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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 
1. บทน า 

คณะกรรมกำรของ บริษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัท") เช่ือมัน่วำ่ระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีซึง่
ประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรบริษัทท่ีมีคณุสมบตั ิมีควำมรับผิดชอบตอ่หน้ำท่ี มีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดี และเหมำะสม 
มีกลไกกำรควบคมุและกำรถ่วงดุลอ ำนำจเพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรเคำรพในสิทธิและ
ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเพิ่มมลูค่ำและผลตอบแทนสูงสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะ
ยำวอย่ำงยัง่ยืน 
ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้พัฒนำและถือปฏิบตัินโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรฉบบันี ้มำตัง้แต่ปี 2548 เพ่ือช่วยให้
สำมำรถปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดเป็นนโยบำยท่ีจะทบทวนนโยบำย
ฉบบันีเ้ป็นประจ ำทกุปี เพ่ือปรับปรุงให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสภำพแวดล้อมในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 
เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2552 และ วนัท่ี 30 มกรำคม 2561 บริษัทได้ท ำกำรทบทวนและปรับปรุงให้มีควำมทนัสมัย และ
สอดคล้องตอ่ภำวะกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ 
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรฉบบัปัจจบุนัเป็นกำรปรับปรุงครัง้ที่สำม โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 กนัยำยน 2564 
 

2. คณะกรรมการบริษัท 
2.1 หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร 
2.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของ

บริษัท และมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในกำรก ำกบัดแูล กรรมกำรจะต้องใช้ดลุพินิจในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ และปฏิบตัิ
ในสิ่งท่ีตนเองเช่ืออย่ำงมีเหตผุลวำ่จะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

2.1.2 ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรน ำกลยุทธ์ วตัถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบตัิให้ประสบควำมส ำเร็จตลอดจนบริหำร
จดักำรงำนประจ ำวนัและธุรกิจของบริษัท 

 
2.2 ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรจดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมตขิองที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมกำรไม่สำมำรถอนมุตัหิรือพิจำรณำก ำหนดเป็นประกำรใดๆ เว้นแตไ่ด้รับควำมเหน็ชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทและ/ หรือ บริษัทย่อยในเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กำรกู้ ยืมในวงเงินเกินห้ำสิบล้ำนบำทท่ีไม่ได้อยู่ในงบประมำณประจ ำปีของกลุ่มบริษัท 
(2) กำรให้กู้  หรือให้หลักประกัน กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กำรค ำ้ประกัน หนังสือรับรองกำรให้กำรสนับสนุน หรือค ำมั่นใน

ลกัษณะที่คล้ำยคลึงกนัแก่บุคคลใดๆ ท่ีมิได้อยู่ในงบประมำณประจ ำปีของกลุ่มบริษัท เว้นแตต่ำมท่ีอนญุำตในสัญญำ
หลกัในกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้หรือตำมที่ก ำหนดในแผนฟืน้ฟกูิจกำร ของ NTS  

(3) กำรลงทนุใดๆ ในวงเงินเกินห้ำสิบล้ำนบำทท่ีไม่ได้อยู่ในงบประมำณประจ ำปีของกลุ่มบริษัท 
(4) กำรขำย โอน ให้เช่ำ หรือให้อนญุำตใดๆ เก่ียวกบัทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ท่ีมีมลูคำ่ทำงบญัชีเกินห้ำสิบล้ำนบำท ซึง่

ไม่ได้อยู่ในงบประมำณประจ ำปีของกลุ่มบริษัท 
(5) กำรให้ควำมเหน็ชอบและกำรแก้ไขงบประมำณประจ ำปีของกลุ่มบริษัท 
(6) ธุรกรรมใดๆ กบับคุคลที่เก่ียวข้องกนัซึง่มิได้เป็นกำรประกอบกิจกำรตำมปกติ 
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(7) กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยทำงกำรบญัชี กำรอนมุตังิบกำรเงินประจ ำปีรวมงบกำรเงินประจ ำปีเดี่ยว และงบกำรเงินรำย
ไตรมำสของกลุ่มบริษัท 

