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อภิธานศพัท์ 

“คณะกรรมการบริษัท”   หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

“ประธานคณะกรรมการ”  หมายถึง ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

“คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

“บริษัท”    หมายถึง บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการ”    หมายถึง กรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท/กรรมการอิสระตามนิยามของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปหลกัเกณฑ์คุณสมบตัิของกรรมการอิสระและนโยบาย

การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 “กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการท่ีนอกเหนือจาก กรรมการผู้จดัการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  
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กฎบัตรคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน 

1.  หลักการและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ 

1.1.  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตัง้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน  ตามเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระและนโยบายการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มหาชน จ ากดั เพื่อร่างบทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจของคณะกรรมการ และ

ขัน้ตอนการจดัประชมุของคณะกรรมการ ตามการน าเสนอ 

1.2.  ในการประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 ของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้

น าเสนอ และคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน” 

1.3.  คณะกรรมการจะรับผิดชอบทัง้ด้านบรรษัทภิบาลและด้านการจดัการ ในการก าหนด ติดตาม และทบทวนกลยทุธ์และ

นโยบาย พนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืนของบริษัท และงบประมาณส าหรับกิจกรรมพนัธกิจเพื่อสงัคมและความ

ยัง่ยืน นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัจะช่วยฝ่ายจดัการในการจดัท า ด าเนินการ และทบทวนนโยบาย หลกัการ และ

แนวปฏิบตัิเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท อนรัุกษ์ไว้ซึง่ความยัง่ยืน และมีประสิทธิภาพทางการเงิน การ

ผลิต ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ สงัคม มนษุยชน และทรัพย์สินทางปัญญา 

2.  องค์ประกอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน 

2.1  คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย

กรรมการอย่างน้อยสามท่าน และอย่างน้อยหนึ่งท่านเป็นกรรมการอิสระ 

2.2   ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืนได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน และได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และควรเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

3.  การจัดประชุมและองค์ประชุม 

3.1  คณะกรรมการจะประชมุได้ตามความจ าเป็น เพื่อหารือในเร่ืองต่างๆ หรือ อย่างน้อยปีละ สองถึงสามครัง้ 

3.2  โดยได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและ ความยั่งยืน คณะกรรมการอาจเชิญกรรมการ

หรือผู้บริหารของบริษัทตามที่เห็นสมควรให้เข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ 

3.3  องค์ประชุมของการประชมุของคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืนต้องประกอบด้วย กรรมการสองคน

หรือหน่ึงในสามของกรรมการ แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า 
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3.4  ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืนหารือร่วมกบักรรมการท่านอื่นๆ เป็นผู้ก าหนดระเบียบวาระ

การประชมุของคณะกรรมการ  

3.5 หากประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการที่มาประชุม

เลือกกรรมการท่านอื่นเพื่อปฏิบตัิหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุแทน   

3.6  เลขานุการบริษัทจะปฏิบตัิหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน เป็น

ผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานการประชมุ และเร่ืองสืบเนื่องที่จะต้องรายงานในการประชมุครัง้ต่อไป 

3.7  การเข้าร่วมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือผ่านวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ การนับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 80 จะนับจากการเข้าร่วมของ

กรรมการทัง้ด้วยตนเองและโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

4.  อ านาจด าเนินการ  

คณะกรรมการมีอ านาจขอข้อมลูหรือค าชีแ้จงใดๆ จากพนกังานหรือกรรมการของบริษัทท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่

ตามเงื่อนไข คณะกรรมการอาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากฎหมายได้ตามที่เห็นสมควรและจ าเป็น 

5.  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน มีดงัต่อไปนี ้

5.1  จดัท า และน าเสนอนโยบายพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน ต่อคณะกรรมการบริษัท แนะน ากิจกรรม งบประมาณ

ภายใต้นโยบายพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน และติดตามผลการด าเนินงานเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.2  ทบทวนและติดตามกิจกรรมพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบตัิตามนโยบายพนัธกิจเพื่อ

สงัคมและความยัง่ยืน 

5.3  หารือกับฝ่ายจัดการ เร่ืองมุมมองเก่ียวกับแนวโน้มสังคมและประเด็นสาธารณะ และข้อกังวลที่พวกเขาเชื่อว่าอาจ

ส่งผลต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือผลการด าเนินงานของบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ว่าบริษัทควร

ตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็น และข้อกงัวลเหล่านีใ้ห้มีประสิทธิภาพมากขึน้ได้อย่างไร เพื่อบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ

และพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

5.4  ทบทวนต าแหน่งของผู้บริหารเก่ียวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของ

องค์กร และเสนอมมุมองส าหรับการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท 
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5.5  ทบทวนความร่วมมือและความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทัง้ในปัจจุบันและที่เสนอเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ยืน

ของบริษัท 

5.6  ทบทวนรายงานพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืนประจ าปีของบริษัทก่อนเผยแพร่ 

5.7  ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการติดตามผลกับแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สดุในด้าน

ความรับผิดชอบต่อสงัคมของโลก 

5.8  ทบทวนและน ำเสนองบประมำณประจ ำปีในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

5.9  ทบทวนเก่ียวกบัโครงการริเร่ิมต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ทีด่ าเนินการโดยฝ่ายบริหารทกุคร่ึงปี 

5.10  ทบทวนกลยทุธ์ด้านการส่ือสารท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

5.11  พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมลูในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.12  ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกิจกรรมด้านความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

5.13  ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบัติของบริษัทและสังคมในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

5.14  ดแูลให้มีการท ากิจกรรมที่ส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

5.15  ติดตามให้บริษัทย่อยด าเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่ อสังคมที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

5.16  สนบัสนนุให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการก าหนด ด าเนินการ ทบทวนกลยทุธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของบริษัท และน าไปปฏิบตัิเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยัง่ยืน ให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มคุณค่าขึน้

ในระยะยาว ทางด้านการเงิน การผลิต เร่ืองที่เก่ียวกบัธรรมชาติ สงัคม มนษุยชาติ และทนุทางปัญญา  

5.16 (ก) ทบทวนแผนงานด้านอาชีวะอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมของบริษัท และการปฏิบตัิที่สอดคล้อง

ตามแผนงานดงักล่าว 

5.17  ให้ข้อมลูผลตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ 
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5.18  ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครัง้คราว หรือที่อาจมีผลบังคับใช้โดยประกาศ / แก้ไขตาม

กฎหมาย 

6.  การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

6.1  คณะกรรมการจะรายงานตรงกบัคณะกรรมการบริษัท 

6.2  คณะกรรมการจะน าเสนอรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรวมในรายงานของ

 คณะกรรมการบริษัทโดยมีละเอียดเก่ียวกับนโยบายที่บริษัทพัฒนาและพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนที่

 ด าเนินการในระหว่างปี 

6.3  รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนของบริษัท จะเปิดเผยเร่ืองดงัต่อไปนี ้

ก.  องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ประกอบด้วยชื่อของสมาชิก และชื่อประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อ 
      สงัคมและความยัง่ยืน) 

ข.  ค าอธิบายสัน้ๆ เก่ียวกบัเงื่อนไขอ้างอิงของคณะกรรมการ 

ค.  จ านวนครัง้ที่ประชมุ และผู้ เข้าร่วมประชมุ   

6.4 นโยบายพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน จะเปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท   

7.  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารของคณะกรรมการอาจได้รับค่าตอบแทนในฐานะสมาชิกคณะกรรมการตามที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

8.  การประเมินผลงานของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน 

8.1  คณะกรรมการต้องก าหนดล าดบัความส าคญัและเป้าหมายที่ส าคญัในแต่ละปี และประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็น

ประจ าทกุปี 

8.2  มีการประเมินตนเองเพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงาน สมาชิกของคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องกรอกแบบสอบถาม

การประเมินผลที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกและส่งไปยงัประธานคณะกรรมการ 

8.3  รายงานการประเมินตนเองในรูปแบบรายงานของคณะกรรมการจะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายงานนี ้

ควรเน้นย า้รายการพิเศษใดๆ ท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งยงัไม่ได้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ 

การหารือเก่ียวกบัรายงานนีต้่อคณะกรรมการบริษัทอาจด าเนินการโดยประธานคณะกรรมการ 
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9.  การทบทวนกฎบัตร 

 กฎบัตรนีจ้ะต้องได้รับการทบทวนและประเมินโดยคณะกรรมการเป็นระยะๆ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 เพื่อปรับปรุงกฎบตัรตามการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ  

10.  การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 

สมาชิกของคณะกรรมการจะต้องไม่เปิดเผยโดยเฉพาะข้อมลูความลบัในรายงานที่ได้รับหรือเนือ้หาของการหารือที่

เป็นความลบั เช่นเดียวกบัพนกังานท่ีได้รับมอบหมายให้สนบัสนนุคณะกรรมการในการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรนี ้

11.  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรนี ้เป็นความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โดยมีอ านาจสอบถามข้อมูลหรือค า

ชีแ้จงใดๆ จากฝ่ายจดัการในเร่ืองการปฏิบตัิตามกฎบตัรนี ้
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ภาคผนวก 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน 

