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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของ
บริษัท ตลอดจนก ำกับดูแลให้คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำร ด้วยควำม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตำมหลักกำรข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร และควำม
มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมกำรบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมำยถึง กรรมกำรภำยนอกซึ่งไม่ได้มีต ำแหน่งเป็นผู้บริหำร หรือ
พนักงำนประจ ำของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษัท โดยจะเป็นกรรมกำรอิสระ หรือไม่อิสระ ก็ได้ 

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมำยถึง กรรมกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนประจ ำ มี
อ ำนำจในกำรจัดกำร และหรือมีอ ำนำจในกำรลงนำมผูกพันบริษัท กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร เป็น
ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ควำมเห็นด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรมเหล็กในเชิงลึก และวำงแผน  
กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เป็นผู้ที่มี
ควำมรอบรู้ในด้ำนอุตสำหกรรมโดยรวม กำรเงิน กำรธนำคำร กำรบริหำรสินทรัพย์ กำร
ตรวจสอบ กฎหมำย และควำมรู้ทำงธุรกิจด้ำนอื่นๆ ท ำให้กำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุมของ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยกำรพิจำรณำตัดสินใจของคณะกรรมกำรยึดถือ
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งส ำคัญ 

2.2 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดและไม่น้อยกว่ำ 3 คน  

2.3 กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร  

2.4 กรรมกำรบริษัทต้องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนคุณวุฒิ เพศ อำยุ ทักษะวิชำชีพ และควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำน (Board Diversity) โดยประกอบด้วยผู้มีควำมรู้ในธุรกิจของบริษัท อย่ำงน้อย 3 คน และด้ำน
บัญชีและกำรเงินอย่ำงน้อย 1 คน  

2.5 ผู้เป็นกรรมกำรของบริษัท ไม่จ ำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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3. คุณสมบัติ 

3.1 กรรมกำรต้องเป็นบุคคลธรรมดำ และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) บรรลุนิติภำวะ 

2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

3) ไม่เคยรับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท ำโดย
ทุจริต 

4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองค์กร หรือหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริต
ต่อหน้ำท่ี 

3.2 กรรมกำรต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยขน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ และมีเวลำอย่ำงเพียงพอท่ีจะอุทิศให้กับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรอย่ำงเต็มที่ 

3.3 กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรของบริษัท โดยก ำหนดให้กรรมกำรควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนใน  
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท 

3.4 กรรมกำรต้องไม่เป็นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพและลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเดียวกัน และ
เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้นแต่เป็นกิจกำรที่บริษัท บริษทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องลงทุนอยู่
ด้วย หรือได้มีกำรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

3.5 กรรมการอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ
ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ทั้งนี้ คุณสมบัติควำมเป็นอิสระ
ของกรรมกำรมีดังต่อไปนี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(ตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้นกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่
เป็นบิดำมำรดำคู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอช่ือเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม ในลักษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ และทำงธุรกิจกำรค้ำ ซึ่ง
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
เว้นแต่จะได้พ้นกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 

6) ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้ 

8) สำมำรถท ำหน้ำที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลมิให้เกิด
รำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสำมำรถเข้ำ
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่ส ำคัญของบริษัทได้ 

อน่ึง กำรก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทดังกล่ำว ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมเคร่งครัดมำกกว่ำที่
ก ำหนดโดยส ำนักงำน ก.ล.ต. 

4. การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม 

4.2 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำ
ผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 
กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได้ 

4.3 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยก ำหนดเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว
ถัดไป บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่
ตนแทน เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน คณะกรรมกำรไม่จ ำเป็นต้องสรรหำบุคคลเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง 

4.4 กรรมกำรที่ประสงค์จะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นหนังสือลำออกต่อบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน กำร
ลำออกจะมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท 

4.5  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

  กรรมกำร จะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

1) พ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทตำมวำระ 

2) ขำดคุณสมบัติในข้อ 3 และขำดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ ำกัด 

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

4) ศำลมีค ำสั่งให้ออก 

5) ตำย 

6) ลำออก 
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5. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

5.1 ดูแลและจัดกำรให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ นโยบำย
ต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปช่ัน และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐำนของหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล
อย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ำย 