(8) กำรเปล่ียนแปลงที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท 
 
คณะกรรมกำรบริษัทอำจแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใด ให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัท หรือ
อำจมอบอ ำนำจให้บคุคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนัน้ๆ ได้  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจ
มอบหมำยให้คณะจดักำร หรือกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรปฏิบตังิำนต่ำงๆ  
ซึง่ในกรณีท่ีมีกำรอนมุตัิกำรด ำเนินธุรกิจในเร่ืองต่ำงๆ จะต้องอยู่ภำยในวงเงินท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้คณะจดักำร หรือ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่สำมำรถอนมุตัริำยกำรท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท และบริษัทย่อย ตำม
ข้อบงัคบัของบริษัท และตำมท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและ 
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิไว้ ซึง่เป็นธุรกรรมตำมปกตขิองบริษัท เช่น กำรจดัหำวตัถุดิบ และรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
2.3.1 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบกำรณ์หลำกหลำยในสำขำต่ำงๆ และมีจ ำนวนกรรมกำรอย่ำง

เพียงพอท่ีจะก ำกบัดแูลธุรกิจของบริษัท รวมกนัไม่น้อยกวำ่ 5 คน (ตำมกฎหมำย) และไม่เกิน 14 คน 
2.3.2 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดโดยรวม มิใช่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ 
2.3.3 คณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม ควรประกอบด้วยกรรมกำรเพศหญิงอย่ำงน้อย 1 คน 
2.3.4  กรรมกำรอิสระต้องมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แตต้่องไม่น้อยกวำ่ 3 คน 
 
2.4 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
2.4.1 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ต้องเป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และ คณุสมบตัิ

ท่ีเหมำะสม ไม่เป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือให้มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจโดยแยกหน้ำท่ีกำรก ำกบัดแูลและกำรบริหำรงำนออกจำกกนั 
2.4.2 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และมี

หน้ำท่ีก ำกบัดแูลในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ดแูลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
 (2) ให้ค ำแนะน ำอย่ำงเป็นอิสระตอ่กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  
 (3) หำรือร่วมกบักรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และเลขำนกุำรบริษัท เพ่ือก ำหนดวำระกำรประชมุ 
    (4) สนบัสนนุให้กรรมกำรทกุคนได้อภิปรำย ตัง้ค ำถำมและแสดงควำมเห็นในประเด็นต่ำงๆ ระหว่ำงกำรประชุมได้อย่ำง

อิสระ 
 (5) ส่งเสริมให้เกิดควำมสมัพนัธ์ท่ีสร้ำงสรรค์ ทัง้ระหวำ่งกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริษัทกบัฝ่ำยบริหำร 
 (6) ดแูลให้บริษัทมีกำรส่ือสำรกบัผู้ ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิผล 
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2.4.3 กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่เป็นหวัหน้ำและผู้น ำคณะผู้บริหำรของบริษัท มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทในกำร
บริหำรจดักำรบริษัทเพ่ือให้ส ำเร็จบรรลตุำมเป้ำหมำย 

 
2.5 คณุสมบตัแิละข้อก ำหนดของกรรมกำร 
2.5.1 กรรมกำรต้องมีคณุสมบตัขิัน้ต ่ำ ดงันี ้
 (1) เป็นผู้ มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อบงัคบับริษัท และข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน 

จ ำกดั และพระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 (2) เป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีพืน้ฐำนและควำมเช่ียวชำญจำกหลำยอำชีพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท มีภำวะผู้น ำ วิสยัทศัน์กว้ำงไกล มีคณุธรรม ประวตัิกำรท ำงำนโปร่งใส และ
สำมำรถแสดงควำมเหน็อย่ำงเป็นอิสระ 

 (3) เป็นผู้ ท่ีสำมำรถให้เวลำอย่ำงเพียงพอในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือ
ตดิตำมกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนๆ ในจ ำนวนท่ีเหมำะสม 

(4) มิได้เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วนท่ีมีนัยส ำคญัในกิจกำรท่ีมีลักษณะอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัหรือกิจกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 

(5) ส ำหรับกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ จะสรรหำโดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีผ่ำนมำ และผลกำร
ประเมินศกัยภำพท่ีเหมำะสม 

 
2.5.2 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืน 

(1)  กรรมกำรบริษัทแตล่ะคนจะไม่ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกวำ่ 5 บริษัท  
(2) กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่จะไม่ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ยกเว้น 
 2.1   กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทในกลุ่มเพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 2.2 เป็นประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือ กรรมกำร หรือช่ืออ่ืนใดในองค์กรท่ีไม่แสวงหำผลก ำไร โดยได้รับคำ่ตอบแทน

