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วิสัยทัศน 
“เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนําในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในฐานะบริษัทผูผลิตเหล็กแผน รีดรอนชนิดมวนที่มีคุณภาพดี 
ดวยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง” 

พันธกิจ 
 มุงสูตลาดสากลดวยผลิตภัณฑเหล็กท่ีหลากหลาย 
 มุงสูการเจริญเติบโตดวยการขยายกําลังการผลิต และผลิตสินคาดวยตนทุนที่เหมาะสม 
 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา  
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง 
 อนุรักษสิ่งแวดลอมและตอบแทนสูสังคม 
 เสริมสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
 รวมมือตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น  



- ลายมือชื่อ -
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อุดมการณและคานิยม 
 บุคลากร 

 บุคคลากรของเราทุกคนเปนทรัพยสินอันมีคา และเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาองคกร พวกเราจึงปฏิบัติตอ
เพ่ือนพนักงานดวยความเชื่อมั่นและศรัทธา และสรรหาทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด และมุงเสริมสรางองคกรจากภายในดวย
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร และการใหผลตอบแทนโดยยึดหลักพิจารณาดวยความเปนธรรม และยึดผลประโยชน
โดยรวมขององคกรเปนสําคัญ 
 ความซ่ือสัตย 

 การยึดมั่นที่จะกระทําแตสิ่งที่ถูกตองและปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและดวยความเปนธรรม ภายใตกฏ
ระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายท่ีเก่ียวของ โดยยึดหลักจรรยาบรรณเปนพ้ืนฐานในทุกการตัดสินใจ และในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน 
 ความไววางใจ 

 ความไววางใจซ่ึงกันและกัน เปนพ้ืนฐานสําคัญที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เราจึงใหความ
เชื่อมั่น และความไววางใจตอเพ่ือนรวมงาน และรวมถึงคูคาของเราดวย โดยปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวเชนเดียวกับที่เรา
คาดหวังใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติตอเรา 
 ความเปนเจาของ 

 ความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาปรับปรุงองคกรของพวกเรา ใหมีประสิทธิผลสูงสุดในทุกดานโดยคํานึงถึง
ความสําเร็จในระยะยาวขององคกรเปนสําคัญ และรวมกันดูแลจัดการทรัพยสินและทรัพยากรของเราใหเกิดคุณคาสูงสุด 
ตลอดจนรักษาและปกปองชื่อเสียงผลประโยชน และมาตรฐานการประกอบธุรกิจของพวกเราใหคงอยูไดตลอดไป 
 ความมุงม่ันตอผลสําเร็จ 

 ความตั้งใจท่ีจะพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จดวยการทุมเทใชความรูความสามารถอยางเต็มประสิทธิภาพ และ
ประสานความรวมแรงรวมใจเปนหนึ่งเดียวของพวกเราทุกคนในทุกระดับชั้นและทุกสายงาน โดยมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน 
เพ่ือผลักดันการดําเนินงานขององคกรใหประสบความสําเร็จตามแผนภารกิจ และตามเปาหมายที่กําหนดไวในทุกดาน 
 มุงม่ันตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองคกร  

รวมใจมุงมั่นที่จะตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือดําเนินธุรกิจดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี นโยบายตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัทอยางเครงครัด โดยมั่นใจ
วา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคน จะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
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                                      สารบัญ  

หัวขอ หนา 
1. คํานิยาม 7-9 
 
2. จรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกิจ 9-13 

1. แนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
2. นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 
 

3. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 13-18 
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
2. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษาขอมูลเปนความลับ 
3. ความรับผิดชอบตอทรัพยสินของบริษัท 
 

4. จรรยาบรรณตอผูมีสวนไดสวนเสีย 18-24 
1. การปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม 
2. นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 
3. นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 
4. นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 
5. นโยบายการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ 
6. นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 
8. ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
 

5. จรรรยาบรรณพนักงาน 24-25 
1. การปฏิบัติตอตนเอง 
2. การปฏิบัติตอลูกคา ผูเกี่ยวของ และสังคม 
3. การปฏิบัติระหวางพนักงาน 
4. การปฏิบัติตอองคกร 
5. การใชสิทธิทางการเมือง 
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                                      สารบัญ  

หัวขอ หนา 
6. การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน 25 

 
7. การแจงขอรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 26-28 

1. ชองทางการแจงขอรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 
2. กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 
3. บทลงโทษ 
4. มาตรการคุมครองผูรองเรียน 

 
8. วินัย 28 
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1. คํานิยาม 
 

จรรยาบรรณ หมายถึง การดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดี 
บริษัท หมายถึง บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
กรรมการและกรรมการชุดยอย หมายถึง กรรมการและกรรมการชุดยอย  บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
พนักงาน หมายถึง ผูบริหาร พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจาง  
บุคคลที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหน่ึงตอไปนี้ 

(1) บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีที่เปนนิติบุคคล
ใหหมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดวย

(2) คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคล ตาม(1) 

(3) นิติบุคคลที่ตาม (1) หรือ (2) มีอํานาจควบคุมกิจการ 
(4) บุคคลอ่ืนที่มีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนประกาศ

กําหนด 
กลุมผูมีสวนไดเสีย หมายถึง ผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน คูคา เจาหนี้ ผูรวมทุน และพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
การเปดเผยขอมูล หมายถึง การเปดเผยรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัทตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ พ.ศ. 
2551 กฏระเบียบ ขอบังคับ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตลท).และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย(กลต) 

การทุจริตและคอรรัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติในตําแหนงหนาที่ หรือการใชอํานาจ
ในตําแหนงหนาที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการให หรือรับ
สินบน การนําเสนอ หรือการใหคํามั่นวาจะให การขอ หรือการ
เรียกรอง ทั้งที่เปนทรัพยสิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชนอ่ืนใด ที่
เปนการขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
นโยบาย ตอเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย ไมวาในประเทศ หรือตางประเทศ เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ประโยชนอนัมิควรได ทั้งตอองคกร ตนเอง หรือผูที่เก่ียวของ 
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ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆท่ีอาจมีความตองการสวนตัว หรือของบุคคลที่
เก่ียวของไมวาโดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เขามามีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคตอผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

การใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด หมายถึง การใหสิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ืนใด 
เพ่ือเปนสินน้ําใจ เปนรางวัล หรือเพ่ือการสรางสัมพันธภาพที่ดี 

การใหสินบน หมายถึง การเสนอใหหรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชนอ่ืนใดใหแก
บุคคลซึ่งตองการโนมนาวใหกระทําการบางอยางที่ ไมสุจริต ผิด
กฏหมาย หรือผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล วันสําคัญ หรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเปน
เอกลักษณ และมีความสําคัญตอสังคม 

การบริจาค   หมายถึง  การมอบเงินหรือทรัพยสินโดยมิไดมุงหวังซึ่งผลตอบแทนทางธุรกิจ 
การบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง  กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน 
การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน หมายถึง  การใชจายเงินเพ่ือโครงการ กิจกรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชน 

สังคม กลุมประชาชน โดยบริษัทฯ อาจไมไดรับผลตอบแทนที่มีตัวตน   
เจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง  ตามความหมายท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และใหรวมถึงขาราชการ เจาพนักงาน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ลูกจาง ตัวแทน หรือบุคคลอ่ืนใดที่เปนตัวแทนของ
หนวยงานดังตอไปนี้ 
 กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ (เชน กรมศุลกากร 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ) 
 องคกรระหวางประเทศ (เชน ธนาคารโลก กองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ ฯลฯ) 
 พรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูสมัครรับ

เลือกต้ัง (ท้ังฝายรัฐบาลและฝายคาน) ผูบริหารทองถิ่น 
 หนวยงานที่มี อํานาจกํากับดูแล (เชน คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ฯลฯ )  

 รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท หรือ องคกรอ่ืนๆ ที่รัฐ หรือหนวยงาน
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ของรัฐเปนเจาของหรือมี อํานาจควบคุม 
เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จายสําหรับการบริการ หรือผลประโยชนที่ยากตอการวัดผลและ

ติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวของกับการใหสินบน เชน เงิน
สนับสนุนอาจมีจุดประสงคแอบแฝง โดยใชการกีฬาเพ่ือกุศล หรือ
องคกรการกุศลเปนสิ่งบังหนาเพ่ือกอใหเกิดความไดเปรียบในการ
พิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูที่ เกี่ยวของ (ตัวอยางความ
ไดเปรียบในการพิจารณา  ไดแก การใหสัญญา โอกาสทางธุรกิจ หรือ
การประมูล การลดหรือยกเลิกคาธรรมเนียม การให ชวยเหลือ หรือ
ยกเลิก ขอกําหนดท่ีจะตองมีใบอนุญาตตางๆ ที่ไมถูกตองตรงตาม
กระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิกหรือลดขอกําหนด
ทางกฎหมาย หรือการใหหรือชวยเหลือในการเขาถึงเจาหนาที่ของรัฐ) 

การชวยเหลือทางการเมือง   หมายถึง  การใหทรัพยสิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชนอื่นใด เพ่ือเปนการ
ชวยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพ่ือประโยชนอื่นใด แกพรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหนาที่เก่ียวของทางการเมือง ตลอดจน
กิจกรรมทางการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 
 

2. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
 

1. แนวทางการดําเนินดานธุรกิจ 
 

คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางและเจตนารมณที่จะกํากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางความย่ังยืน และรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและสังคม เปดโอกาสใหผูมีสวน 
ไดสวนเสียแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ เพ่ือเปนกลไกและกระบวนการท่ีจะดูแลใหมีการดําเนินการอยาง  
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได และสงผลใหบริษัทเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และเพ่ิมคุณคา
ใหกับผูถือหุนในระยะยาวอีกดวย คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีแนวทางท่ีกําหนดไว นําไปสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล  
อยางแทจริง ดังนี้ 

(1)   ปฏิบัติตามกฏหมาย ขอบังคับ และกฏระเบียบที่เก่ียวของ อยางเครงครัด 
(2)   ปฏิบัติตามนโยบาย “การกํากับดูแลกิจการท่ีด”ี และ “คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัท 
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(3) มุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจและบริหารงานดวยความซ่ือสัตย โปรงใส และเปนธรรม ภายใตกรอบของ
กฎหมาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในประโยชนสูงสุดตอบริษัท พนักงาน และผูถือหุน พรอมดูแลมิใหเกิด
ปญหาความขัดแยงในผลประโยชนตางๆ 

(4) คํานึงถึงสิทธิและปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย 
(5) ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกที่ดี 
(6) คํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรดวยความเสมอภาคและเปนธรรมทาง

สังคม ตอผูมีสวนไดเสียและสังคม 
(7) ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียและสังคม 
(8) สรางระบบงานท่ีเขมแข็ง เพ่ือปองกันการทุจริต ผานระบบตรวจสอบภายใน 
(9) กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั่วทั้งองคกร มีสวนรวมในการตอตานทุจริต รายงานความ

ขัดแยงทางผลประโยชน การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(10) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีชองทางการรองเรียนและรับฟงความคิดเห็นและมีมาตรการคุมครอง  

ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส 
 

2. นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 
 

คณะกรรมการบริษัท มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจอยาง 
และขอพึงปฏบิัติในการทํางานของบริษัทเครงครัด 

เพ่ือมั่นใจวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรกําหนดนโยบายตอตานทุจริตกับทุกกิจกรรม ดังนี้ 
 นโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นถือเปนสวนเพิ่มเติมของคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณและความมุงมั่นของบริษัทในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
1.2 เพ่ือเปนการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑตางๆ ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร 

และพนักงานทุกคน ไดรับทราบและถือปฏิบัติในการตอตานและปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นกับ
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจอยางเครงครัด  

1.3 เพ่ือเปนการสรางความเช่ือม่ันตอลูกคา คูคา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ 
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2. คํานิยาม 
การทุจริตและคอรรัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญาวาจะให 

มอบให ใหคํามั่น เรียกรอง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิน บริการ หรือประโยชนอ่ืนใด ที่ไมเหมาะสมกับเจาหนาที่ของ
รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคล ดังกลาว
กระทํา หรือละเวนการปฎิบัติหนาที่ อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซ่ืง ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ 
หรือเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว และพวกพอง เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือธรรมเนียมปฎิบัติทางการคาใหกระทําได 
3. ขอบเขต 

3.1 นโยบายนี้ใชบังคับกับพนักงานทุกคน ซึ่งครอบคลุมตั้งแตกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุก
คน ตองปฏิบัติตาม รวมทั้งนโยบายอื่นที่เก่ียวของกับ คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ดวย  

3.2 บริษัทคาดหวังวาลูกคา คูคา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทจะรวมถือ
ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ 

4. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบท่ี

สนับสนุนการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและ
ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นและปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี 
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหมั่นใจวา
กระบวนการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามมาตรฐานสากล 

4.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงดานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่นในกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจ และกํากับดูแลเพ่ือกําหนดมาตรการปองกัน หรือ 
ลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล 

4.4 ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
กําหนดใหมีระบบการสงเสริมและการสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เพ่ือสื่อสาร
ไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝายนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ
กฎหมาย 

4.5 ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฏหมาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือใหมั่นใจวามีระบบ
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การควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตอความเส่ียงดาน
คอรรัปชั่น และใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.6 พนักงานทุกคน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นอยางเครงครัด  

 

5. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 
5.1 หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท (รวมถึงบริษัทอ่ืนที่บริษัท มีอํานาจควบคุมหุนสวนทาง

ธุรกิจและบุคคลท่ีอาจถือไดวาเปนตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท) ดําเนินการหรือยอมรับหรือใหการ
สนับสนุนการทุจริตและคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม 

5.2 การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวใน
คูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมท้ังนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม ระเบียบ คูมือปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ีบริษัทจะกําหนดข้ึนตอไป  

5.3 นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท 
โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพ่ือใชในกิจกรรมทางธุรกิจท่ี
อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5.4 กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดการทุจริตและคอรรัปชั่นทั่วทั้งองคกรเปนประจําทุกป  
5.5 เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการเร่ืองความเส่ียงกับการทุจริตและคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหาร 

และ พนักงาน ทุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องตอไปน้ี  
 การรับ/ มอบ สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด การเลี้ยงรับรองและคาใชจาย 

(1) หามมิใหผูบริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเร่ียไรของขวัญ เชน การเล้ียงรับรอง การให  
บริการ การสนับสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวัลจากคูคาและเจาหนี้ที่ทําธุรกิจกับบริษัท 

