แนวทางการกากับการดูแลกิ จการที่ดี
1.

สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักเสมอว่า สิง่ ทีจ่ ะทาให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจและมั ่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษทั ฯ คือ การมี
นโยบายหรือ การดาเนินการทีร่ กั ษาสิทธิพน้ื ฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั และความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ น
ธรรมตามทีก่ ฎหมายกาหนด และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิพน้ื ฐานตามกฎหมาย เช่น
(1) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรในรูปเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลอย่างระมัดระวังโดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทัง้ บริษัทร่วมทุน
รวมถึงการคาดการณ์ความจาเป็ นของเงินทุนทีจ่ ะรองรับการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
และผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีบ่ ริษทั ฯ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจึงอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ
(2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั สารสนเทศอย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยข้อมูลข่าวสาร
ทีไ่ ด้รบั จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการ
ออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สทิ ธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ต่างๆ รวมทัง้ การเลือกตัง้ คณะกรรมการบริษทั
อนึ่ ง หากหุ้น ของบริษัท ฯ ถู ก ถือ ผ่ า น CDP จะมีร ายชื่อ ปรากฏเป็ น ผู้ถือ หุ้น ของหุ้น ดังกล่ า ว ดัง นั น้ ตาม
กฎหมายไทย CDP จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ และมีสทิ ธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ CDP ได้แต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) เพื่อเก็บรักษาหุน้ ทีถ่ อื โดย CDP โดย Custodian ไทย
จะเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของ CDP เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ CDP จะมีคาสั ่งให้
Custodian ไทยแยกออกเสีย งลงคะแนนตามค าสั ่งที่ CDP ได้ร ับ มาจากนั ก ลงทุ น ที่ถือ หุ้น ของบริษัทฯ ผ่ า น CDP
อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ อื หุน้ รายใดทีถ่ อื หุน้ ผ่าน CDP ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใต้ช่อื ตนเอง ผูถ้ อื หุน้ รายดังกล่ าวต้องโอนหุน้ ของตนออกจากระบบของ CDP และทาการจดทะเบียนการโอนหุ้น
ดังกล่าวในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีโ่ อนหุน้ ออกจากระบบของ CDP จะไม่สามารถทาการซื้อขายหุน้
ในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ได้จนกว่าจะโอนหุน้ กลับเข้าไปฝากในระบบ CDP
บริษัทฯ มีนโยบายส่ งเสริมและอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทฯ จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จดั การ
ประชุมสาหรับผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษทั ฯ ได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม
ในกรณีผถู้ อื หุน้ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ ได้อานวยความสะดวกโดยจัดเตรียมหนังสือมอบ
ฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น สามารถเป็ นผู้กาหนดแนวทางในการลงคะแนนของตนได้ และสามารถมอบอานาจให้
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทีบ่ ริษทั เสนอชื่อไว้ เพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับการมอบฉันทะ โดยได้จดั หนังสือมอบฉันทะทัง้
3 รูปแบบตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้บนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณามอบฉันทะตามความเหมาะสม
ตลอดจนบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการมอบฉันทะด้วย

(3) สิทธิในการลงคะแนนในวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หนังสือมอบฉันทะตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์กาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ
ทัง้ หมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทัง้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งใน
หนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะต้องนามาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการ
เข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับของบริษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้
ยั ง สามารถเข้ า ดู ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม ของแต่ ล ะครั ง้ ได้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.sritranggroup.com และเว็บ ไซต์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์สิง คโปร์ www.sgx.com (SGXNET) เป็ น การล่ ว งหน้ า
อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึ่งทีใ่ ห้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลอย่างทัวถึ
่ งอีกทัง้ ได้มอบหมาย
ให้ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ CDP ในฐานะนายทะเบียนหุ้นเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อ มเอกสารประกอบให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 21 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น มีเ วลาพิจ ารณา
รายละเอียดของแต่ละวาระ และดาเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม และ
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระเลือกตัง้ กรรมการ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มผี ตู้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้
(4) สิทธิในการแสดงความเห็นและตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุม ตามระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องทีเ่ สนอ โดยประธานทีป่ ระชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มกี ารแสดงความเห็นและซักถาม
ในทีป่ ระชุม
ทัง้ นี้ ประธานกรรมการชุ ด ย่ อ ยทุ ก ชุ ด จะเข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น เพื่อ ตอบข้อ ซัก ถามที่ผู้ถือ หุ้น
นอกจากนี้ ยังมีผตู้ รวจสอบบัญชีภายนอก พร้อมทัง้ ทีป่ รึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบข้อซักถาม
ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย โดยบริษัทฯ ได้บนั ทึกประเด็น
คาถามคาตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รบั ทราบด้วย
การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีนโยบายการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่มไม่
ว่าจะเป็ นนักลงทุนสถาบัน ผูล้ งทุนต่างชาติ รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
2.

(1) บริษัทฯ ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไ ด้จดั ส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ทัง้ ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ ได้นาเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย (www.sritranggroup.com) และ SGXNET เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่ างละเอียด และสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะ
ได้ และบริษทั ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
นอกจากนัน้ มีการลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้าเพียงพอสาหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วม ก่อนเริม่
การประชุมทุกครัง้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิม่ วาระการประชุมที่มไิ ด้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่
2

