กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ขบั เคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้ าที่ในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ
และความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ องภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนัน้ ยังมี บทบาทและหน้ าที่ ในการก ากับดูแลและประเมิ นผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะจัดการเอสซีจี และกรรมการผู้จดั การใหญ่ในการบริ หารกิจการเอสซีจีให้ สาเร็ จตามแผนงานที่ได้
กาหนดไว้ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทฉบับนีข้ ึน้ เพื่อให้ กรรมการ
บริษัททุกคนตระหนักถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้ าที่
ให้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 บริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผ้ ถู ื อหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิ
สาคัญ 4 ประการคือ
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.2 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty)
1.1.3 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
1.1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
(Duty of Disclosure)
1.2 กาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ในเรื่ องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิส ระ
รวมทังคุ
้ ณสมบัตทิ ี่หลากหลาย เพื่อให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี
1.3 กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุมตั ิ
เป็ นประจาทุกปี
1.4 พิจ ารณาแผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดาเนินธุ ร กิ จ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของเอสซีจีให้ แข่งขันได้ ในระดับสากล
1.5 ติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดาเนินงานทังในระดั
้
บ
กลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี โดยกาหนดให้ มีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมทังให้
้
นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานของธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี
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1.6 จัดการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจ ริ ต
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ อง
1.7 ก ากับ ดูแ ลและสนับ สนุน การสร้ างนวัต กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มูล ค่า แก่ เ อสซี จี ค วบคู่กับ การสร้ าง
คุณประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
1.8 กากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ
1.9 กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกากับดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทัง้
มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ และ เมื่อระดับ ความเสี่ยงมี
การเปลี่ยนแปลง
1.10 กากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้ อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บัติ และเป็ น แบบอย่ า งในการปฏิ บัติ ต ามหลัก บรรษั ท ภิ บ าลและ
จรรยาบรรณเอสซีจี
1.11 ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของเอสซีจี พร้ อมทังก
้ ากับดูแลให้ มีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและการใช้ อานาจ
อย่างไม่ถกู ต้ อง รวมทังป้
้ องกันการกระทาผิดกฎหมาย
1.12 ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ รวมทังแผนหรื
้
อกลไกในการ
แก้ ไขหากเกิดปัญหา
1.13 กากับดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางเงินและการเปิ ด เผยข้ อสาคัญต่าง ๆ ถูกต้ อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
1.14 ดูแลให้ มนั่ ใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิ และปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
รายย่อยและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส กากับดูแล
ให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแส
หรื อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิ ผล และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสี ยทุกฝ่ ายสามารถ
ติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นปัญหากับคณะกรรมการได้ โดยตรง
1.15 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดั การใหญ่ และกากับดูแลให้ มี
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ นประจาทุกปี และมีระบบการ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้ องกับความรับผิดชอบ
และผลการดาเนินงานเพื่อก่อให้ เกิดแรงจูงใจทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
2/7

1.16 ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม (As a Whole)
ประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิ บัติงานของประธาน
กรรมการ รวมทังติ
้ ดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
พิ จ ารณาร่ ว มกัน ในคณะกรรมการบริ ษั ท และทบทวนแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติห น้ า ที่ ข อง
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาสม่าเสมอ
1.17 กากับดูแลให้ มีกระบวนการสรรหาและเลือกตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการบริ ษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
1.18 อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเพียงพอ เข้ า ร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้
ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริ ษัทที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมจะต้ องแจ้ งให้
ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัททราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
1.19 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น กากับดูแลให้ มีการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน
ของเอสซีจีและการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
1.20 พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เข้ าอบรมหรื อเข้ าร่ วมในหลักสูตรที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ก รรมการหรื อ กิ จ กรรมสัม มนาที่ เ ป็ น การเพิ่ ม พูน ความรู้ ในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่คณะกรรมการบริ ษัทอาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม
2. บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ให้ ประธานกรรมการมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
2.1 พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ และดูแล
ให้ กรรมการบริษัทได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้
กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
2.2 เป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.2.1 ดาเนินการประชุม คณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบัง คับของบริ ษัท และ
กฎหมาย
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
2.2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้ องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3/7

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.

