บริษัท จี สตีล จำกัด (มหำชน)
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กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้อย่าง
เพียงพอเรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่
กาหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้:

2.

1.1.

กาหนดและทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล
และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2.

สนับ สนุ นและส่ งเสริม ให้ บริษั ท มีก ารด าเนิน งานที่มี ประสิท ธิภ าพด้ วยความโปร่ งใส น่ าเชื่อถื อ และ
ตรวจสอบได้

1.3.

สื่อสาร เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท ให้เกิดจิตสานึก และตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี

1.4.

กากับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

องค์ประกอบ

3.

2.1

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ ต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท

2.2

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และกาหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็น
กรรมการอิสระ

2.3

ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ทาหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดารงตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ดารงตาแหน่งตามวาระการดารง
ตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

4.

การพ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
4.1
พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ

สำนักงำนใหญ่
Head Office
สำนักงำนโรงงำน
Site Office

:
:
:
:

เลขที่ 88 ปำโซ่ ทำวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500 ประเทศไทย
88 PASO Tower, 18th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
55 หมู่ 5 สวนอุตสำหกรรม เอส เอส พี ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง 21120 ประเทศไทย
55 Moo 5, SSP Industrial Park, Nonglalog, Bankhai, Rayong 21120, Thailand

โทร. 02-634-2222 แฟ็ กซ์ 02-634-4114
Tel: 02-634-2222 Fax: 02-634-4114
โทร. 038-869-323 แฟ็ กซ์ 038-869-333
Tel: 038-869-323 Fax: 038-869-333

4.2
4.3
4.4
4.5
5.

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ตาย
ลาออก

คุณสมบัติ
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

6.

5.1

เป็นกรรมการบริษัท

5.2

สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

5.3

กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

5.4

ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อ
สร้างเสริมให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

7.

6.1

เสนอและทบทวนนโยบาย การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อ
คณะกรรมการบริษัท

6.2

พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนาเสนอหรือแนะนาต่อ
คณะกรรมการบริษัท

6.3

ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.4

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

6.5

รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

การประชุม

8.

7.1

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.2

ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

7.3

การลงมติของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีสองคนเข้า
ประชุม ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

7.4

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี อาจปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่จาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท

การรายงาน
8.1

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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8.2
9.

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกากับดูแ ลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะได้รับค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

- ลายมือชื่อ (นายยรรยง คุโรวาท)
ประธานกรรมการบริษัท
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