จาเป็ น ประธานในทีป่ ระชุมจะชี้แจงวิธกี ารขัน้ ตอนลงคะแนนและนับคะแนนตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจน ในระหว่างการ
ประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่า
เทียมกัน และได้ตอบคาถามรวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่างๆ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ร้องขออย่างครบถ้วน และหลังจากวันประชุมบริษทั ฯ
จะจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
(2) บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 share 1 vote และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้
บัตรลงคะแนนเสียงสาหรับทุกระเบียบวาระ โดยบริษทั ฯ จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนาผล
คะแนนมารวมเพื่อแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดผลการ
ลงคะแนนทัง้ ส่วนทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ของแต่ละวาระ โดยแจกแจงเป็ นคะแนนและสัดส่วน
ร้อยละ ตลอดจนจัดเก็บบัตรลงคะแนนทีม่ กี ารลงชื่อของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบอานาจไว้ สาหรับวาระทีไ่ ม่เห็นด้วย เพื่อ
การตรวจสอบได้ในภายหลัง
(3) บริษทั ฯ ทาการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังการประชุมเสร็จสิน้ ตลอดจนได้ทาการเผยแพร่มติทป่ี ระชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยและตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิง คโปร์ พร้อ มทัง้ เผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ไว้บ นเว็บ ไซต์ข องบริษัท
www.sritranggroup.com
(4) บริษัทฯ มีนโยบายการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน และกาหนดให้บุคลากรทุก ระดับยึดถือปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัด โดยมีการประชาสัมพันธ์จากทางฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
(5) บริษัท ฯ ก าหนดให้ก รรมการผู้บ ริห าร และผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นมาตรา 89/1 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ต้อ งรายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ต่ อ สานั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตราดังกล่าว ใน
ระบบ Online โดยเลขานุการจะทราบ จากการรายงานผ่านระบบของ กลต.ของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อรวบรวมและ
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส
(6) บริษัทฯ จัดให้มนี โยบายแจ้งช่วงเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 30 วัน และ
หลังประกาศอย่างน้อย 24 ชัวโมง
่
ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัด
(7) บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ในครัง้ แรกสาหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ และในทุกๆ ครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงระหว่างดารงตาแหน่ ง ตลอดจน
กาหนดให้มกี ารรายงานเป็ นประจาทุกสิน้ ปี โดยให้เลขานุการบริษทั เป็ นผูเ้ ก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีการมีส่วน
ได้เสียทีร่ ายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(8) บริษทั ฯ มีการเปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม อย่างชัดเจน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มั ่นใจว่า
มีโครงสร้างการดาเนินงานทีม่ คี วามโปร่งใสและตรวจสอบได้
(9) บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผถู้ อื หุน้
โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีม่ สี าระสาคัญอย่างสม่าเสมอ
(10) บริษัทฯ ได้จดั ให้มชี ่องทางทีผ่ ู้ถอื หุน้ รายย่อย สามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางจากกรรมการอิสระใน
เรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็ นต้น นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุ การบริษัท และหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตาม E-Mail Address
ดังต่อไปนี้
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คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: auditcommittee@sritranggroup.com
เลขานุการบริษทั ฯ E-Mail Address: corporatesecretary@sritranggroup.com
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-Mail Address: ir@sritranggroup.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-4590

3.

บทบาทของผู้มสี ่วนได้เสีย
การเติบโตของบริษัทฯ มาจนถึงสถานะในปั จจุบนั เกิดจากความร่วมมือและการสนับสนุ นจากทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องด้วยดีเสมอ บริษัทฯ รับรู้และให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มสี ่วนได้เสีย
ภายในซึ่งได้แก่ บุคลากร พนักงาน และผูบ้ ริหาร ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ผู้
ร่วมค้า ทัง้ ในรูปของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทางด้านวัตถุดบิ จนถึงกลุ่มลูกค้าเมื่อผลิตเป็ นสินค้าสาเร็จรูป สถาบันการเงินต่างๆ ที่
ให้ความสนับสนุ น ตลอดจนถึงหน่ วยงานของรัฐบาลทีม่ กี ารติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชดิ และในท้ายทีส่ ุด คือ ผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความตระหนักดีทจ่ี ะต้องรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีก่ ล่าวมา คณะกรรมการบริษทั ได้
มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับผูม้ สี ่วนได้เสีย และได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา เช่น ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า นโยบายการรับ เรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยได้
กาหนดช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนพร้อมขัน้ ตอนการดาเนินงานและแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ เพื่อ
สร้างจิตสานึกทีด่ ี และค่านิยมทีถ่ ูกต้องในองค์กร
บริษทั ฯ มีความตระหนักถึงหลักการและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวกับหลักสิทธิมนุ ษยชน โดยได้กาหนดนโยบายเรื่อง
สิทธิมนุ ษยชนและการไม่เลือกปฏิบตั ิ ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในเรื่องสิทธิมนุ ษยชนและการปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมถึงการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้พนักงานทุกฝ่ ายถือปฏิบตั ริ ่วมกัน
บริษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ มุ่งมั ่นเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชี และการเงินทีม่ คี วาม
เชื่อ ถือ ได้ สร้า งความพึง พอใจสูง สุ ด ให้กับ ผู้ถือ หุ้น โดยค านึ ง ถึง การเจริญ เติบ โตของ บริษัท ฯ ในระยะยาว และ
ผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนื่อง
พนักงาน
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม จัดให้มสี ภาพแวดล้อมกับการทางานทีด่ ี ปลอดภัย
และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับผลการดาเนินงาน พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการทางาน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะให้กบั ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทาหน้าทีด่ ูแล แนะนา
แจ้งข่าวสารเกีย่ วกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทัง้ การป้ องกันอุบตั เิ หตุจากการ
ทางาน และสาระน่ ารู้เกี่ยวกับสุขภาพให้พนักงานรับทราบและนาไปปฏิบตั ิได้อย่ างถูกต้อง เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้
คานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทางานด้วยความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการส่งเสริมและ
