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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
1.

บทนา
คณะกรรมกำรของ บริ ษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ("บริ ษัท ") เชื่อ มัน่ ว่ำระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีซงึ่ ประกอบไปด้ วยคณะกรรมกำรบริ ษัทที่มีคณ
ุ สมบัติ มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ ำที่ มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี และ
เหมำะสม มีกลไกกำรควบคุมและกำรถ่วงดุลอำนำจเพื่อให้ กำรบริ หำรงำนเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ตรวจสอบได้ กำรเคำรพ
ในสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรเพิ่มมูลค่ำและผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทในระยะยำวอย่ำงยัง่ ยืน
ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ พฒ
ั นำและถือปฏิบตั นิ โยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรฉบับนี ้ มำตังแต่
้ ปี 2548 เพื่อช่วยให้
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมควำมรั บผิดชอบได้ อย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดเป็ นนโยบำยที่จะทบทวน
นโยบำยฉบับนีเ้ ป็ นประจำทุกปี เพื่อปรั บปรุ งให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับสภำพแวดล้ อมในกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริ ษัท
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2552 บริ ษัทได้ ทำกำรทบทวนและปรั บปรุ งให้ มีควำมทันสมัย และสอดคล้ องต่อภำวะกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรฉบับปั จจุบนั เป็ นกำรปรับปรุ งครัง้ ที่สอง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 มกรำคม 2561

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2

คณะกรรมการบริษัท

หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของ
บริ ษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในกำรกำกับดูแล กรรมกำรจะต้ องใช้ ดลุ พินิจในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และ
ปฏิบตั ใิ นสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่ำงมีเหตุผลว่ำจะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ฝ่ ำยบริ หำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิให้ ประสบควำมสำเร็ จตลอดจนบริ หำร
จัดกำรงำนประจำวันและธุรกิจของบริ ษัท
ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจและหน้ ำที่ในกำรจัดกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรไม่สำมำรถอนุมตั ิหรื อพิจำรณำกำหนดเป็ นประกำรใดๆ เว้ นแต่ได้ รับควำมเห็นชอบด้ วย
คะแนนเสียงข้ ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษัทและ/ หรื อ บริ ษัทย่อยในเรื่ อง ดังต่อไปนี ้
(1) กำรกู้ยืมในวงเงินเกินห้ ำสิบล้ ำนบำทที่ไม่ได้ อยู่ในงบประมำณประจำปี ของกลุ่มบริ ษัท
(2) กำรให้ ก้ ู หรื อให้ หลักประกัน กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย กำรค ้ำประกัน หนังสือรับรองกำรให้ กำรสนับสนุน หรื อคำมัน่ ใน
ลักษณะที่คล้ ำยคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้ อ ยู่ในงบประมำณประจำปี ของกลุ่มบริ ษัท เว้ นแต่ตำมที่อนุญำตใน
สัญญำหลักในกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ หรื อตำมที่กำหนดในแผนฟื น้ ฟูกิจกำร ของ N.T.S.
(3) กำรลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้ ำสิบล้ ำนบำทที่ไม่ได้ อยู่ในงบประมำณประจำปี ของกลุ่มบริ ษัท
(4) กำรขำย โอน ให้ เช่ำ หรื อให้ อนุญำตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมลู ค่ำทำงบัญชีเกินห้ ำสิบล้ ำนบำท
ซึง่ ไม่ได้ อยู่ในงบประมำณประจำปี ของกลุ่มบริ ษัท
(5) กำรให้ ควำมเห็นชอบและกำรแก้ ไขงบประมำณประจำปี ของกลุ่มบริ ษัท
(6) ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันซึง่ มิได้ เป็ นกำรประกอบกิจกำรตำมปกติ
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(7) กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรบัญชี กำรอนุมตั งิ บกำรเงินประจำปี รวมงบกำรเงินประจำปี เดี่ยว และงบกำรเงิน
รำยไตรมำสของกลุ่มบริ ษัท
(8) กำรเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจ หรื อเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจแต่งตังบุ
้ คคลอื่นใด ให้ ดำเนินกิจกำรของบริ ษัทภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริ ษัท
หรื ออำจมอบอำนำจให้ บคุ คลดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควรภำยในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำร
กำหนด ซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอำนำจนันๆ
้ ได้ ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
อำจมอบหมำยให้ คณะจัดกำร หรื อกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่มีอำนำจหน้ ำที่ในกำรปฏิบตั งิ ำนต่ำงๆ
ซึง่ ในกรณีที่มีกำรอนุมัติกำรดำเนินธุรกิจในเรื่ องต่ำงๆ จะต้ องอยู่ภำยในวงเงินที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด โดยกำร
มอบอำนำจนัน้ ต้ องไม่มีลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ คณะจัดกำร หรื อ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำมำรถอนุมัติ
รำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อย ตำมข้ อบังคับของบริ ษัท และตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไป
ตำมนโยบำยและ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมัติไว้ ซึ่งเป็ นธุรกรรมตำมปกติของบริ ษัท เช่น กำร
จัดหำวัตถุดบิ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1

