
 

แนวทางการก ากบัการดแูลกิจการท่ีดี 
 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บรษิทัฯ ตระหนักเสมอว่า สิง่ทีจ่ะท าใหผู้ถ้อืหุน้ไวว้างใจและมัน่ใจในการลงทุนกบัธุรกจิของบรษิทัฯ คอื การมี
นโยบายหรอื การด าเนินการทีร่กัษาสทิธพิืน้ฐานทีผู่ถ้อืหุน้พงึไดร้บั และความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็น
ธรรมตามทีก่ฎหมายก าหนด และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย เช่น 

(1) สทิธใินการรบัส่วนแบ่งก าไรในรปูเงนิปันผล  
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลอย่างระมดัระวงัโดยค านึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม รวมทัง้บรษิัทร่วมทุน 
รวมถงึการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงนิทุนทีจ่ะรองรบัการเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ 
และผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมเีสถยีรภาพนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจงึอยู่ในระดบัประมาณรอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธ ิ 

(2) สทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้  
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัสารสนเทศอย่างเพยีงพอในการตดัสนิใจโดยขอ้มลูขา่วสาร

ทีไ่ดร้บัจะมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทยีมกนั เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึการ
ออกเสยีงลงคะแนนและแสดงความคดิเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สทิธริ่วมตดัสนิใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั
ต่างๆ รวมทัง้การเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิทั 
 อนึ่ง หากหุ้นของบริษัทฯ ถูกถือผ่าน CDP จะมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนัน้ ตาม
กฎหมายไทย CDP จะเป็นผูถ้อืหุน้และมสีทิธติามกฎหมายในการออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ 
 ทัง้นี้ CDP ไดแ้ต่งตัง้ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) เพื่อเกบ็รกัษาหุน้ทีถ่อืโดย CDP โดย Custodian ไทย
จะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของ CDP เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ CDP จะมคี าสัง่ให ้
Custodian ไทยแยกออกเสียงลงคะแนนตามค าสัง่ที่ CDP ได้รับมาจากนักลงทุนที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่าน CDP 
อย่างไรกต็าม หากผูถ้อืหุน้รายใดทีถ่อืหุน้ผ่าน CDP ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ภายใต้ชื่อตนเอง ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าวต้องโอนหุน้ของตนออกจากระบบของ CDP และท าการจดทะเบยีนการโอนหุ้น
ดงักล่าวในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ทีโ่อนหุน้ออกจากระบบของ CDP จะไม่สามารถท าการซื้อขายหุน้
ในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรไ์ดจ้นกว่าจะโอนหุน้กลบัเขา้ไปฝากในระบบ CDP  
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้จดัส่งเอกสารลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม

เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชุม และบริษัทฯ จดัช่องทางการลงทะเบยีน ณ สถานที่จดัการ

ประชุมส าหรบัผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบนั โดยบรษิทัฯ ไดน้ าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุม  

 ในกรณีผูถ้อืหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกโดยจดัเตรยีมหนังสอืมอบ

ฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการลงคะแนนของตนได้ และสามารถมอบอ านาจให้

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทีบ่รษิทัเสนอชื่อไว ้เพื่อเป็นทางเลอืกส าหรบัการมอบฉนัทะ โดยไดจ้ดัหนังสอืมอบฉนัทะทัง้ 

3 รูปแบบตามทีก่ฎหมายก าหนดไวบ้นเวบ็ไซด์ของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณามอบฉนัทะตามความเหมาะสม 

ตลอดจนบรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการมอบฉนัทะดว้ย 
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(3) สทิธใินการลงคะแนนในวาระการประชุมผูถ้อืหุน้  
 บรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

