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กฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

 

 

1. วตัถุประสงค์  

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รบัการจดัต ัง้ขึน้โดยคณะกรรมการของ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั 

(มหาชน) (บริษัทฯ) ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ (Organizational Regulations) ข้อที่ 13 โดยมี

จุดประสงค์เพือ่ก ากบัดูแลนโยบายและขอบขา่ยงานในเรือ่งเกีย่วกบัธรรมาภบิาล ตามความเหมาะสมตอ่บรษิทั

ฯ และบริษทัย่อย ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัวา่ ‘กลุ่มบริษทัฯ ’ และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบันโยบายและขอบขา่ยงานดงักลา่ว เพือ่ปกป้องชือ่เสียงและผลประโยชน์ของกลุม่บรษิทั 

2.  สมาชกิของคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

 

ก. องค์ประกอบและคุณสมบตัิ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 (สาม) คน ตามที่คณะกรรมการบริษทัฯ 

แต่งต ั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งต ัง้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการให้เป็นสมาชิกก็ได้แต่

สมาชกิสว่นใหญจ่ะตอ้งเป็นกรรมการ 

 

สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องมีความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานของกลุ่ม

บรษิทัฯ รวมถงึเขา้ใจหลกัการและการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  

 

ข. กระบวนการในการสรรหาและการแตง่ต ัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้เสนอสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล และ

เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและ

แตง่ต ัง้  

 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

 

ก. วาระการด ารงต าแหน่ง 

สมาชิกทีเ่ป็นกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเทา่กบัวาระการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ในกรณีทีต่ าแหน่งในคณะกรรมการธรรมาภบิาลวา่งลงเพราะเหตุอืน่ใดนอกเหนือจากการครบวาระการ

ด ารงต าแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งต ัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดย

บุคคลนั้น จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ และเมื่อ

ครบวาระการด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการอาจมีการแตง่ต ัง้กรรมการใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้ีก 

 

สมาชิกทีไ่ม่เป็นกรรมการ มีวาระตามทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด หรือหากไม่ได้ก าหนด ให้ด ารง

ต าแหน่งตอ่ไปจนกวา่คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเปลีย่นแปลง 

 

ข. การแตง่ต ัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

เมือ่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง สมาชกิของคณะกรรมการธรรมาภบิาลมีสทิธไิดร้บัการแตง่ต ัง้ใหมไ่มว่า่

สมาชกิผูน้ ัน้จะไดด้ ารงต าแหน่งมากอ่นหน้านัน้แลว้กีค่ร ัง้ก็ตาม 
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ค. การลาออกกอ่นครบวาระ 

หากสมาชิกท่านใดของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีความประสงค์ที่จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบ

วาระการด ารงต าแหน่ง บุคคลทา่นนัน้ตอ้งแจ้งความประสงค์ในการลาออกลว่งหน้า อย่างน้อยหน่ึงเดือน 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และระบุเหตุผลในการลาออก และตอ้งยืน่ตอ่ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 

4. หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการธรรมาภบิาล มีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัตอ่ไปน้ี 

(1) ทบทวนเอกสารตอ่ไปน้ีในสว่นทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการของกลุม่บรษิทัฯ เพือ่เสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ 
- ระเบียบปฏบิตัอิงค์กร 
- จรรยาบรรทางธรุกจิ 
- นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

(2) ทบทวนการปฏบิตัดิา้นการก ากบัดูแลกจิการของกลุม่บรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัความสอดคลอ้งกบั

หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองส านกังานก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มลูโครงการ CGR และโครงการ AGM Checklist 

(3) ทบทวนการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ที่

เกีย่วขอ้งกบั การด ารงสถานะการเป็นบรษิทัจดทะเบียน และมีความเกีย่วขอ้งกบักลุม่บรษิทัฯ 

(4) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

 

5. การเขา้ถงึขอ้มูลและการขอค าปรึกษาจากภายนอก 

 

ก. การเขา้ถงึขอ้มูล 

ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษทัฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รบัการ

สนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้ม ั่นใจได้ว่าคณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รบัข้อมูลเพียงพอต่อความ

รบัผดิชอบและการปฏบิตัหิน้าที ่

 

ข. การแตง่ต ัง้ผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล สามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิ

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในเรือ่งการสอบทาน ตามทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 

6. การประชุม 

ก) คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะจดัให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 (สอง) คร ั้งต่อปี สมาชิกของ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล อาจเรียกประชุมพิเศษตามทีต่้องการ วิธีการเรียกประชุมและข ัน้ตอน

การด าเนินการประชุม ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากสมาชกิของคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

ข) องค์ประชุมตอ้งประกอบดว้ยสมาชกิจ านวนเกนิกึง่หน่ึงของจ านวนสมาชกิท ัง้หมด 

ค) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม หรือตวัแทนทีไ่ด้รบัการมอบหมาย และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในและควบคุม ก ากบัดูแล อาจไดร้บัเชญิเขา้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภบิาล เพือ่รายงานการ

ตดิตามในเรือ่งทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง   

ง) ให้เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เก็บรกัษารายงานการประชุม ตามที่คณะกรรมการ

ธรรมาภบิาลก าหนด 
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7. การรายงานตอ่คณะกรรมการฯ และการเปิดเผยขอ้มูล 

เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นผู้จดัเตรียมรายงานเกี่ยวกบัความคืบหน้าและสถานะของการ

ก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของท ัง้กลุม่บรษิทัฯ 

 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกบัเรื่องที่ได้รบัจากการประชุม

คณะกรรมการธรรมภบิาล และน าเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว 

 

8. บทสง่ทา้ย 

ก. กฎบตัรน้ีจะได้รบัการทบทวนเป็นประจ าทุกปี ปรบัปรุงตามความเหมาะสม และน าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ขออนุมตั ิ 

ข. กฎบ ัตร น้ีได้ร ับการอนุม ัติ จ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร ั้ งที่  171 เมื่ อว ันที่   

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

 

___________     -ลายมือชือ่-______________ 

นายสตีเฟน แพทรกิ กอร์ 

ประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล  

 

 


