กฎบัต รคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา
บริษัท ปูน ซิเ มนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหามี ห น้ าที่ เ สนอแนะแนวปฏิ บัติ แ ละ
การดํ า เนิ น การด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลของเอสซี จี ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท รวมทัง้ มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาสรรหาผู้ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการบริ ษัทที่ครบวาระหรื อในกรณีอื่น ๆ ดังนัน้
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อให้ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนตระหนักถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ อง
สมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้ าที่
ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 กําหนดขอบเขตและนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ
1.2 เสนอแนะแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทัง้ ให้ คําแนะนําแก่
คณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
1.3 ติ ด ตามดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะจัด การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายด้ า น
บรรษัทภิบาลของเอสซีจี
1.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคล้ อง
กับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ มีการพิจารณาปรับปรุ งให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
1.5 กํากับดูแลให้ มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ
1.6 พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริ ษัทรวมทังการมี
้
ผลประโยชน์ขดั แย้ งที่อาจเกิดขึ ้น
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่
1.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้ องกับคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
1.8 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็ นประจํ าทุกปี รวมทัง้ ติดตามและสรุ ปผลการประเมิน ให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื่ อนํ าไปปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานและเสริ มสร้ างความรู้
ความสามารถของกรรมการบริ ษัท
1.9 รายงานความคื บ หน้ าและผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั ง้ หลัง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสมํ่าเสมอ
1.10 กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี และกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริ ษัทที่ครบวาระ โดย
พิจารณาสรรหากรรมการบริ ษัทที่ มีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ ในด้ านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ
ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท
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1.11 พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัททดแทนกรรมการบริษัทที่
ครบวาระหรื อ กรณี อื่ น ๆ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการ เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
1.12 จั ด ทํ า แผนสื บ ทอดตํ า แหน่ ง กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ และคณะจั ด การของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
1.13 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องโครงสร้ าง หน้ าที่และความรับผิดชอบ
รวมทังแนวปฏิ
้
บตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนและเสนอแนะ
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อให้ มีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.14 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นประจําทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหาโดยรวมทัง้ คณะ (As a Whole) และประเมิน
ตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment)
1.15 ปฏิบตั หิ น้ าที่ในเรื่ องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอํานาจเรี ยกสัง่ การให้ ฝ่ายจัดการ
หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ อง
จําเป็ น นอกจากนันในการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ของกฎบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและ
เหมาะสมโดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา
ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 ประกอบด้ วยกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 3 คน
2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้ องได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
2.3 ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึง่ เป็ นประธานฯ
3. คุณสมบัต ขิ องกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา
3.1 เป็ นกรรมการบริ ษัท
3.2 มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องบรรษัทภิบาลเป็ นอย่างดี
3.3 มีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นํามาปรับปรุงนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
3.4 สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ แ ละแสดงความคิ ด เห็ น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้ โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเพียงพอ
3.5 มีความเป็ นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัททดแทนกรรมการบริ ษัทที่ครบวาระหรื อกรณีอื่น ๆ รวมทังจั
้ ดเตรี ยมข้ อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่าง
เพียงพอเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
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ให้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระใน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ทําเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ
บริษัท ทังนี
้ ้การลาออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
้
ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ
สรรหาที่ พ้ น จากตํ าแหน่ งต้ องอยู่รักษาการในตําแหน่ งเพื่ อดํ าเนิ นงานต่อไปพลางก่ อ นจนกว่าคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทน เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึง่
ตนแทน
5. การประชุม
ให้ มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรื อประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้ องจัดให้ มีการประชุมไม่
น้ อยกว่าปี ละ 4 ครัง้
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรื อเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคําสัง่ ของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แจ้ งไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนจะแจ้ งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้ มีการประชุมในเรื่ องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้ าที่
6. องค์ ป ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้ องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามาประชุมไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้ หมดที่ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งเป็ นประธานใน
ที่ประชุม
3/4

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจกระทํ าได้ โดยไม่ต้องมี การประชุมและมี ผล
สมบูรณ์ เสมือนหนึ่งว่าได้ มีการประชุมลงมติแล้ ว เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนได้ ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ ในมตินนั ้ ๆ
7. ค่ าตอบแทน
ให้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ รับค่าตอบแทนตามจํานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
พล.อ.อ.
(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
ประธานกรรมการ
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