บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรกำหนดคุณสมบัตแิ ละกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท
1. หลักกำร
การสรรหาและคัด เลื อกกรรมการถื อเป็ นเรื่ องที่ มี ความส าคัญ อย่างยิ่ งตามหลักบรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี
เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทถื อว่าเป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ในการกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่า งยัง่ ยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายการกาหนด
คุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัทขึ ้น
2. นโยบำยกำรกำหนดคุณสมบัตแิ ละกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทควรประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด มีความ
หลากหลาย ทัง้ ในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความชานาญเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
ตลอดจนไม่ จ ากั ด หรื อ แบ่ ง แยกในเรื่ อ ง เพศ อายุ เชื อ้ ชาติ และสัญ ชาติ เพื่ อ ให้ บริ ษั ท สามารถบรรลุ
วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้า หมายทางธุร กิจ รวมทัง้ ส่ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ บ ริ ษัท มีก ารบริ ห ารจัด การตามหลัก
บรรษัทภิบาลเอสซีจีที่ก่อให้ เกิดความเป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถสร้ างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นและสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ซึง่ จะช่วยนาพาให้ เอสซีจีเติบโตอย่างยัง่ ยืน
3. กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาพิจ ารณาสรรหาบุคคลที่ มี
คุณ สมบัติ เหมาะสมเป็ น กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระหรื อ กรณี อื่ น ๆ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คัดเลื อกจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่มี พื น้ ฐานและความเชี่ ยวชาญจากหลากหลายอาชี พ มี ภ าวะผู้น า วิสัยทัศ น์
กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย รวมทังมี
้ ความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยควรคานึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี ้
3.1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกาหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะ
คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการในด้ านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- การตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- ความมีวฒ
ุ ิภาวะและความมัน่ คง เป็ นผู้รับฟั งที่ดีและกล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
- ยึดมัน่ ในการทางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสาคัญ
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3.2 ความรู้ความชานาญที่ต้องการให้ มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิ จารณากาหนดองค์ประกอบของความรู้ ความชานาญ
เฉพาะด้ านที่จาเป็ นต้ องมีในคณะกรรมการ และจัดทา Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอ
ชื่อบุคคลที่ เหมาะสมเป็ นกรรมการ ความรู้ ความช านาญเฉพาะด้ านดังกล่าวเพื่ อส่ งเสริ มให้ คณะกรรมการ
สามารถกาหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทังก
้ ากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ได้ อย่างมีประสิทธิผล เช่น
- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริ หารจัดการองค์ กรซึ่ งรวมถึ งการบริ หารจัดการด้ านทรั พ ยากรบุ คคล (Organization and
Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
- ความรู้ความชานาญเฉพาะด้ านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจาเป็ นต่อบริ ษัทในระยะ 3 – 5 ปี
ข้ างหน้ า เช่น ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ฯลฯ
3.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกาหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายังอาจพิจารณากาหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทัง้
คณะ เช่น เพศ อายุ เชื ้อชาติ และสัญชาติ ฯลฯ
-------------------------------------------------------
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