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หน้าที่คณะกรรมการบริษัท หน้าทีป่ระธานกรรมการ และหน้าทีป่ระธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

 

หน้าที่คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท และรบัผิดชอบชัน้สดุทา้ยในดา้นทิศทาง

ของธุรกิจ รวมทัง้การดแูล และควบคมุบคุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหบ้ริหารจดัการกลุม่บริษัทฯ อนัเป็นหนา้ที่ซึ่งไม่สามารถ

มอบหมายใหผู้อ้ื่นได ้คณะกรรมการมีมติเก่ียวกบัเรือ่งตา่ง ๆ ทัง้หมด ซึ่งกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท หรือระเบียบปฏิบตัินี ้ไม่ได้

สงวนไวส้  าหรบัที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือกลุ่มบคุคลอื่น คณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัทและ

เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หนา้ที่เฉพาะเจาะจงของคณะกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี ้

ก. รบัผิดชอบดา้นการก าหนดทิศทางธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ และกลุม่ และออกแนวปฏิบตัิที่จ าเป็น 

ข. อนมุตัิแนวคิด และยทุธศาสตรข์องบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ 

ค. ก าหนดวิธีการจัดระเบียบองคก์รของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะการออกหรือแก้ไขระเบียบปฏิบตัิองคก์ร  

หรอืกฎบตัรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ง. ก าหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมทางการเงิน  

และการวางแผนทางการเงินท่ีจะน ามาใชก้บับรษัิทท่ีอยูภ่ายใตก้ลุม่บรษัิทฯ 

จ. อนมุตัิแผนธุรกิจและงบประมาณของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ 

ฉ. แตง่ตัง้และถอดถอนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ช. แตง่ตัง้และถอดถอน ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ ตามขอ้แนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ซ. แตง่ตัง้และถอดถอน สมาชิกคนอื่น ๆ ในคณะเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ ตามขอ้เสนอของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่และ

ค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ฌ. ก าหนดและมอบอ านาจในการลงช่ือแทนบรษัิทฯ 

ญ. ทบทวนผลการปฏิบตัิงานของบุคคลที่รบัมอบหมายใหบ้ริหารจัดการกลุ่ม ดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ตามขอ้บงัคบั ระเบียบปฏิบตัิ และกฎบตัรและแนวปฏิบตัิใด ๆ ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการ 
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ฎ. ทบทวนรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี งบการเงินรวมของบริษัทฯ และรบัรายงานของผูส้อบบญัชี และอนุมตัิ

รายงานเหลา่นัน้ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ 

ฏ. ก ากบัดแูลการเตรยีมการ ส าหรบัการประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ และน ามติของที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ไปปฏิบตัิ 

ฐ. ตรวจสอบคณุสมบตัิทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายที่ก าหนด 

ฑ. ปฏิบตัิหนา้ที่ซึง่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการ ในกรณีการเพิ่มทนุบรษัิทฯ 

ฒ. อนมุตัิการเสนอช่ือผูร้บัการเลอืกตัง้ หรอืผูด้  ารงต าแหนง่แทน ส าหรบัต าแหนง่กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร ภายใตก้ฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง และ/หรอื กรรมการท่ีมีอ  านาจลงนาม และก าหนด มอบอ านาจ และ/หรอื มอบหมายหนา้ที่ อ  านาจหรอืความ

รบัผิดชอบโดยเฉพาะเจาะจงส าหรบักรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และ/หรอื กรรมการท่ีมีอ  านาจลงนาม 

ณ. อนุมตัิองคป์ระกอบและการเสนอช่ือผูเ้ขา้รบัการเลือกตัง้ ส  าหรบัคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ทบทวนช่ือผูแ้ทนบริษัทที่จะถูกเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการของบริษัทร่วม ตามขอ้เสนอของ

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่และค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ด. แตง่ตัง้หรอืเปลีย่น ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทยอ่ย (นอกเหนือจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม) ตามขอ้เสนอ

ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่และค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ต. อนมุตัิกรอบการท างานเก่ียวกบัการใหค้า่ตอบแทนของบรษัิทฯ และของกลุม่บรษัิทฯ 

ถ. อนมุตัิขอ้เสนอค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน ทัง้นีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิโดยที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ 
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หน้าที่ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ มีหนา้ที่ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและเป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษัิทและท าใหเ้กิดความเขา้ใจที่สอดคลอ้ง

กันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในเรื่องยุทธศาสตรข์องกลุ่มบริษัทฯ ท าหนา้ที่เป็นตวัแทนของ

คณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูล และใหค้  าแนะน าในการพฒันายทุธศาสตรข์องกลุม่บริษัทฯ และการจดัโครงสรา้งการ

บรหิารตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ ผูซ้ึง่มีความรบัผิดชอบตอ่คณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ และตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

ของแตล่ะบรษัิทในกลุม่  

ประธานกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว ้นอกจากนีย้งัไดป้ฏิบตัิหนา้ที่เพิ่มเติมตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทในเรือ่งตอ่ไปนีไ้ด ้

ก. เชิญประชมุและก าหนดระเบียบวาระการประชมุของคณะกรรมการบรษัิท 

ข. ท าหนา้ที่เป็นประธานในการประชมุผูถื้อหุน้ 

ค. สามารถเขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการชดุยอ่ยหรอืรว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยได  ้

ง. ดแูลใหม้ีการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่เป็นตวัแทนหลกัของบรษัิทฯ 

ในการสือ่สารกบัสือ่สาธารณะ 

จ. เป็นผูร้บัระเบียบวาระการประชุม พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะเจา้หนา้ที่

บรหิารกลุม่ โดยอาจตรวจสอบหรอืรอ้งขอรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ และของกลุม่บรษัิทฯ 

ฉ. สนับสนุนใหม้ีการประชุมกับกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร (โดยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและฝ่ายจัดการไม่ไดเ้ขา้ร่วม

ประชมุดว้ย) อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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หน้าทีป่ระธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ ท าหนา้ที่เป็นประธานของคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ โดยไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บรษัิท ผา่นการสรรหาและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มมีความรบัผิดชอบโดยรวม ต่อการบริหารจัดการและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ประสานงานและสอดสอ่งดแูลกิจกรรมของคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ ในเรือ่งที่เก่ียวกบัการจดัการ การบรหิารและการ

สอดสอ่งดแูลการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ และสามารถด าเนินการตามเป้าหมายทางธุรกิจและบรรลงุบประมาณ

ประจ าปีได ้

ข. ออกค าสั่งเรื่องสายการบงัคบับญัชาส าหรบัสมาชิกของคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ทกุคน รวมถึงส าหรบัผูบ้ริหารสงูสดุ

ของแตล่ะบรษัิทในกลุม่ 

ค. รเิริม่ พฒันาและบรหิารจดัการขัน้ตอนการวางแผนกลยทุธแ์ละแผนการเงินของกลุม่บรษัิทฯ ตามที่คณะกรรมการบรษัิท

ไดอ้นมุตัิแลว้ 

ง. ตรวจสอบติดตามและควบคุมการด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับ                                           

อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท โดยการตดัสนิใจทางธุรกิจทัง้ปวง ตอ้งสอดคลอ้งกบัตารางอ านาจอนมุตัิ 

จ. จดัประชมุและเป็นประธานการประชมุคณะเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ 

ฉ. ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นตวัแทนหลกัของบรษัิทฯ ในการสือ่สารกบัสือ่สาธารณะ 

ช. สอดส่องดูแลการท างาน และทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่  ของผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา 

ซ. เสนอช่ือบุคคลเพื่อการแต่งตัง้ใหม่หรือแต่งตัง้แทน ในต าแหน่งสมาชิกคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม (ยกเวน้ต าแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่) ต าแหนง่ผูบ้รหิารสงูสดุของแตล่ะบรษัิท หรอืเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินของแตล่ะบรษัิทใน