2.4.2

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่มีประสบกำรณ์หลำกหลำยในสำขำต่ำงๆ และมีจำนวนกรรมกำรอย่ำง
เพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริ ษัท รวมกันไม่น้อยกว่ำ 5 คน (ตำมกฎหมำย) และไม่เกิน 14 คน
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทังหมดโดยรวม
้
มิใช่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึง่
คณะกรรมกำรบริ ษัทโดยรวม ควรประกอบด้ วยกรรมกำรเพศหญิงอย่ำงน้ อย 1 คน
กรรมกำรอิสระต้ องมีจำนวนอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ต้ อ งเป็ นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มี ประสบกำรณ์ และ
คุณสมับติที่เหมำะสม ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ มีกำรถ่วงดุลอำนำจโดยแยกหน้ ำที่กำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำน
ออกจำกกัน
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัททำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น และมี
หน้ ำที่กำกับดูแลในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) ดูแลให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิผล
(2) ให้ คำแนะนำอย่ำงเป็ นอิสระต่อกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(3) หำรื อร่ วมกับกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่และเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อกำหนดวำระกำรประชุม
(4) สนับสนุนให้ กรรมกำรทุกคนได้ อภิปรำย ตังค
้ ำถำมและแสดงควำมเห็นในประเด็นต่ำงๆ ระหว่ำงกำรประชุมได้
อย่ำงอิสระ
(5) ส่งเสริ มให้ เกิดควำมสัมพันธ์ที่สร้ ำงสรรค์ ทังระหว่
้
ำงกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริ ษัทกับฝ่ ำยบริ หำร
(6) ดูแลให้ บริ ษัทมีกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิผล
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2.4.3

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่เป็ นหัวหน้ ำและผู้นำคณะผู้บริ หำรของบริ ษัท มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทใน
กำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัทเพื่อให้ สำเร็ จบรรลุตำมเป้ำหมำย

2.5
2.5.1

คุณสมบัตแิ ละข้ อกำหนดของกรรมกำร
กรรมกำรต้ องมีคณ
ุ สมบัตขิ นต
ั ้ ่ำ ดังนี ้
(1) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมข้ อบังคับบริ ษัท และข้ อกำหนดของพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
จำกัด และพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(2) เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื ้นฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำกหลำยอำชีพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่จะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท มีภำวะผู้นำ วิสยั ทัศน์กว้ ำงไกล มีคณ
ุ ธรรม ประวัติกำรทำงำนโปร่ งใส
และสำมำรถแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
(3) เป็ นผู้ที่สำมำรถให้ เวลำอย่ำงเพียงพอในกำรเข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อ
ติดตำมกำรดำเนินงำนของบริ ษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมำะสม
(4) มิได้ เป็ นกรรมกำร หรื อผู้บริ หำร หรื อผู้ถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วน ในสัดส่วนที่มีนยั สำคัญในกิจกำรที่มีลกั ษณะอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันหรื อกิจกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กบั บริ ษัท
(5) สำหรับกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ จะสรรหำโดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ผ่ำนมำ และผลกำร
ประเมินศักยภำพที่เหมำะสม