(2) เพ่ือปองกันการปฏิบัติงานที่ไมเปนธรรมและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง 
หามรับสิ่งของหรือผลประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนที่มีหนาที่หรือธุรกิจเกี่ยวของกับองคกร 
บริษัทไมมีนโยบายใหผูบริหารและพนักงานยอมรับของขวัญของรางวัลและการเล้ียง
รับรองใดๆ ที่ใหโดยคูคา ที่เกินกวาความเอ้ือเฟอตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
โดยท่ัวไป ผูบริหารและพนักงานที่ไดรับตองสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรและสามารถ
เปดเผยไดโดยไมทําความลําบากใจใดๆใหกับบริษัท และใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเพ่ือ
รับทราบและกรณีที่ไดรับของขวัญหรือของรางวัลใดๆ ใหนําสงตอใหกับฝายบุคคลเพ่ือ
นําเขาสวนกลาง ตามที่บริษัทประกาศไวเปนประจําทุกป โดยบริษัทจะไดนําสิ่งของ
เหลาน้ันไปดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป  
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(3) การให/ มอบ สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง ใหกับ คูคา หรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของทางธุรกิจที่เปนไปตามเทศกาล หรือเหตุการณที่เหมาะสม อาทิเชน วันขึ้นปใหม 
การไปแสดงความยินดีในโอกาสตางๆกับคูคาหรือผูเกี่ยวของ การนัดหมายประชุมและ
เลี้ยงรับรองใหเปนไปตามความเหมาะสมวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป สามารถอธิบายไดและเขาใจ
ไดวาเปนไปตามปกติของธุรกิจทั่วไปที่ถือปฏิบัติ และ/หรือตามคูมือระเบียบอนุมัติของ
บริษัทที่กําหนดไว 

 เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือ เงินสนับสนุน 
การใหหรือรับเงินบริจาค หรือ เงินสนับสนุน ตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย 
โดยตองม่ันใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการติดสินบน  

 สินบนและส่ิงจูงใจ 
บริษัทมีนโยบายหามผูบริหารและพนักงานใหหรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจในการดําเนินธุรกิจไมวา
รูปแบบใดทุกชนิดและหามมอบหมายใหผูอ่ืน ให หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง เพ่ือให
ไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนดานการเงินตางๆ และหามไมให 
ใหสินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางออมกับคูคา คูสัญญา หนวยงานภาครัฐ นักการเมืองหรือ
หนวยงานท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัท เพ่ือใหเอ้ือประโยชนแกบริษัท ซึ่งเปนการดําเนินการที่ขัดตอ
หลักจริยธรรมและตองมีความผิดทางกฏหมาย  

 นโยบายใหการชวยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามกฎหมาย แตพึงตระหนักที่จะไมดําเนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการนํา
ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไปใชเพ่ือดําเนินการ หรือกิจกรรมทางการเมือง อัน
จะทําใหกลุมบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวน
เกี่ยวของและการใหความชวยเหลือทางการเมือง 

 

3. จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท 
 

บริษัทมุงหวังให กรรมการ กรรมการชุดยอย ผูบริหาร  ปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบจรรยาบรรณ ดํารงตน หรือปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืนของ
บริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียดังนี้ 
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1. การปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับบริษัท 
 

1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายตางๆ ที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับ ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายท่ี
เกี่ยวของ 

(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลกิจการที่บริษัท
กําหนดขึ้น และรายงานขอมูลเก่ียวกับการฝาฝน การไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมาย 
ตอหนวยงานนั้นๆ 

1.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการท่ีมีสวนไดเสียทานนั้น
ตองออกจากหองประชุมและงดการมีสวนรวมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกลาว 

1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตน เพ่ือความโปรงใสในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพดังนี้ 
(1) ไมนําขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
(2) ไมใชความลับขององคกรในทางท่ีผิด และไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับขององคกร แมพนสภาพ

หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ขององคกรไปแลว 
(3) ไมหาประโยชนสวนตัว จากการเปนกรรมการ 
(4) ไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 
(5) ไมรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดอันเปนการขัดตอประโยชนขององคกร 

1.4 รักษาขอมูลที่เปนความลับขององคกร ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรหรือผูมีสวนไดเสีย ยกเวนกรณีที่เปนไปตามกฏหมาย 

1.5 การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ ผูบริหาร คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การไดมาหรือการจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2547 
 

2. ความขัดแยงทางผลประโยชน และการรักษาขอมูลอันเปนความลับ 
 

2.1 ความขัดแยงทางผลประโยชน  
บริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน สวนตนและ/หรือผูเกี่ยวของ จึงกําหนดขอควรปฏิบัติไว ดังตอไปน้ี 
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(1) หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองและ/หรือผูที่เก่ียวของที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท 

(2) ไมใหนําขอมูลภายในซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอนักลงทุนใชในการตัดสินใจในการลงทุนไมวาจะเปน
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือขอมูลอื่นๆ ไปใชในการซื้อหรือขายหุนของ
บริษัท โดยขอมูลนั้นยังมิไดเปดเผยในตลาดหลักทรัพยฯ 

(3) กรณีท่ีจําเปนตองทํารายการน้ันเพื่อประโยชนของบริษัท ใหทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอกท่ีมีขอตกลงทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เปนกรรมการ ผูบริหารหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวของ และตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเร่ือง
การเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง 

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในองคกรอ่ืน 
การดํารงตําแหนงนั้นตองไมขัดตอผลประโยชนของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัท 

(5) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conficts of Interest) 
ระหวางผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงอ่ืน ซึ่งใชเปนแนวปฏิบัติอยาง
ชัดเจน และเชื่อมั่นไดวาการเขาทํารายการดังกลาวมีความเปนธรรม โปรงใส สมเหตุสมผล และ
เปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน รวมท้ังจัดใหมีแบบรายงานการเปดเผยรายการท่ีสงสัยวาจะ
เปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของบริษัท ไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการ

(6) บุคคลที่ดําเนินการใดๆ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมวาทางตรงหรือทางออม 
จะตองมีหนาที่ในการรายงานการมีสวนไดเสียดังนี้ 
 กรรมการ และผูบริหาร จะตองมีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียทันที ที่มีรายการเกิดขึ้น และ
เพ่ือมั่นใจไดวา บริษัทมีการตรวจสอบเปนประจํา จึงกําหนดใหเลขานุการบริษัท มีหนาท่ี
สํารวจรายการที่มีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป และรายงานประธานกรรมการ และ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละคร้ัง 

 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงกําหนดใหผูจัดการฝาย ลงมาจนถึง 
พนักงาน ที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียทันทีที่มีรายการ
เกิดขึ้น และหรือรายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป โดยมอบหมายใหเลขานุการ
บริษัท ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในคณะทํางานในหนวยงานการกํากับดูแลกิจการ มีหนาที่สํารวจและ
รายงานตอผูบริหารสูงสุดในหนวยงานการกํากับดแูลกิจการ 
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(7) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการ
และผูบริหารที่มีหนาที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย  ตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

(8) ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญ
ที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของ
บริษัท ในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน หรือขอมูลภายในน้ันจะ
เปดเผยตอสาธารณชน 

(9) เพ่ือประโยชนในการติดตามดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัท หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการบริหาร จัดการของบริษัท ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย โดย
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการรายงานขอมูลของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส และ
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