ร้อยละ 25 หรือมำกกวำ่ ของคำ่ตอบแทนท่ีได้รับจำกบริษัท บริษัทผู้ให้กำรสนบัสนนุ กำรเป็นกรรมกำร หรือ กำร
เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม หรือ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 2 หรือมำกกว่ำสิทธิในกำรออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัท 

(3) กรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ (President &CEO)/ กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร (ED)/ พนักงำนท่ีเกษียณอำยุจะเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรของบริษัทในต ำแหน่งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร (NED) อย่ำงไรก็ตำม บุคคลดงักล่ำวอำจยงัคงเป็น
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร NED ของบริษัทย่อย / กิจกำรร่วมทนุ/ บริษัทร่วม/ บริษัท ย่อยอ่ืนๆ/ บริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่มของ
ทำทำ สตีล หำกบริษัทผู้ ให้กำรสนับสนุน ก ำหนดให้มีกำรแต่งตัง้ดังกล่ำว เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมนีไ้ด้ 
คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทท่ีเก่ียวข้องอำจก ำหนดมตอินมุตัิ อนมุตัใิห้มีกำรตอ่วำระของกรรมกำร หลงัจำกท่ีได้รับ
กำรอนมุตัจิำกบริษัทผู้ ให้กำรสนบัสนนุ 
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2.6 กำรสรรหำและกำรแตง่ตัง้กรรมกำร 
2.6.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน มีหน้ำท่ีในกำรสรรหำ คดัเลือก บคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมำะสม

และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือเสนอขออนมุตัเิลือกตัง้ หรือแตง่ตัง้ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำร
บริษัทตำมข้อบงัคบัของบริษัท 

2.6.2 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนจะพิจำรณำทบทวนทกัษะและคุณลักษณะของกรรมกำร 
(Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทเทียบกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจใน
ปัจจบุนัและอนำคต เป็นประจ ำทกุปี ในกำรทบทวนดงักล่ำวคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำผลตอบแทน 
ยงัได้พิจำรณำถึงควำมหลำกหลำย ท้งในด้ำนของทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นอิสระ อำยุ และ
เพศของกรรมกำร 

2.6.3 ในกำรพิจำรณำเสนอให้มีกำรเลือกตัง้กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระ
หนึง่ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนจะพิจำรณำปัจจยัตำ่งๆ ได้แก่ ผลกำรปฏิบตังิำน ประวตัิ
กำรเข้ำร่วมและกำรมีส่วนร่วมในกำรประชมุ และกำรอทุศิเวลำในกำรประกอบกิจกรรมท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

2.6.4 ในกำรสรรหำบุคคลเพ่ือมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนจะ
พิจำรณำสรรหำบคุคลจำกแหล่งตำ่งๆ ดงันี ้

 (1) ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร 
 (2) บริษัทท่ีปรึกษำภำยนอก 
 (3) ท ำเนียบกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
2.6.5 กำรแต่งตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัทและข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย ทัง้นี ้จะต้องมี

ควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 
 
2.7 กรรมกำรอิสระ 
2.7.1 กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและต้องสำมำรถดแูลผลประโยชน์

ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยได้เท่ำเทียมกนัและไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้  ยงัต้องสำมำรถเข้ำร่วมประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทโดยให้ควำมเหน็ได้อย่ำงอิสระ 

2.7.2 กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้ 
 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 

นิตบิคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
(2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทัง้ไม่เป็นพนักงำน ลูกจ้ำง ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี

เลขำนกุำรบริษัท ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่ำวมำก่อนเป็นระยะเวลำไม่น้อยกวำ่ 24 เดือน  

(3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในระดบั บดิำ มำรดำ คูส่มรส บตุร หรือ พ่ีน้อง (พ่ีน้อง รวมทัง้คูส่มรสของบตุร) ของ ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

(4) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ  นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ ท่ีมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และต้องไม่มีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะดงักล่ำวมำ
ก่อน เป็นระยะเวลำไม่น้อยกวำ่ 24 เดือน ก่อนกำรแตง่ตัง้ ดงันี ้
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1) รำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร เช่น กำรขำยสินค้ำ กำรซือ้วตัถุดิบ หรือ ให้บริกำรท่ีมีมูลค่ำ
ตัง้แตร้่อยละ 3 ขึน้ไป ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือ ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน  

2) รำยกำรกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 
3) รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร เช่น กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริกำร 
4) รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เช่น กำรให้หรือรับ ให้กู้ ยืม กำรค ำ้ประกัน กำรให้

สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤตกิำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้มีภำระหนีท่ี้ต้องช ำระต่ออีก
ฝ่ำยหนึง่  

ทัง้ 4 ข้อข้ำงต้น จะต้องมีมลูค่ำตัง้แต่ร้อยละ 3 ขึน้ไป ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน กรณีเป็นรำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ให้
นบัรวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สงักัดอยู่ และต้อง
ไม่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะดงักล่ำวมำก่อนเป็นระยะเวลำไม่น้อยกวำ่ 24 เดือนก่อนกำรแตง่ตัง้  

(6) ไม่เป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนท่ีปรึกษำ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์   
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริกำรด้ำนท่ีปรึกษำเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 
ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงด้ำนท่ีปรึกษำนัน้ด้วย และต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะดงักล่ำวมำ
ก่อนเป็นระยะเวลำไม่น้อยกวำ่ 24 เดือนก่อนกำรแตง่ตัง้  

 (7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

(8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใด ท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
(9) สำมำรถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเทำ่เทียมกนั 
(10) สำมำรถดแูลไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(11) สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองตำ่งๆ ได้โดยอิสระ 
(12) เป็นผู้ มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบงัคบัของบริษัท และพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(13)   มีอำยไุม่ต ่ำกวำ่ 21 ปี 

 
2.7.3 ภำยหลังได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตำมข้อ 2.7.2 กรรมกำรอิสระอำจได้รบมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ให้เป็นกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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2.8 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
2.8.1 กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎบตัิของกรรมกำร กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระสำมำรถ

เลือกตัง้เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระได้ 
2.8.2 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระจะก ำหนดไว้ไม่เกิน 10 ปี 
 
2.9 อำยเุกษียณ 
2.9.1 อำยุเกษียณของกรรมกำร ก ำหนดให้ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร จะด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกิน 60 ปี 

และอำยเุกษียณของกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร เทำ่กบั 70 ปี 
 
2.10 คณะกรรมกำรชดุย่อย 
2.10.1 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 4 คณะ เพ่ือท ำหน้ำท่ีช่วยแบ่งเบำภำระและกลั่นกรองงำนของ

คณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้
 (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบและทบทวนควำมเส่ียง 
 (2) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำผลตอบแทน 
 (3) คณะจดักำร 
 (4)    คณะกรรมกำรพนัธกิจเพ่ือสงัคมและควำมยัง่ยืน 
2.10.2 คณะกรรมกำรชดุย่อยแตล่ะคณะ จะมีกฎบตัรซึง่ระบถุงึองค์ประกอบ อ ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ซึง่ได้รับกำรอนมุตัิ

จำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยนโยบำยฉบบันี ้
 
2.11 กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
2.11.1 จ ำนวนครัง้และก ำหนดกำรกำรประชมุ 
 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปี โดยก ำหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และอำจมี

กำรประชมุวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น 
2.11.2 องค์ประชมุและกำรประชมุ 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรต้องมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงครบ

เป็นองค์ประชุม และในกำรลงมติในท่ีประชุม ต้องมีคณะกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม มีหน้ำท่ีดูแลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอ
ส ำหรับกรรมกำรท่ีจะอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระในประเด็นท่ีส ำคญั โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอย่ำงเป็นธรรม รวมทัง้ให้ฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวข้องน ำเสนอข้อมลูประกอบกำรอภิปรำยในเร่ืองที่ส ำคญั 

2.11.3 วำระกำรประชมุ 
 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทโดยกำรหำรือร่วมกับกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ควำม

เหน็ชอบวำระกำรประชมุ ซึง่กรรมกำรทำ่นอ่ืนสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุหรือหวัข้ออ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ำมำพิจำรณำได้ 
2.11.4 กำรจดัส่งเอกสำรกำรประชมุ 
 เลขำนกุำรบริษัทท ำหน้ำท่ีจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไปให้

กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมกำรได้มีเวลำศกึษำล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ 
2.11.5 กำรเข้ำร่วมประชมุ 
 คณะกรรมกำรบริษัทคำดหวังว่ำกรรมกำรแต่ละท่ำนจะใช้ควำมพยำยำมอย่ ำงสมเหตุสมผลในกำรเข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีตนเองด ำรงต ำแหน่งอยู่ทกุครัง้ คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัดีว่ำในบำง
โอกำสหรือสถำนกำรณ์อำจท ำให้กรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรรมกำรบริษัทคำดหวังว่ำ
ภำรกิจดงักล่ำวจะไม่กระทบตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของกรรมกำรอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
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2.11.6 รำยงำนกำรประชมุ 
 เลขำนกุำรบริษัทท ำหน้ำท่ีจดัท ำรำยงำนกำรประชุมส ำหรับกำรประชมุแตล่ะครัง้ และเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

สอบทำนและส่งให้กรรมกำรทกุท่ำน โดยจะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในสิบส่ี (14) วนั นบัจำกวนัท่ีประชุม ในรำยงำนกำร
ประชมุจะมีกำรบนัทกึมตขิองที่ประชมุและข้อมลูไว้อย่ำงเพียงพอ เป็นไปตำมกฎหมำย 

 
2.12 แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 
2.12.1 แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัท จะถกูเตรียมไว้เพ่ือรักษำควำมเช่ือมัน่

ให้กับผู้ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ถึงกำรด ำเนินงำนของบริษัทจะมีกำรสำนต่อ หำกต ำแหน่งกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่และ
ผู้บริหำรระดบัสงูวำ่งลง 

 
2.13 กำรตดิตอ่ส่ือสำรกบัฝ่ำยบริหำร 
 กรรมกำรสำมำรถเข้ำถงึและตดิตอ่ส่ือสำรกบัฝ่ำยบริหำรและเลขำนกุำรบริษัทได้โดยตรง แตก่ำรเข้ำถงึและตดิตอ่ส่ือสำรนัน้

ต้องไม่เป็นกำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงตอ่กำรด ำเนินธุรกิจปกตขิองบริษัท 
 
2.14 คำ่ตอบแทนของกรรมกำร 
2.14.1 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรของบริษัทจะสอดคล้องกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ กำรอุทิศตน และสำมำรถเปรียบเทียบ

คำ่ตอบแทนกบับริษัทในอตุสำหกรรมเดียวกนัและบริษัทท่ีมีขนำดใกล้เคียงกนัได้ ท่ีจะจงูใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณภำพ
ไว้ได้ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองและเสนอค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรท่ีเพียงพอและเหมำะสมในแตล่ะปีเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ 

2.15 เงินให้กู้ ยืมแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู 
 บริษัทไม่มีนโยบำยให้เงินกู้ ยืมใดๆ แก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท 
 
2.16 กำรปฐมนิเทศและกำรพฒันำควำมรู้อย่ำงตอ่เน่ืองของกรรมกำร 
2.16.1 กรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่ต้องเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศของบริษัท เพ่ือให้ได้รับทรำบข้อมูลท่ีส ำคญัและจ ำเป็นอย่ำง

เพียงพอก่อนปฏิบตัหิน้ำท่ี 
2.16.2 กรรมกำรทกุท่ำนจะได้รับกำรพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย เพ่ือช่วยให้กรรมกำรสำมำรถท ำ

หน้ำท่ีและก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้กำรพฒันำควำมรู้อย่ำงตอ่เน่ืองของกรรมกำร
ประกอบด้วยหลำยรูปแบบ เช่น กำรอบรมทัง้ภำยในและจำกภำยนอก กำรดงูำนต่ำงประเทศ กำรเย่ียมชมธุรกิจต่ำงๆ ของ
กลุ่มบริษัท เป็นต้น 

2.17 จรรยำบรรณ 
 กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคน ต้องปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนอย่ำงมีจรรยำบรรณ และปฏิบตัติำมจรรยำบรรณของทำทำ

อย่ำงเคร่งครัด 
2.18 กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
2.18.1 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง เป็นประจ ำทกุปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรทบทวน

กำรปฏิบตังิำนในหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทวำ่ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี หรือตำมแนวปฏิบตัิท่ี
ดี หรือไม่  

2.18.2 คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองเป็นประจ ำทกุปี และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 
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2.19 กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีและระยะยำวของกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ 