กลุม่ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา 

ฌ. เสนอช่ือผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ ส าหรบัคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทรว่มเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา 
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ญ. น าเสนอแผนการสืบทอดต าแหน่งสมาชิกเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ฯ (ที่ไม่ใช่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่) และผูบ้ริหาร

สงูสดุของแตล่ะบรษัิท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาเป็นประจ าทกุปี 

ฎ. อนุมตัิการแต่งตัง้ผูด้  ารงต าแหน่งคณะเจา้หนา้ที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ยกเวน้ต าแหน่งเจา้หนา้ที่บริหารการเงินของ

บรษัิทยอ่ย) ตามที่ผูบ้รหิารสงูสดุของแตล่ะบรษัิทเป็นผูเ้สนอช่ือเพื่อพิจารณา 

ฏ. การปฎิบตัิตามมติของคณะกรรมการและของที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มอาจมอบหมายให้

สมาชิกของคณะเจ้าหนา้ที่บริหารกลุ่มเป็นผูด้  าเนินการ (ในกรณีดังกล่าวประธานเจ้าหนา้ที่บริหารกลุ่ม มีหนา้ที่

ตรวจสอบดแูลการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว) 

ฐ. เสนอเรือ่งตา่งๆ ตามที่ระเบียบปฏิบตัิขององคก์ร ก าหนดใหเ้สนอตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

ฑ. ด าเนินการใหม้ีการส่งต่อหรือสื่อสารขอ้มูลระหว่างคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการภายในระยะเวลา  

ที่เหมาะสม  
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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. วตัถปุระสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการของบรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั
ฯ”) ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และตามระเบยีบปฏบิตัอิงคก์ร (Organizational
Regulations) ของบรษิทัฯ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืคณะกรรมการของบรษิทัฯ ในการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตามทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และเพื่อกระท าการอนัเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎระเบยีบต่างๆ ในเรื่อง (1) การรายงานทางการเงนิ เพื่อใหม้ัน่ใจถงึคุณภาพและความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ
และรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย (ทัง้นี้ไม่ว่าจะโดยการเขา้ไปถอืหุน้โดยตรงหรอืโดยออ้ม) และบรษิทัร่วม
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกรวมกนัว่า “กลุ่มบรษิทัฯ”) (2) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และ (3) การสอบทาน
การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ประกาศและขอ้บงัคบัของตลท. กลต.
และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอนัว่าดว้ยเรื่องของการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯ

2. สมาชิกของคณะกรรมการ
ก. องคป์ระกอบและคณุสมบติั

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยสมาชกิซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 (สาม) คน ซึง่
ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยทีผู่เ้ป็นสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนนัน้ตอ้งเป็น “กรรมการอสิระ” 
ทัง้นี้เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของตลท. สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นสมาชกิในคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัมหาชนอื่นมากกว่าสองบรษิทั เวน้แต่คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะเหน็ว่าการเป็นสมาชกิใน
คณะกรรมการตรวจสอบของหลายบรษิทัในเวลาเดยีวกนันัน้ไมท่ าใหค้วามสามารถของกรรมการคนนัน้ดอ้ยลงในอนั
ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีส่มาชกิคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และความเหน็ของคณะกรรมการเช่นว่านัน้
ไดร้บัการเปิดเผยไวใ้นการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ดว้ย 

สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ตอ้งเป็นผูซ้ึง่มคีวามรูท้างดา้นการเงนิ ตามความเหน็ของคณะกรรมการของ
บรษิทัฯ หมายถงึว่า อย่างน้อยตอ้งเคยปฏบิตังิานดา้นการเงนิและการบญัชขี ัน้พืน้ฐานพอสมควร และสมาชกิของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนตอ้งเป็นผูซ้ึง่มคีวามช านาญอย่างเพยีงพอในดา้นการบญัชหีรอืการบรหิาร
จดัการทางการเงนิตามความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

