กฎบัต รคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ปูน ซิเ มนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ขบั เคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้ าที่ในการกําหนดกลยุท ธ์ และนโยบายใน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ
และความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ องภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) นอกจากนั ้นยังมีบทบาทและหน้ าที่ในการกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะจัดการเอสซีจี และกรรมการผู้จดั การใหญ่ในการบริ หารกิจการเอสซีจีให้ สําเร็ จตามแผนงานที่ได้ กําหนดไว้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทฉบับนี ข้ ึน้ เพื่อให้ กรรมการบริ ษัททุกคน
ตระหนักถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้ าที่
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 บริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิสําคัญ 4
ประการ คือ
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.2 การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty)
1.1.3 การปฏิบ ตั ิต ามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท มติค ณะกรรมการบริ ษ ัท และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
1.1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
1.2 กํ าหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ในเรื่ องจํ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้
คุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
1.3 กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดํา เนินธุร กิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุม ตั ิเ ป็ น
ประจําทุกปี
1.4 พิจารณาแผนหลักในการดําเนิ นงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดําเนิ นธุรกิ จ ตลอดจน
พัฒนาขีดความสามารถของเอสซีจีให้ แข่งขันได้ ในระดับสากล
1.5 ติดตามดูแลให้ มีการนํากลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดําเนินงานทังในระดั
้
บกลุ่ม
ธุรกิจ และระดับเอสซีจี โดยกําหนดให้ มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังให้
้ นโยบายเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี
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1.6 จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ อง
1.7 กํากับดูแลและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่เอสซีจีควบคู่กบั การสร้ างคุณประโยชน์
ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
1.8 กํากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
เทคโลยีสารสนเทศ
1.9 กํ าหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยง และกํ ากับดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่ มีประสิทธิ ผล รวมทัง้ มีการ
ทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอ และ เมื่อระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
1.10 กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้ อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิ จ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
1.11 ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ
และนโยบายต่อต้ า นคอร์ รั ป ชัน ของเอสซี จี พร้ อมทัง้ กํ า กับ ดูแ ลให้ มี ร ะบบการควบคุม ภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและการใช้ อํานาจอย่างไม่ถูกต้ อง รวมทัง้
ป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย
1.12 ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้ รวมทั ้งแผนหรื อกลไกในการแก้ ไข
หากเกิดปั ญหา
1.13 กํากับดูแลให้ ระบบการจัดทํารายงานทางเงินและการเปิ ดเผยข้ อสําคัญต่าง ๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
1.14 ดูแลให้ มนั่ ใจว่าผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อยและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส กํากับดูแลให้ มีกระบวนการและ
ทังรายใหญ่
้
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมี
ประสิทธิผล และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหากับ
คณะกรรมการได้ โดยตรง
1.15 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกํ ากับดูแลให้ มี การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงที่มีประสิทธิ ผลเป็ นประจําทุกปี และมีระบบการพิจารณา
กํ าหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ ูบริ หารระดับ สูงที่ รอบคอบ โปร่ งใส สอดคล้ องกับความรั บผิ ดชอบและผลการ
ดําเนินงานเพื่อก่อให้ เกิดแรงจูงใจทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
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1.16 ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี โดยให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็ น
รายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการ รวมทังติ
้ ดตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
1.17 กํากับดูแลให้ มีกระบวนการสรรหาและเลือกตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการบริ ษัทอย่างโปร่ งใส และมีการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
1.18 อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเพียงพอ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่
ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริ ษัทที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อ
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัททราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
1.19 ติ ด ตามดู แ ลและจั ด การความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ระหว่ า งบริ ษั ท กั บ ฝ่ ายจั ด การ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น กํากับดูแลให้ มีการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ของเอสซี
จีและการทําธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
1.20 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เข้ าอบรมหรื อเข้ าร่ วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการหรื อกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิม่ พูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่คณะกรรมการบริ ษัทอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ
หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
2. บทบาทหน้ าที่ข องประธานกรรมการ
ให้ ประธานกรรมการมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
2.1 พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ และดูแลให้ กรรมการ
บริ ษัทได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทสามารถ
ตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
2.2 เป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
2.2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิง่ ที่จะต้ องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.2.4 กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริ ษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
