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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความ
มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือ
พนักงานประจ าของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท โดยจะเป็นกรรมการอิสระ หรือไม่อิสระ ก็ได้ 

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ า  มี
อ านาจในการจัดการ และหรือมีอ านาจในการลงนามผูกพันบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กในเชิงลึก และวางแผนกล
ยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความ
รอบรู้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ 
กฎหมาย และความรู้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ท าให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือ
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งส าคัญ 

2.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน  

2.3 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  

2.4 กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน (Board Diversity) โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท อย่างน้อย 3 คน และด้าน
บัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน  

2.5 ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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3. คุณสมบัติ 

3.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) บรรลุนิติภาวะ 

2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3) ไม่เคยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดย
ทุจริต 

4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราขการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต
ต่อหน้าท่ี 

3.2 กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยขน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างเต็มที่ 

3.3 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัท โดยก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท 

3.4 กรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพและลักษณะการด าเนินธุรกิจอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่เป็นกิจการที่บริษัท บริษทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องลงทุนอยู่
ด้วย หรือได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

3.5 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งนี้ คุณสมบัติความเป็นอิสระ
ของกรรมการมีดังต่อไปนี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็นบิดามารดาคู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่ง
เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 

6) ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

8) สามารถท าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิด
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่ส าคัญของบริษัทได้ 

อน่ึง การก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่
ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. 

4. การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

4.2 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ 

4.3 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฏหมายก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการไม่จ าเป็นต้องสรรหาบุคคลเข้าเป็น
กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

4.4 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน การ
ลาออกจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

4.5  การพ้นจากต าแหน่ง 

  กรรมการ จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ 

2) ขาดคุณสมบัติในข้อ 3 และ ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด 

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

5) ตาย 

6) ลาออก 
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5. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

5.1 ดูแลและจัดการให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ กฏระเบียบ นโยบาย
ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย 

5.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
กลยุทธ์เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนด าเนินธุรกิจของบริษัท 

5.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการด าเนินกิจการของบริษัทประจ าปี รวมทั้งดูแลการใช้
ทรัพยากรของบริษัท 

5.4 ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจที่จะขาย หรือจ านองอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัท หรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล 
หรือมอบข้อพิพาทใดๆให้อนุญาโตตุลาการ ท้ังนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฏหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 

5.5 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้น
ปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจ าเป็น 

5.6 ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม 

5.7 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.8 จัดให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกระแสเงินสด 
และบัญชีก าไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5.9 จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปท่ีส าคัญต่อผูถ้ือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ 
และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน 

5.10 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

5.11 จัดตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมท้ังตรวจสอบและควบคุมดูแล 

5.12 จัดให้มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนจัดท าระบบควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุม
และบริหารความเสี่ยง 

5.13 จัดการควบคุมให้ดูแลการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้เกิดความความโปร่งใสและเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี โดยต้องค านึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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5.14 จัดให้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหาร
จัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ตลอดจนมี
ประสิทธิภาพต่อกิจการ ซึ่งครอบคลุมการท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และก ากับดูแลการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบอย่างจริงจังว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย 

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อควบคุมการ
บริหารงานของบริษัทในเรื่องที่เป็นสาระส าคัญ โดยคณะกรรมการบริหารต้องรายงานผลการด าเนินงานตอ่
คณะกรรมการบริษัท 

5.16 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด เพื่อจัดการ
กิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วอาจจะถูกถอดถอน
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการได้ 

5.17 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทท าขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

6. การประชุมและองค์ประชุม 

6.1 คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่
หรือท้องที่ใกล้เคียงแห่งใดก็ได้ โดยก าหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
ตามความจ าเป็น 

6.2 กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้  ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจะต้องก าหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

6.3 ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วข้ึนกว่านั้นได้ 

6.4 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุม
คราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมแทน 

6.5 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

6.6 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหน่ีงเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นการชี้ขาด 