อบรมให้ความรูเ้ รื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าทีเ่ ป็ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของพนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การจัดให้มีห้อ งสมุด ห้องกีฬาและสันทนาการ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีการจัดทาคู่มอื พนักงานและทาการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี งินกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนั กงานมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยาม
เกษียณอายุ และ/หรือ ออกจากงานเพื่อเป็ นสวัสดิการให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง โดยให้สทิ ธิพนักงานประจาสมัครเข้า
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เป็ นสมาชิกของกองทุนฯ ตามความสมัครใจ บริษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานสามารถเลือกนาส่งเงินสะสมขัน้ ต่าร้อยละ 3
และสูงสุดได้ถงึ ร้อยละ 15 โดยไม่จากัดอายุงาน และในส่วน ทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบ ตามช่วงอายุงานนัน้ บริษทั ฯ จะจ่าย
สมทบในอัตราทีแ่ ตกต่างกันตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการ
เป็ นพนักงาน หรือลาออกจากกองทุน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
คณะกรรมการได้กาหนดให้มนี โยบายป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน และได้มกี ารสื่อสารสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ทีถ่ ูกต้องในเรื่องการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมทัง้ ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก เพื่อ
สร้างจิตสานึกทีด่ ี ค่านิยมทีถ่ ูกต้องและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน โดยกาหนดให้มชี ่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อันอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ พร้อมทัง้
กาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีก่ ระทาไปโดยความสุจริต
ลูกค้า
บริษัท ฯ ใส่ ใ จและรับ ผิด ชอบต่ อ ลู ก ค้า โดยผลิต สิน ค้า ที่มีคุ ณ ภาพและมีม าตรฐาน ส่ ง มอบสิน ค้า ตาม
กาหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ แี ละยั ่งยืน โดยมีการกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ใิ ห้แก่พนักงานไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
คู่คา้
บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อ มีการคัดเลือกคู่ค้า และซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อตกลงต่อคู่คา้ เสมอ โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้
จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ทิ จ่ี ะส่งเสริมคู่คา้ ในการดาเนินธุรกิจ ให้มคี วามสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
และวิถกี ารดาเนินงานทางธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็ นโอกาสให้บริษทั ฯ และคู่คา้ ธุรกิจ มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและ
สิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างความเติบโตและยั ่งยืนไปด้วยกัน
คู่แข่ง
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุ นการแข่งขันที่ตงั ้ อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยจะไม่
กระทาการใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทาให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง
เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยมื เงิน และให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้
รวมทัง้ ยึดมั ่นในการปฏิบตั ติ ามกาหนดและเงือ่ นไขของสัญญาทีม่ ตี ่อเจ้าหน้าหนี้อย่างเคร่งครัด
หน่วยราชการและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯ ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในด้านต่างๆ ทัง้ สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน
การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทัง้ ประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชน รวมทัง้ ให้
ความสาคัญในเรื่องการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คานึงถึงทางเลือกใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มคี วามเสียหายต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพของประชาชนน้อย
ทีส่ ุด และให้การสนับสนุ นกิจกรรมชุมชนโดยรอบโรงงาน จัดให้มกี ารดูแลด้านความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการบริษทั ได้กากับดูแลให้มรี ะบบการบริหารจัดการทีส่ ามารถเชื่อมั ่นได้ว่าบริษทั ฯ ต้องไม่ทาผิด
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานทีก่ ากับดูแล และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จ ัดทารายงานความยั ่งยืนประจาปี เพื่อสื่อสารการดาเนินงานของบริษทั ฯ ใน
ประเด็นทีส่ าคัญให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียได้รบั ทราบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มชี ่องทางที่ผู้ถอื หุ้น หรือผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานและร้องเรียน
โดยตรงกับกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รบั รายงานเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ เพื่อทาการ
สอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยงั สามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุ การบริษทั
และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามช่องทางทีก่ ล่าวข้างต้น
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในการดูแลสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ
รวมถึง ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม จึง ได้ก าหนดแนวปฏิบ ัติต่ อ กลุ่ ม ผู้มีส่ ว นได้เ สีย แต่ ล ะกลุ่ ม ไว้
อย่างชัดเจนในคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี มาตรฐาน ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ใิ นการดาเนินงาน ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ไว้ ใ นคู่ มื อ ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ซึ่ ง แสดงบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.sritranggroup.com) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผูม้ สี ่วนได้เสียไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
4.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ฯ ทัง้
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
ทัน เวลา โปร่ ง ใส ในรูป แบบที่สมดุ ล และเข้า ใจได้ง่าย ผ่ า นแบบแสดงรายการข้อ มูลประจาปี / รายงานประจาปี
(แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เป็ นประจาทุกไตรมาส และ
ช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่ าเชื่อถือ โดยคงไว้ซ่ึงประโยชน์ ในทางการค้าของบริษัทฯ
เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ได้รบั ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามกฎเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับ
ต่างๆ
(2) คณะกรรมการได้จดั ตัง้ หน่ วยงานประชาสัมพันธ์ ทีท่ าหน้าทีส่ ่อื สารกับผูล้ งทุนและบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมีหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้ าที่เป็ นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถื อหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) คณะกรรมการมีหน้าทีร่ ายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงาน
ประจาปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(4) คณะกรรมการมีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายของบริษทั และมีการทบทวนทุกปี
(5) คณะกรรมการมีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ทีช่ ดั เจน รวมถึงการถือครองหุน้ ของกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยแสดงข้อมูลต้นปี สิน้ ปี และรายการซื้อขายระหว่ างปี

