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กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 

 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นส่วนหนึ�งของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดี 
(Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที�เสนอแนะแนวปฏิบตัิ
และการดําเนินการด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทั :งมีหน้าที�พิจารณาสรรหาผู้ ที�
มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที�ครบวาระหรือในกรณีอื�น ๆ 
ดงันั :นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฉบับนี :ขึ :น
เพื�อให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทกุคนตระหนกัถึงหน้าที�และความรับผิดชอบของตน และปฏิบตัิ
หน้าที�ได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ 

1. ขอบเขตหน้าที) 

  ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี : 
1.1 กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทอยา่งสมํ�าเสมอ  
1.2 เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั :งให้

คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื�องเกี�ยวกบับรรษัทภิบาล 
1.3 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย

ด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี 
1.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ

และสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสากล และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อให้มี
การพิจารณาปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เนื�อง 

1.5 กํากบัดแูลให้มีนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัที�เหมาะสมเพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจ 
1.6 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั :งการมีผลประโยชน์ขดัแย้งที�

อาจเกิดขึ :นในการปฏิบตัหิน้าที�  
1.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที� มีการ

เปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบัคณุสมบตัขิองกรรมการบริษัท 
1.8 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย

ชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจําทกุปี รวมทั :งติดตามและ
สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื�อนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท 
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1.9 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบริษัททกุครั :งหลงัมีการประชมุ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่งสมํ�าเสมอ 

1.10 กําหนดคุณสมบตัิของบุคคลที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของเอสซีจี และกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื�อแทนกรรมการบริษัท
ที�ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที�มีคณุสมบตัิหลากหลายทั :งในด้านทกัษะ 
ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที�เป็นประโยชน์กบับริษัท  

1.11 พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททดแทน
กรรมการบริษัทที�ครบวาระหรือกรณีอื�นๆ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง
คณะกรรมการ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ

1.12 จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ และคณะจดัการของบริษัท เพื�อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

1.13 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื�องโครงสร้าง หน้าที�และความ
รับผิดชอบ รวมทั :งแนวปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณา
ทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี� ยนแปลงใดๆ เกี� ยวกับกฎบัตร (Charter) ของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ เพื�อให้มีความเหมาะสมและทนัสมยั
อยูเ่สมอ 

1.14 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจําทุกปี โดย
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั :งคณะ                 
(As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) 

1.15 ปฏิบตัหิน้าที�ในเรื�องอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที�ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอํานาจเรียก 

สั�งการให้ฝ่ายจดัการ หวัหน้าหน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทที�เกี�ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุหรือ

สง่เอกสารที�เห็นวา่เกี�ยวข้องจําเป็น นอกจากนั :นในการปฏิบตัหิน้าที�ภายใต้ขอบเขตหน้าที�ของกฎบตัรฉบบันี : 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคําปรึกษาจากที�ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เชี�ยวชาญใน

วิชาชีพอื�น ๆ หากเห็นวา่มีความจําเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในเรื�องคา่ใช้จา่ยทั :งหมด 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

   ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองค์ประกอบดงันี : 

  2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 คน  

  2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องได้รับแตง่ตั :งจากคณะกรรมการบริษัท 

  2.3 ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ�ง

   เป็นประธานฯ 
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3. คุณสมบัตขิองกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

3.1 เป็นกรรมการบริษัท 

3.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื�องบรรษัทภิบาลเป็นอยา่งดี 

3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับบรรษัทภิบาลในระดบัสากลอย่าง

ตอ่เนื�อง เพื�อนํามาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี 

3.4 สามารถปฏิบตัิหน้าที�และแสดงความคิดเห็น รวมทั :งรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�

ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหิน้าที�ได้อยา่งเพียงพอ 

3.5 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ ที�สมควรได้รับการเสนอชื�อให้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที�ครบวาระหรือกรณีอื�น ๆ รวมทั :งจดัเตรียม

ข้อมลูของบคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออก

ตามวาระในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ทั :งนี :เมื�อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตั :งให้ดํารง

ตําแหนง่ตอ่ไปอีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจาก

ตําแหนง่เมื�อ 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามกฎบตัรนี :  

3) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากตําแหนง่ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ทําเป็นหนงัสือยื�นต่อประธาน

กรรมการบริษัท ทั :งนี :การลาออกนั :นจะมีผลนบัแตว่นัที�หนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท  

ในกรณีที�กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตําแหนง่ทั :งคณะ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล            และ

สรรหาที�พ้นจากตําแหน่งต้องอยู่รักษาการในตําแหนง่เพื�อดําเนินงานตอ่ไปพลางก่อนจนกวา่คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าที� 

ในกรณีที�ตําแหนง่กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั :งบคุคลที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนขึ :นเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

แทน เพื�อให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจํานวนครบตามที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบคุคลที�

เข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ�งตนแทน 
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5. การประชุม 

ให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที�คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาหรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามต้องจดัให้มี
การประชมุไมน้่อยกวา่ปีละ 4 ครั :ง 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาหรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคําสั�งของประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา แจ้งไปยงักรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่
ในกรณีจําเป็นรีบดว่นจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื�นหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นั :นก็ได้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจดัให้มีการประชมุในเรื�องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหน้าที� 

6. องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา    
มาประชมุไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทั :งหมดที�คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั :งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่อยู่ในที�ประชุมหรือ     
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ�งมาประชมุเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

การวินิจฉัยชี :ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ�งให้มี
เสียงหนึ�งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ :นอีกเสียงหนึ�ง
เป็นเสียงชี :ขาด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ�งมีส่วนได้เสียในเรื�องใดเรื�องหนึ�งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื�องนั :น  

การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจกระทําได้โดยไม่ต้องมีการประชมุและมี
ผลสมบูรณ์เสมือนหนึ�งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื�อกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนได้ลง
ลายมือชื�อรับรองไว้ในมตนิั :น ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รับคา่ตอบแทนตามจํานวนที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

กฎบตัรฉบบันี :ให้มีผลใช้บงัคบัตั :งแตว่นัที� 21 ธนัวาคม 2559 

 ประกาศ ณ วนัที� 21 ธนัวาคม 2559 

 - ลงนาม - 

 (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 
 ประธานกรรมการ 