ข. กระบวนการในการสรรหา และการแต่งตัง้
ใหก้รรมการของบรษิทัฯ เป็นผูเ้สนอแนะบุคคลเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นสมาชกิในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยื่นชื่อ
ของบุคคลทีต่นเสนอแนะนัน้ต่อประธานคณะกรรมการของบรษิทัฯ และเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อ
พจิารณาและแต่งตัง้ต่อไป ส าหรบัประธานของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูเ้สนอ
และแต่งตัง้ 

ค. เลขานุการ 
ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ แต่งตัง้บุคคลซึง่มไิดเ้ป็นสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวนหนึ่งคน 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง
ก. วาระการด ารงต าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี และไม่เกนิวาระการเป็นกรรมการบรษิทัฯ 
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ข. การเลือกตัง้ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก 
สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดด้ ารงต าแหน่งครบวาระแลว้ ชอบทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได้
อกี ไม่ว่าสมาชกิผูน้ัน้จะไดด้ ารงต าแหน่งมาก่อนหน้านัน้แลว้กีค่รัง้กต็าม 

ค. การลาออกก่อนครบวาระ 
หากสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงคท์ีจ่ะออกจากต าแหน่งก่อนทีว่าระการด ารงต าแหน่งของตนจะ
สิน้สดุลง ใหบ้อกกล่าวแสดงความประสงคท์ีจ่ะลาออกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดอืน การบอกกล่าวนัน้ 
ใหท้ าเป็นหนงัสอืแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้สง่ส าเนา
หนงัสอืบอกกล่าวใหแ้กต่ลท. และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“กลต.”) โดยไม่ชกัชา้ 

4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้:
ก. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงนิของทัง้บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใหแ้น่ใจวา่รายงานเหล่านัน้มี

ความถูกตอ้งและเพยีงพอ และท าหน้าทีป่ระสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และคณะผูบ้รหิารกลุ่ม (Group 
Executive Committee) ผูร้บัผดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจแนะน าใหม้กีารสอบทานหรอืตรวจสอบในเรื่องทีเ่กดิเป็นประเดน็หรอืเป็นปัญหาโดยผูส้อบบญัชี
เพิม่เตมิในระหว่างทีผู่ส้อบบญัชปีฏบิตังิานตรวจสอบบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ 

ข. สอบทานระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถงึกระบวนการทางธุรกจิ และโครงสรา้งของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหแ้น่ใจว่าสิง่ทีก่ล่าวมานัน้มคีวามเหมาะสมและประสทิธภิาพ 

ค. ใหค้วามเหน็ชอบในเรื่ององคก์รและคุณสมบตัขิองบุคคลากรในสงักดัฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และก าหนด
ระดบัของความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายในจากฝ่ายบรหิารตลอดจนอนุมตักิารแต่งตัง้ โยกยา้ย และการเลกิ
จา้งบุคคลากรในสงักดัหรอืทีส่งักดัหน่วยงานอื่นทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในงานตรวจสอบภายใน 

ง. สอบทานการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ประกาศและขอ้บงัคบัของ
ตลท. กลต. และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอนัว่าดว้ยเรื่องของการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯ 

จ.  พจิารณา คดัเลอืกและเสนอชื่อบคุคลผูท้ีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้เสนอ
ใหเ้ปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และใหค้ าแนะน าค่าตอบแทนแกผู่ส้อบบญัชนีัน้ เพื่อเป็นหลกัประกนัความ
เป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบพงึค านึงถงึปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ดว้ย คอืการใหบ้รกิารอื่นของ
ผูส้อบบญัชทีีน่อกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึง่มลีกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนักระทบต่อความ
เป็นอสิระ ประสทิธภิาพ และการปฏบิตังิานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัช ีเพื่อความเป็นอสิระในการ
ปรกึษาหารอืในเรื่องทีส่ าคญัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประชมุเป็นการสว่นตวัทีม่แีต่สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ
กบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ผีูแ้ทนของฝ่ายบรหิารอยู่ในทีป่ระชมุดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ 

ฉ. พจิารณารายการระหว่างกนัอนัอาจน าไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่การนี้ใหร้วมถงึความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงนัน้ๆ ของบรษิทัฯ ดว้ย ทัง้นี้ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ รายการเกีย่ว
โยงกนัเหล่านัน้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของตลท. และมคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษิทัฯ 