6

(6) บริษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิ ดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครัง้ และนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกไตรมาส
(7) บริษทั ฯ กาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในครัง้ แรกทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ ง
และทุกสิน้ ปี หรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรายการข้อมูล
(8) คณะกรรมการมีก ารก าหนดและเปิ ด เผยนโยบายการท ารายการระหว่ า งกัน และมีก ารอนุ ม ัติร ายการ
ระหว่างกันทุกไตรมาสผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
(9) คณะกรรมการจัดให้มกี ารเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(10) คณะกรรมการมีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยประวัตกิ รรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทัง้ การ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี ทผ่ี ่านมา
(11) คณะกรรมการมีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยวันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ของกรรมการแต่ละท่าน
(12) คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี ทผ่ี ่านมา
(13) คณะกรรมการมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้มกี ารจัดทาบัญชีงบดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี พร้อมทัง้ รายงานประจาปี และรายงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั ้งผูส้ อบบัญชีทม่ี คี วาม
เป็ นอิสระและน่าเชื่อถือ พร้อมเสนอค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ทีจ่ ะจ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชี หรือบริษทั สอบบัญชี ต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(14) คณะกรรมการจัดให้มกี ารเปิ ดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(15) คณะกรรมการมีหน้าทีจ่ ดั ทารายงานอธิบายเชิงวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานถึงปั จจัย
ความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบต่อการดาเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะการแข่งขัน ส่วน
แบ่งทางการตลาด โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และนโยบายการจ่ายปั นผล ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงาน
ประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
(16) บริษัทฯ จัดให้มกี ารสื่อสารข้อมูลของบริษทั ฯ ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น เว็บไซต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั ่งยืน การพบปะนักวิเคราะห์ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
หรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ ได้อย่างสะดวก ทัวถึ
่ ง และเท่าเทียมกัน
(17) บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ โดยปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ ผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อกับหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สานักงานสาขากรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์
02-207-4500 โทรสาร 02-108-2244 หรือบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.sritranggroup.com
หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ขอ้ มูลสาคัญและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัง้
ในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ในรูปแบบการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นประจา
ทุ ก ไตรมาส และการพบนั ก ลงทุ น สถาบัน ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ (Local & International Roadshow/
Conference) ซึ่งจัดขึน้ ต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และบริษทั หลักทรัพย์จากทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีต่ ดิ ต่อหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มาโดยตรง ผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Team, Zoom และWebex เป็ นต้น นอกจากนี้ หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยงั มีกิจกรรมและการ
ประชุมให้ขอ้ มูลแก่บริษัทจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) และการให้ขอ้ มูลแก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมี
เป้ าหมายเพื่อให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มศรีตรัง
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5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะทาความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่กากับดูแล
องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึ่งครอบคลุมถึง (1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ (2) การ
กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ากับดูแลกิจการและ
ภารกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกับบริษทั ฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้กรรมการผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าที่ จะต้องใช้วจิ ารณญาณและความ
รอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์
สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
ความเป็ นอิ สระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
เพื่อช่วยส่งเสริมกลไกถ่วงดุลอานาจ โดยกรรมการบริษทั ทาหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายและการกากับดูแลในระดับ
นโยบายให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ในขณะทีฝ่ ่ ายจัดการทาหน้าทีบ่ ริหารงาน
ประจาในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดโดยสุจริต โปร่งใสและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นระยะตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายการกาหนด
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะไปดารงตาแหน่ งกรรมการเพื่อให้การปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในตาแหน่ งกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้กรรมการบริษัทดารงตาแหน่ งในบริษัทจด
ทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษทั
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยบริษทั ฯ
ได้จดั ทาตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ น เพื่อให้คณะกรรมการติดตามการผลดาเนินงานและให้ความเห็นใน
เรื่องเกีย่ วกับการดาเนินงาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายสาคัญ ความเสีย่ ง และเรื่องอื่นๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยั ่งยืน และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ ซึง่ ใน
การประชุมทุกคราวจะมีการกาหนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมทีค่ รบถ้วน
เพียงพอ จัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ กาหนดให้มอี งค์ประชุมขัน้ ต่าในขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติในทีป่ ระชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั นัน้ กรรมการทุกท่านสามารถ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจมีการเชิญผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
บริษทั ฯ มีความมุ่งมั ่นทีจ่ ะให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อน
การประชุมทุกครัง้ ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลตามที่ไ ด้รบั การร้องขอจากคณะกรรมการอย่ างทันท่วงที และรายงานให้
คณะกรรมการทราบถึงเหตุการณ์และรายการต่างๆ ทีม่ คี วามสาคัญทีเ่ กิดขึน้ โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและเลขานุการบริษทั ได้โดยตรงอย่างเป็ นอิสระตลอดเวลา
กรรมการอาจปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นกลุ่มหรือเป็ นรายบุคคล และเมื่อมีความจาเป็ นจะให้บริษัทฯ แต่งตัง้ ผูท้ ม่ี คี วาม
เชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกมาให้คาแนะนา โดยเลขานุการบริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
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(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มคี วามรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่หลากหลาย อันสามารถนาประสบการณ์ มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์
เป้ าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็ นไป
ตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังตามหลักการข้อพึงปฏิบ ั ตทิ ่ี
ดี เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การและความมั ่นคงสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
ตามข้อบังคับของ บมจ. ศรีตรัง กาหนดไว้ว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออก
จากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1
ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกัน ว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
คณะกรรมการได้มมี ติแต่งตัง้ นางพัชรินทร์ อนุ วงศ์วฒ
ั นชัย เป็ นเลขานุ การบริษทั ซึ่งทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ทีค่ ณะกรรรมการบริษทั จะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั
โครงสร้า งองค์ก รของบมจ. ศรีต รัง ประกอบด้ว ยกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 7 ชุ ด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั ่งยืน
คณะกรรมการบริษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกับ
บริษัทฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้
วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ตลอดจนจะทาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื
หุน้ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาเนินงานของบริษทั
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการไว้ดงั นี้
คณะกรรมการมีอ านาจและหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการจัด การบริษั ท ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษทั จะต้องใช้วจิ ารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
รับผิดชอบในการเสนอ ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางดาเนินงานของบริษทั ฯ
แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอานาจหน้าที่ ให้แก่ทป่ี รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การนาไปปฏิบตั ิ
มอบอานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษทั ฯ หรือบุคคลอื่นใดทาการแทนได้ ภายใต้ขอบเขต
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้
อนุมตั กิ ารเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษทั ฯ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้
อนุมตั กิ ่อตัง้ ควบรวม หรือเลิกบริษทั ย่อย
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8. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท ฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
9. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับและ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้
10. แต่งตัง้ และถอดถอนเลขานุ การบริษทั
11. พิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการเกีย่ วโยง เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
ในการพิจารณาอนุ ม ัติด ัง กล่ าวจะเป็ น ไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ
12. จัดให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
เรื่องการทารายการทีม่ กี รรมการมีส่วนได้เสีย ต้องอยู่ในข่ายทีก่ ฎหมายหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถ
อนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใด
กับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
โดยคณะกรรมการบริษัทจะทาความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอานาจการจัดการบริษัท
ให้แก่กรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการ โดยทาการบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร อย่างไรก็ดี การมอบหมาย
ดังกล่าวมิได้เป็ นการปลดเปลือ้ งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ ายจัดการ
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการ
อาจพิจารณาแบ่งออกเป็ น ดังนี้
เรื่องทีค่ วรดูแลให้มกี ารดาเนินการ
หมายถึง เรื่องทีค่ ณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักให้มใี นการดาเนินการอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูเ้ สนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึง่ ได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้
ก. การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ มั ่นในจริยธรรม รวมทัง้ ประพฤติตนเป็ นต้นแบบ
ค. การดูแ ลโครงสร้า ง และการปฏิบ ัติข องคณะกรรมการ ให้เ หมาะสมต่ อ การบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่องทีด่ าเนินการร่วมกับฝ่ ายจัดการ
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ ายจัดการ
เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดาเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและใ ห้
ฝ่ ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นระยะๆ ตามทีเ่ หมาะสม ซึง่ ได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้
ก. การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุรกิจประจาปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ค. การกาหนดอานาจดาเนินการทีเ่ หมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
ง. การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร
จัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จ. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินให้มคี วามน่ าเชื่อถือ และให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการ
เงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม
เรื่องทีค่ ณะกรรมการไม่ควรดาเนินการ
หมายถึง เรื่องทีค่ ณะกรรมการจะกากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ าย
จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดาเนินการ ซึง่ ได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้
ก. การจัด การ (execution) ให้เ ป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ นโยบาย แผนงานที่ค ณะกรรมการอนุ ม ัติแ ล้ว ทัง้ นี้
คณะกรรมการควรปล่อ ยให้ฝ่ายจัด การรับผิด ชอบการตัดสิน ใจดาเนิน งาน การจัด ซื้อ จัด จ้างการรับ
บุ ค ลากรเข้า ท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว้และติด ตามดูแ ลผล โดยไม่ แทรกแซงการ
ตัดสินใจ เว้นแต่มเี หตุจาเป็ น
ข. เรื่องทีข่ อ้ กาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ริ ายการทีก่ รรมการมีส่วนได้เสีย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปั จจัยและความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ที่
อาจมีผลต่อการบรรลุเป้ าหมายหลักของบริษทั โดยมีกลไกทีท่ าให้เข้าใจความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างแท้จริง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั ขิ อบเขตอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. กากับ ติดตาม และดูแลให้ม ั ่นใจได้ว่า การปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้ม ั ่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรม และการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
3. กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการทีด่ แู ลให้เรื่องสาคัญได้
ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่ รรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญกัน
อย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
6. เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2
ฝ่ ายเท่ากัน
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการใน
แต่ละครัง้ ด้วย
อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส และความชัดเจน ดังนี้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่
1. มีอานาจอนุมตั กิ ารทานิตกิ รรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษทั ฯ สาหรับการดาเนินธุรกิจปกติของ บมจ. ศรีตรัง ใน
วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