2.5.2

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทอื่น
(1) กรรมกำรบริ ษัทแต่ละคนจะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริ ษัท
(2) กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้ น
2.1 กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทในกลุ่มเพื่อให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ
2.2 เป็ นประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อ กรรมกำร หรื อชื่ออื่นใดในองค์กรทีไ่ ม่แสวงหำผลกำไร โดยได้ รับ
ค่ำตอบแทนร้ อยละ 25 หรื อมำกกว่ำ ของค่ำตอบแทนที่ได้ รับจำกบริ ษัท บริ ษัทผู้ให้ กำรสนับสนุน กำรเป็ น
กรรมกำร หรื อ กำรผู้ถือหุ้นในบริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทร่ วม หรื อ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 2 หรื อมำกกว่ำสิทธิใน
กำรออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
(3) กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ (President &CEO)/ กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร (ED)/ พนักงำนที่เกษี ยณอำยุจะเข้ ำร่ วมเป็ น
คณะกรรมกำรของบริ ษัทในตำแหน่งกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร (NED) อย่ำงไรก็ตำม บุคคลดังกล่ำวอำจยังคง
เป็ นกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร NED ของบริ ษัทย่อย / กิจกำรร่ วมทุน/ บริ ษัทร่ วม/ บริ ษัท ย่อยอื่นๆ/ บริ ษัทอื่นๆ ใน
กลุ่มของทำทำ สตีล หำกบริ ษัทผู้ให้ กำรสนับสนุน กำหนดให้ มีกำรแต่งตังดั
้ งกล่ำว เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรตำม
นี ้ได้ คณะกรรมกำรบริ ษัทของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอำจกำหนดมติอนุมตั ิ อนุมตั ใิ ห้ มีกำรต่อวำระของกรรมกำร
หลังจำกที่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกบริ ษัทผู้ให้ กำรสนับสนุน
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2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5
2.7
2.7.1