ครบถ้วน โดยหนังสอืเชญิประชุมมรีายละเอียดระเบยีบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบยีบวาระต่างๆ พร้อม
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั หนังสอืมอบฉันทะตามทีก่ระทรวงพาณิชย์ก าหนด และรายชื่อของกรรมการอสิระ
ทัง้หมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลอืกที่จะมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได้ รวมทัง้แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งใน
หนังสอืเชญิประชุม จะแจง้รายละเอยีดของเอกสารทีผู่ถ้อืหุน้จะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมดว้ย เพื่อรกัษาสทิธใินการ
เขา้ประชุม รวมถงึขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เกี่ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้
ยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครัง้ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.sritranggroup.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ www.sgx.com (SGXNET) เป็นการล่วงหน้า  
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีใ่หน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างทัว่ถงึอกีทัง้ไดม้อบหมาย
ให้ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ CDP ในฐานะนายทะเบยีนหุ้นเป็นผู้จดัส่งหนังสือเชญิประชุม
พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณา
รายละเอยีดของแต่ละวาระ และด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ตามล าดบัระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืนัดประชุม และ
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่ระเบยีบวาระในทีป่ระชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระเลอืกตัง้กรรมการ  
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ และไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

(4) สทิธใินการแสดงความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุม  

ผูถ้อืหุน้ไดร้บัโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการแสดงความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุม ตามระเบยีบวาระการประชุม

และเรื่องทีเ่สนอ โดยประธานทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารแสดงความเหน็และซกัถาม

ในทีป่ระชุม  

ทัง้นี้ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามที่ผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ ยงัมผีูต้รวจสอบบญัชภีายนอก พรอ้มทัง้ทีป่รกึษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถาม

ที่เกี่ยวกบัการตรวจสอบบญัชขีองกลุ่มบรษิัทฯ และรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชดี้วย โดยบรษิัทฯ ได้บนัทกึประเด็น

ค าถามค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บัทราบดว้ย 
 

2.  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บรษิทัฯ มนีโยบายการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยค านึงถงึผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่มไม่

ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบนั ผูล้งทุนต่างชาต ิรวมทัง้ผูถ้อืหุน้รายย่อย 

(1) บรษิัทฯ ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดบัระเบยีบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชญิประชุม โดยได้จดัส่ง
หนังสอืนัดประชุมพรอ้มเอกสารขอ้มลูประกอบการประชุมทีม่รีายละเอยีดครบถว้นเพยีงพอ ทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ พร้อมทัง้ได้น าเสนอบนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ด้วย (www.sritranggroup.com) และ SGXNET เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มลูดงักล่าวไดอ้ย่างละเอยีด และสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืมอบฉนัทะ
ได ้และบรษิทัไดเ้สนอชื่อกรรมการอสิระ ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
นอกจากนัน้ มกีารลงประกาศเชญิประชุมในหนังสอืพมิพร์ายวนั ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วนั เพื่อบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าเพยีงพอส าหรบัการเตรยีมตวัก่อนมาเขา้ร่วม ก่อนเริม่
การประชุมทุกครัง้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายที่จะไม่เพิม่วาระการประชุมที่มไิด้แจง้ล่วงหน้าโดยไม่
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จ าเป็น ประธานในทีป่ระชุมจะชี้แจงวธิกีารขัน้ตอนลงคะแนนและนับคะแนนตามทีร่ะบุไว้อย่างชดัเจน ในระหว่างการ
ประชุม ประธานในทีป่ระชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ อย่างเท่า
เทยีมกนั และไดต้อบค าถามรวมทัง้ใหข้อ้มลูต่างๆ ตามทีผู่ถ้อืหุน้รอ้งขออย่างครบถว้น และหลงัจากวนัประชุมบรษิทัฯ 
จะจดัส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

(2) บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแบบ 1 share 1 vote และส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นใช้
บตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกระเบยีบวาระ โดยบรษิทัฯ จะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าวในหอ้งประชุม เพื่อน าผล
คะแนนมารวมเพื่อแจ้งมตขิองคะแนนเสยีงในหอ้งประชุม และเพื่อความโปร่งใส บรษิัทฯ จะแจ้งรายละเอียดผลการ
ลงคะแนนทัง้ส่วนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี ของแต่ละวาระ โดยแจกแจงเป็นคะแนนและสดัส่วน
รอ้ยละ ตลอดจนจดัเกบ็บตัรลงคะแนนทีม่กีารลงชื่อของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบอ านาจไว้ ส าหรบัวาระทีไ่ม่เหน็ดว้ย เพื่อ
การตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