11

2. มีอานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คาสั ่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ บมจ.
ศรีตรัง เช่น การบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกาหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวม
ตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
3. มีอานาจกาหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ อัตราค่าใช้จ่ายและสิง่ อานวยความสะดวกของ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือเทียบเท่าขึน้ ไป เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
4. มีห น้ า ที่ด าเนิ น การควบคุ ม ดู แ ลกิจ การทัง้ ปวงของ บมจ. ศรีต รัง ให้เ ป็ น ไปตามมติแ ละนโยบายของ
คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
5. มีหน้ าที่นาเสนอเรื่องที่สาคัญต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
เห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
6. มีหน้าทีศ่ กึ ษาความเป็ นไปได้สาหรับโครงการใหม่ๆ และมีอานาจพิจารณาอนุ มตั โิ ครงการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือคณะกรรมการบริหาร
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็ น
ครัง้ คราว
อย่างไรก็ดี กรรมการผูจ้ ดั การและผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การไม่มอี านาจในการทีจ่ ะ
อนุ มตั เิ รื่องหรือรายการทีต่ นเองหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทากับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริ ษัทย่อยของบมจ. ศรีตรัง ตามนิยามใน
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุร กิจจะต้อ งทาเพื่อ ผลประโยชน์ สูง สุดของบริษัทฯ เท่านัน้ และควร
หลีกเลี่ยงการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้ องหรือมีส่วนได้เสียกับ
รายการทีพ่ จิ ารณา ต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้อง
ไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ อาทิเช่น ในกรณีทม่ี กี รรมการทีม่ สี ่วนได้เสีย
ในวาระใดๆ กรรมการท่านนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทัง้ คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและวิธกี าร
ดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องนาข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
บริษทั ฯ ได้มกี ารสื่อสารนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานผ่านทาง
อีเมล และเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของบริษทั ฯ รวมถึงการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจที่
ถูกต้อง
การจัดทารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อป้ องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษทั
(Conflicts of Interest) เพื่อป้ องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน กิจกรรม ที่ผดิ กฎหมายและไม่เหมาะสม
โดยให้กรรมาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานประจาของบริษทั ฯ ต้องจัดทารายงานเปิ ดเผยรายการ ทีส่ งสัยว่าตนเองหรือญาติ
ทีม่ คี วามเกีย่ วดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ขดั กันกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี
ทัง้ นี้ นโยบายเกี่ยวกับการป้ อ งกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เ ปิ ด เผยไว้บน เว็บ ไซต์ของบริษัทฯ
(www.sritranggroup.com/th/cg/important-policies)
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องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่ งกรรมการบริษทั นัน้ มีกาหนดไว้ในข้อบังคับและ
คู่มอื บริษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริษทั จะพึงมีจานวนเท่าใดให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นผูก้ าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระ (Independence Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ คณะ และมีจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน
3. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุ ค คลซึ่ง ได้ร ับ คะแนนเสียงสูง สุ ด ตามลาดับ ลงมาเป็ น ผู้ได้ร ับ การเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการเท่ า จานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นั น้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผู้ออก
เสียงชีข้ าด
4. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะ
แบ่งออกให้ตรงตามสัดส่ว นไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 สาหรับกรรมการทีจ่ ะต้องออก
จากตาแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อ บริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึง
บริษทั ฯ
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันแล้ว
ได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
บริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการโดยคานึงถึงประเภทและขอบเขตการปฏิบ ัตงิ านของกลุ่มบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ
มุ่ ง หวัง ให้ก ารพิจ ารณาเรื่อ งต่ า งๆ ในที่ป ระชุ ม คณะกรรมการเป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ บนพื้น ฐานของความ
หลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ อัน
นามาสู่การตัดสินใจทีส่ มเหตุสมผล ด้วยเหตุน้ี กรรมการของบริษทั จึงเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์อย่างมากในด้านการบัญชี
การเงิน การบริห ารธุ ร กิจ การวางแผนและกลยุ ท ธ์ การตลาด กฎหมาย และอุ ต สาหกรรมยาง เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง
คณะกรรมการทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั (ก) บริษทั ฯ (ข) บริษทั โฮลดิ้งของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ค) บุคคลที่มสี ่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง คิดเป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 10 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ (“ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงาน
ของ บริษทั ฯ ทีส่ ามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สงู สุดทางธุรกิจของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ สี มาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และบิดา มารดา) ถือ
หุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละสิบทัง้ ในปี ปัจจุบนั และรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา หรือเป็ นหุน้ ส่วน (ถือหุน้ เท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 10) กรรมการ หรือผูบ้ ริหารในองค์กรหรือบริษทั ย่อยขององค์กรใดก็ตามที่ บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
เคยให้/ ได้ร ับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็ นที่ปรึกษา และการบริการด้าน
กฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทาธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ ในปี ปัจจุบนั และรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
4. ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทัง้ ในปี ปัจจุบนั และรอบปี บญ
ั ชีท่ี
ผ่านมา
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ก่อนได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ
หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
6. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
7. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ สี มาชิกในครอบครัว ซึง่ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พีน่ ้อง และบิดา มารดา
ทางานให้กับบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในช่วงสามปี ท่ผี ่านมา โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้ร ับนั น้
พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็ นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พีน่ ้อง และบิดา
มารดา ทีเ่ คยได้รบั ค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่ งกรรมการจาก
บริษทั ฯ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ของบริษทั ฯ ในช่วงปี ทผ่ี ่านมาจนกระทังปี
่ ปัจจุบนั
9. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
10. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
11. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระ
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12. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
เป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่ เป็ นกรรมการซึ่งเป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ทัง้ ในปี ปัจจุบนั และรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา โดยกรรมการทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดาเนินกิจการองค์กรตาม
ทิศทาง หรือคาสั ่งในนามของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็ นทางการ หรือไม่เป็ นทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ที่ร ับ เงิน เดือ นประจ า หรือ ถือ หุ้น เกิน ร้อ ยละหนึ่ ง ของจ านวนหุ้น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัทอื่น
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
14. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกาหนดทีก่ าหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ได้มีม ติแ ต่ ง ตัง้ ให้น างพัช ริน ทร์ อนุ ว งศ์ว ัฒ นชัย ซึ่ง มีคุ ณสมบัติเ หมาะสม สาเร็จ
การศึกษาทางด้านบัญชี และได้รบั การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานด้านเลขานุ การบริษัท และ
หลักสูตรอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง มีทกั ษะ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็ นเลขานุ การ
บริษัท โดยมีหน้าทีแ่ ละขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทัง้ ให้คาแนะนาด้านการ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุ การบริษทั จะต้องเข้า
ร่วมและจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมดและทาให้แน่ ใจว่ากระบวนการของคณะกรรมการได้รบั การ
ปฏิบตั ติ าม ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ และถอดถอนเลขานุการบริษทั จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
(2)