2.3 เป็ นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร
เวลาให้ เหมาะสม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้ มีการตอบ
ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2.4 สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
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2.5 เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษัท
2.6 กํากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.7 กํากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2.8 กํ ากับ ดูแ ลให้ ก ารปฏิ บัติห น้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษัท โดยรวม คณะกรรมการชุดย่ อ ยชุด ต่าง ๆ และ
กรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีองค์ประกอบดังนี ้
3.1 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึง่ แต่งตังและถอดถอน
้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
3.2 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริ ษัท
ทังหมด
้
กรรมการบริ ษัทที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริ ษัทที่มาจากคณะจัดการเอสซีจี
3.3 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการบริ ษัทคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
เมื่อบุคคลใดได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะนําส่งคู่มือ
กรรมการบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ กับกรรมการบริ ษัทที่เข้ าใหม่ทุกคน
เพือ่ ให้ ทราบถึงบทบาทหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท
4. คุณสมบัต ขิ องกรรมการบริษัท
4.1 มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนด
รวมทั ้งต้ องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้ วางใจตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์
4.2 มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล และเข้ าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
4.3 กรรมการบริษัททุกคนต้ องสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความคิดเห็นได้ โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเพียงพอ
4.4 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืน่ รวมไม่เกิน 4 บริ ษัท
5. วาระการดํารงตําแหน่ ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี กรรมการบริ ษัทต้ องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการ
บริ ษัทแบ่งออกให้ ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริ ษัทที่จะต้ องออก
จากตําแหน่งนัน้ ให้ พิจารณาจากกรรมการบริ ษัทที่ อยู่ในตําแหน่งนานที่ สุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม
กรรมการบริ ษัทที่ออกไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังให้
้ ดํารงตําแหน่งอีกได้
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นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ างต้ นแล้ ว กรรมการบริ ษัทอาจพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริ ษัทตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อตามกฎหมายและประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ จะมีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษัท
3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริ ษัทถึงสามครัง้ ติดต่อกันโดยมิได้ ลาการประชุม และคณะกรรมการ
บริ ษัทมีมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออกจากตําแหน่งตามพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด
5) ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
6) ตาย
ในกรณีที่กรรมการบริ ษัทพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตําแหน่งยังคงต้ องอยูร่ ักษาการ
ในตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการของบริ ษัทต่อไปเพียงเท่าที่จําเป็ นจนกว่าคณะกรรมการบริ ษัทชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัท
แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทคราวถัดไป เว้ นแต่
วาระของกรรมการบริ ษัทนั ้นจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนอยู่ในตําแหน่งได้ เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษัทซึง่ ตนแทน
6. การประชุม คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 8 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีการกําหนดวาระหลักใน
การประชุมไว้ ลว่ งหน้ าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญหรื อเร่ งด่วน ใน
การพิจารณากําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่ องเข้ าวาระการประชุมประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่จะ
พิจารณาร่วมกัน
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทโดยคําสัง่ ของ
ประธานกรรมการแจ้ งกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนจะแจ้ งการนัดประชุม
้ ได้
โดยวิธีอนื่ หรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
7. องค์ ป ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีกรรมการบริ ษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริ ษัท
ทั ้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการ
บริ ษัทซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริ ษัทคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการบริ ษัทคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
กรรมการบริ ษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการบริ ษัทซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
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ในกรณีตําแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการบริ ษัทที่เหลืออยู่
กระทําการในนามของคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทแทน
ตํ า แหน่งที่ ว่างทัง้ หมดเท่านัน้ และการประชุม ผู้ถื อหุ้น ดัง กล่า วต้ องจัด ให้ มี ขึน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วัน ที่ จํ า นวน
กรรมการบริ ษัทว่างลงเหลือน้ อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
8. อํานาจอนุม ัต ขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ใน
การดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริ หารความเสีย่ ง แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงาน
ธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดําเนินงาน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการ
ระหว่างกันที่สาํ คัญ การเข้ าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้ าร่วมทุน
9. ค่ าตอบแทน
ให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนตามจํานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ อนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
-ลงนามโดย-

พล.อ.อ.
(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
ประธานกรรมการ

6/6

