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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขบัเคลื�อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที�ในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
รอบคอบ และความซื�อสตัย์สุจริตเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ เกี�ยวข้องภายใต้หลักการ
กํากับดูแลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนั Aนยังมีบทบาทและหน้าที�ในการกํากับดูแล
และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะจดัการเอสซีจี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ในการบริหารกิจการเอสซีจีให้
สําเร็จตามแผนงานที�ได้กําหนดไว้ ดังนั Aนคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ฉบับนี Aขึ Aนเพื�อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที�และความรับผิดชอบเพื�อปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างถูกต้อง
สมบรูณ์  

1. ขอบเขตหน้าที% 

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�ดงัต่อไปนี A 
1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติ

สําคญั 4 ประการคือ 
1.1.1 การปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 
1.1.2 การปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
1.1.3 การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบังคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา 

(Duty of Disclosure) 
1.2 กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื�องจํานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ 

 รวมทั Aงคณุสมบตัิที�หลากหลาย เพื�อให้เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี 
1.3 กําหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนมุัติ

เป็นประจําทกุปี 
1.4 พิจารณาแผนหลักในการดําเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขนัได้ในระดบัสากล 
1.5 ติดตามดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ และติดตามการวดัผลการดําเนินงานทั Aงในระดับ

กลุ่มธรุกิจ และระดบัเอสซีจี โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั Aงให้
นโยบายเพื�อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
สขุอนามยั ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาบุคลากรของเอสซีจี 
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1.6 อทุิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ�งผู้ ใด และไม่ดําเนินการใด ๆ ที�เป็นการ
ขดัแย้งหรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของเอสซีจี 

1.7 จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และ
มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื�อสตัย์สุจริต 
เพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ เกี�ยวข้อง 

1.8 กําหนดนโยบายบริหารความเสี�ยง และกํากับดแูลให้มีการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล รวมทั Aง
มีการทบทวนและป ระเมินระบ บการจัดการความ เสี�ยงอย่างสมํ� า เสม อ และเมื� อระดับ 
ความเสี�ยงมีการเปลี�ยนแปลง 

1.9 กํากับดแูลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดบัสากล เพื�อเป็นแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณเอสซีจี 

1.10 ส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัของเอสซีจี พร้อมทั Aงกํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุ
ภายใน และการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม เพื�อลดความเสี�ยงด้านการทจุริตและการใช้อํานาจ
อยา่งไม่ถกูต้อง รวมทั Aงป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย  

1.11 ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทั Aงรายใหญ่และรายย่อยตามสทิธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนและกํากับดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลู
สําคญัอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลา  

1.12 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อ 
ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กํากับดูแลให้มีกระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ ที�ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้ มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื�องที�
อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได้โดยตรง 

1.13 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดบัสงูและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดัการใหญ่ และกํากับดแูลให้มี
การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูที�มีประสิทธิผลเป็นประจําทกุปี และมีระบบการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดบัสงูที�รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกบัความรับผิดชอบ
และผลการดําเนินงานเพื�อก่อให้เกิดแรงจงูใจทั Aงในระยะสั Aนและระยะยาว 

1.14 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) 
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการ รวมทั Aงติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยเพื�อ
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พิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของ
กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยเป็นประจําสมํ�าเสมอ 

1.15 กํากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั Aงบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยอย่างเหมาะสม  

1.16 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที�มีเหตุสุดวิสัยโดย
กรรมการบริษัทที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชมุ 

1.17 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื�อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที�
เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที�กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที�เป็นการเพิ�มพูนความรู้ในการ
ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื�อง 

 ในการปฏิบติัหน้าที�คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากที�ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เชี�ยวชาญ
ในวิชาชีพอื�น ๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็นและเหมาะสม 

2. บทบาทหน้าที%ของประธานกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี A 
2.1 พิจารณากําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และดแูล

ให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพื�อให้
กรรมการบริษัทสามารถตดัสนิใจได้อย่างเหมาะสม  

2.2 เป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ

กฎหมาย  
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี�ยน

ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที� เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้ มี
สว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 

2.2.3 สรุปมติที�ประชมุและสิ�งที�จะต้องดําเนินการตอ่ไปอย่างชดัเจน 
2.2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที�มาจากฝ่าย

จดัการ 
2.3 เป็นผู้ นําในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย 

โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั Aงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
และดแูลให้มีการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

