กฎบัต รคณะกรรมการพิจ ารณาผลตอบแทน
บริษัท ปูน ซิเ มนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็ นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนทําหน้ าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังพิ
้ จารณาเสนอค่าตอบแทนของคณะจัดการ
ษัทจึงได้ มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เอสซีจีตอ่ คณะกรรมการบริษัท ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อให้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนทุกคนตระหนักถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้ าที่
ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุด
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ ซึง่ รวมถึงโบนัสประจําปี และเบี ้ยประชุม
1.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้ แก่คณะจัดการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่ง
รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจําปี โดยให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะจัดการเป็ นรายบุคคล ในกรณี ที่เห็นสมควรให้ ว่าจ้ างบริ ษัทที่ ปรึ กษาเพื่ อให้ คําแนะนํ าการ
ดําเนินโครงการ
1.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพื่อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็ นรายบุคคลตามข้ อเสนอของกรรมการผู้จดั การใหญ่
เพื่อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
1.5 พิจารณางบประมาณการขึ ้นค่าจ้ าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้ างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจําปี ของ
พนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
1.6 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทังคณะจั
้
ดการเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะจัดการเอสซีจีเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจด
้ าอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้ เอสซีจีรักษาความเป็ นผู้นําในตลาดธุรกิจ
ทะเบียนชันนํ
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการบริหารงานให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
1.8 รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ หลังมีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
1.9 ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบ
1.10 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ปิ รับปรุงให้ เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.11 ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจเรี ยก สัง่ การให้ ฝ่ายจัดการ
หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ อง
จําเป็ น นอกจากนันในการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ของกฎบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
อาจขอคําปรึ กษาจากที่ ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ ยวชาญในวิชาชี พอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจํ าเป็ นและ
เหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการพิจ ารณาผลตอบแทน
ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 ประกอบด้ วยกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 3 คน
2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนต้ องได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
2.3 ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเลือกกรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึง่ เป็ นประธานฯ
3. คุณสมบัต ขิ องกรรมการพิจ ารณาผลตอบแทน
3.1 เป็ นกรรมการบริ ษัท
3.2 มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อนํามา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน
3.3 สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ แ ละแสดงความคิด เห็ น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รับ
มอบหมายได้ โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเพียงพอ
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
ให้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระใน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทัง้ นี เ้ มื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดํารง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการพิจารณาผลตอบแทนพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ทําเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ
บริ ษัท ทังนี
้ ้การลาออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริ ษัท
ในกรณี ที่ ก รรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนพ้ นจากตํ า แหน่ ง ทัง้ คณะ ให้ คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนที่พ้นจากตําแหน่งต้ องอยู่รักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้ บุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้ วนขึน้ เป็ นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทน เพื่อให้
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึง่ ตนแทน
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5. การประชุม
ให้ มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนหรื อ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้ องจัดให้ มีการประชุมไม่น้อย
กว่าปี ละ 5 ครัง้
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ให้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
หรื อเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโดยคําสัง่ ของประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
แจ้ งไปยังกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนจะแจ้ งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนควรจัดให้ มีการประชุมในเรื่ องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้ าที่
6. องค์ ป ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต้ องมีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมาประชุมไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทังหมดที
้
่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อาจกระทํ าได้ โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผล
สมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้ มีการประชุมลงมติแล้ ว เมื่อกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทุกคนได้ ลงลายมือชื่อรับรอง
ไว้ ในมตินนั ้ ๆ
7. ค่ าตอบแทน
ให้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้ 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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