ช. จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ รายงานนี้ใหป้ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูล้งชื่อและรายงานดงักล่าวนี้อย่างน้อยตอ้งมขีอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
- ความเหน็ในดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูในรายงานและในการเปิดเผยขอ้มลูทาง

การเงนิของบรษิทัฯ 
- ความเหน็ในดา้นความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
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- ความเหน็ในดา้นความเหมาะสมของการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
- ความเหน็ในดา้นการปฏบิตัติามตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎ ประกาศ และ 

ขอ้บงัคบัทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว รวมทัง้กฎและขอ้บงัคบัของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที ่เกีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

- ความเหน็ในดา้นการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครัง้ของการเขา้ประชมุของสมาชกิคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคน 
- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบนี้ 
- รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
ซ. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของกจิการ

ตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
ฌ. ด าเนินการใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
ญ. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัดว้ยเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. การเข้าถงึข้อมูลและค าปรกึษาจากภายนอก
ก. การเข้าถงึข้อมูล

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้ซึง่ฝ่ายบรหิารมหีน้าทีต่อ้งใหก้ารสนบัสนุนให้
สมัฤทธผิลตามทีก่ล่าวมานี้ ทัง้นี้ เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัขอ้มลูและสิง่ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอแก่การปฏบิตังิานหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบจนส าเรจ็ลุล่วง 

ข. การแต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจใหบ้รษิทัฯ จา้งผูเ้ชีย่วชาญภายนอกคนเดยีวหรอืหลายคนเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้หก้าร
สนบัสนุนในกจิกรรม การสอบทาน และการสบืสวนสอบสวน และเพื่อเป็นการสนบัสนุนฝ่ายตรวจสอบภายในในการ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

6. การประชมุ
ก. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมอยา่งน้อยหนึ่งครัง้ในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดอืน นอกจากการประชมุตาม

ปรกตทิีก่ล่าวมานี้แลว้ สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดจะเรยีกประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเป็นการ
ประชุมครัง้พเิศษกไ็ดต้ามความจ าเป็นแห่งสถานการณ์ สว่นวธิกีารเรยีกประชุมและระเบยีบวธิใีนการประชุมให้
เป็นไปตามทีส่มาชกิคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกนั 

ข. องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ยสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมด 

ค. ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มของบรษิทัฯ เป็นผูไ้ดร้บัเชญิเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการถาวร แต่
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตอ้งออกจากทีป่ระชุมในระหว่างทีม่กีารพดูในเรื่องทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมสีว่นไดเ้สยี
อยู่ดว้ย หรอืเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะประชุมโดยไม่มบีุคคลอื่นนอกจากสมาชกิคณะกรรมการ
ตรวจสอบเท่านัน้ทีร่่วมอยู่ในทีป่ระชุม 
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ง. ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีจ่ดบนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใตก้ารก ากบั
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. การรายงานต่อคณะกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล
ก. คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีร่ายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นระยะๆ อย่างสม ่าเสมอ ถงึการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 4. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัว่ามธีุรกรรมหรอืการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัทีร่ะบุไวข้า้งล่างนี้อนัอาจ
สง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อสภาวะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานธุรกรรมหรอืการกระท าเช่นว่านัน้ต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในก าหนด
ระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
- รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ซึง่ผลประโยชน์ 
- การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีอ่ย่างมนียัส าคญัในระบบควบคมุภายใน หรอื 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลท. หรอืกฎหมายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไมท่ าการแกไ้ขเสยีใหถู้กตอ้งภายในก าหนดระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดดงักล่าวในย่อหน้าแรก สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดย่อมมสีทิธทิีจ่ะ
รายงานธุรกรรมหรอืการกระท าทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวในย่อหน้าแรกนัน้ต่อส านกังาน กลต. หรอื ตลท. 

