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แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 169 เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
✓ แต่งตัง้
ประธานกรรมการตรวจสอบ

✓ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นาย โรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ...............................
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี (ครบวาระการเป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564)
2. กรรมการตรวจสอบ
นายชรินทร์ สัจจญาณ
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี (ครบวาระการเป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565)
3. กรรมการตรวจสอบ
นาย โรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี (ครบวาระการเป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2566)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางชฎาภรณ์ ฐิติสวัสดิ์
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน ……1…. ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่ …1,3…… มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทัง้ บริษทั ฯ และกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อให้แน่ ใจว่ารายงานเหล่านัน้ มีความ
ถู ก ต้อ งและเพีย งพอ และท าหน้า ที่ป ระสานงานกับ ผู ส้ อบบัญ ชี ภ ายนอก และคณะผู บ้ ริห ารกลุ่ม (Group Executive
Committee) ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนาให้มี
การสอบทานหรือตรวจสอบในเรื่องทีเ่ กิดเป็ นประเด็นหรือเป็ นปัญหาโดยผูส้ อบบัญชีเพิม่ เติมในระหว่างทีผ่ ูส้ อบบัญชี ปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบบริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั ฯ
2. สอบทานระบบควบคุ ม ภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุ รกิจ และโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ ให้แน่ใจว่าสิง่ ทีก่ ล่าวมานัน้ มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
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3. ให้ความเห็นชอบในเรื่ององค์กรและคุณสมบัติของบุคคลากรในสังกัดฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และกาหนดระดับของ
ความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายในจากฝ่ ายบริหารตลอดจนอนุ มตั ิการแต่งตัง้ โยกย้าย และการเลิกจ้างบุคคลากรใน
สังกัดหรือทีส่ งั กัดหน่วยงานอืน่ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับของตลท.
กลต. และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุม่ บริษทั ฯ
5. พิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่อบุค คลผู ท้ ่มี ีค วามเหมาะสมที่จะได้รบั แต่ งตัง้ เป็ นผู ส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เสนอให้
เปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และให้คาแนะนาค่าตอบแทนแก่ผูส้ อบบัญชีนนั้ เพือ่ เป็ นหลักประกันความเป็ นอิสระของ
ผู ส้ อบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบพึงค านึ งถึงปัจจัย ต่ างๆ ดังต่ อ ไปนี้ ด ว้ ย คื อ การให้บ ริก ารอื่น ของผู ส้ อบบัญ ชี ท่ี
นอกเหนื อ ไปจากตรวจสอบ ซึ่งมีล กั ษณะที่อ าจก่ อ ให้เกิ ด การขัด แย้งทางผลประโยชน์อ นั กระทบต่ อ ความเป็ น อิ ส ระ
ประสิทธิภาพ และการปฏิบตั งิ านเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของผูส้ อบบัญชี เพือ่ ความเป็ นอิสระในการปรึกษาหารือในเรื่องทีส่ าคัญ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมเป็ นการส่วนตัวที่มแี ต่ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี ูแ้ ทนของ
ฝ่ ายบริหารอยู่ในทีป่ ระชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 (หนึ่ง) ครัง้
6. พิจารณารายการระหว่างกันอันอาจนาไปสู ่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ การนี้ให้รวมถึงความถูกต้องและความครบถ้วน
ของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ ยวโยงนัน้ ๆ ของบริษทั ฯ ด้วย ทัง้ นี้ เพื่อให้แน่ ใจว่า รายการเกี่ยวโยงกันเหล่านัน้
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
7. จัด ทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ เผยแพร่ ในรายงานประจาปี ข องบริษทั ฯ รายงานนี้ ใ ห้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูล้ งชื่อและรายงานดังกล่าวนี้อย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นในด้านความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานและในการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน
ของบริษทั ฯ
- ความเห็นในด้านความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
- ความเห็นในด้านความเหมาะสมของการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
- ความเห็นในด้านการปฏิบตั ิตามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ประกาศ และ ข้อบังคับที่
ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว รวมทัง้ กฎและข้อบังคับของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของกลุ่ม
บริษทั ฯ
- ความเห็นในด้านการทารายการทีอ
่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จ านวนครัง้ ของการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครัง้ ของการเข้าประชุ ม ของสมาชิก คณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน
- ความเห็น หรื อ ข้อ สังเกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ร บ
ั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ต ามกฎ บัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบนี้
- รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อ
ื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
8. ดาเนินการให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ตนเองเป็ นประจาทุกปี
9. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่ อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
10. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นายเอเดน จอห์น ไลนัม)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นายศิวะ มหาสันทนะ)