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด
คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั ่งยืน เพื่อพิจารณา
กลันกรองการด
่
าเนินงานที่สาคัญเป็ นการเฉพาะเรื่องให้เป็ นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภ าพ โดยโครงสร้างของ
คณะกรรมการชุดย่อย มีดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามทีก่ าหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ รี ายชื่อ ดังนี้
ชื่อ
1. นายเกรียง ยรรยงดิลก

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมัชชา โพธิถาวร
์

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ

กรรมการตรวจสอบ
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นายเกรียง ยรรยงดิลก เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงินเพียงพอใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั ฯ
โดยมีนายวิทวัส กรุงแทนเมือง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของกรรมการตรวจสอบ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง หรือผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั
3. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจาจากบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั
ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จดั การ (Chief Executive Officer)
ของบริษทั ไม่สามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงต่อการ
บริหาร เป็ นต้น
4. เป็ น กรรมการที่ไ ม่ มีผ ลประโยชน์ ห รือ ส่ ว นได้เ สีย ไม่ ว่ า ทางตรงหรือ ทางอ้อ มทัง้ ในด้า นการเงิน และการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็ นกรรมการที่ไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่ วน
ได้เสียนัน้ จะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
5. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ใช่เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
6. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษั ท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
7. สามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ แสดงความเห็น หรือ รายงานผลการปฏิบ ัติง านตามหน้ า ที่ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บ ริษัท และบริษัท ย่อ ย มีก ารรายงานทางการเงิน อย่ า งถู ก ต้อ ง น่ า เชื่อ ถือ และเพีย งพอตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญ ชีภายนอก และผู้บริหารที่รบั ผิดชอบ
จัดทารายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าเป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
2. สอบทานให้บ ริษัท และบริษัทย่ อยมีร ะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
16

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และถอดถอนบุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัตทิ ไ่ี ด้รบั การ
ยอมรับและเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการกับบุคคลทีม่ สี ่วนได้เสีย หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ บริษทั ฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินของ บริษทั ฯ
ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ดาเนิ น การตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สาคัญ และ/หรือ หารือ กับผู้สอบบัญชี
เกีย่ วกับผลการตรวจสอบดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทราบ ในกรณี
ทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระทาผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทย
หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระเบียบอื่น ซึ่งการกระทาผิดหรือการทุจริตหรือการฝ่ าฝืนดังกล่าวมี
ผลหรือน่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานหรือสถานะทางการเงิน ของบมจ. ศรีตรัง
8. สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
10. สอบทานความร่วมมือทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯให้แก่ผสู้ อบบัญชี
11. สอบทานระบบการบริหารความเสีย่ งให้เป็ นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ามี
ระบบการควบคุมทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งด้านการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้
12. สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
13. รายงานผลการดาเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
14. ประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
15. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายไชยยศ สินเจริญกุล

กรรมการบริหาร

3. นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล

กรรมการบริหาร

4. นายลี พอล สุเมธ

กรรมการบริหาร

5. นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล

กรรมการบริหาร

6. นายวิชญ์พล สินเจริญกุล

กรรมการบริหาร

7. นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล

กรรมการบริหาร

8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ศรีตรัง ได้มกี ารกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องกรรมการบริหาร ดังนี้
1. มีอานาจสั ่งการ วางแผน และดาเนินกิจการของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการของ
บมจ. ศรีตรังกาหนด
2. มีอานาจแต่งตัง้ คณะบริหารงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการทีด่ แี ละโปร่งใส
3. ให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษทั ฯ มีอานาจมอบอานาจ
ช่วงในหนังสือมอบอานาจของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อให้ผรู้ บั มอบอานาจช่วงสามารถดาเนินการอันเป็ นประโยชน์
เกีย่ วเนื่องกับกิจการงานต่างๆ ในนาม บมจ. ศรีตรัง ได้อย่างเป็ นทางการ
4. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบตั ิและสอดคล้องกับ
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้อยู่
5. มีอานาจการอนุมตั วิ งเงินทีเ่ ป็ นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมทีเ่ ป็ นพันธะผูกพันต่อ บมจ. ศรีตรัง
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ น
การอนุ มตั ิการเข้าทารายการที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับ บมจ.
ศรีตรัง หรือบริษทั ย่อย (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน)
ซึ่งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถอื หุ้น แล้วแต่
กรณี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษทั ย่อยหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กาหนด
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คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ
1. นายเกรียง ยรรยงดิลก

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา

2. นายสมัชชา โพธิถาวร
์

กรรมการสรรหา

3. นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล

กรรมการสรรหา

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. สอบทานและประเมินคุณสมบัตขิ องผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ (รวมถึงกรรมการบริหาร) ก่อนทา
การเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั
2. สอบทานและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ในการเสนอให้แต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ หรือแต่งตัง้ กรรมการ
ทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไป โดยคานึงถึงผลงานและการปฏิบตั งิ านของกรรมการท่านนัน้
3. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านมีความเป็ นอิสระหรือไม่เป็ นประจาทุกปี
4. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสมในฐานะกรรมการหรือไม่
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ความเป็ นอิสระทางความคิด
• ความสามารถของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัท ฯ
และเป็ นส่วนเติมเต็มให้กบั กรรมการท่านอื่นอย่างไร
• ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานทีผ่ ่านมาในฐานะกรรมการในบริษทั อื่น
• การให้เวลา และความมุมานะในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ
1. นายเกรียง ยรรยงดิลก

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสมัชชา โพธิถาวร
์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
ให้คาแนะนาและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รวมทัง้ เสนอแนะค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผูจ้ ดั การ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ
1. นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายชัยเดช พฤกษานุศกั ดิ ์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3.

นายเฉลิมภพ แก่นจัน

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4.

นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

5.