ข. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีจ่ดัการใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามบรรดาขอ้ก าหนดทัง้หลายในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลู
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. บทส่งท้าย
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ไดร้บัการอนุมตัใินทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่181 เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564

- ลายมอืชื่อ – 
-------------------------------------------------- 

ดร. สนุีย ์ศรไชยธนสขุ 
ประธารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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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 อย่างน้อยหนึ่งเดือน 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และระบุเหตุผลในการลาออก และตอ้งยืน่ตอ่ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ 

4. หน้าที ่และความรบัผดิชอบ

คณะกรรมการธรรมาภบิาล มีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัตอ่ไปน้ี 

(1) ทบทวนเอกสารตอ่ไปน้ีในสว่นทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการของกลุม่บรษิทัฯ เพือ่เสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตัิ
- 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 านวนเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิท ัง้หมด 

ค) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม หรือตวัแทนทีไ่ด้รบัการมอบหมาย และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในและควบคุม ก ากบัดูแล อาจไดร้บัเชญิเขา้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภบิาล เพือ่รายงานการ

ตดิตามในเรือ่งทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง   

ง) ให้เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เก็บรกัษารายงานการประชุม ตามที่คณะกรรมการ

ธรรมาภบิาลก าหนด 

56-1 One Report 2564 12



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  181 เมื่ อว ันที่  

9 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

___________     -ลายมือชือ่-______________ 

นายชรนิทร์ สจัจญาณ 

ประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล  
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Charter of the Nomination and Compensation Committee 

1. Purpose

The Nomination and Compensation Committee (“NCC”) is established by and among
the Board of Directors (“Board”) of Siam City Cement Public Company Limited
(“Company”) in accordance with the virtue of Article 13 of the Organizational Regulations
(“Regulations”) of the Company for matters concerning the policies and procedures
related to the recruitment, nomination and compensation for members of the Board and
the executive management of the Company in particular, and the overall compensation
policies and programs as relevant and applicable for the Company, its subsidiaries,
directly and indirectly held, and its associated companies (“Group”), and to make
recommendations to the Board with respect to such policies and program in order to
promote the Group’s aspiration to become the Employer of Choice in all its businesses.

2. Committee Members

a. Composition and Qualification

The NCC shall be comprised of at least 3 (three) directors of whom at least 1 (one)
shall be in “Independent Director” as determined by the Board.

The members of the NCC must possess relevant knowledge and work experience
as well as a thorough understanding of the Group’s businesses and operations.

b. Selection and Appointment Process

Candidates for the NCC membership shall be recommended by members of the
Board and submitted to the Chairman of the Board for further consideration and
appointment by the Board. The Board shall nominate and appoint the Chairman
of the NCC.

c. Secretary

The Board shall appoint a person who is not the NCC member to be the Secretary
of the NCC.

3. Terms

a. Office Term

Members shall have term of office concurrent with their directorship term of office.
In case of vacancy in the committee due to any reason other than completion of
term, the Board of Directors shall appoint a fully qualified person to fill up the
vacancy. Such person shall hold office concurrent with his/her directorship term.
Upon completion of a term, the member may be re-appointed to the Committee.

b. Re-election

Upon the completion of an Office Term, any retiring NCC member shall be eligible
for re-appointment disregarding the number of preceding re-appointments.
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c. Resignation during Office Term

If any member of the NCC vacates the office prior to the expiry of his/her Office
Term, that individual must provide at least one-month advance notice of his/her
intention to resign. This notice must be made in writing, must state the reasons for
resignation, and must be served to the Chairman of the Board.