2.7.2

กำรสรรหำและกำรแต่งตังกรรมกำร
้
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน มี หน้ ำที่ในกำรสรรหำ คัดเลื อก บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อเสนอขออนุมตั ิเลือกตัง้ หรื อแต่งตังต่
้ อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อแต่งตังโดย
้
คณะกรรมกำรบริ ษัทตำมข้ อบังคับของบริ ษัท
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนจะพิจำรณำทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมกำร
(Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริ ษัทเทียบกับทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจใน
ปั จ จุบัน และอนำคต เป็ นประจ ำทุก ปี ในกำรทบทวนดัง กล่ ำ วคณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำล สรรหำและพิ จ ำรณำ
ผลตอบแทน ยังได้ พิจำรณำถึงควำมหลำกหลำย ท้ งในด้ ำนของทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็ น
อิสระ อำยุ และเพศของกรรมกำร
ในกำรพิจำรณำเสนอให้ มีกำรเลือกตังกรรมกำรที
้
่ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีก
วำระหนึ่ง คณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำล สรรหำและพิ จ ำรณำผลตอบแทนจะพิ จ ำรณำปั จ จัย ต่ำ งๆ ได้ แ ก่ ผลกำร
ปฏิบตั งิ ำน ประวัตกิ ำรเข้ ำร่ วมและกำรมีส่วนร่ วมในกำรประชุม และกำรอุทิศเวลำในกำรประกอบกิจกรรมที่กำหนดโดย
คณะกรรมกำรบริ ษัท
ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนจะ
พิจำรณำสรรหำบุคคลจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนี ้
(1) ข้ อเสนอแนะจำกกรรมกำร
(2) บริ ษัทที่ปรึกษำภำยนอก
(3) ทำเนียบกรรมกำรของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
กำรแต่งตังกรรมกำรให้
้
เป็ นไปตำมข้ อบังคับบริ ษัทและข้ อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องในประเทศไทย ทังนี
้ ้ จะต้ องมี
ควำมโปร่ งใสและชัดเจน โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิ ส ระต้ อ งมี คุณ สมบัติค รบถ้ ว นตำมที่ ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน และต้ อ งสำมำรถดูแ ล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้ เท่ำเทียมกันและไม่ให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้ ยังต้ องสำมำรถ
เข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยให้ ควำมเห็นได้ อย่ำงอิสระ
กรรมกำรอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อ นิตบิ คุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
(2) ไม่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน รวมทังไม่
้ เป็ นพนักงำน ลูกจ้ ำง ที่ปรึ กษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบตั ิหน้ ำที่
เลขำนุกำรบริ ษัท ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่ำวมำก่อนเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 24
เดือน
(3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับ บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในระดับ บิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตร หรื อ พี่น้อง (พี่น้อง รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร) ของ
ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
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(4) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที่อำจมี ควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรื อผู้บริ หำร ของผู้ที่มี ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโยชน์ และต้ องไม่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะ
ดังกล่ำวมำก่อน เป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 24 เดือน ก่อนกำรแต่งตัง้ ดังนี ้
1) รำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร เช่น กำรขำยสินค้ ำ กำรซื ้อวัตถุดิบ หรื อ ให้ บริ กำรที่มี
มูลค่ำตังแต่
้ ร้อยละ 3 ขึ ้นไป ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อ ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน
2) รำยกำรกำรเช่ำหรื อให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
3) รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร เช่น กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ สิทธิ และให้ หรื อรับบริ กำร
4) รำยกำรให้ ห รื อ รั บ ควำมช่ว ยเหลื อ ทำงกำรเงิน เช่น กำรให้ ห รื อ รั บ ให้ ก้ ู ยื ม กำรคำ้ ประกัน กำรให้
สิน ทรั พ ย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์ อื่นทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ มีภำระหนี ้ที่ต้องชำระ
ต่ออีกฝ่ ำยหนึง่
ทัง้ 4 ข้ อข้ ำงต้ น จะต้ องมีมลู ค่ำตังแต่
้ ร้อยละ 3 ขึ ้นไป ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ ำน
บำทขึน้ ไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน กรณีเป็ นรำยกำรให้ หรื อรั บควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ให้ นบั รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดี ยวกัน
(5) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร ผู้บริ หำร หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโยชน์ สังกัดอยู่
และต้ องไม่มีควำมสัมพันธ์ ในลักษณะดังกล่ำวมำก่อนเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 24 เดือนก่อนกำรแต่งตัง้
(6) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนที่ปรึ กษำ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุ คคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ผ้ ูให้ บริ กำรด้ ำนที่ปรึ กษำเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงกำรเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร
ผู้บริ หำร หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงด้ ำนที่ปรึ กษำนันด้
้ วย และต้ อ งไม่มี ค วำมสัมพัน ธ์ ในลักษณะดังกล่ำ ว
มำก่อนเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 24 เดือนก่อนกำรแต่งตัง้
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท
(8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใด ที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
(9) สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
(10) สำมำรถดูแลไม่ให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(11) สำมำรถเข้ ำร่ วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่ำงๆ ได้ โดยอิสระ
(12) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมข้ อบังคับของบริ ษัท และพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(13) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 21 ปี
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2.7.3

ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้ อ 2.7.2 กรรมกำรอิสระอำจได้ รบมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ให้ เป็ นกำรตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้

2.8
2.8.1

วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กรรมกำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมที่กำหนดไว้ ในกฎบัติของกรรมกำร กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระสำมำรถ
เลือกตังเข้
้ ำมำดำรงตำแหน่งอีกวำระได้
คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรที
้
่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี หรื อ 3 วำระติดต่อกัน กลับเข้ ำมำรับตำแหน่ง
อีกครัง้ โดยมีกำหนดระยะเวลำครำวละ 1 ปี
วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระจะกำหนดไว้ ไม่เกิน 9 ปี