นายนัธธี ถิรพุทธโภคิน

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

โดยมีนางสาวธัญญ์รวี ฐานนท์วรพงษ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทั ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสีย่ ง
ประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญ พร้อมทัง้ กาหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้ องกัน แก้ไข และจากัดความเสี่ยงที่
เหมาะสม
2. จัดทานโยบายบริหารความเสีย่ งในเรื่องของการบริหารความเสีย่ งโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสีย่ งหลัก
ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของกิจการ สาหรับเป็ นกรอบ
การปฏิบ ัติง านในกระบวนการบริห ารความเสี่ย งของทุก คนในองค์ก รให้เ ป็ น ทิศ ทางเดีย วกัน เพื่อ เสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณา โดยดูแลให้บริษทั และบริษทั ย่อย มีการระบุความเสีย่ ง โดยพิจารณาปั จจัยทัง้
ภายนอกและภายในองค์กรทีอ่ าจส่งผลให้บริษทั และบริษทั ย่อยไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดทา
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตามทีเ่ ห็นเหมาะสมหรือ
เมื่อได้รบั การร้องขอ
4. กาหนดกลยุทธ์ทจ่ี ะใช้ในการบริหารความเสีย่ ง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งของธุรกิจซึง่ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้อนุ มตั แิ ล้ว พร้อมทัง้ วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งของธุรกิจทีก่ าหนดไว้แล้ว
5. ติดตาม ประเมิน และ กากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ ายบริหารให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้
6. กากับดูแลและสนับสนุ นให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จทัง้ ในระดับองค์กรและระดับโครงการ
(Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้ นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสาคัญและ
ค านึ ง ถึง ความเสี่ย ง (Risk Awareness) และให้มีว ัฒ นธรรมของการบริห ารความเสี่ย ง (Risk Culture) ที่
เหมาะสม ในแต่ละปั จจัยเป็ นหลักประกอบการตัด สินใจในการใช้ทรัพยากรและดาเนิ นการต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุ นการทางานของคณะทางานด้านความเสี่ยง และ/หรือผู้ บริหาร
ความเสีย่ ง (Risk Manager)
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อย่าง
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น้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์
และสภาพการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั
8. ให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนดไว้
9. จัดหาทีป่ รึกษา หรือบุคคลทีม่ คี วามเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคาแนะนาตามความจาเป็ น
10. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ
ตาแหน่ง
นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
นายธนาธิป อุปัตศิ ฤงค์

กรรมการบรรษัทภิบาล

นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล

กรรมการบรรษัทภิบาล

โดยมีนางพัชรินทร์ อนุวงศ์วฒ
ั นชัย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการบรรษัทภิบาล
1.
2.
3.

4.

5.

6.

กาหนดขอบเขตและนโยบายการกากับดูแลกิจการ ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ใี นระดับสากล และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เสนอแนวทางปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาคณะกรรมการ
บริษทั ในเรื่องเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ
เสนอแนะข้อกาหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี ีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ตลอดจนดูแลให้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละการพัฒนาอย่างยั ่งยืน มีผลในทางปฏิบตั ิ ให้มคี วาม
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
ให้คาแนะนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี หลัก
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้มกี ารสื่อสารและสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
เพื่อตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี หลักจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าว
พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลในรูปแบบรายงานตามความเหมาะสม
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คณะกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยังยื
่ น
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั ่งยืนของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ
ตาแหน่ง
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยั ่งยืน
นายวิชญ์พล สินเจริญกุล