(10) ในกรณีบุคคลท่ีเกี่ยวของ เขาไปมีสวนรวมหรือถือหุนในกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท ใหดําเนินการดังนี้ 
 กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวของ จะตองแจงใหคณะกรรมการบริษัท ทราบเปนลาย
ลักษณอักษร 

2.2 การใชขอมูลภายใน 
(1) หามใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน

สวนตน เพ่ือผูอื่น หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
(2) หามใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแก

บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัท 
(3) หามใชทรัพยสินของบริษัท เพ่ือประโยชนสวนตน และ/หรือผูที่เก่ียวของ 
(4) หามใชขอมูลของบริษัท ไปใชอางอิงกับบุคคลภายนอก เพ่ือสรางประโยชนสวนตัว และ/ หรือ 

ผูที่เกี่ยวของ 
(5) หามเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลัง

พนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทไปแลว 
 

3. ความรับผิดชอบตอทรัพยสินของบริษัท 
 

บริษัท สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัท อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและใหบริการที่ดีแกคูคา โดยกําหนดเปนแนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน ดังนี้ 
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 ใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัท อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ชวยกันดูแลมิใหทรัพยสินของบริษัท เสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ 

3.1 การจัดทําเอกสาร  
(1) ตองจัดทําเอกสารตางๆ ดวยความสุจริต รอบคอบ และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
(2) หามมิใหปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท 

3.2 การใชคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหถือเปนทรัพยสิน

ของบริษัท ผูบริหารและพนักงานไมควรใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน
สวนตัว 

(2) หามผูบริหารและพนักงานเปดเผยขอมูลทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงขอมูลที่บริษัทซื้อมาและไมอยู
ในระบบขอมูลของบริษัท หรือคัดลอกขอมูลใสในสื่อบันทึกขอมูลสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา 

(3) หามผูบริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา ลบทิ้ง หรือทําลาย ขอมูลของบริษัท โดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

(4) หามผูบริหารและพนักงาน นําซอฟตแวรที่ผิดกฏหมายมาใช และหามคัดลอกซอฟตแวรลิขสิทธิ์
ดวยเหตุผลใดๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัทผูผลิตซอฟตแวรนั้นๆ 

(5) หามผูบริหารและพนักงานปรับแตงอุปกรณฮารดแวรหรือติดตั้งอุปกรณใดๆ ที่นอกเหนือจาก
อุปกรณมาตรฐานท่ีบริษัทติดตั้งไดนอกจากไดรับอนุญาตเปนกรณีไป 

(6) หามผูบริหารและพนักงานใชอีเมลของบริษัท ในการสงตอขอความที่กลาวราย ทําใหเสื่อมเสีย 
หรือขอความที่หยาบคาย ลามก ขมขู กอกวน หรือสรางความรําคาญใหกับผูอื่น 

(7) ผูบริหารและพนักงาน ควรใชอินเตอรเน็ตในการแสวงหาขอมูลและความรูที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานและจะตองหลีกเลี่ยงเว็บไซตที่ผิดกฏหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม 

(8) ผูบริหารและพนักงานควรใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณสื่อสารอ่ืนๆที่บริษัทจัดให 
เชน โทรศัพท โทรสาร โทรศัพทมือถือ อยางมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชนของ
บริษัทเปนหลัก 

(9) หามผูบริหารและพนักงานท่ีลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืน
จัดทําขึ้น หรือไมไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ  

(10) หามผูบริหารและพนักงานท่ีลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืน
จัดทําขึ้นหรือไมไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทําใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 



GJS  บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)  
G J Steel Public Company Limited 

จรรยาบรรณธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) 
 

หนา 18 
 

(11) บริษัทหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใชงาน
ทรัพยสินภายใตระบบสารสนเทศของบริษัทตามความเหมาะสม 
 

 

4. จรรยาบรรณตอผูมีสวนไดเสีย 
 

1. การปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสามารถในการเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืนขององคกร ภายใตนโยบาย
ความรับผิดชอบตอสังคม เนนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรหลักในการขับเคล่ือน เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดเสียอยางสมดุล และสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุขและย่ังยืน ทั้งสามดาน คือ บุคคลากร องคกร และสังคม
โดยความมุงม่ันที่จะประกอบธุรกิจดวยความสุจริต เปนธรรมและโปรงใส ตอตานทุจริต ปฏิบัติตามกฏหมาย และขอบังคับ
ที่เก่ียวของอยางครบถวน และคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรตอผูมีสวนไดสวนเสียของ
บริษัท ตลอดจนการดูแลการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดผลกระทบตอผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุม ควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและทองถิ่นใหเขมแข็ง 

 

2. นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 
 

บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ บริษัทมีหนาที่สรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปน้ี 

2.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต ภายใตการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
บนพ้ืนฐานขอมูลที่เชื่อวาเพียงพอ ถูกตอง ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม และทําโดยสุจริตเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม ไมกระทําการโดยมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท 

2.2 ปฏิบัติตามกฏหมาย วัตถุประสงคขอบังคับของบริษัท มติกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน ทั้งผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

2.3 จัดการดูแลมิใหสินทรัพยของบริษัท เสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ จัดใหมีระบบควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

2.4 เปดโอกาสใหผูถือหุนเขามามีสวนในการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ภายใต
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
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2.5 รายงานสถานภาพของบริษัทอยางสม่ําเสมอ ครบถวนตามความเปนจริงและทันตอสถาณการณอยางเทา
เทียมตอสาธารณะ 

2.6 แจงขอมูล ขาวสารและสารสนเทศของบริษัทที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและเพียงพอตอการตัดสินใจแกผูถือ
หุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

2.7 ดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูที่เกี่ยวของโดยใหขอมูล
ใดๆของบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ เปดเผยขอมูลลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก และ/หรือ
ดําเนินการใดๆในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

2.8 จัดใหมีชองทางของการแจงเบาะแสการกระทําที่ไมสุจริตหรือขอรองเรียนตางๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซด 
ไปรษณีย และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอรองเรียน การคุมครองผูรองเรียน รวมถึงแจง
ผลการดําเนินการตอผูรองเรียนอยางเปนระบบและยุติธรรม 

2.9 จัดใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลหลากหลายชองทาง รวมทั้งจัดทําเว็ปไซดของบริษัทใหผูถือหุนสามารถ
เขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก และจัดทําขอมูลดวยภาษาท่ีเขาใจงายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

3. นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 
 

3.1 บริษัทมีมาตรการคุมครองพนักงานท่ีใหขอมูลกับทางการกรณีมีการทําผิดกฏหมาย  หรือผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ จะไดรับความคุมครอง บริษัทไมสามารถปฏิบัติโดยไม
เปนธรรม ไมวาจะเปนการเปลี่ยนตําแหนง ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน ขมขู รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เลิกจาง (ม.89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงเบาะแสเก่ียวกับการทําผิดกฏหมายหรือ
การผิดจรรยาบรรณ 

3.2 บริษัทตระหนักวา พนักงาน เปนปจจัยสําคัญในการสรางผลิตภัณฑคุณภาพแกบริษัท จึงใหความสําคัญใน
ในการปฏิบัตติอพนักงานอยางเปนธรรม โดยยึดหลักความเทาเทียมและเสมอภาค ทั้งในเรื่องการจางงาน
ผลตอบแทน การแตงต้ัง โยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เพ่ือใหพนักงาน
เปนผูมีความสามารถและเปนคนดีของสังคมดวย บริษัทจึงไดกําหนดหลักการปฏิบัติตอพนักงาน ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน และขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
(2) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรีของความ

เปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
(3) จัดเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงานและใหพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม

ตามศักยภาพ 
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(4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอม และจัดระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน รวมถึงสุขอนามัยที่ดี 

(5) ใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพ่ือฝกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสให
พนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

(6) แตงตั้ง โยกยาย ใหรางวัลและลงโทษพนักงาน ดวยความสุจริตและต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความรู 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 

(7) จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน 
(8) ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานและสถานภาพของบริษัทใหพนักงานทราบอยางสม่ําเสมอ 
(9) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 
(10) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงานของ

พนักงานหรือคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
(11) สรางจิตสํานึกท่ีดีใหพนักงานรูจักการเปนผูให และเปนพลเมืองดีของสังคม 
(12) จัดใหมีชองทางใหพนักงานสามารถรองเรียน ในกรณีไมไดรับความเปนธรรม  หรือแจงเบาะแส

เกี่ยวกับเรื่องท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฏหมาย และมีกระบวนการแกไข รวมถึงมาตรการคุมครอง
พนักงานผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม 

(13) บริษัทและตัวแทนองคกรตองสนับสนุนการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงานดวยความเปนกลาง 
(14) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือ

ขอตกลงตางๆเพ่ือประโยชนแกทุกฝายและสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ภายใต
วัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองคกร 

(15) สงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกซึ่งเปนประโยชนตอองคกรและสังคม
เพ่ือสรางการมีสวนรวมและความผูกพันตอองคกร ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของ
ผูบังคับบัญชา 

 

4. นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 
 

บริษัทใหความสําคัญตอการสรางคุณคาและการเติบโตไปพรอมกับลูกคา ตลอดจนเปนที่ไววางใจของลูกคา ซึ่งเปน
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติตอลูกคาดวยความจริงใจและสุภาพออนนอม และมีเจตจํานงที่จะ
แสวงหาวิธีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดเปนนโยบายและขอปฏิบัติไว
ดังตอไปน้ี 
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4.1 ผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ และสงมอบสินคาที่ผานการรับรองคุณภาพและไดมาตรฐานตรงตามขอตกลงกับ
ลูกคาในราคาท่ีเปนธรรม  

4.2 ใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณ ตอลูกคา เพ่ือใหทราบเก่ียวกับสินคา
และการบริการ 

4.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบ
แจงใหลูกคาทราบ เพ่ือรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

4.4 ปฏิบัติตอลูกคาดวยความสุภาพและเปนที่วางใจของลูกคา 
4.5 มีระบบการจัดเก็บขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกคา ไมสงตอขอมูลโดย

ไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปใชประโยชนของตนเอง และ/หรือผูเกี่ยวของ
โดยมิชอบ 

4.6 รับประกันสินคา ภายใตเงื่อนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
4.7 ใหมีระบบ/กระบวนการ ที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคาและ

บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการสงมอบ และการดําเนินการอยางถึงที่สุด รวดเร็วที่สุด 
4.8 ริเริ่มสนับสนุนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของลูกคา 
4.9 มุงเนนการพัฒนาเพ่ือผลิตภัณฑ การใชบรรจุภัณฑ และการขนสงสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4.10 สรางชองทางในการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการพัฒนาผลิตภัณฑใหลูกคาทราบอยางตอเนื่อง 

 

5. นโยบายการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ 
 

บริษัทมีนโยบายที่จะใหการปฏิบัติตอคูคา รวมถึงเจาหนี้อยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบริษัทและตั้งอยูบนพ้ืนฐานที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

5.1 บริษัทเปดโอกาสในการทําธุรกิจใหกับทุกคูคา และพิจารณาคัดเลือกคูคาต้ังอยูบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
และเปนธรรม 

5.2 ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคาที่ถูกตอง ไมสนับสนุนสินคาหรือการ
กระทําอันเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

5.3 การรับ/ใหสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใด หามมิใหผูบริหารและพนักงานให/รับผลประโยชน หรือสิ่งจูงใจใน
รูปใดๆทั้งสิ้น ตอบุคคลภายนอกอ่ืนใดเพ่ือจูงใจใหปฏิบัติในทางที่มิชอบ และกอใหเกิดความขัดแยง ทั้งนี้
ใหเปนไปตามหมวด 2. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอ 2. นโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น 
(Anti-Corruption Policy) 



GJS  บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)  
G J Steel Public Company Limited 

จรรยาบรรณธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) 
 

หนา 22 
 

5.4 กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผย
รายละเอียดตอคูคาและรวมแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว หามาตรการปองกันและใหโอกาสเทา
เทียมกันในการคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติเปนสําคัญ 

5.5 ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆที่ตกลงกันไวกับคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด 
5.6 กรณีท่ีไมสามารปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดได ตองรีบแจงลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาแนวทางแกไข 
5.7 ใหโอกาสคูคาที่ดําเนินธุรกิจถูกตองตามกฏหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
5.8 สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของคูคา และเปดโอกาสใหคูคาเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท 
 

6. นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบแหงกฏหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการ
คา ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคา ดวยวิธีฉอฉล ดังตอไปน้ี 

6.1 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี สงเสริมการคาเสรี และไมใชวิธีทุมตลาด 
6.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การให

สินบน หรือ วาจางพนักงานของบริษัทคูแขงเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลที่เปนความลับของบริษัทคูแขง 
6.3 ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางราย 
6.4 ไมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติรวมกันเพื่อกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาท่ีไมเปนธรรมตอลูกคา 
6.5 ไมละเมิดและปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด 

 

7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 
 

บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่ดี ภายใตแนวปฏิบัติที่
สงเสริมใหบริษัทมีกระบวนการที่เปนมิตรตอพนักงานและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

7.1 ปฏิบัติตามกฏหมาย และขอบังคับตางๆ ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
7.2 ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 
7.3 สงเสริมและสนับสนุนในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีมาตรการประหยัดพลังงาน 

และสงเสริมกระบวนการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม(recycle) ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ 
7.4 จัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนใหเกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานอยางเหมาะสม 

เชน การมีระบบปองกันมลพิษที่อาจเกิดข้ึนในระหวางปฏิบัติงาน การจัดสถานท่ีทํางานใหสะอาดและถูก
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สุขลักษณะ เพ่ือใหบุคลากรตลอดจนผูเขามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและ
โรคภัยตางๆ 

7.5 กําหนดใหผูบริหารและพนักงานตองเอาใจใสอยางจริงจังตอกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะเสริมสรางคุณภาพดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกถึงความปลอดภัยและคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมตลอดเวลา 

7.6 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของการดําเนินงานของบริษัท และสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใหพนักงานและผูเกี่ยวของรับทราบอยางตอเนื่อง 

 

8. ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
 

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะใหมีการอยูรวมกันกับชุมชนและสังคมอยางมีความสุขภายใตการชวยเหลือดูแลกันและมี
สวนรวมพัฒนาเพื่อชุมชนเขมแข็งอยูไดดวยตนเอง อีกทั้งมุงเนนกระบวนการทํางานกับชุมชนและสงเสริมกิจกรรมตางๆของ
ชุมชนทั้งไกลและใกลตามนโยบายของบริษัทสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชองชุมชนอยางย่ังยืน 