2.8.2
2.8.3
2.9
2.9.1

อำยุเกษียณ
อำยุเกษียณของกรรมกำร กำหนดให้ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ และกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร จะดำรงตำแหน่งได้ ไม่เกิน 60 ปี
และอำยุเกษียณของกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร เท่ำกับ 70 ปี

2.10
2.10.1

คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อทำหน้ ำที่ช่วยแบ่งเบำภำระและกลัน่ กรองงำน
ของคณะกรรมกำรบริ ษัท ดังนี ้
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
(2) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
(3) คณะจัดกำร
(4) คณะกรรมกำรพันธกิจเพื่อสังคมและควำมยัง่ ยืน
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ จะมีก ฎบัตรซึง่ ระบุถึงองค์ประกอบ อำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ซึง่ ได้ รับกำร
อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึง่ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ ำยนโยบำยฉบับนี ้

2.10.2
2.11
2.11.1

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
จำนวนครัง้ และกำหนดกำรกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรประชุมอย่ำงน้ อย 4 ครัง้ ต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ ล่วงหน้ ำตลอดทังปี
้ และอำจ
มีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น

2.11.2

องค์ประชุมและกำรประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรต้ องมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมกำรทังหมดจึ
้
ง
ครบเป็ นองค์ประชุม และในกำรลงมติในที่ประชุม ต้ องมีคณะกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทังหมด
้
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัททำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม มีหน้ ำที่ดแู ลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้ อย่ำง
เพียงพอสำหรับกรรมกำรที่จะอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องอย่ำงเป็ นธรรม รวมทังให้
้ ฝ่ำยบริ หำรที่เกี่ยวข้ องนำเสนอข้ อมูลประกอบกำรอภิปรำยใน
เรื่ องที่สำคัญ
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2.11.3

2.11.4

2.11.5

2.11.6

วำระกำรประชุม
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยกำรหำรื อร่ วมกับกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่และเลขำนุกำรบริ ษัท จะเป็ นผู้ดแู ลให้ ควำม
เห็นชอบวำระกำรประชุม ซึง่ กรรมกำรท่ำนอื่นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรื อหัวข้ ออื่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อนำมำพิจำรณำ
ได้
กำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุม
เลขำนุกำรบริ ษัททำหน้ ำที่จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไปให้
กรรมกำรล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้ กรรมกำรได้ มีเวลำศึกษำล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุม
กำรเข้ ำร่ วมประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทคำดหวังว่ำกรรมกำรแต่ละท่ำนจะใช้ ควำมพยำยำมอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรเข้ ำร่ วมประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ทกุ ครัง้ คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักดีว่ำใน
บำงโอกำสหรื อ สถำนกำรณ์ อ ำจทำให้ กรรมกำรไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมได้ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรรมกำรบริ ษัท
คำดหวังว่ำภำรกิจดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ของกรรมกำรอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
รำยงำนกำรประชุม
เลขำนุกำรบริ ษัททำหน้ ำที่จัดทำรำยงำนกำรประชุม สำหรั บกำรประชุมแต่ละครั ง้ และเสนอให้ ประธำนคณะกรรมกำร
บริ ษัทสอบทำนและส่งให้ กรรมกำรทุกท่ำน โดยจะดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จภำยในสิบสี่ (14) วัน นับจำกวันที่ประชุม ใน
รำยงำนกำรประชุมจะมีกำรบันทึกมติของที่ประชุมและข้ อมูลไว้ อย่ำงเพียงพอ เป็ นไปตำมกฎหมำย

2.12
2.12.1

แผนกำรสืบทอดตำแหน่ง
แผนกำรสืบทอดตำแหน่งของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่แ ละผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัท จะถูกเตรี ยมไว้ เพื่อรักษำควำม
เชื่อมั่นให้ กบั ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ ถึงกำรดำเนินงำนของบริ ษัทจะมีกำรสำนต่อ หำกตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่และผู้บริ หำรระดับสูงว่ำงลง