กรรมการพัฒนาเพื่อความยั ่งยืน

นายเฉลิมภพ แก่นจัน

กรรมการพัฒนาเพื่อความยั ่งยืน

หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น
1. กาหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั ่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม
(Environmental) สัง คม (Social) และการก ากับ ดู แ ลกิจ การและเศรษฐกิจ (Governance and economic) ของ
บริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. สนับสนุ นและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานด้านความยัง่ ยืนทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยให้คาแนะนาและ
ส่งเสริมการบูรณาการการดาเนินงานด้านความยั ่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธรุ กิจ การประเมินความเสีย่ ง และแผนงานของ
องค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายด้านความยั ่งยืนขององค์กรทีต่ งั ้ ไว้
3. ทบทวนและเสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยั ่งยืนของบริษทั ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best Practices) และ
มาตรฐานสากลให้ทนั สมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสาคัญด้านความยั ่งยืนประจาปี ขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้ าหมายขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อขออนุมตั ิ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดาเนินการตอบสนอง และติดตามผล
5. ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานด้านความยั ่งยืนขององค์กร และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริษทั
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. ดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลด้านความยั ่งยืนของบริษทั ผ่านรายงานประจาปี และรายงานความยั ่งยืนประจาปี ของบริษทั
7. พิจารณาแต่งตัง้ คณะทางานด้านความยั ่งยืน ตามทีเ่ ห็นสมควร
(3)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ ก าหนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้ อ ย่ า งชัด เจนและโปร่ ง ใส โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทน
• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายและหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ ซึ่ง ก า หนดเป็ น
ค่าตอบแทนรายปี แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการไม่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ และไม่มคี ่าเบี้ยประชุมเพิม่ เติม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูเ้ สนอ
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีม่ มี ูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษทั จดทะเบียนอื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ของ
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กรรมการที่จ ะน าพาบริษัท ฯ ให้ด าเนิ น งานตามเป้ า หมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนเปิ ด เผย
ผลตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
กรรมการผู้จ ัด การในฐานะตัว แทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจ ารณาก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร โดยค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกาหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของ
บริษทั และพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลการสารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่ วยงาน
ทีไ่ ด้รบั ความน่าเชื่อถือ อัตราเงินเฟ้ อ และกาไรสุทธิของบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้
สอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วย
Sri Trang International ตกลงเข้าทาสัญญาจ้างงานกับกรรมการแต่ละคนของบริษทั ฯ ได้แก่ นายไวยวุฒิ สิน
เจริญกุล และ นายลี พอล สุเมธ ซึง่ สัญญาจ้างงานดังกล่าวไม่มกี ารกาหนดระยะเวลาการจ้างงาน
ทัง้ นี้ ตามสัญ ญาจ้างงาน นายไวยวุ ฒิ สิน เจริญ กุ ล และนายลี พอล สุ เ มธ มีสิท ธิท่ีจ ะได้ร ับ ค่า ตอบแทน
ดังต่อไปนี้
• เงินเดือน และโบนัสซึ่งจะคิดตามโครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme) (ตามที่ได้นิยามไว้
ข้างล่างนี้) และ
• ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทีส่ มเหตุสมผลซึ่งเกิดขึน้ หรือได้จ่ายไปในช่วงระยะเวลาการจ้างงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อกลุ่มบริษทั ฯ
โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme)
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ ซึ่งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ มีสทิ ธิท่จี ะเข้าร่วมโครงการ
ค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีของ Sri Trang International ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ
ภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปี บญ
ั ชี หากคณะกรรมการบริษทั
ของ Sri Trang International พิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเกิน (Surplus) ภายหลังจากหัก (ก) ร้อยละ 10 ของทุนชาระ
แล้วของ Sri Trang International หรือจานวนเงินอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ของ Sri Trang International จะเห็นควร
(ข) ร้อยละ 5 ของกาไรสะสมในต้นปี บญ
ั ชีทเ่ี กี่ยวข้อง และ (ค) ขาดทุนสะสมในต้นปี บญ
ั ชีทเ่ี กี่ยวข้องจากกาไรของ Sri
Trang International หลัง จากหัก ภาษีแล้ว (ตามที่ก าหนดในงบการเงิน ที่ต รวจสอบแล้ว) ร้อ ยละ 20 ของส่ ว นเกิน
(Surplus) ดังกล่าวจะถูกจ่ายภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) (“ค่าตอบแทนพิเศษ (Profit
Incentive)”)
(4)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ในกรณี มีก รรมการท่า นใหม่ท่ีได้ร ับ การแต่ งตัง้ ใหม่ หรือ ที่ไ ด้ร ับ การเลือ กตัง้ ใหม่ บริษัท ฯ จะจัด ให้มีการ
ปฐมนิเทศโดยกาหนดแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการบริษทั ตลอดจนข้อมูล
เกีย่ วกับบริษทั ฯ และอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กรรมการทีเ่ ข้ารับตาแหน่งสามารถ อันจะช่วยส่งเสริม
ให้กรรมการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุ การบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น หนังสือ
รับรองบริษทั ข้อบังคับบริษทั คู่มอื กรรมการบริษทั จดทะเบียน แบบรายงานข้อมูลประจาปี ของบริษทั ฯ
แผนสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning)
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าผู้บริหารหรือผู้นาในตาแหน่ งงานที่สาคัญขององค์กรจะมีผู้สบื ทอดตาแหน่ ง อันจะสามารถ
รักษาและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเป็ นการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคล และรักษา
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถไว้กบั องค์กร บริษทั ฯ จึงได้เริม่ จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
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แผนการสืบทอดตาแหน่งตัง้ แต่ ผูจ้ ดั การกลุ่มงานขึน้ ไป
แผนการสืบทอดตาแหน่งสาคัญ เป็ นกระบวนการในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก และเป็ นการ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในระดับบริหาร และเพื่อป้ องกันปั ญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรใน
ตาแหน่ งงานหลัก (Critical Jobs) หรือตาแหน่ งงาน เป้ าหมาย (Key Positions) ที่สาคัญขององค์กรในอนาคต โดย
บริษทั จะทาการคัดเลือกจาก
1) ผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน (Performance)
2) การประเมินศักยภาพ (Potential) โดยพิจารณาจากศักยภาพความเป็ นผูน้ า (Leadership Competency)
ทัศนคติ และพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value)
ผูท้ ผ่ี ่านการประเมินเป็ นผูส้ บื ทอดตาแหน่ งจะถือเป็ นพนักงานผูม้ ศี กั ยภาพสูง (High Potential Talent) และจะ
ได้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็ นผูน้ าขององค์กรในอนาคตต่อไป ทัง้ นี้ การพิจารณาจะ
พิจารณาจากพนักงานของบริษทั ฯ เป็ นลาดับแรก โดยบริษทั ฯ จะมีการทบทวนรายชื่อผูส้ บื ทอดเป็ นประจาทุก 2 ปี และ
หากไม่สามารถหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ งได้จากภายใน บริษทั ฯ จึงจะทาการสรรหาจากบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมจาก
ภายนอก
การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ
โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกั บการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั กรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ
บริษัท ฯ ได้จ ัด ให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยรวมทัง้
ประเมินผลกรรมการผู้จดั การใหญ่ และนาผลเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้กรรมการของบริษทั ฯ ได้ทราบและใช้ในปรับปรุงและการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึน้ ซึ่งการประเมิน
คณะกรรมการบริษทั แบ่งเป็ น 2 แบบคือ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการทัง้ คณะ และการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านรายบุคคล
(5)

โดยจะมีการประเมินดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ (ประเมินทัง้ คณะ)
ประเมินผลปฏิบตั งิ านคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ประเมินตนเองผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO)

กระบวนการและหลักเกณ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ส่วนงานเลขานุ การบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้กรรมการบริษทั ทุกคนเพื่อประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ นเองดารงตาแหน่ ง และติดตามใบประเมินผลใน
รอบปี ทผ่ี ่านมา มาจัดทาสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ และนาไปผลการปฏิบ ั ตงิ านของคณะกรรมการทุกชุดไป
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
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ทัง้ นี้ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายละเอียดหัวข้อในการประเมิน ดังนี้
1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ (ประเมินทัง้ คณะ)
ประกอบด้ว ย 6 หัว ข้อ คือ โครงสร้า งและคุ ณสมบัติข องคณะกรรมการ บทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาหน้าทีข่ องกรรมการ ความสัมพันธ์กบั
ฝ่ ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
2. ประเมินผลปฏิบตั ิงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ ความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเองและการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม มีความโปร่งใสในการดาเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้
และมีการเปิ ดเผยข้อมูล และการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ การดาเนินการในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
4. แบบประเมินผลงานการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็ น
ผูน้ า การกาหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน ความสัมพันธ์กบั
คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสืบทอด
ตาแหน่ง ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว
โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทัง้ หมด ดังนี้
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ต่ากว่าร้อยละ 60

=
=
=
=
=

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

(6)

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา เป็ นผูพ้ จิ ารณาหลักเกณฑ์และวิธกี าร
สรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริษัท ฯ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้พิจ ารณคัด เลือ กจากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิท่ีมีคุ ณ ลัก ษณะ ความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ โดยพิจารณาควบคู่กบั ตารางความรู้ ความชานาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการ
สรรหาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่ วยงานทีน่ ่ าเชื่อถือซึ่งเป็ นฐานข้อมูลกรรมการทีไ่ ด้รวบรวม
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขาต่าง ๆ ไว้ จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็น
ต่ า งๆ ได้แ ก่ คุ ณสมบัติต ามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อ ง ความ เชี่ย วชาญและประสบการณ์ ทางานที่เป็ น
ประโยชน์และสอดคล้องกับ กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บนพืน้ ฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ซึง่ รวมถึงด้านความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ เพศ
เชือ้ ชาติ ศาสนา หรือความแตกต่าง อื่นใด เพื่อรวมรวมนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีนโยบายกาหนดจานวนกรรมการอิสระอย่างน้ อย
หนึ่งในสามของกรรมการทัง้ หมดและต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
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