นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทไดจัดทํา

เอกสารแนบ 5
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วิสัยทัศน
“เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนําในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในฐานะบริษัทผูผลิตเหล็กแผน รีดรอนชนิดมวนที่มีคุณภาพดี
ดวยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง”

พันธกิจ
}

มุงสูตลาดสากลดวยผลิตภัณฑเหล็กที่หลากหลาย

}

มุงสูการเจริญเติบโตดวยการขยายกําลังการผลิต และผลิตสินคาดวยตนทุนที่เหมาะสม

}

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา

}

พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง

}

อนุรักษสิ่งแวดลอมและตอบแทนสูสังคม

}

เสริมสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย

}

รวมมือตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น

หนา 2

- ลายมือชื่อ -

GJS

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

จรรยาบรรณธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)

อุดมการณและคานิยม
x

บุคลากร
บุคคลากรของเราทุกคนเปนทรัพยสินอันมีคา และเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาองคกร พวกเราจึงปฏิบัติตอ
เพื่อนพนักงานดวยความเชื่อมั่นและศรัทธา และสรรหาทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด และมุงเสริมสรางองคกรจากภายในดวย
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร และการใหผลตอบแทนโดยยึดหลักพิจารณาดวยความเปนธรรม และยึดผลประโยชน
โดยรวมขององคกรเปนสําคัญ
x
ความซื่อสัตย
การยึดมั่นที่จะกระทําแตสิ่งที่ถูกตองและปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและดวยความเปนธรรม ภายใตกฏ
ระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวของ โดยยึดหลักจรรยาบรรณเปนพื้นฐานในทุกการตัดสินใจ และในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน
x
ความไววางใจ
ความไววางใจซึ่งกันและกัน เปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เราจึงใหความ
เชื่อมั่น และความไววางใจตอเพื่อนรวมงาน และรวมถึงคูคาของเราดวย โดยปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวเชนเดียวกับที่เรา
คาดหวังใหบุคคลเหลานั้นปฏิบัติตอเรา
x
ความเปนเจาของ
ความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาปรับปรุงองคกรของพวกเรา ใหมีประสิทธิผลสูงสุดในทุกดานโดยคํานึงถึง
ความสําเร็จในระยะยาวขององคกรเปนสําคัญ และรวมกันดูแลจัดการทรัพยสินและทรัพยากรของเราใหเกิดคุณคาสูงสุด
ตลอดจนรักษาและปกปองชื่อเสียงผลประโยชน และมาตรฐานการประกอบธุรกิจของพวกเราใหคงอยูไดตลอดไป
x
ความมุงมั่นตอผลสําเร็จ
ความตั้งใจที่จะพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จดวยการทุมเทใชความรูความสามารถอยางเต็มประสิทธิภาพ และ
ประสานความรวมแรงรวมใจเปนหนึ่งเดียวของพวกเราทุกคนในทุกระดับชั้นและทุกสายงาน โดยมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน
เพื่อผลักดันการดําเนินงานขององคกรใหประสบความสําเร็จตามแผนภารกิจ และตามเปาหมายที่กําหนดไวในทุกดาน
x
มุงมั่นตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองคกร
รวมใจมุงมั่นที่จะตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อดําเนินธุรกิจดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี นโยบายตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัท อยางเครงครัด โดยมั่นใจ
วา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคน จะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
หนา 4

GJS

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

จรรยาบรรณธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)

สารบัญ
หัวขอ
1.

คํานิยาม
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2.

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
1. แนวทางในการดําเนินธุรกิจ
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3.

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
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4.
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5.
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1. คํานิยาม
จรรยาบรรณ
บริษัท
กรรมการและกรรมการชุดยอย
พนักงาน
บุคคลที่เกี่ยวของ

กลุมผูมีสวนไดเสีย
การเปดเผยขอมูล

การทุจริตและคอรรัปชั่น

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดี
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการชุดยอย บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
ผูบริหาร พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจาง
บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปนี้
(1) บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีที่เปนนิติบุคคล
ใหหมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดวย
(2) คู ส มรส บุ ต ร หรื อ บุ ต รบุ ญ ธรรมที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคล ตาม(1)
(3) นิติบุคคลที่ตาม (1) หรือ (2) มีอํานาจควบคุมกิจการ
(4) บุ ค คลอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะตามที่ ค ณะกรรมการตลาดทุ น ประกาศ
กําหนด
หมายถึง ผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน คูคา เจาหนี้ ผูรวมทุน และพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
หมายถึง การเปดเผยรายละเอีย ดขอมูล ที่เกี่ยวของกับ กิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัทตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ พ.ศ.
2551 กฏระเบียบ ขอบังคับ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตลท).และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย(กลต)
หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติในตําแหนงหนาที่ หรือการใชอํานาจ
ในตําแหนงหนาที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการให หรือรับ
สิ น บน การนํ า เสนอ หรื อ การให คํ า มั่ น ว า จะให การขอ หรื อ การ
เรียกรอง ทั้งที่เปนทรัพยสิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชนอื่นใด ที่
เป น การขั ด ตอ ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบีย บและ
นโยบาย ตอเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
หรื อบริ ษั ท ย อ ย ไม ว า ในประเทศ หรือ ต างประเทศ เพื่ อให ได มาซึ่ ง
ประโยชนอนั มิควรได ทั้งตอองคกร ตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ
หนา 7
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ความขัดแยงทางผลประโยชน

หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆที่อาจมีความตองการสวนตัว หรือของบุคคลที่
เกี่ยวของไมวาโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เข ามามีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคตอผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
การใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด หมายถึง การใหสิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด
เพื่อเปนสินน้ําใจ เปนรางวัล หรือเพื่อการสรางสัมพันธภาพที่ดี
การใหสินบน
หมายถึง การเสนอให ห รื อ รั บ ของขวั ญ รางวัล หรื อผลประโยชนอื่ น ใดให แ ก
บุ ค คลซึ่ ง ต อ งการโน ม น า วให ก ระทํ า การบางอย า งที่ ไ ม สุ จ ริ ต ผิ ด
กฏหมาย หรือผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ประเพณีนิยม
หมายถึง เทศกาล วั น สํ า คั ญ หรื อ กิ จ กรรมที่ มี ก ารปฏิ บั ติ สื บ เนื่ อ งกั น มาเป น
เอกลักษณ และมีความสําคัญตอสังคม
การบริจาค
หมายถึง การมอบเงินหรือทรัพยสินโดยมิไดมุงหวังซึ่งผลตอบแทนทางธุรกิจ
การบริจาคเพื่อการกุศล
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน
การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน หมายถึง การใชจายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชน
สังคม กลุมประชาชน โดยบริษัทฯ อาจไมไดรับผลตอบแทนที่มีตัวตน
เจาหนาที่ของรัฐ
หมายถึง ตามความหมายที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต และใหรวมถึงขาราชการ เจาพนักงาน พนักงาน
รัฐ วิ ส าหกิจ ลู ก จ าง ตั ว แทน หรื อ บุคคลอื่น ใดที่ เป นตัว แทนของ
หนวยงานดังตอไปนี้
x กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ (เชน กรมศุลกากร
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ)
x องค ก รระหว า งประเทศ (เช น ธนาคารโลก กองทุ น การเงิ น
ระหวางประเทศ ฯลฯ)
x พรรคการเมื อ ง ผู ดํ า รงตํ า แหนง ทางการเมื อ ง หรื อ ผู ส มั ค รรั บ
เลือกตั้ง (ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน) ผูบริหารทองถิ่น
x หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ล (เช น คณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ฯลฯ )
x รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท หรือ องคกรอื่นๆ ที่รัฐ หรือหนวยงาน
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เงินสนับสนุน

การชวยเหลือทางการเมือง

ของรัฐเปนเจาของหรือมี อํานาจควบคุม
หมายถึง เงินที่จายสําหรับการบริการ หรือผลประโยชนที่ยากตอการวัดผลและ
ติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวของกับ การใหสิ นบน เชน เงิน
สนั บ สนุ น อาจมี จุด ประสงค แ อบแฝง โดยใชก ารกี ฬาเพื่อ กุศ ล หรื อ
องค ก รการกุ ศลเป น สิ่ ง บั ง หน า เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความไดเ ปรี ย บในการ
พิ จ ารณาของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ หรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง (ตั ว อย า งความ
ไดเปรียบในการพิจารณา ไดแก การใหสัญญา โอกาสทางธุรกิจ หรือ
การประมูล การลดหรือยกเลิกคาธรรมเนียม การให ชวยเหลือ หรือ
ยกเลิก ขอกําหนดที่จะตองมีใบอนุญาตตางๆ ที่ไมถูกตองตรงตาม
กระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิกหรือลดขอกําหนด
ทางกฎหมาย หรือการใหหรือชวยเหลือในการเขาถึงเจาหนาที่ของรัฐ)
หมายถึง การใหทรัพยสิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชนอื่นใด เพื่อเปนการ
ชวยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชนอื่นใด แกพรรคการเมือง
นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของทางการเมือง ตลอดจน
กิจกรรมทางการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

2. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
1.

แนวทางการดําเนินดานธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางและเจตนารมณที่จะกํากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความยั่งยืน และรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและสังคม เปดโอกาสใหผูมีสวน
ไดสวนเสียแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ เพื่อเปนกลไกและกระบวนการที่จะดูแลใหมีการดําเนินการอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได และสงผลใหบริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มคุณคา
ใหกับผูถือหุนในระยะยาวอีกดวย คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีแนวทางที่กําหนดไว นําไปสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล
อยางแทจริง ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฏหมาย ขอบังคับ และกฏระเบียบที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
(2) ปฏิบัติตามนโยบาย “การกํากับดูแลกิจการที่ด”ี และ “คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัท
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(3) มุง มั่น ที่จ ะประกอบธุร กิจ และบริห ารงานดว ยความซื่อ สั ต ย โปร ง ใส และเป น ธรรม ภายใตก รอบของ
กฎหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในประโยชนสูงสุดตอบริษัท พนักงาน และผูถือหุน พรอมดูแลมิใหเกิด
ปญหาความขัดแยงในผลประโยชนตางๆ
(4) คํานึงถึงสิทธิและปฏิบัตติ อผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย
(5) ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกที่ดี
(6) คํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรดวยความเสมอภาคและเปนธรรมทาง
สังคม ตอผูมีสวนไดเสียและสังคม
(7) ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียและสังคม
(8) สรางระบบงานที่เขมแข็ง เพื่อปองกันการทุจริต ผานระบบตรวจสอบภายใน
(9) กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั่วทั้งองคกร มีสวนรวมในการตอตานทุจริต รายงานความ
ขัดแยงทางผลประโยชน การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(10) เป ด โอกาสให ผู มี ส ว นได เ สี ย มี ช อ งทางการร อ งเรี ย นและรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และมี ม าตรการคุ ม ครอง
ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส
2.

นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

คณะกรรมการบริษัท มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยาง
และขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัทเครงครัด
เพื่อมั่นใจวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรกําหนดนโยบายตอตานทุจริตกับทุกกิจกรรม ดังนี้
นโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นถือเปนสวนเพิ่มเติมของคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณและความมุงมั่นของบริษัทในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
1.2 เพื่อเปนการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑตางๆ ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานทุกคน ไดรับทราบและถือปฏิบัติในการตอตานและปองกัน การทุจริตและคอรรัปชั่นกับ
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจอยางเครงครัด
1.3 เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นตอลูกคา คูคา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
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2. คํานิยาม
การทุจริตและคอรรัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญาวาจะให
มอบให ใหคํามั่น เรียกรอง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน บริการ หรือประโยชนอื่นใด ที่ไมเหมาะสมกับเจาหนาที่ของ
รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาว
กระทํา หรือละเวนการปฎิบัติหนาที่ อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซ่ืง ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ
หรือเพื่ อเอื้อ ประโยชน ให กับตนเอง ครอบครัว และพวกพ อง เวน แต เปน กรณีที่กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ
ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือธรรมเนียมปฎิบัติทางการคาใหกระทําได
3. ขอบเขต
3.1 นโยบายนี้ใชบังคับกับพนักงานทุกคน ซึ่งครอบคลุมตั้งแตกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุก
คน ตองปฏิบัติตาม รวมทั้งนโยบายอื่นที่เกี่ยวของกับ คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ดวย
3.2 บริษัทคาดหวังวาลูกคา คูคา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทจะรวมถือ
ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
4. หนาที่และความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่
สนับสนุนการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและ
ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นและปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวา
กระบวนการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามมาตรฐานสากล
4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงดานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น ในกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจ และกํากับดูแลเพื่อกําหนดมาตรการปองกัน หรือ
ลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล
4.4 ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
กําหนดใหมีระบบการสงเสริมและการสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสาร
ไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝายนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ
กฎหมาย
4.5 ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฏหมาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบ
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4.6

การควบคุ ม ที่ เ หมาะสม เพี ย งพอ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การต อ ความเสี่ ย งด า น
คอรรัปชั่น และใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
พนักงานทุกคน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นอยางเครงครัด

5. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
5.1 หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท (รวมถึงบริษัทอื่นที่บริษัท มีอํานาจควบคุมหุนสวนทาง
ธุรกิจและบุคคลที่อาจถือไดวาเปนตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท) ดําเนินการหรือยอมรับหรือใหการ
สนับสนุนการทุจริตและคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม
5.2 การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน
คูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม ระเบียบ คูมือปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกําหนดขึ้นตอไป
5.3 นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่
อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5.4 กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดการทุจริตและคอรรัปชั่นทั่วทั้งองคกรเปนประจําทุกป
5.5 เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการเรื่องความเสี่ยงกับการทุจริตและคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหาร
และ พนักงาน ทุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้
x การรับ/ มอบ สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด การเลี้ยงรับรองและคาใชจาย
(1) หามมิใหผูบริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเรี่ยไรของขวัญ เชน การเลี้ยงรับรอง การให
บริการ การสนับสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวัลจากคูคาและเจาหนี้ที่ทําธุรกิจกับบริษัท
(2) เพื่อปองกันการปฏิบัติงานที่ไมเปนธรรมและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง
หามรับสิ่งของหรือผลประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหนาที่หรือธุรกิจเกี่ยวของกับองคกร
บริ ษัทไมมีน โยบายให ผู บ ริหารและพนักงานยอมรั บของขวัญของรางวัลและการเลี้ ย ง
รับรองใดๆ ที่ใหโดยคูคา ที่เกินกวาความเอื้อเฟอตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
โดยทั่วไป ผูบริหารและพนักงานที่ไดรับตองสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรและสามารถ
เปดเผยไดโดยไมทําความลําบากใจใดๆใหกับบริษัท และใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อ
รับทราบและกรณีที่ไดรับของขวั ญหรือของรางวัลใดๆ ใหนําสงตอใหกับฝายบุคคลเพื่อ
นํ า เข าส ว นกลาง ตามที่ บ ริ ษั ท ประกาศไว เ ป นประจํา ทุ ก ป โดยบริ ษั ท จะได นํ าสิ่ ง ของ
เหลานั้นไปดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
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(3) การให/ มอบ สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ใหกับ คูคา หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของทางธุรกิจที่เปนไปตามเทศกาล หรือเหตุการณที่เหมาะสม อาทิเชน วันขึ้นปใหม
การไปแสดงความยินดีในโอกาสตางๆกับคูคาหรือผูเกี่ยวของ การนัดหมายประชุมและ
เลี้ยงรับรองใหเปนไปตามความเหมาะสมวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป สามารถอธิบายไดและเขาใจ
ไดวาเปนไปตามปกติของธุร กิจทั่วไปที่ถือปฏิบัติ และ/หรือตามคูมือระเบียบอนุมัติของ
บริษัทที่กําหนดไว
x เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือ เงินสนับสนุน
การใหหรือรับเงินบริจาค หรือ เงินสนับสนุน ตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย
โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน
x สินบนและสิ่งจูงใจ
บริษัทมีนโยบายหามผูบริหารและพนักงานใหหรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจในการดําเนินธุรกิจไมวา
รูปแบบใดทุกชนิดและหามมอบหมายใหผูอื่น ให หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง เพื่อให
ไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนดานการเงินตางๆ และหามไมให
ใหสินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางออมกับคูคา คูสัญญา หนวยงานภาครัฐ นักการเมืองหรือ
หนวยงานที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัท เพื่อใหเอื้อประโยชนแกบริษัท ซึ่งเปนการดําเนิ นการที่ขัดตอ
หลักจริยธรรมและตองมีความผิดทางกฏหมาย
x นโยบายใหการชวยเหลือทางการเมือง
บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามกฎหมาย แต พึ ง ตระหนั ก ที่ จ ะไม ดํ า เนิ น การ หรื อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมใด ๆ รวมถึ ง การนํ า
ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไปใชเพื่อดําเนินการ หรือกิจกรรมทางการเมือง อัน
จะทํ า ให ก ลุ ม บริ ษั ท ฯ สู ญ เสี ย ความเป น กลางหรื อ ได รั บ ความเสี ย หายจากการเข า ไปมี ส ว น
เกี่ยวของและการใหความชวยเหลือทางการเมือง

3. จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท
บริษัทมุงหวังให กรรมการ กรรมการชุดยอย ผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบจรรยาบรรณ ดํารงตน หรือปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืนของ
บริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียดังนี้
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1.

การปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับบริษัท
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

2.

ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายตางๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับ ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายที่
เกี่ยวของ
(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลกิจการที่บริษัท
กําหนดขึ้น และรายงานขอมูลเกี่ยวกับการฝาฝน การไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมาย
ตอหนวยงานนั้นๆ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียทานนั้น
ตองออกจากหองประชุมและงดการมีสวนรวมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกลาว
หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตน เพื่อความโปรงใสในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพดังนี้
(1) ไมนําขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแกตนหรือผูอื่นโดยมิชอบ
(2) ไมใชความลับขององคกรในทางที่ผิด และไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับขององคกร แมพนสภาพ
หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ขององคกรไปแลว
(3) ไมหาประโยชนสวนตัว จากการเปนกรรมการ
(4) ไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง
(5) ไมรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดอันเปนการขัดตอประโยชนขององคกร
รักษาขอมูลที่เปนความลับขององคกร ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรหรือผูมีสวนไดเสีย ยกเวนกรณีที่เปนไปตามกฏหมาย
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ ผูบริหาร คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การไดมาหรือการจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2547

ความขัดแยงทางผลประโยชน และการรักษาขอมูลอันเปนความลับ
2.1

ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทมีน โยบายมิ ให กรรมการ ผู บ ริห าร และพนักงานใชโ อกาสจากการเป นกรรมการ ผูบ ริหารและ
พนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน สวนตนและ/หรือผูเกี่ยวของ จึงกําหนดขอควรปฏิบัติไว ดังตอไปนี้
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(1) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองและ/หรือผูที่เกี่ยวของที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท
(2) ไมใหนําขอมูลภายในซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอนักลงทุนใชในการตัดสินใจในการลงทุนไมวาจะเปน
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือขอมูลอื่นๆ ไปใชในการซื้อหรือขายหุนของ
บริษัท โดยขอมูลนั้นยังมิไดเปดเผยในตลาดหลักทรัพยฯ
(3) กรณีที่จําเปนตองทํารายการนั้นเพื่อประโยชนของบริษัท ใหทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอกที่มีขอตกลงทางการคาที่ป ราศจากอิทธิพลในการที่เปน กรรมการ ผูบริห ารหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวของ และตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเรื่อง
การเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง
(4) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในองคกรอื่น
การดํารงตําแหนงนั้นตองไมขัดตอผลประโยชนของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัท
(5) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conficts of Interest)
ระหวางผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงอื่น ซึ่งใชเปนแนวปฏิบัติอยาง
ชัดเจน และเชื่อมั่นไดวาการเขาทํารายการดังกลาวมีความเปนธรรม โปรงใส สมเหตุสมผล และ
เปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งจัดใหมีแบบรายงานการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะ
เปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของบริษัท ไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการ
(6) บุคคลที่ดําเนินการใดๆ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมวาทางตรงหรือทางออม
จะตองมีหนาที่ในการรายงานการมีสวนไดเสียดังนี้
x กรรมการ และผูบริหาร จะตองมีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียทันที ที่มีรายการเกิดขึ้ น และ
เพื่อมั่นใจไดวา บริษัทมีการตรวจสอบเปนประจํา จึงกําหนดให เลขานุการบริษัท มีห นาที่
สํารวจรายการที่มีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป และรายงานประธานกรรมการ และ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละครั้ง
x เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงกําหนดใหผูจัดการฝาย ลงมาจนถึง
พนักงาน ที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียทันทีที่มีรายการ
เกิดขึ้น และหรือรายงานการมีส วนไดเสี ยเป นประจําทุกสิ้ นป โดยมอบหมายใหเลขานุการ
บริษัท ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในคณะทํางานในหนวยงานการกํากับดูแลกิจ การ มีหนาที่สํารวจและ
รายงานตอผูบริหารสูงสุดในหนวยงานการกํากับดูแลกิจการ
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(7)

2.2

3.

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการ
และผู บ ริ ห ารที่ มี ห น า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ตามข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
(8) ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่ รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญ
ที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัท ในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัท จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน หรือขอมูลภายในนั้นจะ
เปดเผยตอสาธารณชน
(9) เพื่อประโยชนในการติดตามดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัท หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการบริหาร จัดการของบริษัท ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย โดย
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการรายงานขอมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส และ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
(10) ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวของ เขาไปมีสวนรวมหรือถือหุนในกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท ใหดําเนินการดังนี้
x กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวของ จะตองแจงใหคณะกรรมการบริษัท ทราบเปนลาย
ลักษณอักษร
การใชขอมูลภายใน
(1) หามใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน
สวนตน เพื่อผูอื่น หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
(2) หามใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแก
บุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท
(3) หามใชทรัพยสินของบริษัท เพื่อประโยชนสวนตน และ/หรือผูที่เกี่ยวของ
(4) หามใชขอมูลของบริษัท ไปใชอางอิงกับบุคคลภายนอก เพื่อสรางประโยชนสวนตัว และ/ หรือ
ผูที่เกี่ยวของ
(5) หามเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลัง
พนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทไปแลว

ความรับผิดชอบตอทรัพยสินของบริษัท

บริ ษั ท ส ง เสริ ม ให ผู บ ริ ห าร พนั ก งาน ใช ท รั พ ยากรและทรั พ ย สิ น ของบริ ษั ท อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันและใหบริการที่ดีแกคูคา โดยกําหนดเปนแนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน ดังนี้
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x ใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัท อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
x ชวยกันดูแลมิใหทรัพยสินของบริษัท เสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ
3.1 การจัดทําเอกสาร
(1) ตองจัดทําเอกสารตางๆ ดวยความสุจริต รอบคอบ และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(2) หามมิใหปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท
3.2 การใชคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหถือเปนทรัพยสิน
ของบริษัท ผูบริหารและพนักงานไมควรใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน
สวนตัว
(2) หามผูบริหารและพนักงานเปดเผยขอมูลทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงขอมูลที่บริษัทซื้อมาและไมอยู
ในระบบขอมูลของบริษัท หรือคัดลอกขอมูลใสในสื่อบันทึกขอมูลสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา
(3) หามผูบริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา ลบทิ้ง หรือทําลาย ขอมูลของบริษัท โดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา
(4) หามผูบริหารและพนักงาน นําซอฟตแวรที่ผิดกฏหมายมาใช และหามคัดลอกซอฟตแวรลิขสิทธิ์
ดวยเหตุผลใดๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัทผูผลิตซอฟตแวรนั้นๆ
(5) หามผูบริหารและพนักงานปรับแตงอุปกรณฮารด แวรหรื อติดตั้งอุป กรณใดๆ ที่นอกเหนือจาก
อุปกรณมาตรฐานที่บริษัทติดตั้งไดนอกจากไดรับอนุญาตเปนกรณีไป
(6) หามผูบริหารและพนักงานใชอีเมลของบริษัท ในการสงตอขอความที่กลาวราย ทําใหเสื่อมเสีย
หรือขอความที่หยาบคาย ลามก ขมขู กอกวน หรือสรางความรําคาญใหกับผูอื่น
(7) ผูบริหารและพนักงาน ควรใชอินเตอรเน็ตในการแสวงหาขอมูลและความรูที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานและจะตองหลีกเลี่ยงเว็บไซตที่ผิดกฏหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
(8) ผูบริหารและพนักงานควรใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณสื่อสารอื่นๆที่บริษัทจัดให
เชน โทรศัพท โทรสาร โทรศัพทมือถือ อยางมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชนของ
บริษัทเปนหลัก
(9) หามผูบริหารและพนักงานที่ลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่น
จัดทําขึ้น หรือไมไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ
(10) หามผูบริหารและพนักงานที่ลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่น
จัดทําขึ้นหรือไมไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น
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(11) บริ ษั ทหรื อหน ว ยงานที่ได รับ มอบหมาย โดยบริษั ท ขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการตรวจสอบการใช งาน
ทรัพยสินภายใตระบบสารสนเทศของบริษัทตามความเหมาะสม

4. จรรยาบรรณตอผูมีสวนไดเสีย
1.

การปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสามารถในการเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืนขององคกร ภายใตนโยบาย
ความรับผิดชอบตอสังคม เนนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดเสียอยางสมดุล และสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุ ขและยั่งยืน ทั้งสามดาน คือ บุคคลากร องคกร และสังคม
โดยความมุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจดวยความสุจริต เปนธรรมและโปรงใส ตอตานทุจริต ปฏิบัติตามกฏหมาย และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของอยางครบถวน และคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรตอผูมีสวนได สวนเสียของ
บริษัท ตลอดจนการดูแลการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดผลกระทบตอผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุม ควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและทองถิ่นใหเขมแข็ง
2.

นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน

บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ บริษัทมีหนาที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้
2.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต ภายใตการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล
บนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อวาเพียงพอ ถูกตอง ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม และทําโดยสุจริตเพื่อ
ประโยชน สูงสุดของบริษัท มีจุ ดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม ไมกระทําการโดยมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท
2.2 ปฏิบัติตามกฏหมาย วัตถุประสงคขอบังคับของบริษัท มติกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน ทั้งผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
2.3 จัดการดูแลมิใหสินทรัพยของบริษัท เสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ จัดใหมีระบบควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
2.4 เปดโอกาสใหผูถือหุนเขามามีสวนในการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ภายใต
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
หนา 18

GJS

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

จรรยาบรรณธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)

2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

3.

รายงานสถานภาพของบริษัทอยางสม่ําเสมอ ครบถวนตามความเปนจริงและทันตอสถาณการณ อยางเทา
เทียมตอสาธารณะ
แจงขอมูล ขาวสารและสารสนเทศของบริษัทที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและเพียงพอตอการตัดสินใจแกผูถือ
หุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
ดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูที่เกี่ยวของโดยใหขอมูล
ใดๆของบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ เปดเผยขอมูลลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก และ/หรือ
ดําเนินการใดๆในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
จัดใหมีชองทางของการแจงเบาะแสการกระทําที่ไมสุจริตหรือขอรองเรียนตางๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซด
ไปรษณีย และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอรองเรียน การคุมครองผูรองเรียน รวมถึงแจง
ผลการดําเนินการตอผูรองเรียนอยางเปนระบบและยุติธรรม
จัดใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลหลากหลายชองทาง รวมทั้ งจัดทําเว็ปไซดของบริษัทใหผูถือหุนสามารถ
เข า ถึ ง ข อ มู ล ได โ ดยสะดวก และจั ด ทํ า ข อ มู ล ด ว ยภาษาที่ เ ข า ใจง า ยทั้ ง ในรู ป แบบทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน
3.1

3.2

บริ ษั ท มี ม าตรการคุ ม ครองพนั ก งานที่ ใ ห ข อ มู ล กั บ ทางการกรณี มี ก ารทํ า ผิ ด กฏหมาย หรื อ ผิ ด
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ จะไดรับความคุมครอง บริษัทไมสามารถปฏิบัติโดยไม
เปนธรรม ไมวาจะเปนการเปลี่ ยนตําแหนง ลั กษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน ขมขู รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เลิกจาง (ม.89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงเบาะแสเกี่ ยวกับการทําผิดกฏหมายหรือ
การผิดจรรยาบรรณ
บริษัทตระหนักวา พนักงาน เปนปจจัยสําคัญในการสรางผลิตภัณฑคุณภาพแกบริษัท จึงใหความสําคัญใน
ในการปฏิบัตติ อพนักงานอยางเปนธรรม โดยยึดหลักความเทาเทียมและเสมอภาค ทั้งในเรื่องการจางงาน
ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อใหพนักงาน
เปนผูมีความสามารถและเปนคนดีของสังคมดวย บริษัทจึงไดกําหนดหลักการปฏิบัติตอพนักงาน ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
(2) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
(3) จัดเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงานและใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)

(15)

4.

ดูแลรักษาสภาพแวดล อม และจั ดระบบการทํางานให พนั กงานมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน รวมถึงสุขอนามัยที่ดี
ให ค วามสํ า คั ญ กับ การพั ฒ นาพนั ก งานเพื่ อฝ ก ทัก ษะและเพิ่ ม พูน ศั ก ยภาพ โดยเป ดโอกาสให
พนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
แตงตั้ง โยกยาย ใหรางวัลและลงโทษพนักงาน ดวยความสุจริตและตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานและสถานภาพของบริษัทใหพนักงานทราบอยางสม่ําเสมอ
รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของ
พนักงานหรือคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
สรางจิตสํานึกที่ดีใหพนักงานรูจักการเปนผูให และเปนพลเมืองดีของสังคม
จัดใหมีชองทางใหพนักงานสามารถรองเรียน ในกรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือแจงเบาะแส
เกี่ยวกับเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฏหมาย และมีกระบวนการแกไข รวมถึงมาตรการคุมครอง
พนักงานผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม
บริษัทและตัวแทนองคกรตองสนับสนุนการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงานดวยความเปนกลาง
สงเสริมการมีส วนรวมของพนักงานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
ขอตกลงตางๆเพื่อประโยชนแกทุกฝายและสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ภายใต
วัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองคกร
สงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซึ่งเปนประโยชนตอองคกรและสังคม
เพื่ อ สร า งการมี ส ว นร ว มและความผู ก พั น ต อ องค ก ร ตามความเหมาะสมและดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผูบังคับบัญชา

นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา

บริษัทใหความสําคัญตอการสรางคุณคาและการเติบโตไปพรอมกับลูกคา ตลอดจนเปนที่ไววางใจของลูกคา ซึ่งเปน
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติตอลูกคาดวยความจริงใจและสุภาพออนนอม และมีเจตจํานงที่จะ
แสวงหาวิ ธีการที่จ ะสนองความตองการของลู กค าให มีประสิ ท ธิภ าพยิ่ ง ขึ้น โดยกําหนดเปนนโยบายและข อปฏิ บั ติไ ว
ดังตอไปนี้
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.

ผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ และสงมอบสินคาที่ผานการรับรองคุณภาพและไดมาตรฐานตรงตามขอตกลงกับ
ลูกคาในราคาที่เปนธรรม
ใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําที่ถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณ ตอลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคา
และการบริการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบ
แจงใหลูกคาทราบ เพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
ปฏิบัติตอลูกคาดวยความสุภาพและเปนที่วางใจของลูกคา
มีระบบการจัดเก็บขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกคา ไมสงตอขอมูลโดย
ไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปใชประโยชนของตนเอง และ/หรือผูเกี่ยวของ
โดยมิชอบ
รับประกันสินคา ภายใตเงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
ใหมีระบบ/กระบวนการ ที่ใหลูกคารองเรีย นเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคาและ
บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการสงมอบ และการดําเนินการอยางถึงที่สุด รวดเร็วที่สุด
ริเริ่มสนับสนุนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของลูกคา
มุงเนนการพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ การใชบรรจุภัณฑ และการขนสงสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สรางชองทางในการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการพัฒนาผลิตภัณฑใหลูกคาทราบอยางตอเนื่อง

นโยบายการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะใหการปฏิบัติตอคูคา รวมถึงเจาหนี้อยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบริษัทและตั้งอยูบนพื้นฐานที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
5.1 บริษัทเปดโอกาสในการทําธุรกิจใหกับทุกคูคา และพิจารณาคัดเลือกคูคาตั้งอยูบนพื้นฐานความเสมอภาค
และเปนธรรม
5.2 ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคาที่ถูกตอง ไมสนับสนุนสินคาหรือการ
กระทําอันเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
5.3 การรับ/ใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด หามมิใหผูบริหารและพนักงานให/รับผลประโยชน หรือสิ่งจูงใจใน
รูปใดๆทั้งสิ้น ตอบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจใหปฏิบัติในทางที่มิชอบ และกอใหเกิดความขัดแยง ทั้งนี้
ใหเปนไปตามหมวด 2. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอ 2. นโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น
(Anti-Corruption Policy)
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5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
6.

กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผย
รายละเอียดตอคูคาและรวมแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว หามาตรการปองกันและใหโอกาสเทา
เทียมกันในการคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติเปนสําคัญ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ตกลงกันไวกับคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด
กรณีที่ไมสามารปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางแกไข
ใหโอกาสคูคาที่ดําเนินธุรกิจถูกตองตามกฏหมาย ปฏิบั ติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม
สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของคูคา และเปดโอกาสใหคูคาเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบแหงกฏหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการ
คา ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคา ดวยวิธีฉอฉล ดังตอไปนี้
6.1 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี สงเสริมการคาเสรี และไมใชวิธีทุมตลาด
6.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การให
สินบน หรือ วาจางพนักงานของบริษัทคูแขงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนความลับของบริษัทคูแขง
6.3 ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางราย
6.4 ไมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติรวมกันเพื่อกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไมเปนธรรมตอลูกคา
6.5 ไมละเมิดและปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด
7.

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่ดี ภายใตแนวปฏิบัติที่
สงเสริมใหบริษัทมีกระบวนการที่เปนมิตรตอพนักงานและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
7.1 ปฏิบัติตามกฏหมาย และขอบังคับตางๆ ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
7.2 ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO 14001
7.3 สงเสริมและสนับสนุนในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีมาตรการประหยัดพลังงาน
และสงเสริมกระบวนการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม(recycle) ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ
7.4 จัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนใหเกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานอยางเหมาะสม
เชน การมีระบบปองกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ทํางานใหสะอาดและถูก
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7.5

7.6
8.

สุขลั กษณะ เพื่อให บุคลากรตลอดจนผูเขามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและ
โรคภัยตางๆ
กําหนดใหผูบริหารและพนักงานตองเอาใจใสอยางจริงจังตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพดาน
ความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสิ่งแวดล อม ปฏิบั ติงานดว ยจิตสํ านึกถึงความปลอดภัยและคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมตลอดเวลา
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของการดําเนินงานของบริษัท และสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใหพนักงานและผูเกี่ยวของรับทราบอยางตอเนื่อง

ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะใหมีการอยูรวมกันกับชุมชนและสังคมอยางมีความสุขภายใตการชวยเหลือดูแลกันและมี
สวนรวมพัฒนาเพื่อชุมชนเขมแข็งอยูไดดวยตนเอง อีกทั้งมุงเนนกระบวนการทํางานกับชุมชนและสงเสริมกิจกรรมตางๆของ
ชุมชนทั้งไกลและใกลตามนโยบายของบริษัทสอดคลองกับทิศทางการพัฒ นาของภาครั ฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจชองชุมชนอยางยั่งยืน
8.1 บริษัทจะดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คํานึงถึงประโยชนและความยั่งยืนของชุมชนและสังคมเปนสําคัญ
8.2 บริษัทจะสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานภาคสังคมในการรวมประชุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนอยางสม่ําเสมอ
8.3 บริษัทกําหนดใหมีการวางแผนและมาตรการปองกัน/แกไขเมื่อเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัท
8.4 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมโดยการมีสวนรวมของพนักงานและสงเสริมใหพนักงานรวมปฏิบัติ
ตนเปนพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา
8.5 บริษัทมุงเนนที่จะพัฒนาความรูและการศึกษาของเยาวชนไทยตามศักยภาพที่มีอยูของบริษัท
8.6 รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน และ
สุขลักษณะของเยาวชนและผูดอยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดลอมของชุมชน
8.7 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
8.8 สงเสริมการดําเนินงานเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจชุมชนทองถิ่น และใหโอกาสในการเปนคูคากับ
บริษัท
8.9 สรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุนในการจางงาน และผลิตภัณฑของ
ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มุงเนนใหชุมชนมีความรูเพื่อการประกอบอาชีพและสามารถนําเอา
ความรูไปสรางหรือสงเสริมครอบครัวและชุมชนใหมีรายไดเพิ่มและสามารถอยูไดดวยตนเอง
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8.10 สื่อสารกับชุมชนและสั งคมอยา งสม่ํา เสมอและมีความโปรงใส ตลอดจนเผยแพรและรายงานผลการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทราบ

5. จรรยาบรรณพนักงาน
บริษัทมุงเนนการพัฒนาศักยภาพพนักงานสูความเปนพลเมืองดีของสังคม เพื่อสงเสริมและพั ฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมสวนบุคคล (Individual Social Responsibility : ISR) เนนใหพนักงานเปนศูนยกลาง เพื่อ
สงเสริมตามแนวคิด ผูกมิตร เกงคิด เกงคน เกงงาน และสามารถขยายผลไปสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ โดยมี
แนวทางดังตอไปนี้
1.

การปฏิบัติตอตนเอง
1.1
1.2
1.3

2.

การปฏิบัติตอลูกคา ผูเกี่ยวของและสังคม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต รายงานตามความเปนจริง
เคารพและปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับของบริษัทอยางเครงครัด
ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต และไมใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนในทางมิชอบ

ปฏิบัติงานดวยความขยัน มีความตั้งใจ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสงมอบใหตรง
เวลาตามที่ลูกคาตองการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบดานความปลอดภัย ตลอดจนดูแลและรักษาสภาพแวดลอมใหปลอดภัย
ไมเปดเผยขอมูลของลูกคากอนไดรับอนุญาต
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับชุมชนและสังคม ตามที่บริษัทจัดขึ้น
มีสวนรวมในการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีทองถิ่น
เปนชองทางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคา ผูเกี่ยวของและสังคม เพื่อนํามาพั ฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท

การปฏิบัติระหวางพนักงาน
3.1
3.2
3.3

ไมชักจูงหรือชี้นําการตัดสินใจของเพื่อนรวมงานในสิทธิเรื่องการเมือง
มีน้ําใจกับเพื่อนรวมงาน ชวยเหลือการงานอื่นๆตามความเหมาะสม
ใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพและเหมาะสม
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4.

การปฏิบัติตอองคกร
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
5.

ทํางานดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ
การใชทรัพยสินและสวัสดิการตางๆขององคกรอยางรูคุณคา
เมื่อพบเห็นเหตุการณทุจริต ประพฤติมิชอบ คอรรัปชั่น หรือเหตุการณที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
องคกร ตองรายงานทันทีผานชองทางการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ (หมวดที่ 7 การแจงขอ
รองเรียนและขอเสนอแนะ) ที่บริษัทกําหนดไว
ตั้งใจเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองใหกาวหนา
ติดตามขาวสารของบริษัทเพื่อทราบและใชในการปฏิบัติหนาที่
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายตามที่บริษัทกําหนด

การใชสิทธิการทางเมือง

บริษัทถือวาพนักงานมีสิทธิ และหนาที่ ในระบอบประชาธิปไตยที่ จะเขาไปมีสวนรวมหรือ สนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองตาง ๆ ไดอยางอิสระเปนการสวนตัว โดยกระทํานอกเวลาทําการและ ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช
สนับสนุน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ

6. การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน
บริษัทกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ และ
ทําความเขาใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฉบับนี้อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติตาม
สมัครใจ และไมสามารถอางอิงวา ไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้น
ผูบริหารในองคกรทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน อยางจริงจัง
บริษัทไมพึงปรารถนาที่จะใหการกระทําใดๆ ที่ผิดกฏหมาย ขัดกับหลักจรรยาบรรณที่ดี หากกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณที่กําหนดไว จะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทําที่เชื่อไดวา
ผิดกฏหมาย กฏเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ บริษัทจะสงเรื่องใหเจาหนาที่ภาครัฐดําเนินการตอไปทันที
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 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
x 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 ที่ตั้ง : หนา บริเวณทางเขาของโรงงาน และ สํานักงานใหญ

x 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 เพื่อเปนแนวทางสู
การพัฒนาและสรางความยั่งยืนใหกับองคกร ดังนี้
2.1 ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม
2.2 ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่สอบสวนขอเท็จจริง เพื่อพิจารณาการ
รองเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวของออกเปนประเด็น ดานการบริหารการจัดการ ดานการพัฒนาความรู
การตรวจสอบขอเท็จจริง เปนตน
2.3 มาตรการดําเนินการ ผูรับขอรองเรียนนําเสนอกรรมการเพื่อสอบสวนขอเท็จจริง และกําหนดมาตรการ
ดําเนินการเพื่อระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับบริษัทหรือตามกฏหมาย
2.4 ใหสรุปการดําเนินการสอบสวนและการดําเนินการของขอรองเรียน ตอเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการ
บริษัทมีหนาที่นําสรุปรายงานดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัททราบ
2.5 ในกรณี ที่ผู รอ งเรีย นเปด เผยตนเอง ให เ ลขานุ การบริษั ท มีห นา ที่แ จง ให ผู ร องเรี ยนทราบในผลการ
ดําเนินการสอบสวนและการดําเนินการในขอรองเรียนนั้น
3.

บทลงโทษ

x กรณีผูบริหารและพนักงาน
เมื่อทราบเรื่องและสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนจนไดผลความผิดที่แทจริง บริษัทจะพิจารณาโทษตอ
ผูบริหารและพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้อยางจริงจัง โดยแจงไปยังผูบังคับบัญชาตามสายงานเปนผูพิจารณา
ความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระทําผิดหรือขัดตอหลักจรรยาบรรณ โดยผูบริหารและพนักงานของบริษัทที่
กระทําผิดหรือขัดตอหลักจรรยาบรรณ จะไดรับการพิจารณาลงโทษหนักเบาตามลักษณะของความผิดตามควรแกกรณีเปน
รายๆไป ซึ่งอาจเปนโทษสถานใดสถานหนึ่งหรือหลายสถานตามระเบียบขอบังคับพนักงานที่ไดระบุไว
x กรณีบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
เมื่อบริษัทสงเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการ มีการประชุมและตรวจสอบแลว จะสงไปดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฏหมายที่เกี่ยวของตอไป
4.

มาตรการคุมครองผูรองเรียน
4.1
4.2

บริษัทกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนตามหลักเกณฑดังนี้
ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย แตหากมีการ
เปดเผยตนเองก็จะทําใหองคกรสามารถรายงานความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ
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4.3

ผูรับขอรองเรียนจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ คํานึงถึงความปลอดภัย โดยไดกําหนดมาตรการ
คุมครองพนักงานที่รองเรียน และ/หรือผูที่ใหขอมูล และ/หรือความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เชนการเปลี่ยนตําแหนง ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่ง
พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง อันเนื่องมาจากสาเหตุการรองเรียน

8. วินัย
คณะกรรมการบริษัทถือวาจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เปนวินัยอยางหนึ่ง ซึ่งกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือเปนการทําผิดวินัย ตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงานบุคคล
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาที่ตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน โดยการกระทําตอไปนี้ถือเปนการผิดจริยธรรม
1. การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน
2. แนะนํา สงเสริม สนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางานใน
กรณีที่ตนทราบ
4. ขัดขวาง ไมใหความรวมมือ ตอการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง
5. การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูรองเรียน จากการรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติ
ในการทํางาน
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของ
บริ ษั ท ตลอดจนก ำกั บ ดู แ ลให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ำร บริ ห ำรงำนให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและมี
ประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำร ด้วยควำม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตำมหลักกำรข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร และควำม
มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2.

องค์ประกอบ
2.1

คณะกรรมกำรบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำร
ดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมำยถึง กรรมกำรภำยนอกซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหำร หรือ
พนักงำนประจำของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
บริษัท โดยจะเป็นกรรมกำรอิสระ หรือไม่อิสระ ก็ได้

2)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมำยถึง กรรมกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนประจำ มี
อำนำจในกำรจัดกำร และหรือมีอำนำจในกำรลงนำมผูกพันบริษัท กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร เป็น
ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ควำมเห็นด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรมเหล็กในเชิงลึก และวำงแผนกล
ยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เป็นผู้ที่มีควำม
รอบรู้ในด้ำนอุตสำหกรรมโดยรวม กำรเงิน กำรธนำคำร กำรบริหำรสินทรัพย์ กำรตรวจสอบ
กฎหมำย และควำมรู้ ท ำงธุ ร กิ จ ด้ ำ นอื่ น ๆ ท ำให้ ก ำรแสดงควำมคิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม ของ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยกำรพิจำรณำตัดสินใจของคณะกรรมกำรยึดถือ
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

2.2

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดและไม่น้อยกว่ำ 3 คน

2.3

กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร

2.4

กรรมกำรบริษัทต้องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำ นคุณวุฒิ เพศ อำยุ ทักษะวิชำชีพ และควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน (Board Diversity) โดยประกอบด้วยผู้มีควำมรู้ในธุรกิจของบริษัท อย่ำงน้อย 3 คน และด้ำน
บัญชีและกำรเงินอย่ำงน้อย 1 คน

2.5

ผู้เป็นกรรมกำรของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 88 ปำโซ่ ทำวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500 ประเทศไทย

Head Office

th

: 88 PASO Tower, 24 Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

สำนักงำนโรงงำน: นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทำงหลวง 331 ตำบลบ่อวิน อำเออศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย

Site Office

: Hemaraj Chonburi Industrial Estate, 358 Moo 6, Highway 331, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand

โทร 02-267-8222 แฟ็ กซ์ 02-267-9048-9

Tel: 02-267-8222 Fax: 02-267-9048-9
โทร 038-345-950 แฟ็ กซ์ 038-345-693

Tel: 038-345-950 Fax: 038-345-693

3.

คุณสมบัติ
3.1

กรรมกำรต้องเป็นบุคคลธรรมดำ และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1)

บรรลุนิติภำวะ

2)

ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

3)

ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดย
ทุจริต

4)

ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจำกรำขกำร หรือองค์กร หรือหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริต
ต่อหน้ำที่

3.2

กรรมกำรต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยขน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ และมีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศให้กับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงเต็มที่

3.3

กรรมกำรสำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมกำรควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ของประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

3.4

กรรมกำรต้องไม่เป็นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจ อย่ำงเดียวกัน และ
เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้นแต่เป็นกิจกำรที่บริษัท บริษทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องลงทุนอยู่
ด้วย หรือได้มีกำรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.5

กรรมการอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ
ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ทั้งนี้ คุณสมบัติควำมเป็นอิสระ
ของกรรมกำรมีดังต่อไปนี้
1)

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์)

2)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรือผู้มีอำนำจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้นกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี

3)

ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่
เป็นบิดำมำรดำคู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

4)

ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุม ในลักษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ และทำงธุรกิจกำรค้ำ ซึ่ง
เป็นไปตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
เว้นแต่จะได้พ้นกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
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5)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริ ษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อำนำจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

6)

ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

7)

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้

8)

สำมำรถทำหน้ำที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลมิให้เกิด
รำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสำมำรถเข้ำ
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้

อนึ่ง กำรกำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทดังกล่ำว ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมเคร่งครัดมำกกว่ำที่
กำหนดโดยสำนักงำน ก.ล.ต.
4.

การดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
4.1

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม

4.2

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำ
ผู้ใดจะออก ส่ วนในปี หลั งๆ ต่ อไปให้ กรรมกำรคนที่ อยู่ ในต ำแหน่ งนำนที่ สุ ด นั้ นเป็ นผู้ ออกจำกต ำแหน่ ง
กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

4.3

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตำมกฏหมำยกำหนดเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว
ถัดไป บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่
ตนแทน เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน คณะกรรมกำรไม่จำเป็นต้องสรรหำบุคคลเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนตำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง

4.4

กรรมกำรที่ประสงค์จะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลำออกต่อบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน กำร
ลำออกจะมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท

4.5

กำรพ้นจำกตำแหน่ง
กรรมกำร จะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1)

พ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทตำมวำระ

2)

ขำดคุณสมบัติ ในข้อ 3 และ ขำดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมตำมกฏหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจำกัด

3)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจำกตำแหน่ง

4)

ศำลมีคำสั่งให้ออก

5)

ตำย

6)

ลำออก

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
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5.