8.1 บริษัทจะดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คํานึงถึงประโยชนและความย่ังยืนของชุมชนและสังคมเปนสําคัญ 
8.2 บริษัทจะสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานภาคสังคมในการรวมประชุม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
8.3 บริษัทกําหนดใหมีการวางแผนและมาตรการปองกัน/แกไขเมื่อเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 

อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัท 
8.4 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมโดยการมีสวนรวมของพนักงานและสงเสริมใหพนักงานรวมปฏิบัติ

ตนเปนพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา 
8.5 บริษัทมุงเนนที่จะพัฒนาความรูและการศึกษาของเยาวชนไทยตามศักยภาพที่มีอยูของบริษัท 
8.6 รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน  และ

สุขลักษณะของเยาวชนและผูดอยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดลอมของชุมชน 
8.7 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 
8.8 สงเสริมการดําเนินงานเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจชุมชนทองถิ่น และใหโอกาสในการเปนคูคากับ

บริษัท 
8.9 สรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุนในการจางงาน และผลิตภัณฑของ

ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมท่ีมุงเนนใหชุมชนมีความรูเพ่ือการประกอบอาชีพและสามารถนําเอา
ความรูไปสรางหรือสงเสริมครอบครัวและชุมชนใหมีรายไดเพ่ิมและสามารถอยูไดดวยตนเอง 
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8.10 สื่อสารกับชุมชนและสังคมอยางสมํ่าเสมอและมีความโปรงใส ตลอดจนเผยแพรและรายงานผลการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทราบ 

 

5. จรรยาบรรณพนักงาน 
 

บริษัทมุงเนนการพัฒนาศักยภาพพนักงานสูความเปนพลเมืองดีของสังคม เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมสวนบุคคล (Individual Social Responsibility : ISR)  เนนใหพนักงานเปนศูนยกลาง เพ่ือ
สงเสริมตามแนวคิด ผูกมิตร เกงคิด เกงคน เกงงาน และสามารถขยายผลไปสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ โดยมี
แนวทางดังตอไปนี้ 

 

1. การปฏิบัติตอตนเอง 
 

1.1 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต รายงานตามความเปนจริง 
1.2 เคารพและปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับของบริษัทอยางเครงครัด 
1.3 ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต และไมใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนในทางมิชอบ 

 

2. การปฏิบัติตอลูกคา ผูเก่ียวของและสังคม 
 

2.1 ปฏิบัติงานดวยความขยัน มีความตั้งใจ เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสงมอบใหตรง
เวลาตามท่ีลูกคาตองการ 

2.2 ปฏิบัติตามกฏระเบียบดานความปลอดภัย ตลอดจนดูแลและรักษาสภาพแวดลอมใหปลอดภัย
2.3 ไมเปดเผยขอมูลของลูกคากอนไดรับอนุญาต 
2.4 มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับชุมชนและสังคม ตามท่ีบริษัทจัดขึ้น 
2.5 มีสวนรวมในการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีทองถ่ิน 
2.6 เปนชองทางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคา ผูเกี่ยวของและสังคม เพ่ือนํามาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท 
 

3. การปฏิบัติระหวางพนักงาน 
 

3.1 ไมชักจูงหรือชี้นําการตัดสินใจของเพ่ือนรวมงานในสิทธิเรื่องการเมือง 
3.2 มีน้ําใจกับเพื่อนรวมงาน ชวยเหลือการงานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
3.3 ใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพและเหมาะสม 
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4. การปฏิบัติตอองคกร 
 

4.1 ทํางานดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ 
4.2 การใชทรัพยสินและสวัสดิการตางๆขององคกรอยางรูคุณคา 
4.3 เมื่อพบเห็นเหตุการณทุจริต ประพฤติมิชอบ คอรรัปชั่น หรือเหตุการณที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ

องคกร ตองรายงานทันทีผานชองทางการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ (หมวดที่ 7 การแจงขอ
รองเรียนและขอเสนอแนะ) ที่บริษัทกําหนดไว 

4.4 ตั้งใจเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหกาวหนา 
4.5 ติดตามขาวสารของบริษัทเพ่ือทราบและใชในการปฏิบัติหนาที่ 
4.6 สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายตามท่ีบริษัทกําหนด 

 

5. การใชสิทธิการทางเมือง 
 

บริษัทถือวาพนักงานมีสิทธิ และหนาที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเขาไปมีสวนรวมหรือ สนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองตาง ๆ ไดอยางอิสระเปนการสวนตัว โดยกระทํานอกเวลาทําการและ ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช
สนับสนุน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ 

 
 

6. การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
 

บริษัทกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ และ
ทําความเขาใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฉบับนี้อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติตาม
สมัครใจ และไมสามารถอางอิงวา ไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดข้ึน 

ผูบริหารในองคกรทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเร่ืองสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน อยางจริงจัง 

บริษัทไมพึงปรารถนาท่ีจะใหการกระทําใดๆ ที่ผิดกฏหมาย ขัดกับหลักจรรยาบรรณที่ดี หากกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณที่กําหนดไว จะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทําท่ีเชื่อไดวา
ผิดกฏหมาย กฏเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ บริษัทจะสงเรื่องใหเจาหนาที่ภาครัฐดําเนินการตอไปทันที 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กําหนดใหมีการทบทวน
คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เปนประจําทุกป 
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7. การแจงขอรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย มีชองทางการรองเรียน การแสดงความคิดเห็น และ
แจงเบาะแสและการกระทําผิดกฏหมาย โดยกําหนดใหเลขานุการบริษัท ทําหนาที่เปนหนวยรับทราบและประสานดานการ
กํากับดูแลกิจการและคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

 

1. ชองทางการแจงเรื่องรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 
 บริษัทไดเปดชองทางสําหรับรับเรื่องรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะไวดังนี้  

 กรณีเรื่องรองเรียนภายในองคกร  
ชองทางที่ 1 
 

หนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)  
โทร. 02-267-8222 ตอ 5610,5611 

e-mail : IA@gjsteel.co.th หรือ สงไปรษณียมาที่ 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)  
88 ปาโซทาวเวอร ชั้น 24 ถนนสีลม  

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 

ชองทางที่ 2 
 ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

 (Humam Resourse and Administration Department) 
โทร. 038-345-950 ตอ 1320 
e-mail : HRA@gjsteel.co.th 

ตูรับคํารองเรียน ท่ีตั้ง : หนา บริเวณทางเขาของโรงงาน และ สาํนักงานใหญ 
 

 กรณีเรื่องรองเรียนภายนอกองคกร  
 

หนวยงานกํากับดูแลกิจการ (Compliance Department) 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 88 ปาโซทาวเวอร ชัน้ 24 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-267-8222 ตอ 5151, 1559 

e-mail : compliance@gjsteel.co.th 
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2. กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับการรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะ 
 

บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียน เบาะแส และขอเสนอแนะอยางเปนอิสระ เพ่ือเปนแนวทางสู
การพัฒนาและสรางความย่ังยืนใหกับองคกร ดังนี้ 

2.1 ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม 
2.2 ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่สอบสวนขอเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการ

รองเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเกี่ยวของออกเปนประเด็น ดานการบริหารการจัดการ ดานการพัฒนาความรู 
การตรวจสอบขอเท็จจริง เปนตน 

2.3 มาตรการดําเนินการ ผูรับขอรองเรียนนําเสนอกรรมการเพ่ือสอบสวนขอเท็จจริง และกําหนดมาตรการ
ดําเนินการเพ่ือระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับบริษัทหรือตามกฏหมาย 

2.4 ใหสรุปการดําเนินการสอบสวนและการดําเนินการของขอรองเรียน ตอเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการ
บริษัทมีหนาที่นําสรุปรายงานดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัททราบ 

2.5  ในกรณีที่ผูรองเรียนเปดเผยตนเอง ใหเลขานุการบริษัท มีหนาที่แจงใหผูรองเรียนทราบในผลการ
ดําเนินการสอบสวนและการดําเนินการในขอรองเรียนนั้น 

 

3. บทลงโทษ 
 

 กรณีผูบริหารและพนักงาน 
เมื่อทราบเร่ืองและสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนจนไดผลความผิดที่แทจริง บริษัทจะพิจารณาโทษตอ

ผูบริหารและพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้อยางจริงจัง โดยแจงไปยังผูบังคับบัญชาตามสายงานเปนผูพิจารณา
ความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระทําผิดหรือขัดตอหลักจรรยาบรรณ โดยผูบริหารและพนักงานของบริษัทท่ี
กระทําผิดหรือขัดตอหลักจรรยาบรรณ จะไดรับการพิจารณาลงโทษหนักเบาตามลักษณะของความผิดตามควรแกกรณีเปน
รายๆไป ซึ่งอาจเปนโทษสถานใดสถานหนึ่งหรือหลายสถานตามระเบียบขอบังคับพนักงานท่ีไดระบุไว 

 กรณีบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
เมื่อบริษัทสงเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการ มีการประชุมและตรวจสอบแลว จะสงไปดําเนินการตามขั้นตอนของ

กฏหมายที่เกี่ยวของตอไป 
 

4. มาตรการคุมครองผูรองเรียน 
 

4.1 บริษัทกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนตามหลักเกณฑดังนี้
4.2 ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย แตหากมีการ

เปดเผยตนเองก็จะทําใหองคกรสามารถรายงานความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ 
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4.3 ผูรับขอรองเรียนจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ คํานึงถึงความปลอดภัย โดยไดกําหนดมาตรการ
คุมครองพนักงานท่ีรองเรียน และ/หรือผูที่ใหขอมูล และ/หรือความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เชนการเปล่ียนตําแหนง ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน สั่ง
พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง อันเนื่องมาจากสาเหตุการรองเรียน 

 

8. วินัย 
 

คณะกรรมการบริษัทถือวาจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เปนวินัยอยางหน่ึง ซึ่งกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือเปนการทําผิดวินัย ตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงานบุคคล 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาที่ตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน โดยการกระทําตอไปน้ีถือเปนการผิดจริยธรรม 

1. การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 
2. แนะนํา สงเสริม สนับสนุนใหผูอ่ืนไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางานใน

กรณีท่ีตนทราบ 
4. ขัดขวาง ไมใหความรวมมือ ตอการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง 
5. การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูรองเรียน จากการรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติ

ในการทํางาน 
 



                  บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน) 
     G J Steel Public Company Limited 

                                                                                                                                                                                                                            ทะเบียนเลขท่ี 0107538000401 
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GJS 
Quality Steel by Quality People 

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 และวำงแผนกล
ยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เป็นผู้ที่มีควำม
รอบรู้ในด้ำนอุตสำหกรรมโดยรวม กำรเงิน กำรธนำคำร กำรบริหำรสินทรัพย์ กำรตรวจสอบ 
กฎหมำย และควำมรู้ทำงธุรกิจด้ำนอื่นๆ ท ำให้กำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมของ
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 หรือปลดออกจำกรำขกำร หรือองค์กร หรือหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริต
ต่อหน้ำท่ี 

3.2 กรรมกำรต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยขน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ และมีเวลำอย่ำงเพียงพอท่ีจะอุทิศให้กับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรอย่ำงเต็มที่ 

3.3 กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรของบริษัท โดยก ำหนดให้กรรมกำรควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ของประเทศไทยไม่เกิน 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 ซึ่งมีคุณสมบัติตำมกฏหมำยก 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 และ ขำดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมตำมกฏหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ ำกัด 

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

4) ศำลมีค ำสั่งให้ออก 

5) ตำย 

6) ลำออก 
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5. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

5.1 ดูแลและจัดกำรให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำมกฏหมำย วัตถุประสงค์ กฏระเบียบ 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 ำนองอสังหำริมทรัพย์ใดๆของบริษัท หรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ใดๆของบริษัทกว่ำ 3 ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมควำม หรือยื่นฟ้องต่อศำล 
หรือมอบข้อพิพำทใดๆให้อนุญำโตตุลำกำร ท้ังนี้ให้อยู่ภำยใต้บังคับกฏหมำยบริษัทมหำชนจ 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 
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7. การรายงาน 

คณะกรรมกำรบริษัทต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบในแบบแสดงข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56 -1) และ
รำยงำนประจ ำปี (56-2) ของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่กฏหมำย 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 - 

(นำยชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉำย) 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 



                  บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน) 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107538000401  
 

ส ำนกังำนใหญ่ :  88 ปำโซ่ ทำวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร (66) 02-267-8222  แฟ็กซ์ (66) 02-267-9048-9 
Head Office :  88 PASO Tower,  24th Floor,  Silom Road,  Suriyawong, Bangrak,  Bangkok 10500,  Thailand  Tel: (66) 02-267-8222  Fax: (66) 02-267-9048-9 
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Factory :  WHA Chonburi Industrial Estate 1,  358 Moo 6,  Highway 331,  Bowin,  Sriracha,  Chonburi  20230,  Thailand  Tel: (66) 038-345-950  Fax: (66) 038-345-693 

GJS 
Quality Steel by Quality People 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนด้านการก ากับดูแลกิจการการสอบ
ทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องประกอบด้วย 
ผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท าหน้าท่ีสอบทานงบการเงินได้อย่างน้อย 1 ท่าน 

1.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คุณสมบัติ 

2.1 เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อบังคับที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด  
เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระ 

2.2 สามารถปฏิบัติงานได้เพียงพอในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ด ารงต าแหน่งตามวาระด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

4.1 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีของบริษัทร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

งบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบ โดยค านึงถึงความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 
4) ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ข้อบกพร่องนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5) สอบทานหลักฐาน หรือไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีข้อบกพร่อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการ
ด าเนินงาน หรือระบบการควบคุมภายใน และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

6) สอบทานมาตรฐานของบริษัทในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

7) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
8) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติค่าจ้าง โบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดของบุคลากร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
9) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ

ผู้สอบบัญชีเพื่อให้การพิจารณาอยู่ในแนวทางเดียวกัน  
10) สอบทานขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้มีความ

สอดคล้องและการมีสนับสนุนร่วมกัน 

4.2 รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเช่ือถือได้เป็นไปตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

2) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

3) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท 

4.3 ผู้สอบบัญชภีายนอก 

1) พิจารณา ประเมินผล คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ 
เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยขึ้นอยู่กับความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
ภาระงานของส านักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ เพื่อรับรอง
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น 
การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือจากการตรวจสอบซึ่งมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันกระทบต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี 

