หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องใช้ ความดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ต้ องดูแลการบริ หาร
กิจการให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยมีหน้ าที่สาคัญ 4 ประการ ได้ แก่
1) การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
2) การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
3) การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4) การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและโปร่ งใส (Duty of Disclosure)

หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้ แก่
1) การพิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท อันได้ แก่ การกาหนด
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริ หารความเสีย่ ง
2) การติดตามและดูแลให้ คณะผู้บริ หารหรื อฝ่ ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) การควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง รวมทังกลไกในการรั
้
บเรื่ องร้ องเรี ยนและการดาเนินการกรณีมี
การชี ้เบาะแส
4) การดูแลให้ การดาเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทังแผนการพั
้
ฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของ
ผู้บริ หาร (Succession Plan)
5) การจัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6) การส่งเสริ มให้ จดั ทาจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างจริ งจัง
7) การพิจารณาเรื่ องความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งของผลประโยชน์ต้องมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็ นสาคัญ โดยที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริ ษัทต้ องกากับดูแลให้
มีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับขันตอนการด
้
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
8) การกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร โดยให้
ฝ่ ายจัด การเป็ นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบเป็ นประจา และมีการ
ทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้ เปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานประจาปี และในทุกระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ ความ
สาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงหลาย
ั้
9) การให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงไว้ ในรายงาน
ประจาปี
10) การจัดให้ มีแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์ จะแจ้ งเบาะแส หรื อผู้มีส่วนได้ เสียผ่านทาง
website หรื อรายงานตรงต่อบริ ษัทฯ
11) การมีกลไกกากับดูแลบริ ษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทมีหน้ าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย เพื่อควบคุม
การบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายบริ ษัท และการทารายการต่าง ๆ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ องประกอบด้ วยกรรมการที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนและไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
อีกทังต้
้ องมีความหลากหลายทางด้ านทักษะวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เพศ มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ มี
ความรู้ ความเข้ าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ยังพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้ มีความ
หลากหลายของกรรมการทังคณะ
้
ทังพื
้ ้นฐานการศึกษา อายุ เพศ และความหลากหลายทางด้ านทักษะวิชาชีพ ความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน อาทิ ด้ านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมาย และบัญชีและการเงิน เป็ นต้ น และการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท โดยต้ องมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ การทางานที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

วาระการดารงตาแหน่ ง
บริ ษัท ฯ กาหนดให้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเป็ นไปตามข้ อ บังคับ ของบริ ษัทฯ ซึ่งสอดคล้ องกับ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจานวนหนึง่ ในสามจะต้ องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญประจาปี ทุกปี

เรื่องที่ต้องได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้ แก่
1) การลงทุนซึง่ เกิดขึ ้นครัง้ เดียวและการจาหน่ายการลงทุนของบริ ษัทฯ เป็ นจานวนเกินกว่า 100,000,000 บาท
หรื อจานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามมาจากการลงทุนดังกล่าวและมีจานวนเกินกว่า
100,000,000

บาท หรื อ จ านวนที่ เ ที ย บเท่า ในสกุ ล เงิ น อื่ น และรายจ่ า ยประจ าที่ มี จ านวนเกิ น กว่ า

100,000,000 บาท หรื อจานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคิดเป็ นรายปี
2) การลงทุนโดยบริ ษัทฯ นอกเหนือไปจากขอบเขตของกิจการปกติ
3) การจาหน่ายใดๆ โดยบริ ษัทฯ ซึง่ นาไปสูก่ ารถอนตัวจากการทาธุรกิจ
4) การรับเงินกู้ การเจรจาต่อรองวงเงินสินเชื่อและธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในทานองเดียวกันสาหรับบริ ษัทฯ
เพียงเท่าที่หนี ้สินสุทธิที่เพิ่มขึ ้นจากการนันมี
้ จานวนมากกว่า 100,000,000 บาท หรื อจานวนที่เทียบเท่า ใน
สกุลเงินอื่น
5) การให้ สินเชื่ อและการจานาตามภาระสินเชื่อโดยบริ ษัทฯ เพียงเท่าที่จานวนที่ให้ หรื อจานานันสู
้ งกว่า
100,000,000 บาท หรื อจานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
6) การให้ การค ้าประกัน สัญญาค ้าประกันหรื อข้ อผูกพันที่เป็ นหลักประกันในทานองเดียวกัน และการก่อความ
รับผิดชอบที่อาจเกิดขึ ้นได้ ของบริ ษัทฯ เพียงเท่าที่จานวนที่ให้ หรื อจานานันสู
้ งกว่า 100,000,000 บาท หรื อ
จานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
7) การออกหรื อใช้ ตราสารการเงินอนุพนั ธ์ เพียงเท่าที่ตราสารการเงินอนุพนั ธ์ นนมิ
ั ้ ได้ ใช้ เพื่อการป้องกันความ
เสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษัทฯ เท่านัน้
8) การออกหุ้นกู้หรื อหลักทรัพย์อื่นโดยบริ ษัทฯ
9) การดาเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมายโดยบริ ษัทฯ การรับทราบการฟ้ องร้ องที่มีขึ ้นต่อบริ ษัทฯ และการ
ทาความตกลงเพื่อประนอมความโดยบริ ษัทฯ เพียงเท่าที่ทุนทรัพย์ของคดีมีจานวนเกินกว่า 50,000,000
บาท หรื อจานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
10) การดาเนินธุรกิจทังหลายของบริ
้
ษัทฯ ที่ผิดไปจากงบประมาณของบริ ษัทฯ หรื อแนวทางการลงทุนและการ
จัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้ องอย่างมีนยั สาคัญ
11) กิจการใดของบริ ษัทที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานกรรมการ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เห็นว่าต้ อง

ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
12) การเข้ าไปดาเนินการเรื่ องสาคัญของบริ ษัทย่อย ซึ่งต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการ
ของบริ ษัทย่อยดังกล่าว และบริ ษัทฯ หรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นหรื อ
กรรมการของบริ ษัทย่อยดังกล่าว