(ให้กรรมการแต่ละคนกรอกแบบฟอร์มเพือ่ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม) 

แบบสอบถามนีจ้ดัท าข้ึนเพือ่ประเมินคณะกรรมการ ทกุค าถามจะตอ้งไดร้ับการประเมินในระดบั 5 คะแนนตามทีร่ะบดุา้นล่าง 

แบบสอบถามยงัจดัให้มีพืน้ทีส่ าหรับใหค้วามคิดเห็นเชิงคณุภาพอีกดว้ย 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง                                                         ไม่มีความเห็น                                                   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
                 1                                   2                                       3                                      4                                 5             

 

หัวข้อในการประเมินตนเอง คะแนน 

1. ระดบัของการปฏิบตัิตาม
ความรับผิดชอบท่ีส าคญั 

คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ระบไุว้ในกฎบตัร  

อาณตัิของคณะกรรมการเพียงพอต่อวตัถปุระสงค์ที่คณะกรรมการตัง้ขึน้  

2. ความเพยีงพอของ
คณะกรรมการ 
องค์ประกอบ  - 
คณะกรรมการ........ 

. . . . .มีบุคลากรเพียงพอ (ทั ง้ ในด้านขนาด ทักษะ/ความช านาญ 
ประสบการณ์) ในการปฏิบตัิหน้าที่ 

 

3. ประสิทธิผลของการ
ประชมุ 

ความถ่ีของการประชมุคณะกรรมการเพียงพอแล้ว  

วาระที่หารือในที่ประชุมมีความชัดเจนและเป็นจริงในแง่ของจ านวนและ
ลกัษณะของรายการท่ีจะกล่าวถึง 

 

เวลาที่ใช้ในการประชมุแต่ละครัง้เพียงพอส าหรับวาระการประชมุส่วนใหญ่  

ข้อมูลที่มีในการประชุมนัน้เพียงพอ ทันเวลา และน าเสนอในลักษณะที่
อ านวยความสะดวกในการหารืออย่างมีประสิทธิผล (กล่าวคือ เนือ้หา
เก่ียวข้องกบัรายละเอียดในปริมาณที่เหมาะสม และ "อ่านเข้าใจง่าย") 

 

ใ ช้ เวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นส าคัญ/ประเด็นที่มี
ความส าคญัเชิงกลยทุธ์ 

 

คณะกรรมการไม่พดูนอกเร่ืองในขณะทีห่ารือวาระต่างๆ  

มีการรักษาสมดุลที่เหมาะสมในการวิเคราะห์อดีต หารือประเด็นปัจจุบนั 
และวางแผนส าหรับอนาคต 

 

การหารือ/การตัดสินใจในที่ประชุมแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องอย่าง
มากกบักลยทุธ์โดยรวมของบริษัท 

 

มีระบบการติดตามและผลักดันการด าเนินการให้ส าเร็จ/การตัดสินใจที่
ส าคญัหลงัการประชมุที่ส าคญัอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ข อ ง
คณะกรรมการ 

สมาชิกทกุคนมีบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน  

สมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในประเด็นส าคญั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มีความร่วมมือกนัอย่างดีในการท างานโดยรวมของคณะกรรมการ  

มีการหารือและมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอจากสมาชิกในประเด็นส าคัญ/
ประเด็นที่มีความส าคญัเชิงกลยทุธ์ 

 

ความขัดแย้ง/ความคิดเห็นต่างระหว่างสมาชิกมีการจัดการอย่าง
สร้างสรรค์ 

 

กรรมการทกุคนมีความเคารพซึง่กนัและกนั  

5. คุณภาพของความสมัพนัธ์
ระหว่างคณะกรรมการกับ
คณะกรรมการบริษัท 

และฝ่ายจดัการ 

มีความชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ และคณะกรรมการ
เก่ียวกบับทบาทของคณะกรรมการ 

 

มีการประสานงานที่ดีและความสามัคคีในการท างานของคณะกรรมการ
บริษัท ฝ่ายจดัการ และคณะกรรมการ 

 

กรรมการสามารถเข้าถึงฝ่ายจดัการระดบัสงูได้  

คณะกรรมการมีโอกาสที่เพียงพอในการเข้าถึงฝ่ายจดัการของบริษัทและมี
ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์และการด าเนินงานของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการตอบสนอง/ยอมรับค าแนะน า/
แนวทางที่คณะกรรมการก าหนดในระดบัสงู 

 

 

 

ชื่อกรรมการ  :       

 

ลายมือชื่อ  :             

 

วนัท่ี   :       

 