5.2 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทำง และกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
กลยุทธ์เป็นประจ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

5.3 พิจำรณำอนุมัติงบประมำณในกำรลงทุน และในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทประจ ำปี รวมทั้งดูแลกำรใช้
ทรัพยำกรของบริษัท 

5.4 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจที่จะขำย หรือจ ำนองอสังหำริมทรัพย์ใดๆ  ของบริษัท หรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทกว่ำ 3 ปีข้ึนไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมควำม หรือยื่นฟ้องต่อศำล 
หรือมอบข้อพิพำทใดๆ ให้อนุญำโตตุลำกำร ท้ังนี้ให้อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 

5.5 จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้น
ปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อมีควำมจ ำเป็น 

5.6 ดูแลให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 

5.7 จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

5.8 จัดให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกระแสเงินสด และงบก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท เสนอต่อผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติงบดุล งบกระแสเงินสด 
และบัญชีก ำไรขำดทุน และคณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนน ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5.9 จัดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปท่ีส ำคัญต่อผูถ้ือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ 
และยืนยันกำรตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รำยงำน 

5.10 สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้น รวมถึงรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกัน 

5.11 จัดตั้งให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย อำทิเช่น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้อมท้ังตรวจสอบและควบคุมดูแล 

5.12 จัดให้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบ หรือ
กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ให้มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนจัดท ำระบบควบคุมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำน และกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งควบคุม
และบริหำรควำมเสี่ยง 

5.13 จัดกำรควบคุมให้ดูแลกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ให้เกิดควำมควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี โดยต้องค ำนึงถึงคุณสมบัติตำมนิยำมที่บริษัทก ำหนดขึ้น และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีที่ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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5.14 จัดให้มีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน
และกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีควำมเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ตลอดจนมี
ประสิทธิภำพต่อกิจกำร ซึ่งครอบคลุมกำรท ำหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุน และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบอย่ำงจริงจังว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย 

5.15 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรของบริษัทเป็นคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อควบคุมกำร
บริหำรงำนของบริษัทในเรื่องที่เป็นสำระส ำคัญ โดยคณะกรรมกำรบริหำรต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่
คณะกรรมกำรบริษัท 

5.16 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บริหำรสูงสุด เพื่อจัดกำร
กิจกำรของบริษัทภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วอำจจะถูกถอดถอน
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรได้ 

5.17 กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำหำกมีส่วนได้เสียในสัญญำที่บริษัทท ำขึ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือ
โดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

6. การประชุมและองค์ประชุม 

6.1 คณะกรรมกำรบริษัทควรจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่
หรือท้องที่ใกล้เคียงแห่งใดก็ได้ โดยก ำหนดวันประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษ
ตำมควำมจ ำเป็น 

6.2 กรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้  ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจะต้องก ำหนดวันประชุมภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอ 

6.3 ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือเลขำนุกำรบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุ วัน เวลำ สถำนที่ และ
ระเบียบวำระที่จะประชุมไปยังกรรมกำรทุกคนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวัน
ประชุมให้เร็วข้ึนกว่ำนั้นได้ 

6.4 ในกำรประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรจะท ำหน้ำที่เป็นประธำนในกำรประชุม หำกในกำรประชุม
ครำวใดประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือก
กรรมกำรคนใดคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุมแทน 

6.5 กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

6.6 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่มำประชุม โดยกรรมกำรคนหนึ่งมี
เสียงหน่ีงเสียงในกำรลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นกำรชี้ขำด 



กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท 
บริษัท จ ีสตีล จ ำกัด (มหำชน) 

หน้ำ 6/6 

 

7. การรายงาน 

คณะกรรมกำรบริษัทต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบในแบบแสดงข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี (56-2) ของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่กฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนด 

8. การประเมินคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทควรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองอย่ำงน้อยปีละครั้ง และสรุปผลน ำเสนอกลับมำยังฝ่ำย
เลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมินและสรุปผลวิเครำะห์ เพื่อก ำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรต่อไป 

9. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำร จะได้รับค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำและได้รับ
อนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 10 พฤษภำคม 2561 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 เป็นต้นไป 

 

 
- ลายมือช่ือ - 

(นำยยรรยง คุโรวำท) 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 