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
5.1

ดูแลและจัดกำรให้กำรดำเนินงำนของบริษัท เป็นไปตำมกฏหมำย วัตถุประสงค์ กฏระเบียบ นโยบำย
ต่ อ ต้ ำ นทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ตลอดจนมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และรั ก ษำ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐำนของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล
อย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ำย

5.2

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทำง และกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
กลยุทธ์เป็นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.3

พิจำรณำอนุมัติงบประมำณในกำรลงทุน และในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทประจำปี รวมทั้งดูแลกำรใช้
ทรัพยำกรของบริษัท

5.4

ก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรมี อ ำนำจที่ จ ะขำย หรื อ จ ำนองอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ใ ดๆของบริ ษั ท หรื อ ให้ เ ช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ใดๆของบริษัทกว่ำ 3 ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมควำม หรือยื่นฟ้องต่อศำล
หรือมอบข้อพิพำทใดๆให้อนุญำโตตุลำกำร ทั้งนี้ให้อยู่ภำยใต้บังคับกฏหมำยบริษัทมหำชนจำกัด

5.5

จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ภำยในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้น
ปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อมีควำมจำเป็น

5.6

ดูแลให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่ำงเหมำะสม

5.7

จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

5.8

จัดให้มีกำรทำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท เสนอต่อผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติงบดุล งบกระแสเงินสด
และบัญชีกำไรขำดทุน และคณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้ นก่อนนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.9

จัดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ
และยืนยันกำรตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รำยงำน

5.10

สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน

5.11

จัดตั้งให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย อำทิเช่น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมดูแล

5.12

จัดให้มีกำรกำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบ หรือ
กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ให้มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนจัดทำระบบควบคุมทำงกำรเงิน กำรดำเนินงำน และกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งควบคุม
และบริหำรควำมเสี่ยง

5.13

จัดกำรควบคุมให้ดูแลกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ให้เกิดควำมควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ โดยต้องคำนึงถึงคุณสมบัติตำมนิยำมที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
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6.

5.14

จัดให้มีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน
และกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีกำรบริหำร
จั ด กำรอย่ ำ งโปร่ ง ใส เปิ ด เผย ตรวจสอบได้ มี ค วำมเป็ น ธรรมกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ตลอดจนมี
ประสิทธิภ ำพต่อกิจกำร ซึ่งครอบคลุมกำรทำหน้ำ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และกำกั บดูแลกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่ำงจริงจังว่ำกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

5.15

คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจแต่งตั้งกรรมกำรของบริษัทเป็นคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อควบคุมกำร
บริหำรงำนของบริษัทในเรื่องที่เป็นสำระสำคัญ โดยคณะกรรมกำรบริหำรต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท

5.16

คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจแต่งตั้งกรรมกำรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บริหำรสูงสุด เพื่อจัดกำร
กิจกำรของบริษัทภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วอำจจะถูกถอดถอน
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรได้

5.17

กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำหำกมีส่วนได้เสียในสัญญำที่บริษัททำขึ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือ
โดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

การประชุมและองค์ประชุม
6.1

คณะกรรมกำรบริษัทควรจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
หรือท้องที่ใกล้เคียงแห่งใดก็ได้ โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษ
ตำมควำมจำเป็น

6.2

กรรมกำรอย่ำงน้อ ย 2 คนขึ้น ไป มีสิ ทธิร้ องขอให้เรี ยกประชุม ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรหรือ ผู้ที่ไ ด้รั บ
มอบหมำยจะต้องกำหนดวันประชุมภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอ

6.3

ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือ เลขำนุกำรบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุ วัน เวลำ สถำนที่ และ
ระเบียบวำระที่จะประชุมไปยังกรรมกำรทุกคนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม เว้นแต่ในกรณี
จำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวัน
ประชุมให้เร็วขึ้นกว่ำนั้นได้

6.4

ในกำรประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรจะทำหน้ำที่เป็นประธำนในกำรประชุม หำกในกำรประชุม
ครำวใดประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือก
กรรมกำรคนใดคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมแทน

6.5

กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.6

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่มำประชุม โดยกรรมกำรคนหนึ่งมี
เสียงหนี่งเสียงในกำรลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นกำรชี้ขำด

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
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7.

การรายงาน

คณะกรรมกำรบริษัทต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจำปี (56-2) ของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่กฏหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้กำหนด
8.

การประเมินคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษทั ควรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองอย่ำงน้อยปีละครั้ง และสรุปผลนำเสนอกลับมำยังฝ่ำย
เลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมินและสรุปผลวิเครำะห์ เพื่อกำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของคณะกรรมกำรต่อไป
9.

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำร จะได้รับค่ำตอบแทนตำมที่ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำและได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 เป็นต้นไป

- ลายมือชือ่ -

(นำยชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉำย)
ประธำนกรรมกำรบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
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หน้ำ 6/6

GJS

Quality Steel by Quality People

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

ทะเบียนเลขที่ 0107538000401

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนด้านการกากับดูแลกิจการการสอบ
ทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส
1.

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1

1.2
1.3
2.

คุณสมบัติ
2.1
2.2

3.

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องประกอบด้วย
ผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทาหน้าที่สอบทานงบการเงินได้อย่างน้อย 1 ท่าน
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการอิส ระตามหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และข้อบังคับที่ ก.ล.ต. และตลาดหลั กทรัพ ย์ ฯ ก าหนด
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระ
สามารถปฏิบัติงานได้เพียงพอในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ดารงตาแหน่งตามวาระดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

4.

หน้าที่และความรับผิดชอบ
4.1

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
1)
2)
3)
4)

สำนักงำนใหญ่
Head Office
โรงงำน
Factory

:
:
:
:

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปีของบริษัทร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
งบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบ โดยคานึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไข
ข้อบกพร่องนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

88 ปำโซ่ ทำวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร (66) 02-267-8222 แฟ็ กซ์ (66) 02-267-9048-9
88 PASO Tower, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel: (66) 02-267-8222 Fax: (66) 02-267-9048-9
่
นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เลขที่ 358 หมู 6 ถนนทำงหลวง 331 ตำบลบ่อวิน อำเออศรี รำชำ ชลบุรี 20230 โทร (66) 038-345-950 แฟ็ กซ์ (66) 038-345-693
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

5)

6)
7)
8)
9)
10)
4.2

รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
1)
2)

3)

4.3

สอบทานหลักฐาน หรือไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการดาเนินการที่อาจมีผ ลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีข้อบกพร่อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการ
ดาเนินงาน หรือระบบการควบคุมภายใน และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
สอบทานมาตรฐานของบริษัทในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการกากับดูแลกิจการที่ดี
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติค่าจ้าง โบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดของบุค ลากร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีเพื่อให้การพิจารณาอยู่ในแนวทางเดียวกัน
สอบทานขอบเขตการตรวจสอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ร่ ว มกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ให้ มี ค วาม
สอดคล้องและการมีสนับสนุนร่วมกัน
สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้เป็นไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของบริษัท

ผู้สอบบัญชีภายนอก
1)

2)
3)
4)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)

พิจารณา ประเมินผล คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
ภาระงานของสานักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ เพื่อรับรอง
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจะคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น
การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือจากการตรวจสอบซึ่งมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันกระทบต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
เสนอแนะให้ถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
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5)

4.4

การปฏิบัติตามข้อกาหนดและกฎหมาย
1)
2)

4.5

พิจารณางานของสานักงานสอบบัญชีที่ได้รับการว่าจ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือ
การนาเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการดาเนินการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ หรือ
ยืน ยั นการให้ บริ ก ารเพื่อ บริษั ท (รวมถึ ง การแก้ปั ญ หากรณี ที่ มีค วามเห็น แตกต่ างของมติ ที่
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระหว่างฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี)
ตรวจสอบว่ า บริ ษั ท ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ หรื อ
กฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ

