมในระหว่างทีม่กีารพดูในเรื่องทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมสีว่นไดเ้สยี
อยู่ดว้ย หรอืเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะประชุมโดยไม่มบีุคคลอื่นนอกจากสมาชกิคณะกรรมการ
ตรวจสอบเท่านัน้ทีร่่วมอยู่ในทีป่ระชุม 



หนา้ 4 

ง. ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีจ่ดบนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใตก้ารก ากบั
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
7. การรายงานต่อคณะกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล 

ก. คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีร่ายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นระยะๆ อย่างสม ่าเสมอ ถงึการปฏบิตั ิ
หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 4. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัว่ามธีุรกรรมหรอืการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัทีร่ะบุไวข้า้งล่างนี้อนัอาจ
สง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อสภาวะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานธุรกรรมหรอืการกระท าเช่นว่านัน้ต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในก าหนด
ระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
- รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ซึง่ผลประโยชน์ 
- การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีอ่ย่างมนียัส าคญัในระบบควบคมุภายใน หรอื 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลท. หรอืกฎหมายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
 

หากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไมท่ าการแกไ้ขเสยีใหถู้กตอ้งภายในก าหนดระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดดงักล่าวในย่อหน้าแรก สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดย่อมมสีทิธทิีจ่ะ
รายงานธุรกรรมหรอืการกระท าทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวในย่อหน้าแรกนัน้ต่อส านกังาน กลต. หรอื ตลท. 

 
ข. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีจ่ดัการใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามบรรดาขอ้ก าหนดทัง้หลายในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลู

ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

8. บทส่งท้าย 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ไดร้บัการอนุมตัใินทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่181 เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 
 
 

- ลายมอืชื่อ – 
-------------------------------------------------- 

ดร. สนุีย ์ศรไชยธนสขุ 
ประธารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 