2.13

กำรติดต่อสื่อสำรกับฝ่ ำยบริ หำร
กรรมกำรสำมำรถเข้ ำถึงและติดต่อสื่อสำรกับฝ่ ำยบริ หำรและเลขำนุกำรบริ ษัทได้ โดยตรง แต่กำรเข้ ำถึงและติดต่อสื่อสำร
นันต้
้ องไม่เป็ นกำรก้ ำวก่ำยหรื อแทรกแซงต่อกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท

2.14
2.14.1

ค่ำตอบแทนของกรรมกำร
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรของบริ ษัทจะสอดคล้ องกับหน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบ กำรอุทิศตน และสำมำรถเปรี ยบเทียบ
ค่ำตอบแทนกับบริ ษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริ ษัทที่มีขนำดใกล้ เคียงกัน ได้ ที่จะจูงใจและรั กษำกรรมกำรที่มี
คุณภำพไว้ ได้ ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนเป็ นผู้พิจำรณำกลั่นกรองและเสนอ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เพียงพอและเหมำะสมในแต่ละปี เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิ
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง
บริ ษัทไม่มีนโยบำยให้ เงินกู้ยืมใดๆ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัท

2.15
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2.16
2.16.1
2.16.2

กำรปฐมนิเทศและกำรพัฒนำควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่องของกรรมกำร
กรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังใหม่
้ ต้องเข้ ำร่ วมกำรปฐมนิเทศของบริ ษัท เพื่อให้ ได้ รับทรำบข้ อมูลที่สำคัญและจำเป็ นอย่ำง
เพียงพอก่อนปฏิบตั หิ น้ ำที่
กรรมกำรทุกท่ำนจะได้ รับกำรพัฒนำควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้อ อกค่ำใช้ จ่ำย เพื่อช่วยให้ กรรมกำรสำมำรถ
ทำหน้ ำที่และกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ ทังนี
้ ้ กำรพัฒนำควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่องของ
กรรมกำรประกอบด้ วยหลำยรู ปแบบ เช่น กำรอบรมทังภำยในและจำกภำยนอก
้
กำรดูงำนต่ำงประเทศ กำรเยี่ยมชม
ธุรกิจต่ำงๆ ของกลุ่มบริ ษัท เป็ นต้ น

2.17

จรรยำบรรณ
กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคน ต้ องปฏิบตั หิ น้ ำที่ของตนอย่ำงมีจรรยำบรรณ และปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณของทำ
ทำอย่ำงเคร่ งครัด

2.18
2.18.1

กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง เป็ นประจำทุกปี เพื่อใช้ เป็ นกรอบในกำร
ทบทวนกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทว่ำได้ ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ หรื อตำม
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี หรื อไม่
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดต้ องประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของตนเองเป็ นประจำทุกปี และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท

2.18.2

2.19

กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ในกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี และระยะยำวของกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
รวมทัง้ ประเมิ นผลกำรปฏิบัติงำนดัง กล่ำวเปรี ยบเทียบกับเป้ำหมำยดัง กล่ำวเป็ นประจำทุกปี ผลของกำรประเมิ น
ดังกล่ำวจะถูกนำมำใช้ ประกอบในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

2.20

กำรติดต่อกับคณะกรรมกำรบริ ษัท
ผู้ถือ หุ้นและผู้มีส่วนได้ เสี ยอื่ น สำมำรถติดต่อ สื่ อ สำรเพื่ อ สอบถำมหรื อ ส่งข้ อ ร้ องเรี ยนถึงคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
(1) ส่งจดหมำยมำยังเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) 555 ชัน้ 20 อำคำรรสำเทำ
เวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
(2) ส่ง Email มำที่ cso_tsth@tatasteelthailand.com or investor.relation@tatasteelthailand.com

3. สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
3.1

คณะกรรมกำรบริ ษัทเคำรพในสิทธิ ของผู้ถือหุ้น และมีหน้ ำที่ในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ไม่วำ่ ผู้ถือหุ้นนันจะเป็
้
นรำยย่อย ชำวต่ำงชำติ นักลงทุนสถำบัน หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิ
และควำมเท่ำเทียมกัน ดังนี ้
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(1) สิทธิในกำรได้ รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในกำรรับทรำบข้ อมูล ผลกำรดำเนินงำน นโยบำยกำรบริ หำรงำนอย่ำง
สม่ำเสมอและทันเวลำ
(2) สิทธิในกำรรับเงินปั นผลอย่ำงเท่ำเทียม
(3) สิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงควำมเห็น ให้ ข้อเสนอแนะ และร่ วมพิจำรณำตัดสินใจในกำรเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญต่ำงๆ เช่น กำรแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท กำรแต่งตังกรรมกำร
้
กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำรออกหุ้นใหม่
(4) สิทธิในกำรแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท
นอกจำกนี ้แล้ ว ผู้ถือหุ้นทุกรำยยังได้ รับ กำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับ
บริ ษัท
3.2

คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
(1) ดำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงำนกำกับ
ดูแล
(2) ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นประเภทสถำบันเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
(3) จัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถำนที่ที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเดินทำงไปร่ วมประชุมได้ สะดวก
(4) เปิ ดเผยวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเข้ ำถึง
และศึกษำได้ เป็ นกำรล่วงหน้ ำ 30 วัน ก่อนกำรประชุม
(5) กำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้ แต่งตังกรรมกำรอิ
้
สะอย่ำงน้ อย 1 คน เป็ นผู้รับมอบอำนำจ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวก
เข้ ำประชุมและโดยผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยจะได้ รับกำรแจ้ งจำกหนังสือนัดประชุม
(6) กรรมกำรทุกท่ำน รวมทังผู
้ ้ บริ หำรระดับสูงจะเข้ ำร่ วมประชุม เพื่อตอบคำถำมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครำวไป และ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจะได้ รับเชิญเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี เพื่อตอบคำถำมเกี่ยวกับงบกำรเงินของ
บริ ษัท
(7) เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคำถำมเกี่ยวกับบริ ษัทก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท
(8) ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมเห็น และตังค
้ ำถำมใดๆ ต่อ
ที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่ อ งที่เสนอ โดยประธำนในที่ประชุมมีหน้ ำที่จัดสรรเวลำให้ อ ย่ำง
เหมำะสมและส่งเสริ มให้ มีกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม
(9) ผู้ถือหุ้นมี สิ ทธิอ อกเสี ยงลงคะแนนสำหรั บแต่ละวำระที่เสนอ คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องไม่ร วมเรื่ องต่ำงๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้ องกันแล้ วเสนอขออนุมตั ิ รวมเป็ นมติเดียว
(10) จัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 14 วัน และเปิ ดเผยบนเว็บไซค์ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ ำ
ร่ วมประชุมได้ สอบทำนและแสดงควำมคิดเห็นต่อรำยงำนกำรประชุม รวมทังเพื
้ ่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้
เข้ ำร่ วมประชุม
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3.3

3.4

3.5

กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องรำยงำนส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้ องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำนส่วนได้
เสียที่บริ ษัทกำหนด เพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ ในกรณี ที่ตนเองมีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่
บริ ษัทจะเข้ ำทำรำยกำร ห้ ำมมีส่วนร่ วมในกำรพิจำรณำและอนุมตั ใิ นเรื่ องนัน้
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับ ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษัท หรื อกลุ่มบริ ษัทที่มีสำระสำคัญ และยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น และต้ องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรดูแล กำรใช้ ข้อมูลภำยในและ
กำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท
กรรมกำรและผู้บริ หำรที่มีควำมประสงค์จะทำรำยกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์บริ ษัท จะต้ องทำหนังสือแจ้ งคณะกรรมกำรของ
บริ ษัท ก่อนทำกำรซื ้อขำยล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 24 ชัว่ โมง โดยแจ้ งผ่ำนสำนักเลขำนุกำรบริ ษัท

