กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็ นส่วนหนึงของการมี ระบบการกํ ากับดูแลกิ จการทีดี โดย
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนทํ าหน้ า ที พิ จ ารณากํ า หนดค่า ตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่ อยต่าง ๆ เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื อขออนุมัติ ต่อ ที ประชุม ผู้ถื อหุ้น รวมทัง0
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของคณะจัดการเอสซีจีตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท ดังนันคณะกรรมการบริ
0
ษัทจึงได้
มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฉบับนี 0ขึ 0นเพือให้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ทุกคนตระหนักถึงหน้ าทีและความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั หิ น้ าทีได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้ าที)
ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้ าทีดังต่อไปนี 0
1.1 เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่าง ๆ ทีคณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง0 ซึงรวมถึงโบนัสประจําปี และเบี 0ยประชุม
1.2 เสนอนโยบายการพิ จารณาค่ าตอบแทนให้ แก่ คณะจั ดการเอสซี จี (Management Remuneration)
ซึงรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจําปี โดยให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและผล
การปฏิบตั งิ านของคณะจัดการเป็ นรายบุคคล ในกรณีทีเห็นสมควรให้ วา่ จ้ างบริ ษัททีปรึกษา
เพือให้ คําแนะนําการดําเนินโครงการ
1.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพือกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอ
ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็ นรายบุคคลตามข้ อเสนอของกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เพื อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ประจําทุกปี
1.5 พิจารณางบประมาณการขึ 0นค่าจ้ าง การเปลี ยนแปลงค่าจ้ างและผลตอบแทน เงินรางวัล
ประจําปี ของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
1.6 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี ยนแปลงและแนวโน้ มในเรื องผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังคณะจั
0
ดการเอสซีจีอย่างสมําเสมอเพือนําเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทอนุมตั ิ
1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะจัดการเอสซีจีเปรี ยบเทียบ
กับบริ ษัทจดทะเบียนชันนํ
0 าอืน ๆ ที มี การประกอบธุรกิ จอย่างเดียวกันเพื อให้ เอสซี จีรักษา
ความเป็ นผู้นํ าในตลาดธุ รกิ จ อุต สาหกรรมนัน0 ๆ และเพื อเป็ นการสร้ างแรงจูง ใจในการ
บริ หารงานให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
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1.8 รายงานความคื บ หน้ าและผลการปฏิ บัติ งานต่อคณะกรรมการบริ ษั ท ทุก ครั ง0 หลัง มี ก าร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสมําเสมอ
1.9 ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการ
ประเมินให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
1.10 พิ จ ารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี ยนแปลงใด ๆ เกี ยวกั บ กฎบั ต ร (Charter)
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื อขออนุมัติป รั บ ปรุ งให้
เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.11 ปฏิบตั หิ น้ าทีอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าทีให้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจเรี ยก สังการ
ให้ ฝ่ายจัดการ หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที เกี ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่ง
เอกสารทีเห็นว่าเกียวข้ องจําเป็ น นอกจากนันในการปฏิ
0
บตั ิหน้ าทีภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีของกฎบัตรฉบับนี 0
คณะกรรมการพิ จารณาผลตอบแทนอาจขอคําปรึ กษาจากที ปรึ กษาอิ สระภายนอกหรื อผู้เชี ยวชาญใน
วิชาชีพอืนๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื องค่าใช้ จา่ ยทังหมด
0
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีองค์ประกอบดังนี 0
2.1 ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน
2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนต้ องได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
0
ษัท
2.3 ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเลื อกกรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึงเป็ น
ประธานฯ
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3.1 เป็ นกรรมการบริ ษัท
3.2 มี วิ สัย ทัศ น์ ก ว้ า งไกล ติ ด ตามการเปลี ยนแปลงของผลการดํ า เนิ น งานของเอสซี จี อ ย่ า ง
สมําเสมอเพือนํามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน
3.3 สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีและแสดงความคิดเห็น รวมทังรายงานผลการปฏิ
0
บตั ิงานตามหน้ าทีที
ได้ รับมอบหมายได้ โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าทีได้ อย่างเพียงพอ
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
ให้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมี วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกํ าหนดออกตาม
วาระในวันประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี ทัง0 นี เ0 มื อครบกํ าหนดออกตามวาระก็ อาจได้ รับการพิ จารณา
แต่งตังให้
0 ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
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นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการพิจารณาผลตอบแทนพ้ นจาก
ตําแหน่งเมือ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามกฎบัตรนี 0
3) คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการพิ จารณาผลตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ทําเป็ นหนังสื อยื นต่อประธาน
กรรมการบริ ษัท ทังนี
0 0การลาออกนันจะมี
0 ผลนับแต่วนั ทีหนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษัท
ในกรณี ทีกรรมการพิ จารณาผลตอบแทนพ้ นจากตําแหน่งทัง0 คณะ ให้ คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนที พ้ นจากตํ าแหน่ ง ต้ อ งอยู่ รัก ษาการในตํ า แหน่ ง เพื อดํ า เนิ น งานต่ อ ไปพลางก่ อ นจนกว่ า
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
0 คคลที มีคุณสมบัติครบถ้ วนขึ 0นเป็ นกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
แทน เพือให้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที
เข้ าเป็ นกรรมการพิ จารณาผลตอบแทนแทนอยู่ในตําแหน่งได้ เพี ยงเท่าวาระที ยังเหลื ออยู่ข องกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนซึงตนแทน
5. การประชุม
ให้ มี ก ารเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนตามที คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนหรื อประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้ องจัด
ให้ มีการประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 5 ครัง0
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการพิ จารณาผลตอบแทน ให้ ประธานคณะกรรมการพิ จารณาผลตอบแทน
หรื อ เลขานุก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนโดยคํ าสังของประธานคณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทน แจ้ งไปยังกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อนวัน ประชุม เว้ นแต่ในกรณี
จําเป็ นรี บด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอืนหรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
0 ได้
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนควรจัดให้ มีการประชุมในเรื องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้ าที
6. องค์ ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการพิ จารณาผลตอบแทน ต้ องมี กรรมการพิ จารณาผลตอบแทนมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทังหมดที
0
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง0
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิหน้ าทีได้ ให้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึงมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาผลตอบแทนคน
หนึงเป็ นประธานในทีประชุม
3/4

การวินิจฉัยชี 0ขาดของทีประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึงให้ มี
เสียงหนึงเสียงในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ 0นอีกเสียงหนึง
เป็ นเสี ยงชี ข0 าด กรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนซึ งมี ส่วนได้ เสี ยในเรื องใดเรื องหนึ งไม่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื องนัน0
การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อาจกระทําได้ โดยไม่ต้องมีการประชุมและมี
ผลสมบู ร ณ์ เ สมื อ นหนึ งว่ า ได้ มี ก ารประชุ ม ลงมติ แ ล้ ว เมื อกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนทุ ก คนได้
ลงลายมือชือรับรองไว้ ในมตินนั 0 ๆ
7. ค่ าตอบแทน
ให้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้ รับค่าตอบแทนตามจํานวนทีทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนี 0ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
0 วนั ที 21 ธันวาคม 2559
ประกาศ ณ วันที 21 ธันวาคม 2559
- ลงนาม (นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
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