2.2.4 กาหนดให้ มี การประชุม คณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่มี ก รรมการบริ ษัท ที่ ม าจากฝ่ าย
จัดการ
เป็ นผู้นาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย
โดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
และดูแลให้ มีการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
กากับดูแลให้ มี การเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่ ง ใสในกรณี ที่มี ความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
กากับดูแลให้ คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
กากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ
และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ให้ คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดังนี ้
3.1 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตัง้
และถอดถอนโดยที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้นและกรรมการบริ ษัทไม่น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ง ต้ องมี ถิ่น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักร
3.2 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริ ษัททังหมด
้
กรรมการบริ ษัทที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริ ษัท
ที่มาจากคณะจัดการเอสซีจี
3.3 ให้ คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
เมื่อบุคคลใดได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
นาส่งคูม่ ือกรรมการบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ กบั กรรมการบริ ษัทที่
เข้ าใหม่ทกุ คนเพื่อให้ ทราบถึงบทบาทหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
4. คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
4.1 มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริษัท
กาหนด รวมทัง้ ต้ องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้ วางใจตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.2 มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล และเข้ าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี
4/7

4.3 กรรมการบริ ษัททุกคนต้ องสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความคิดเห็นได้ โดยอิสระ สามารถ
อุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเพียงพอ
4.4 ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท
5. วาระการดารงตาแหน่ ง
ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี กรรมการบริ ษั ท ต้ องออกจากต าแหน่ง จ านวนหนึ่ง ในสาม
ถ้ าจานวนกรรมการบริ ษัทแบ่งออกให้ ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการบริษัทที่จะต้ องออกจากตาแหน่งนันให้
้ พิจารณาจากกรรมการบริ ษัทที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออก
จากตาแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษัทที่ออกไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งอีกได้
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามข้ อบังคับของบริษัทข้ างต้ นแล้ ว กรรมการบริษัทอาจพ้ นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
1) ขาดคุณ สมบัติข องการเป็ น กรรมการบริ ษั ท ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท หรื อ ตามกฎหมายและ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ จะมีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครัง้ ติดต่อกันโดยมิได้ ลาการประชุม และ
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ ษัท
ทังหมด
้
4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออกจากตาแหน่งตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
6) ตาย
ในกรณีที่กรรมการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่งทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตาแหน่งยังคงต้ อง
อยูร่ ักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่
จะเข้ ารับหน้ าที่
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทคราว
ถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการบริ ษัทนันจะเหลื
้
อน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนอยู่
ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษัทซึง่ ตนแทน
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6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อยปี ละ 8 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีการกาหนด
วาระหลัก ในการประชุม ไว้ ล่ ว งหน้ า อย่ า งชัด เจน และอาจมี ก ารประชุม ครั ง้ พิ เ ศษเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ มี
ความสาคัญ หรื อเร่ ง ด่วน ในการพิจ ารณากาหนดวาระการประชุม และพิจ ารณาเรื่ องเข้ าวาระการประชุม
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่จะพิจารณาร่วมกัน
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทโดย
คาสัง่ ของประธานกรรมการแจ้ งกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
7. องค์ ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีกรรมการบริ ษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริ ษัททัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ กรรมการบริษัทซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการบริ ษัทคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
กรรมการบริ ษัทคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการบริ ษัทซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
ในกรณีตาแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการบริ ษัท
ที่เหลืออยู่กระทาการในนามของคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้
กรรมการบริ ษัทแทนตาแหน่งที่ว่างทัง้ หมดเท่านัน้ และการประชุ มผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้ องจัดให้ มีขึน้ ภายใน 1
เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
8. อานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย
ข้ อบังคับของบริ ษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกาหนดและทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน แผนหลักในการดาเนินงาน นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง
แผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานธุรกิจประจาปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาหนดเป้าหมายที่
ต้ องการของผลของการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
และการดูแ ลรายจ่า ยลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่า งกัน ที่ ส าคัญ การเข้ า ควบรวมกิ จ การ
การแบ่งแยกกิจการ และการเข้ าร่วมทุน
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9. ค่ าตอบแทน
ให้ กรรมการบริษัทได้ รับค่าตอบแทนตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ อนุมตั ิ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
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