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บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กฎบตัรคณะกรรมการ 

บทบาท 

คณะกรรมการบรษัิทมีบทบาทและหนา้ที่ในการก ากับดูแลกจิการของบรษัิทใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่า

ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้จะไดร้ับการคุม้ครองอย่างเต็มที่ และด ารงไวซ้ ึง่ความเชื่อมั่นของตลาดการลงทุน โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ซึง่รวมถงึ ลกูคา้ พนักงาน ผูจั้ดจ าหน่าย และชมุชนในทอ้งถิน่  

การแตง่ต ัง้คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน แต่ไม่เกนิสบิสี ่(14) คน โดยจะตอ้งมกีรรมการอสิระ

รวมอยู่อย่างนอ้ยสาม (3) คน ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด

จะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย  

 ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารตอ่ไปนี ้

(1)  ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กับ 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีงตามจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

(2) ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษัิท วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน อาจใชก้ารลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่เป็น

รายบคุคล หรอืหลายคนในคราวเดยีวกัน แลว้แตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการออกเสยีงลงคะแนนหรอืมมีติ

ใดๆ ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชส้ทิธติามคะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (1) แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพยีงใดไมไ่ด ้

(3) การออกเสยีงลงคะแนนเพือ่การเลอืกตัง้กรรมการจะตอ้งเป็นไปตามคะแนนเสยีงสว่นใหญ ่หากมคีะแนนเสยีงเทา่กันให ้

ผูท้ ีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุมเีสยีงชีข้าดเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีง 

 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ โดยในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร จะเลอืก

กรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บังคับในกจิการซึง่ประธานกรรมการ

มอบหมาย 

 เลขานุการบรษัิทท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

วาระการด ารงต าแหนง่ 

 กรรมการแตล่ะทา่นจะมวีาระการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แตท่ัง้นี ้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ 

ใหก้รรมการหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้พน้ต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งไม่

อาจแบง่ออกไดพ้อดหีนึง่ในสาม (1/3) ก็ใหใ้ชจ้ านวนทีใ่กลเ้คยีงกันกับหนึง่ในสาม (1/3)  

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีก็ได ้

 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  ขาดคุณสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์

(4)  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยการลงคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมี

สทิธอิอกเสยีง โดยมจี านวนหุน้นับรวมกันแลว้ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีง 

(5)   ศาลมคี าสั่งใหอ้อก 
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 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกตอ่บรษัิท โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับตัง้แตวั่นทีใ่บลาออกนัน้ไปถงึ

บรษัิท 

 ในกรณีทีต่ าแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มี

คณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระ

ของกรรมการผูนั้น้จะเหลอืนอ้ยกวา่สอง (2) เดอืน โดยบคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดังกลา่วจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได ้

เพยีงเทา่วาระทียั่งเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นเขา้มาแทนเทา่นัน้ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการบรษัิทมอี านาจและหนา้ทีใ่นการจัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัตหิรอืพจิารณาก าหนดเป็นประการใดๆ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการของบรษัิทและ / หรอื บรษัิทยอ่ยในเรือ่ง ดังตอ่ไปนี ้

 การกูย้มืในวงเงนิเกนิหา้สบิลา้นบาททีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุม่บรษัิท 

 การใหกู้ห้รอืใหห้ลักประกัน การชดใชค้่าเสยีหาย การค ้าประกัน หนังสอืรับรองการใหก้ารสนับสนุน หรอืค ามั่นในลักษณะที่

คลา้ยคลงึกันแก่บุคคลใดๆ ทีม่ไิดอ้ยู่ในงบประมาณประจ าปีของกลุ่มบรษัิท เวน้แต่ตามทีอ่นุญาตในสัญญาหลักในการปรับ

โครงสรา้งหนี้ หรอืตามทีก่ าหนดในแผนฟ้ืนฟกูจิการ ของ NTS ทัง้คณะคณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวุฒิ

ที่มคีวามรูห้ลากหลาย ทัง้ดา้นบรหิารธุรกจิ การตลาด การผลติ บัญชแีละการเงนิและอื่นๆ รวมทัง้มีประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน ์ในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท 

 การลงทนุใดๆ ในวงเงนิเกนิหา้สบิลา้นบาททีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุม่บรษัิท 

 การขาย โอน ใหเ้ช่า หรอืใหอ้นุญาตใดๆ เกีย่วกับทรัพยส์นิหรอืสนิทรัพยใ์ดๆ ทีม่มีูลค่าทางบัญชเีกนิหา้สบิลา้นบาท ซึง่

ไมไ่ดอ้ยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุม่บรษัิท 

 การใหค้วามเห็นชอบและการแกไ้ขงบประมาณประจ าปีของกลุม่บรษัิท 

 ธุรกรรมใดๆ กับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกันซึง่มไิดเ้ป็นการประกอบกจิการตามปกต ิ

 การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการบัญช ีการอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีรวมงบการเงนิประจ าปีเดีย่ว และงบการเงนิรายไตรมาส

ของกลุม่บรษัิท 

 การเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกับการประกอบธุรกจิ หรอืเลกิประกอบธุรกจิใดๆ ของกลุม่บรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งตัง้บุคคลอืน่ใด ใหด้ าเนินกจิการของบรษัิทภายใต ้การควบคุมของคณะกรรมการบรษัิท หรอือาจ

มอบอ านาจใหบุ้คคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่ง 

คณะกรรมการบรษัิทอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทอาจมอบหมายใหค้ณะจัดการ (คณะกรรมการบรหิาร) หรอืกรรมการผูจั้ดการใหญม่อี านาจหนา้ทีใ่นการ

ปฏบัิตงิานตา่งๆซึง่ในกรณีทีม่กีารอนุมัตกิารด าเนนิธุรกจิในเรือ่งตา่งๆ จะตอ้งอยู่ภายในวงเงนิทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด โดย

การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มลีักษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะจัดการ (คณะกรรมการบรหิาร) และกรรมการผูจั้ดการใหญ่

สามารถอนุมัตริายการทีต่นหรอืบุคคล ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้มสี่วนไดส้ว่นเสยี หรอืมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใดกับบรษัิท 

และบรษัิทย่อย (ตามขอ้บังคับของบรษัิท และตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) ยกเวน้เป็นการอนุมัตริายการทีเ่ป็นไป

ตามนโยบายและ หลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัตไิว ้ซึง่เป็นธุรกรรมตามปกต ิของบรษัิท เชน่ การซือ้วัตถุดบิ

และรายการคา้กับบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 
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การประชุม 

 คณะกรรมการบรษัิทตอ้งจัดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละสี่ (4) ครัง้ ใหเ้รยีกประชุมโดยประธานคณะกรรมการ หรือ

เลขานุการคณะกรรมการ โดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการ โดยส่งหนังสอืนัดประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไป

ยังกรรมการลว่งหนา้เจ็ด (7) วัน กอ่นวันประชมุ  

 ในการประชมุคณะกรรมการจะตอ้งมกีรรมการมารว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบ

องคป์ระชมุ และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชมุหรอืไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ในกรณีทีม่รีองประธานกรรมการอยู ่ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุ แต่

ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืก

กรรมการหนึง่คนเป็นประธานทีป่ระชมุ  

 มตทิีป่ระชมุใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าเขา้รว่มประชมุ 

 กรรมการคนหนึง่มหีนึง่ (1) เสยีงในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการ ซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน สามารถเชญิบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในวาระการประชมุนัน้ๆ เขา้

รว่มประชมุ เพือ่หารอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซกัถามได ้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

การเกษยีณอาย ุ

 อายเุกษียณของกรรมการบรหิาร (รวมถงึกรรมการผูจั้ดการใหญ)่ คอื 60 ปี 

 อายเุกษียณของกรรมการอสิระ คอื 70 ปี 

คา่ตอบแทน 

กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย

กวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะมีมติ

เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่ก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท 
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