4. Responsibilities and Duties

The NCC has the following responsibilities and duties:

a. Nomination, Composition & Structure

i) To annually review the composition of the Board including the structures of all
subsidiaries’ and/or associate’s Boards and Board Committees applicable
throughout the Group and submit for the Board’s consideration.

ii) To consider, appraise/evaluate and recommend selection for the Board
membership, candidates for nomination and/or re-appointment as forwarded
by shareholder(s), Board member(s) and/or executives for the Board’s review
and recommendation before passing on to the final shareholders’ selection at
the AGM or at least 30 (thirty) days prior to the upcoming Board’s meeting in
case of the interim vacancy for the replacement by the Board’s decision.

iii) To identify, assess and recommend potential candidates for key positions to
the Board of Directors for approval;

• Group Chief Executive Officer

• Directors of Subsidiary Companies

• Company Representatives on the Board of Associated Companies

iv) To review the Group Chief Executive Officer’s (“Group CEO”) proposals of
potential candidates for the Group Executive Committee of the Company
(“Group EXCO”),the Chief Executive Officer and TML’s/EXCO members of
each Group Company, and to independently assess these candidates with
regard to their respective expertise, skills, experience, performance as well as
personal and professional qualifications. Suitable candidates shall be
recommended by the Committee to the Board for approval.

v) To carry out such other duties as may be delegated to it by the Board.

b. Management Development and Succession Planning

i) To ensure that transparent and comprehensive Performance Appraisal
Frameworks and Processes are in place for all Top Management Level
(“TML”) job holders and candidates for such positions.

ii) To oversee the talent pipeline, the development process and the individual
developmental plans for all TML job holders and candidates for such
positions.
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iii) To ensure that pools of young talents are in place for each function with
structured career paths into respective succession pools originating from
group-wide workforce planning.

iv) To half-yearly review with the Group CEO the succession plans for all TML
positions as well as the functional talent pools.

v) To annually review the succession plans for the Board and its committee
members.

vi) To annually review the succession plans for Board members of
Subsidiaries Companies and the Company’s representatives on Boards of
associated companies.

vii) To carry out such other duties as may be delegated to it by the Board.

c. Remuneration

i) To provide that the compensation policies and programs throughout the
Group are designed to enable the Group and its individual companies to
recruit, retain and align all employees to its overall aspiration and
commitments of the Group, and at the same time creating a pay-for-
performance linkage.

ii) To approve and propose to the Board the compensation of each member of
the Board, its Committees and Chairman thereof.

iii) To approve the performance and compensation of the Group CEO, the Group
EXCO members and CEOs of each Group Company, as well as bonus and
merit increase for SCCC and subsidiaries in Thailand.

v) To review the annual compensation and salary increase budget as well as
annual bonus scheme for subsidiaries outside Thailand as submitted by the
Secretary of the NCC.

vi) To carry out such other duties as may be delegated to it by the Board

5. Access to Information and External Advice

a. Access to Information

The NCC shall have appropriate access to the information of the Group with
support from the Management in order to ensure the NCC obtains information and
inputs sufficient and relevant for the NCC to fulfill its responsibilities and duties.

b. Appointment of External Expert(s)

The NCC may require the Company to engage any external expert(s) in order to
support its activities, reviews in order to discharge its responsibilities and duties.
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6. Meetings

a. The NCC shall hold a meeting at least once every 3 (three) months. Any member
of the NCC may call a special meeting as circumstances require. The method for
calling and the procedures for conducting meetings shall be agreed upon by the
members of the NCC.

b. A quorum for a meeting of the NCC members shall be a majority of its members.

c. The Group Chief Executive Officer of the Company (“Group CEO”) shall be a
permanent invitee to the NCC Meeting, but he/she shall be required to leave the
meeting when discussing matters relating to his/her interest or in case the NCC
wishes to conduct a private meeting.

d. The Secretary of the NCC shall keep minutes of the NCC meetings as directed by
the NCC.

7. Reporting to the Board and Disclosures

The Secretary of the NCC will prepare a quarterly report on the status of the Nomination,
Management Development and Succession Planning and Remuneration Practices
across the Group.

The NCC will report to the Board on matters covered at the NCC meeting and make
recommendation to the Board concerning such matters.

8. Final Provisions

a. This Charter shall be reviewed on annual basis, updated as appropriate, and
submitted for the approval of the Board.

b. This Charter of the Nomination and Compensation Committee was approved by
the Board of Directors Meeting No. 181 on 09 December 2021.

By: 

     Mr. Paul Heinz Hugentobler  
Chairman of the Board of Directors 

- Signature - 
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