รวมทัง้ประเมินผลกำรปฏิบตังิำนดงักล่ำวเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยดงักล่ำวเป็นประจ ำทกุปี ผลของกำรประเมินดงักล่ำวจะ
ถกูน ำมำใช้ประกอบในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

 
2.20 กำรตดิตอ่กบัคณะกรรมกำรบริษัท 
 ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน สำมำรถติดต่อส่ือสำรเพ่ือสอบถำมหรือส่งข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมกำรบริษัทหรือ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและทบทวนควำมเส่ียงผ่ำนช่องทำง ดงันี ้
(1) ส่งจดหมำยมำยงัเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 555 ชัน้ 20 อำคำรรสำทำวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
(2) ส่ง Email มำท่ี cso@tatasteelthailand.com  

 
3. สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
3.1 คณะกรรมกำรบริษัทเคำรพในสิทธิของผู้ ถือหุ้น และมีหน้ำท่ีในกำรดแูลรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียม

กัน ไม่ว่ำผู้ ถือหุ้นนัน้จะเป็นรำยย่อย ชำวต่ำงชำติ นักลงทุนสถำบนั หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยผู้ ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและ
ควำมเทำ่เทียมกนั ดงันี ้
(1) สิทธิในกำรได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในกำรรับทรำบข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำรบริหำรงำนอย่ำง

สม ่ำเสมอและทนัเวลำ 
(2) สิทธิในกำรรับเงินปันผลอย่ำงเทำ่เทียม 
(3) สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น แสดงควำมเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจำรณำตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงท่ี

ส ำคญัตำ่งๆ เช่น กำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท กำรแตง่ตัง้กรรมกำร กำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกำรออกหุ้นใหม่ 
(4) สิทธิในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัท 

 นอกจำกนีแ้ล้ว ผู้ ถือหุ้นทกุรำยยงัได้รับกำรปฏิบตัอิย่ำงเทำ่เทียมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบับริษัท 
 
3.2 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยในกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) ด ำเนินกำรประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูล 
(2) ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นประเภทสถำบนัเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
(3) จดัประชมุผู้ ถือหุ้นในสถำนท่ีท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถเดินทำงไปร่วมประชมุได้สะดวก 
(4) เปิดเผยวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงและ

ศกึษำได้เป็นกำรล่วงหน้ำ 30 วนั ก่อนกำรประชมุ 
(5) กำรประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ให้แต่งตัง้กรรมกำรอิสะอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจ แทนผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้ำ

ประชมุและโดยผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยจะได้รับกำรแจ้งจำกหนงัสือนดัประชมุ 
(6) กรรมกำรทุกท่ำน รวมทัง้ผู้บริหำรระดบัสูงจะเข้ำร่วมประชุม เพ่ือตอบค ำถำมต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครำวไป และ

ผู้สอบบญัชีของบริษัทจะได้รับเชิญเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี เพ่ือตอบค ำถำมเก่ียวกับงบกำรเงินของ
บริษัท 

(7) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมเก่ียวกบับริษัทก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบริษัท 

mailto:cso@tatasteelthailand.com
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(8) ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรับทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมเห็น และตัง้ค ำถำมใดๆ ต่อท่ี
ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ โดยประธำนในท่ีประชุมมีหน้ำท่ีจดัสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสม
และส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมเหน็และซกัถำมในท่ีประชมุ 

(9) ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส ำหรับแตล่ะวำระท่ีเสนอ คณะกรรมกำรบริษัทต้องไม่รวมเร่ืองต่ำงๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง
กนัแล้วเสนอขออนมุตั ิรวมเป็นมตเิดียว 

(10) จดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วนั และเปิดเผยบนเว็บไซค์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชุมได้สอบทำนและแสดงควำมคิดเห็นต่อรำยงำนกำรประชุม รวมทัง้เพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้ำ
ร่วมประชมุ 

3.3 กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวข้องตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำนส่วนได้เสียท่ี
บริษัทก ำหนด เพ่ือป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีตนเองมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีบริษัทจะเข้ำ
ท ำรำยกำร ห้ำมมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำและอนมุตัใินเร่ืองนัน้ 