2.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที�ดีในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี 
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2.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการ
ปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัท 

2.6 กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที�มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

2.7 กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที�เหมาะสม  
2.8 กํากับดแูลให้การปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุย่อยชดุต่าง ๆ 

และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดงันี A 
3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ�งแต่งตั Aง

และถอดถอนโดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นและกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งต้องมีถิ�นที�อยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที�เป็นอิสระไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
กรรมการบริษัททั Aงหมด กรรมการบริษัทที�เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัท
ที�มาจากคณะจดัการเอสซีจี 

3.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ 

เมื�อบุคคลใดได้รับการแต่งตั Aงให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
นําส่งคู่มือกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และข้อมูลต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที�
เข้าใหม่ทกุคนเพื�อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที�ในฐานะกรรมการบริษัท 

4. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  

4.1 มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที�พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบงัคบัของบริษัท
กําหนด รวมทั Aงต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4.2 มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล และเข้าใจลกัษณะการดําเนินธรุกิจของเอสซีจี 
4.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที�และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถ

อทุศิเวลาในการปฏิบติัหน้าที�ได้อย่างเพียงพอ 
4.4 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นรวมไม่เกิน 4 บริษัท 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม    
ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม 
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กรรมการบริษัทที�จะต้องออกจากตําแหน่งนั Aนให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออก
จากตําแหน่ง อยา่งไรก็ตามกรรมการบริษัทที�ออกไปนั Aนอาจได้รับเลอืกตั Aงให้ดํารงตําแหน่งอีกได้ 

 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจาก
ตําแหน่งเมื�อ 

1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายและ
 ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
2) ยื�นใบลาออกตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึ�งจะมีผลนบัตั Aงแต่วนัที�ใบลาออกไปถงึบริษัท 
3) ขาดการประชมุตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครั Aงติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชมุ และ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการบริษัท
ทั Aงหมด 

4) ผู้ ถือหุ้นมีมตใิห้ออกจากตําแหน่งตามพระราชบญัญัตวิ่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 
5) ศาลมีคําสั�งให้ออก 
6) ตาย 
ในกรณีที�กรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งทั Aงคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที�พ้นจากตําแหน่งยงัคงต้อง

อยูรั่กษาการในตําแหน่งเพื�อดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที�จําเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชดุใหม่
จะเข้ารับหน้าที� 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการบริษัทวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั Aงบุคคลที�มีคณุสมบัติครบถ้วนขึ Aนเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคราว
ถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั Aนจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที�เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยู่ของกรรมการบริษัทซึ�งตนแทน  

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 8 ครั Aง โดยแต่ละครั Aงจะมีการกําหนด
วาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั Aงพิ เศษเพื�อพิจารณาเรื� องที� มี
ความสําคัญหรือเร่งด่วน ในการพิจารณากําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื�องเข้าวาระการประชุม
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่จะพิจารณาร่วมกนั  

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทโดย
คําสั�งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวันประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื�นหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านั Aนก็ได้ 
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7. องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
กรรมการบริษัททั Aงหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ�งมาประชมุเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

การวินิจฉัยชี Aขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ�งให้มีเสียงหนึ�งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ Aนอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสียงชี Aขาด  

กรรมการบริษัทคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ�งมีสว่นได้เสียในเรื�องใดไม่
มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั Aน  

 ในกรณีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนที�จะเป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการบริษัท
ที�เหลืออยู่กระทําการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อเลือกตั Aง
กรรมการบริษัทแทนตําแหน่งที�ว่างทั Aงหมดเท่านั Aน และการประชุมผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ Aนภายใน 1 
เดือนนบัแต่วนัที�จํานวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนที�จะเป็นองค์ประชมุ  

8. อาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุัติเรื�องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที�ที�กําหนดโดยกฎหมาย 
ข้อบังคบัของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ�งรวมถึงการกําหนดและทบทวน
วิสยัทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี�ยง  
แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป้าหมายที�
ต้องการของผลของการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที�กําหนดไว้ 
และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที�สําคัญ การเข้าควบรวมกิจการ  
การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทนุ 

9. ค่าตอบแทน 
ให้กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนตามจํานวนที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้อนมุตั ิ

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันี Aให้มีผลใช้บงัคบัตั Aงแต่วนัที� 21 ธันวาคม 2559 

 ประกาศ ณ วนัที� 21 ธนัวาคม 2559 

 
  
 (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 
 ประธานกรรมการ 

- ลงนาม - 


