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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขบัเคล่ือนองค์กรมีบทบาทและหน้าท่ีในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายใน

การด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ 
และความซ่ือสตัย์สจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้องภายใต้หลกัการก ากับดแูลกิจการ
ท่ีดี (Good Corporate Governance) นอกจากนัน้ยังมีบทบาทและหน้าท่ีในการก ากับดูแลและประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของคณะจดัการเอสซีจี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ในการบริหารกิจการเอสซีจีให้ส าเร็จตามแผนงานท่ีได้
ก าหนดไว้ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีข้ึน้เพ่ือให้กรรมการ
บริษัททกุคนตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างถกูต้องสมบรูณ์  

1. ขอบเขตหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตัิ

ส าคญั 4 ประการคือ 
1.1.1 การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 
1.1.2 การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
1.1.3 การปฏิบตัติามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการบริษัทและมติ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา 

(Duty of Disclosure) 
1.2 ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ 

 รวมทัง้คณุสมบตัท่ีิหลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี 
1.3 ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุมตัิ

เป็นประจ าทกุปี 
1.4 พิจารณาแผนหลักในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกิจ 

ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของเอสซีจีให้แขง่ขนัได้ในระดบัสากล 
1.5 ตดิตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิและตดิตามการวดัผลการด าเนินงานทัง้ในระดบั

กลุ่มธุรกิจ และระดบัเอสซีจี โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้ 
นโยบายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ
สขุอนามยั ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาบคุลากรของเอสซีจี 
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1.6 จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการบริษัท และ
มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซ่ือสัตย์สุจริต 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 

1.7 ก ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่เอสซีจีควบคู่กับการสร้าง
คณุประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

1.8 ก ากับดแูลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัย
ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

1.9 ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และก ากับดแูลให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้
มีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ และ เม่ือระดบัความเส่ียงมี
การเปล่ียนแปลง 

1.10 ก ากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดบัสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณเอสซีจี 

1.11 ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัของเอสซีจี พร้อมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุ
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อ านาจ
อยา่งไมถ่กูต้อง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระท าผิดกฎหมาย  

1.12 ตดิตามดแูลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้รวมทัง้แผนหรือกลไกในการ
แก้ไขหากเกิดปัญหา 

1.13 ก ากับดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางเงินและการเปิดเผยข้อส าคญัต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ 
ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง 

1.14 ดแูลให้มัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่ รายย่อยและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดแูล
ให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกับข้อร้องเรียนของผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส
หรือผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
ตดิตอ่/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได้โดยตรง 

1.15 พิจารณาแผนพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดัการใหญ่ และก ากบัดแูลให้มี
การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจ าทกุปี และมีระบบการ
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้บริหารระดบัสงูท่ีรอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกบัความรับผิดชอบ
และผลการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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1.16 ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) 
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการ รวมทัง้ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือ
พิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

1.17 ก ากบัดแูลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม  

1.18 อทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้
ถือหุ้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัโดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุจะต้องแจ้งให้
ประธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัททราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

1.19 ติดตามดแูลและจดัการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ก ากบัดแูลให้มีการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน
ของเอสซีจีและการท าธุรกรรมกบัผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบัเอสซีจีในลกัษณะท่ีไมส่มควร 

1.20 พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง  เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลกัสูตรท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 

 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญ
ในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 

2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
2.1 พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และดแูล

ให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพ่ือให้
กรรมการบริษัทสามารถตดัสินใจได้อยา่งเหมาะสม  

2.2 เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2.2.1 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ

กฎหมาย  
2.2.2 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผู้ มี
สว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 

2.2.3 สรุปมตท่ีิประชมุและสิ่งท่ีจะต้องด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 
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2.2.4 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่าย
จดัการ 

2.3 เป็นผู้น าในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย 
โดยจดัสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
และดแูลให้มีการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

2.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี 
2.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัท 
2.6 ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
2.7 ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม  
2.8 ก ากบัดแูลให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง  ๆ 

และกรรมการบริษัทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดงันี ้
3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไมน้่อยกว่า 9 คน แตไ่ม่เกิน 12 คน ซึ่งแตง่ตัง้

และถอดถอนโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นและกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมด กรรมการบริษัทท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัท
ท่ีมาจากคณะจดัการเอสซีจี 

3.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 

เม่ือบคุคลใดได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
น าส่งคูมื่อกรรมการบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) และข้อมลูตา่ง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้กบักรรมการบริษัทท่ี
เข้าใหมท่กุคนเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท 

4. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท  
4.1 มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามท่ีพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัท

ก าหนด รวมทัง้ต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4.2 มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล และเข้าใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี 
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4.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถ
อทุิศเวลาในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งเพียงพอ 

4.4 ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไมเ่กิน 4 บริษัท 

5. วาระการด ารงต าแหน่ง 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  กรรมการบริษัทต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม    

ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่นัน้ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออก
จากต าแหนง่ อยา่งไรก็ตามกรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อีกได้ 

 นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจาก
ต าแหนง่เม่ือ 

1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายและ
 ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
2) ย่ืนใบลาออกตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึง่จะมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 
3) ขาดการประชมุตามปกตขิองคณะกรรมการบริษัทถึงสามครัง้ตดิตอ่กนัโดยมิได้ลาการประชมุ และ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริษัท
ทัง้หมด 

4) ผู้ ถือหุ้นมีมตใิห้ออกจากต าแหนง่ตามพระราชบญัญัตวิา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 
5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
6) ตาย 
ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งยงัคงต้อง

อยูรั่กษาการในต าแหนง่เพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทตอ่ไปเพียงเทา่ท่ีจ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหนง่กรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคราว
ถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการบริษัทนัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่
ในต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษัทซึง่ตนแทน  
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6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 8 ครัง้ โดยแตล่ะครัง้จะมีการก าหนด

วาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครัง้พิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมี
ความส าคัญหรือเร่งด่วน ในการพิจารณาก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่จะพิจารณาร่วมกนั  

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทโดย
ค าสัง่ของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบด่วน
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

7. องค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้กรรมการบริษัทซึง่มาประชมุเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  

กรรมการบริษัทคนหนึง่มีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการบริษัทซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

 ในกรณีต าแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการบริษัท
ท่ีเหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้
กรรมการบริษัทแทนต าแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้ และการประชุมผู้ ถือหุ้นดงักล่าวต้องจัดให้มีขึน้ภายใน 1 
เดือนนบัแตว่นัท่ีจ านวนกรรมการบริษัทวา่งลงเหลือน้อยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชมุ  

8. อ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิเร่ืองต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนดและทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน แผนหลักในการด าเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง  
แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก าหนดเป้าหมายท่ี
ต้องการของผลของการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันท่ีส าคัญ การเข้าควบรวมกิจการ  
การแบง่แยกกิจการ และการเข้าร่วมทนุ 
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9. ค่าตอบแทน 
ให้กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้อนมุตัิ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 

 
  
 (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 
 ประธานกรรมการ 