การบริหารความเสี่ยง
สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.6

ความรับผิดชอบอื่นๆ
ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4.7

การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในกรณี จ าเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษั ท ให้ มีก ารว่ า จ้า งหรื อ น า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท เว้นแต่การให้คาปรึกษาหรือการ
แก้ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะต้องเป็น ไป
ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการจัดการประชุม
เพิ่มเติมจากที่กาหนดได้ตามที่เห็นสมควร
ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบหรื อ เลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคาสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร (รวมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม) ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณีจาเป็น หรือรีบด่วนโดยการตัดสินใจของประธานกรรมการตรวจสอบ การประชุมสามารถแจ้ง
นัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยจานวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ตรวจสอบทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือจัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็นได้
กรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง เว้นแต่กรณีกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด
กรรมการตรวจสอบนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสี ยง และไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการแสดงความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าว ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง
เพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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5.6

เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดทารายงานการประชุม (รวมถึงระบุเนื้อหาและบุคคล
ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น) ซึ่งจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการ
ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดส่งรายงานการประชุมไปยังผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ภายนอก เพื่อยืนยันข้อมูลและแจ้งเรื่องที่อ ยู่ในความสนใจของคณะกรรมการตรวจสอบหรือควรได้รับ
ความสนใจเป็นพิเศษจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมจะจัดทาขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1

6.2

7.

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข กรณีที่มีการกระทาที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญทั้งในเรื่ องฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิ บั ติ ที่ ขั ด ต่อ กฎหมาย หรื อต่ อ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พย์ ฯ หรื อกฎระเบี ย บของ
หน่วยงานราชการ
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ หน้าที่หรือความเห็นต่างๆ ต่อการ
ดาเนิ นงานที่ไ ด้รั บรายงาน โดยเปิ ด เผยไว้ใ นรายงานประจ าปี ของบริษั ท ซึ่งรายงานดั งกล่า วลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะดาเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ กลไกที่ เหมาะสมอื่นๆ เพื่อใช้ผ ลการประเมิน ในการปรับ ปรุ งการปฏิบัติ งานให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่สูงขึ้น
การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.

อานาจอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอานาจหน้าที่
และหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีอานาจในการว่าจ้างหรือนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ
และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจาเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

การแก้ไขเพิ่มเติม กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2563 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- ลายมือชือ่ -

(นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต)
ประธานกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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GJS

Quality Steel by Quality People

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

ทะเบียนเลขที่ 0107538000401

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท รวมทั้งการทาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการทาหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษั ทกาหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่
มีคุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เข้ ารั บ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการและกรรมการผู้จั ด การใหญ่ ข องบริ ษั ท
ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทาหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนและดาเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกาหนด

2.

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
2.1

2.2

องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง
1)

ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน และไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ งหนึ่ งต้ อ งเป็ น
กรรมการอิ ส ระ และก าหนดให้ ป ระธานกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

2)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทาหน้าที่กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก

คุณสมบัติ
1)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัต ย์ สุจริต
มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

2)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 88 ปำโซ่ ทำวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500 ประเทศไทย

Head Office

th

: 88 PASO Tower, 24 Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

สำนักงำนโรงงำน: นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทำงหลวง 331 ตำบลบ่อวิน อำเออศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย

Site Office

: Hemaraj Chonburi Industrial Estate, 358 Moo 6, Highway 331, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand

โทร 02-267-8222 แฟ็ กซ์ 02-267-9048-9

Tel: 02-267-8222 Fax: 02-267-9048-9
โทร 038-345-950 แฟ็ กซ์ 038-345-693

Tel: 038-345-950 Fax: 038-345-693

3.

วาระการดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดารงตาแหน่งตาม
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

4.

การพ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ

5.

6.

4.1

พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ

4.2

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4.3

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตาแหน่ง

4.4

ตาย

4.5

ลาออก

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.1

กาหนดหลั กเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษัท คณะอนุ กรรมการชุ ดต่ างๆ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

5.2

พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
พิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

5.3

กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

5.4

กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในแต่ละปี

5.5

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท

5.6

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม
6.1

จานวนครั้งการประชุม
1)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและอาจจัด
ให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการเห็นสมควร

2)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ เป็น
กรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หรือ ประธาน
กรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจาเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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6.2

6.3

6.4

ผู้เข้าร่วมประชุม
1)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
และให้ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม

2)

ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม

การลงคะแนนเสียง
1)

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด

2)

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ

การรายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปี

7.

8.

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7.1

ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานผลการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผลการ
ประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ถัดไป

7.2

ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจาปีและ
แบบแสดงข้อมูลประจาปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดย
เปิดเผยรายละเอียดดังนี้
1)

จานวนครั้งในการประชุม

2)

จานวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

3)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และ
รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุ ให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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9.

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

(นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย)
ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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GJS

Quality Steel by Quality People

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน)
G J Steel Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107538000401

กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ดี แ ละบริห ารความเสี่ ยง (Corporate Governance Committee and Risk
Management Committee) ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้กากับดูแลการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ตามแนวทางก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ปี 2560 เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การปฏิ บัติ ต ามหมวด 3/1 แห่งพระราชบั ญ ญัติ ต ลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร และ
การกาหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
บริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนินไปโดยถูกต้อง โปร่งใส
และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้เสีย ซึ่งอาศัยพื้นฐานของการกากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good
Corporate Governance) เชื่อมโยงกับบริบทองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ให้มีกรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
คณะกรรมการกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดี แ ละบริ หารความเสี่ย ง จะปฏิ บัติ หน้ า ที่ใ นการทบทวนระบบและประเมิ น
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กาหนด และทาหน้าที่ในการเสนอแนวทางการปฏิบัติด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ รวมทั้งข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ เพื่อเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท จึงเห็นสมควรกาหนดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.

วัตถุประสงค์
1.1

เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการบริหารความเสี่ยง
โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงทั้งองค์กร

1.2

กาหนดและทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การรายงานความคืบหน้า
ของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะทางานบริหารความเสี่ยง
ตามระยะเวลาที่กาหนด

1.3

ส่งเสริมให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการ
ควบคุมภายใน และการกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสนับสนุนการสร้างสรรคุณค่าให้กับองค์กร

1.4

กาหนดและทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล
และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
กฏ ระเบียบ รวมทั้งข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ

1.5

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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2.

3.

1.6

สื่อสาร เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท ให้เกิดจิตสานึก และตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี

1.7

กากับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

องค์ประกอบ
2.1

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ ต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท

2.2

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทอย่างน้อยสาม
(3) คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และกาหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ

2.3

ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ทาหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

วาระการปฏิบัติงาน
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหาร
ความเสี่ยง ดารงตาแหน่งตามวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

4.

การพ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ

5.

4.1

พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ

4.2

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

4.3

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตาแหน่ง

4.4

ตาย

4.5

ลาออก

คุณสมบัติ
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1

เป็นกรรมการบริษัท

5.2

สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

5.3

กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

5.4

ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อสร้างเสริม
ให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)

หน้า 2/4

6.

7.

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
6.1

กาหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

6.2

ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และในทุกๆ
ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

6.3

รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.4

เสนอและทบทวนนโยบาย การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อ
คณะกรรมการบริษัท

6.5

พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนาเสนอหรือแนะนาต่อ
คณะกรรมการบริษัท

6.6

ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.7

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

6.8

รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

การประชุม
7.1

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง หรือ
ตามความจาเป็นและเหมาะสม

7.2

ในการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

7.3

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน
ที่ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถมอบหมายได้ ให้กรรมการที่เหลือ
เลือกคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน

7.4

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.5

การลงมติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
2 (สอง) คนเข้าประชุม ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

7.6

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง อาจปรึกษาที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่จาเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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8.

9.

การรายงาน
8.1

กาหนดให้รายงานการประเมินผลการควบคุมและกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกหก (6) เดือน

8.2

รายงานเรื่องอื่นๆ ต่อคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
เห็นสมควร

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

- ลายมือชื่อ นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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