3.4 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดบั ต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทท่ีมีสำระส ำคญั และยังไม่ได้
เปิดเผยตอ่สำธำรณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน และต้องปฏิบตัติำมนโยบำยกำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยในและกำร
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 

3.5 กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีมีควำมประสงค์จะท ำรำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์บริษัท จะต้องท ำหนังสือแจ้งคณะกรรมกำรของ
บริษัท ก่อนท ำกำรซือ้ขำยล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง โดยแจ้งผ่ำนส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท 

 
4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
4.1 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียต่ำงๆ (พนกังำน ลกูค้ำ คูค้่ำ เจ้ำหนี ้เป็นต้น) และจะดแูลให้มัน่ใจว่ำ

สิทธิดงักล่ำวทัง้ที่ก ำหนดเป็นกฎหมำยหรือโดยกำรตกลงร่วมกนัจะได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบตัอิย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนจะ
ชดเชยอย่ำงเหมำะสม หำกผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่ำวถูกละเมิด ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนว
ปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียตำ่งๆ ไว้เป็นส่วนหนึง่ในจรรยำบรรณของทำทำ 

4.2 คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมัน่พฒันำกลไกกำรมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย ซึง่จะเป็นปัจจยัท่ีช่วยในกำรสร้ำงเสริมกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน และจะเปิดเผยข้อมูลส ำคญัท่ีเก่ียวข้องแก่ผู้ มีส่วนได้เสียเหล่ำนัน้ได้รับทรำบอย่ำง
เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลำ 
 

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
5.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีในกำรเปิดเผยข้อมลูข้อมลูทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลำ ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท 
5.2 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีหน่วยงำนผู้ ลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทในกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล

ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ นกัวเิครำะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
5.3 บริษัทมีนโยบำยเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัตอ่สำธำรณชน ดงันี ้

(1) วตัถปุระสงค์ของบริษัท และข้อบงัคบับริษัท 
(2) โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
(3) โครงสร้ำงองค์กร 
(4) ข้อมลูที่เก่ียวข้องของกรรมกำร ผู้บริหำร และคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
(5) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
(6) นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและปัจจยัควำมเส่ียง 
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(7) นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรตดิสินบนและกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
(8) ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ 
(9) งบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมทัง้ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
(10) แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) 
(11) หนงัสือเชิญประชมุและเอกสำรประกอบกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุ 
(12) ข้อมลูเก่ียวกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ และเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอข้อมลูแก่นกัลงทนุและนกัวเิครำะห์ 
(13) Press Release  
นอกจำกนี ้บริษัทยงัคงต้องเปิดเผยข้อมลูตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำยหรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 

6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
6.1 กำรควบคมุภำยใน 
6.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีและรักษำไว้ซึง่ระบบควบคุมภำยใน เพ่ือปกป้องเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและทรัพย์สินของ

บริษัท 
6.1.2 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีสอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงน้อยปีละครัง้และรำยงำนให้ผู้

ถือหุ้นทรำบ ซึง่กำรสอบทำงดงักล่ำวจะครอบคลุมทัง้หมดในด้ำนกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำน และ
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

6.2 กำรตรวจสอบภำยใน 
ส ำนกังำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระในบริษัท ซึง่รำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและทบทวนควำมเส่ียง 
และรำยงำนด้ำนกำรบริหำรต่อกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ มีหน้ำท่ีในกำรให้ค ำปรึกษำ ตรวจสอบ และประเมินระบบกำร
ควบคมุภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย 

6.3 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
6.3.1 บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทและตอบสนองตอ่ควำมคำดหวงัของผู้

มีส่วนได้เสีย โดยก ำหนดให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของกำรจดัท ำแผนธุรกิจประจ ำปี กำรบริหำรงำนและกำร
ตดัสินใจประจ ำวนั รวมถงึกระบวนกำรบริหำรโครงกำรตำ่งๆ 

6.3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบและทบทวนควำมเส่ียงมีหน้ำท่ีช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีด้ำนกำร
บริหำรควำมเส่ียง โดยสอบทำนให้มั่นใจว่ำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหน้ำท่ีท ำให้เช่ือมั่นว่ำควำมเส่ียงทำงธุรกิจท่ีส ำคญั ได้รับกำรระบุและประเมินอย่ำง
สม ่ำเสมอ รวมทัง้ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลไว้ และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และทบทวนควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 