2) เสนอแนะให้ถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 

3) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญใน

ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ 
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5) พิจารณางานของส านักงานสอบบัญชีที่ได้รับการว่าจ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือ
การน าเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการด าเนินการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ หรือ
ยืนยันการให้บริการเพื่อบริษัท (รวมถึง การแก้ปัญหากรณีที่มีความเห็นแตกต่างของมติที่
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระหว่างฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี) 

4.4 การปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมาย 

1) ตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

2) สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

4.5 การบริหารความเสี่ยง 

   สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.6 ความรับผิดชอบอื่นๆ 

   ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.7 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ให้มีการว่าจ้างหรือน า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท เว้นแต่การให้ค าปรึกษาหรือการ
แก้ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการจัดการประชุม
เพิ่มเติมจากท่ีก าหนดได้ตามที่เห็นสมควร 

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร (รวมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม) ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ าเป็น หรือรีบด่วนโดยการตัดสินใจของประธานกรรมการตรวจสอบ การประชุมสามารถแจ้ง 
นัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

5.3 องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยจ านวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ตรวจสอบท้ังหมด 

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือจัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นได้ 

5.5 กรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง เว้นแต่กรณีกรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใด 
กรรมการตรวจสอบนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการแสดงความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าว ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง  
เพื่อเป็นการช้ีขาด เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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5.6 เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดท ารายงานการประชุม (รวมถึงระบุเนื้อหาและบุคคล
ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น) ซึ่งจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการ
ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดส่งรายงานการประชุมไปยังผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ภายนอก เพื่อยืนยันข้อมูลและแจ้งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคณะกรรมการตรวจสอบหรือควรได้รับ
ความสนใจเป็นพิเศษจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมจะจัดท าข้ึนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข กรณีที่มีการกระท าที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทั้งในเรื่ องฐานะการเงิน  
ผลการด าเนินงาน ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย หรือต่อข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการ 

6.2 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่หรือความเห็นต่างๆ ต่อการ
ด าเนินงานที่ได้รับรายงาน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะไดร้ับค่าตอบแทนตามทีไ่ด้รับอนมุัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะด าเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือกลไกที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่สูงข้ึน 

การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

9. อ านาจอื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่
และหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีอ านาจในการว่าจ้างหรือน าผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ  
และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
10 สิงหาคม 2563 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

 
- ลายมือช่ือ - 

(นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต) 
ประธานกรรมการบริษัท 



                  บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน) 
     G J Steel Public Company Limited 

                                                                                                                                                                                                                            ทะเบียนเลขท่ี 0107538000401 

ส ำนกังำนใหญ่ :  เลขท่ี 88 ปำโซ่ ทำวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย   โทร 02-267-8222  แฟ็กซ์ 02-267-9048-9 
Head Office :  88 PASO Tower, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand  Tel: 02-267-8222  Fax: 02-267-9048-9 
ส ำนกังำนโรงงำน :  นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทำงหลวง 331 ต ำบลบ่อวิน อ ำเออศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 20230 ประเทศไทย   โทร 038-345-950  แฟ็กซ์ 038-345-693 
Site Office :  Hemaraj Chonburi Industrial Estate, 358 Moo 6, Highway 331, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand  Tel: 038-345-950  Fax: 038-345-693 

GJS 
Quality Steel by Quality People 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 
และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
นอกจากน้ี จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท รวมทั้งการท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการท าหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 
ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนและด าเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายก าหนด 

2. องค์ประกอบ การแต่งต้ัง และคุณสมบัติ 

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งต้ัง 

1) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็น
กรรมการอิสระ และก าหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ 

2) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก 

2.2   คุณสมบัติ 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 
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3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ด ารงต าแหน่งตาม
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

4. การพ้นจากต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

4.1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ 

4.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4.4 ตาย 

4.5 ลาออก 

5. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

5.2 พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
พิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 

5.3 ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 

5.4 ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในแต่ละปี 

5.5 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6. การประชุม 

6.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและอาจจัด
ให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการเห็นสมควร 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ เป็น
กรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือ ประธาน
กรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจ าเป็นท่ีต้องหารือร่วมกัน 
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6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 
และให้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นประธานในท่ีประชุม 

2) ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในท่ีประชุม 

6.3 การลงคะแนนเสียง 

1) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ช้ีขาด 

2) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทท้ังคณะ 

6.4 การรายงานการประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
และรายงานการท าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี  

7. รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานผลการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการ
ประชุม หรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ถัดไป 

7.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปีและ
แบบแสดงข้อมูลประจ าปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
เปิดเผยรายละเอียดดังนี้ 

1) จ านวนครั้งในการประชุม 

2) จ านวนครั้งท่ีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม 

3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ก าหนดไว้ 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และ
รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุ ให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
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9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

 
- ลายมือช่ือ - 

(นายชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย) 
ประธานกรรมการบริษัท 



                  บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
     G J Steel Public Company Limited 

                                                                                                                                                                                                                            ทะเบียนเลขท่ี 0107538000401                 
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GJS 
Quality Steel by Quality People 

กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance Committee and Risk 
Management Committee) ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ก ากับดูแลการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ตามแนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร และ
การก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
บริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าท่ีให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินไปโดยถูกต้อง โปร่งใส 
และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสีย ซึ่งอาศัยพ้ืนฐานของการก ากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good 
Corporate Governance) เช่ือมโยงกับบริบทองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ให้มีกรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และท าหน้าที่ในการเสนอแนวทางการปฏิบัติด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ รวมทั้งข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง 
โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงท้ังองค์กร 

1.2 ก าหนดและทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การรายงานความคืบหน้า
ของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้ตลอดจนเช่ือมโยงกับระบบการ
ควบคุมภายใน และการก ากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสนับสนุนการสร้างสรรคุณค่าให้กับองค์กร 

1.4 ก าหนดและทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล
และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
กฏ ระเบียบ รวมทั้งข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัท มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส น่าเช่ือถือ และ
ตรวจสอบได้ 
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1.6 สื่อสาร เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท ให้เกิดจิตส านึก และตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

1.7 ก ากับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท 

2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทอย่างน้อยสาม 
(3) คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และก าหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ  

2.3 ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

3. วาระการปฏิบัติงาน 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหาร
ความเสี่ยง ด ารงต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

4. การพ้นจากต าแหน่ง 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

4.1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ 

4.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

4.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4.4 ตาย 

4.5 ลาออก 

5. คุณสมบัติ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

5.1 เป็นกรรมการบริษัท 

5.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

5.3 กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

5.4 ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อสร้างเสริม
ให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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6. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

6.1 ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 

6.2 ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และในทุกๆ 
ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

6.3 รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6.4 เสนอและทบทวนนโยบาย การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

6.5 พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน าเสนอหรือแนะน าต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

6.6 ติดตามดูแลการปฏบิัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

6.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6.8 รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

7. การประชุม 

7.1 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง หรือ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

7.2 ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

7.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน
ที่ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงและก ากับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถมอบหมายได้ ให้กรรมการที่เหลือ
เลือกคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน 

7.4 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

7.5 การลงมติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
2 (สอง) คนเข้าประชุม ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ 

7.6 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง อาจปรึกษาที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่จ าเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท 
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8. การรายงาน 

8.1 ก าหนดให้รายงานการประเมินผลการควบคุมและก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกหก (6) เดือน 

8.2 รายงานเรื่องอื่นๆ ต่อคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
เห็นสมควร 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 - ลายมือช่ือ - 

 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
ประธานกรรมการบริษัท 


