กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาเป็ นส่วนหนึงของการมี ระบบการกํ ากับดูแ ลกิ จการที ดี
(Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้ าทีเสนอแนะแนวปฏิบตั ิ
และการดําเนินการด้ านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังมี
: หน้ าทีพิจารณาสรรหาผู้ที
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการบริ ษัทที ครบวาระหรื อในกรณี อืน ๆ
ดังนัน: คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีม ติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาฉบับนี ข: ึ น:
เพือให้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนตระหนักถึงหน้ าทีและความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั ิ
หน้ าทีได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้ าที)
ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้ าทีดังต่อไปนี :
1.1 กํ าหนดขอบเขตและนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทอย่างสมําเสมอ
1.2 เสนอแนะแนวปฏิ บัติด้านบรรษั ทภิ บาลของเอสซี จี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทัง: ให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัทในเรื องเกียวกับบรรษัทภิบาล
1.3 ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ด้ านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
1.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
และสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ มี
การพิจารณาปรับปรุงให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนือง
1.5 กํากับดูแลให้ มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันทีเหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ
1.6 พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริ ษัทรวมทังการมี
:
ผลประโยชน์ขดั แย้ งที
อาจเกิดขึ :นในการปฏิบตั หิ น้ าที
1.7 พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ในกรณี ที มี ก าร
เปลียนแปลงทีเกียวข้ องกับคุณสมบัตขิ องกรรมการบริ ษัท
1.8 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทคณะกรรมการชุดย่อย
ชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็ นประจําทุกปี รวมทังติ
: ดตามและ
สรุ ปผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื อนํ าไปปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั งิ านและเสริ มสร้ างความรู้ความสามารถของกรรมการบริ ษัท

1/4

1.9 รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง: หลังมีการประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสมําเสมอ
1.10 กํ าหนดคุณสมบัติของบุคคลที จะดํารงตํ าแหน่งกรรมการบริ ษัทให้ ส อดคล้ อ งกับ กลยุ ท ธ์ ใ นการ
ดําเนินธุรกิจของเอสซีจี และกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริ ษัทเพือแทนกรรมการบริ ษัท
ทีครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริ ษัททีมีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทังในด้
: านทักษะ
ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้ านทีเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท
1.11 พิ จ ารณาสรรหาบุคคลผู้มี คุณ สมบัติเ หมาะสมมาดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการบริ ษัททดแทน
กรรมการบริ ษั ท ที ครบวาระหรื อ กรณี อื นๆ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความหลากหลายในโครงสร้ าง
คณะกรรมการ เพือเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
1.12 จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ และคณะจัดการของบริ ษัท เพือเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
1.13 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื องโครงสร้ าง หน้ าที และความ
รับผิดชอบ รวมทังแนวปฏิ
:
บตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณา
ทบทวนและเสนอแนะหากมี ก ารเปลี ยนแปลงใดๆ เกี ยวกั บ กฎบั ต ร (Charter) ของ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพือให้ มีความเหมาะสมและทันสมัย
อยูเ่ สมอ
1.14 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นประจําทุกปี โดย
ประเมิ น การปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาโดยรวมทั ง: คณะ
(As a Whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment)
1.15 ปฏิบตั หิ น้ าทีในเรื องอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในการปฏิ บัติง านตามขอบเขตหน้ าที ให้ คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหามี อํานาจเรี ยก
สังการให้ ฝ่ายจัดการ หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัททีเกียวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อ
ส่งเอกสารทีเห็นว่าเกียวข้ องจําเป็ น นอกจากนันในการปฏิ
:
บตั หิ น้ าทีภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีของกฎบัตรฉบับนี :
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคําปรึ กษาจากที ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชียวชาญใน
วิชาชีพอืน ๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื องค่าใช้ จา่ ยทังหมด
:
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองค์ประกอบดังนี :
2.1 ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน
2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้ องได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
:
ษัท
2.3 ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึง
เป็ นประธานฯ
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3. คุณสมบัตขิ องกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.1 เป็ นกรรมการบริ ษัท
3.2 มีความรู้ความเข้ าใจในเรื องบรรษัทภิบาลเป็ นอย่างดี
3.3 มี วิสัยทัศน์ กว้ างไกล ติดตามการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับบรรษัทภิ บาลในระดับสากลอย่าง
ต่อเนือง เพือนํามาปรับปรุงนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
3.4 สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีและแสดงความคิดเห็น รวมทังรายงานผลการปฏิ
:
บตั ิงานตามหน้ าทีที
ได้ รับมอบหมายได้ โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าทีได้ อย่างเพียงพอ
3.5 มี ความเป็ นกลางในการสรรหาและคัดเลื อกบุคคลผู้ทีสมควรได้ รับการเสนอชื อให้ ดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัททดแทนกรรมการบริ ษัททีครบวาระหรื อกรณีอืน ๆ รวมทังจั
: ดเตรี ยม
ข้ อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
ให้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกํ าหนดออก
ตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทังนี
: :เมือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับแต่งตังให้
: ดํารง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้ นจาก
ตําแหน่งเมือ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามกฎบัตรนี :
3) คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ทําเป็ นหนังสื อยืนต่อประธาน
กรรมการบริ ษัท ทังนี
: :การลาออกนันจะมี
: ผลนับแต่วนั ทีหนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษัท
ในกรณีทีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ
: ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และ
สรรหาทีพ้ นจากตําแหน่งต้ องอยู่รักษาการในตําแหน่งเพือดําเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที
ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
: คคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ :นเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แทน เพือให้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที
เข้ าเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึงตนแทน
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5. การประชุม
ให้ มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามทีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาหรื อประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้ องจัดให้ มี
การประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 4 ครัง:
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิ บาล
และสรรหาหรื อเลขานุการคณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาโดยคํ าสังของประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา แจ้ งไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่
ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอืนหรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
: ได้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้ มีการประชุมในเรื องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้ าที
6. องค์ ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา ต้ องมี กรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทังหมดที
:
คณะกรรมการบริ ษัท
แต่งตังจึ
: งจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่อยู่ในที ประชุมหรื อ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึงมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิ บาล
และสรรหาคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชี :ขาดของทีประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึงให้ มี
เสียงหนึงเสียงในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ :นอีกเสียงหนึง
เป็ นเสี ยงชี ข: าด กรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาซึงมี ส่วนได้ เสี ยในเรื องใดเรื องหนึงไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื องนัน:
การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจกระทําได้ โดยไม่ต้องมีการประชุมและมี
ผลสมบูรณ์ เสมื อนหนึงว่าได้ มีการประชุมลงมติแล้ ว เมื อกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาทุกคนได้ ล ง
ลายมือชือรับรองไว้ ในมตินนั : ๆ
7. ค่ าตอบแทน
ให้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ รับค่าตอบแทนตามจํานวนทีทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนี :ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
: วนั ที 21 ธันวาคม 2559
ประกาศ ณ วันที 21 ธันวาคม 2559
- ลงนาม (นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
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