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
4.1

4.2

คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียต่ำงๆ (พนักงำน ลูกค้ ำ คู่ค้ำ เจ้ ำหนี ้ เป็ นต้ น) และจะดูแลให้
มัน่ ใจว่ำสิทธิดงั กล่ำวทังที
้ ่กำหนดเป็ นกฎหมำยหรื อโดยกำรตกลงร่ วมกันจะได้ รับกำรคุ้มครองและปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
ตลอดจนจะชดเชยอย่ำงเหมำะสม หำกผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียดังกล่ำวถูกละเมิด ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้
กำหนดแนวปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ เสียต่ำงๆ ไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ในจรรยำบรรณของทำทำ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมุ่งมัน่ พัฒนำกลไกกำรมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ซึง่ จะเป็ นปั จจัยที่ช่วยในกำรสร้ ำงเสริ มกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน และจะเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้ องแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเหล่ำนั น้ ได้ รับทรำบ
อย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
5.1
5.2
5.3

คณะกรรมกำรบริ ษัทมี หน้ ำ ที่ในกำรเปิ ดเผยข้ อ มูลข้ อ มูลทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และข้ อ มูลอื่ น ที่
เกี่ยวข้ องอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีหน่วยงำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นตัวแทนบริ ษัทในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็ นประโยชน์ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทมีนโยบำยเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญต่อสำธำรณชน ดังนี ้
(1) วัตถุประสงค์ของบริ ษัท และข้ อบังคับบริ ษัท
(2) โครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
(3) โครงสร้ ำงองค์กร
(4) ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำร ผู้บริ หำร และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริ หำร
(5) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
(6) นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและปั จจัยควำมเสี่ยง
(7) นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรติดสินบนและกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
(8) ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจ
(9) งบกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท รวมทัง้ ค ำอธิ บ ำยและกำรวิเ ครำะห์ ฐ ำนะกำรเงิ น และผลกำร
ดำเนินงำน
(10) รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
(11) หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังรำยงำนกำรประชุ
้
ม
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(12) ข้ อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ และเอกสำรประกอบกำรนำเสนอข้ อมูลแก่นกั ลงทุนและนักวิเครำะห์
(13) Press Release
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังคงต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตำมที่กำหนดโดยกฎหมำยหรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6.1
6.1.1
6.1.2

6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

กำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องจัดให้ มีและรั กษำไว้ ซึ่งระบบควบคุมภำยใน เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรั พย์สิน
ของบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้ อยปี ละครัง้ และรำยงำน
ให้ ผ้ ูถือ หุ้นทรำบ ซึ่งกำรสอบทำงดังกล่ำวจะครอบคลุมทัง้ หมดในด้ ำนกำรเงิน กำรดำเนินงำน กำรกำกับดูแลกำร
ปฏิบตั งิ ำน และกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
กำรตรวจสอบภำยใน
สำนักงำนตรวจสอบภำยในเป็ นหน่วยงำนอิสระในบริ ษัท ซึ่งรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและรำยงำนด้ ำน
กำรบริ หำรต่อกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ มีหน้ ำที่ในกำรให้ คำปรึกษำ ตรวจสอบ และประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน กำร
บริ หำรควำมเสี่ยง และกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้ ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัทและตอบสนองต่อควำมคำดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยกำหนดให้ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของกำรจัดทำแผนธุรกิจประจำปี กำรบริ หำรงำน
และกำรตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนกำรบริ หำรโครงกำรต่ำงๆ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดย
สอบทำนให้ มนั่ ใจว่ำระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง มีหน้ ำที่ทำให้ เชื่อมั่นว่ำควำมเสี่ยงทำงธุรกิ จที่สำคัญ ได้ รับกำรระบุและประเมินอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทังได้
้ มีกำร
กำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ และรำยงำนผลให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริ ษัทรับทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
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