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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขบัเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกําหนดกลยทุธ์และนโยบายใน 

การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ 
และความซ่ือสตัย์สจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้องภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) นอกจากนัน้ยงัมีบทบาทและหน้าท่ีในการกํากบัดแูลและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะจดัการเอสซีจี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ในการบริหารกิจการเอสซีจีให้สําเร็จตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ 
ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกําหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันีข้ึน้เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน
ตระหนกัถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์  

1. ขอบเขตหน้าท ี่ 
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบติัสําคญั 4 

ประการ คือ 
1.1.1 การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 
1.1.2 การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
1.1.3 การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติ 

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

Disclosure) 
1.2 กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจํานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้

คณุสมบติัท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี 
1.3 กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนมุตัิเป็น

ประจําทกุปี 
1.4 พิจารณาแผนหลกัในการดําเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน

พฒันาขีดความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขนัได้ในระดบัสากล 
1.5 ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบติั และติดตามการวดัผลการดําเนินงานทัง้ในระดบักลุ่ม

ธุรกิจ และระดบัเอสซีจี โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้ให้ นโยบายเพ่ือ
การพฒันาและปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ โดยคํานึงถึงความปลอดภยัและสขุอนามยั ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนการพฒันาบคุลากรของเอสซีจี 
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1.6 จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซื่อสตัย์สจุริต เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 

1.7 กํากบัดแูลและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมลูค่าแก่เอสซีจีควบคู่กบัการสร้างคณุประโยชน์
ต่อผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

1.8 กํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
เทคโลยีสารสนเทศ 

1.9 กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการ
ทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเสีย่งอยา่งสม่ําเสมอ และ เม่ือระดบัความเสีย่งมีการเปลีย่นแปลง 

1.10 กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดับสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
ติดตามให้มีการปฏิบติั และเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี 

1.11 สง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีจิตสาํนกึในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ 
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทัง้กํากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทัง้
ปอ้งกนัการกระทําผิดกฎหมาย  

1.12 ติดตามดแูลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้รวมทัง้แผนหรือกลไกในการแก้ไข
หากเกิดปัญหา 

1.13 กํากับดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางเงินและการเปิดเผยข้อสําคญัต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทนัเวลา 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

1.14 ดแูลให้มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองสาํคญัของเอสซีจี เคารพสทิธิและปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้น
ทัง้รายใหญ่ รายยอ่ยและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส กํากบัดแูลให้มีกระบวนการและ
ชอ่งทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอย่างมี
ประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบั
คณะกรรมการได้โดยตรง 

1.15 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้ จัดการใหญ่ และกํากับดูแลให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจําทุกปี และมีระบบการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ บริหารระดับสูงท่ีรอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการ
ดําเนินงานเพ่ือกอ่ให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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1.16 ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
เป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็น
รายบคุคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการ รวมทัง้ติดตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 
และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจําสม่ําเสมอ 

1.17 กํากบัดแูลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม  

1.18 อทิุศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเพียงพอ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่
ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัโดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือ
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัททราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

1.19 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น กํากบัดแูลให้มีการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สนิของเอสซี
จีและการทําธรุกรรมกบัผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบัเอสซีจีในลกัษณะท่ีไมส่มควร 

1.20 พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบั
การปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง 

ในการปฏิบติัหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ 
หากเห็นวา่มีความจําเป็นและเหมาะสม 

2. บทบาทหน้าท ี่ของประธานกรรมการ  
ให้ประธานกรรมการมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
2.1 พิจารณากําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และดแูลให้กรรมการ

บริษัทได้รับข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลากอ่นการประชมุ เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถ
ตดัสนิใจได้อยา่งเหมาะสม  

2.2 เป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2.2.1 ดําเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย  
2.2.2 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้

อยา่งเต็มท่ี เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยคํานงึถงึผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 
2.2.3 สรุปมติท่ีประชมุและสิง่ท่ีจะต้องดําเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 
2.2.4 กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยไมมี่กรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

2.3 เป็นผู้ นําในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดยจดัสรร
เวลาให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลให้มีการตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

2.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี 
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2.5 เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัท 

2.6 กํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2.7 กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม  
2.8 กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ

กรรมการบริษัทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดงันี ้
3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกวา่ 9 คน แตไ่ม่เกิน 12 คน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอน

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและกรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมด กรรมการบริษัทท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัทท่ีมาจากคณะจดัการเอสซีจี 
3.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 
เม่ือบคุคลใดได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะนําส่งคู่มือ

กรรมการบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้กับกรรมการบริษัทท่ีเข้าใหม่ทุกคน
เพือ่ให้ทราบถงึบทบาทหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท 

4. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท   
4.1 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทกําหนด 

รวมทัง้ต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

4.2 มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล และเข้าใจลกัษณะการดําเนินธรุกิจของเอสซีจี 
4.3 กรรมการบริษัททกุคนต้องสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอทิุศเวลาในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีได้อยา่งเพียงพอ 
4.4 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไม่เกิน 4 บริษัท 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม ถ้าจํานวนกรรมการ

บริษัทแบง่ออกให้ตรงเป็นสว่นสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทท่ีจะต้องออก
จากตําแหน่งนัน้ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม
กรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจได้รับเลอืกตัง้ให้ดํารงตําแหนง่อีกได้ 
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นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 
1) ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือตามกฎหมายและประกาศสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
2) ย่ืนใบลาออกตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึง่จะมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบริษัท 
3) ขาดการประชมุตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถงึสามครัง้ติดตอ่กนัโดยมิได้ลาการประชมุ และคณะกรรมการ

บริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 
4) ผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตําแหน่งตามพระราชบญัญติัวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 
5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 
6) ตาย 
ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตําแหน่งยงัคงต้องอยูรั่กษาการ

ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทตอ่ไปเพียงเทา่ท่ีจําเป็นจนกวา่คณะกรรมการบริษัทชดุใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เว้นแต่
วาระของกรรมการบริษัทนัน้จะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการบริษัทซึง่ตนแทน  

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
บริษัทกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 8 ครัง้ โดยแตล่ะครัง้จะมีการกําหนดวาระหลกัใน

การประชมุไว้ลว่งหน้าอย่างชดัเจน และอาจมีการประชมุครัง้พิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสําคญัหรือเร่งด่วน ใน
การพิจารณากําหนดวาระการประชมุและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชมุประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่จะ
พิจารณาร่วมกนั  

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดยคําสัง่ของ
ประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนดัประชมุ
โดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

7. องค์ประชุม 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ
บริษัทซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  
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ในกรณีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีจะเป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่
กระทําการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แตเ่ฉพาะการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการบริษัทแทน
ตําแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้ และการประชุมผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึน้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีจํานวน
กรรมการบริษัทวา่งลงเหลอืน้อยกวา่จํานวนท่ีจะเป็นองค์ประชมุ  

8. อาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุติัเร่ืองตา่ง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกําหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ใน
การดําเนินงาน แผนหลกัในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสีย่ง แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงาน
ธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป้าหมายท่ีต้องการของผลของการดําเนินงาน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ และการดแูลรายจ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) รายการ
ระหวา่งกนัที่สาํคญั การเข้าควบรวมกิจการ การแบง่แยกกิจการ และการเข้าร่วมทนุ 

9. ค่าตอบแทน 
ให้กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนตามจํานวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้อนมุติั 

 
กฎบตัรฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 
 
  ประกาศ ณ วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

      -ลงนามโดย- 

   
 
      
  

 

 

พล.อ.อ.  
(สถิตย์พงษ์ สขุวิมล) 
ประธานกรรมการ 