(3) บรษิทัฯ ท าการบนัทกึรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมเสรจ็สิน้ ตลอดจนไดท้ าการเผยแพร่มตทิีป่ระชุมดงักล่าวตอ่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.sritranggroup.com  

(4) บริษัทฯ มีนโยบายการก ากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน และก าหนดให้บุคลากรทุกระดบัยดึถือปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครดั โดยมกีารประชาสมัพนัธจ์ากทางฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 

(5)  บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต) ตามมาตรา  59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ตามมาตราดงักล่าว ใน
ระบบ Online โดยเลขานุการจะทราบ จากการรายงานผ่านระบบของ กลต.ของกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อรวบรวมและ
น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

(6) บรษิัทฯ จดัให้มนีโยบายแจง้ช่วงเวลางดซื้อขายหลกัทรพัย์ก่อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงนิ 30 วนั และ
หลงัประกาศอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ให้กรรมการและผู้บรหิารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งมกีารประพฤติปฏิบตัอิย่าง
เคร่งครดั  

(7) บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
ในครัง้แรกส าหรบักรรมการและผู้บรหิารใหม่ และในทุกๆ ครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงระหว่างด ารงต าแหน่ง  ตลอดจน
ก าหนดใหม้กีารรายงานเป็นประจ าทุกสิน้ปี โดยใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูเ้กบ็รกัษารายงาน และหากพบว่ามกีารมส่ีวน
ไดเ้สยีทีร่ายงานใหร้ายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(8) บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม อย่างชดัเจน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจว่า
มโีครงสรา้งการด าเนินงานทีม่คีวามโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

(9) บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและโปร่งใสแก่ผูถ้อืหุน้ 
โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีม่สีาระส าคญัอย่างสม ่าเสมอ 

(10) บรษิัทฯ ได้จดัใหม้ชี่องทางทีผู่้ถอืหุน้รายย่อย สามารถติดต่อขอขอ้มูลได้โดยตรงทางจากกรรมการอิสระใน
เรื่องต่างๆ ไดแ้ก่ กจิกรรมของกรรมการ การก ากบัดแูลกจิการ และการตรวจสอบ เป็นตน้ นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้รายย่อย
ยงัสามารถติดต่อขอขอ้มูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ตาม E-Mail Address 
ดงัต่อไปนี้ 
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-  คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: auditcommittee@sritranggroup.com 

- เลขานุการบรษิทัฯ E-Mail Address: corporatesecretary@sritranggroup.com  
- หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์E-Mail Address: ir@sritranggroup.com  
- หมายเลขโทรศพัท ์02-207-4590 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
การเติบโตของบริษัทฯ มาจนถึงสถานะในปัจจุบนั เกิดจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวขอ้งด้วยดเีสมอ บรษิัทฯ รบัรู้และให้ความส าคญัต่อสทิธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มส่ีวนได้เสยี
ภายในซึ่งไดแ้ก่ บุคลากร พนักงาน และผูบ้รหิาร ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก ซึ่งไดแ้ก่ผู้
ร่วมคา้ ทัง้ในรปูของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นวตัถุดบิ จนถงึกลุ่มลูกคา้เมื่อผลติเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู สถาบนัการเงนิต่างๆ ที่
ใหค้วามสนับสนุน ตลอดจนถงึหน่วยงานของรฐับาลทีม่กีารตดิต่อประสานงานอย่างใกล้ชดิ และในทา้ยทีสุ่ด คอื ผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคีวามตระหนักดทีีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีก่ล่าวมา คณะกรรมการบรษิทัได้
มกีารทบทวนนโยบายเกี่ยวกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิเรื่องการไม่ละเมดิทรพัย์สนิทาง
ปัญญา เช่น ลิขสิทธิ ์สิทธิบตัร เครื่องหมายการค้า นโยบายการรบั เรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยได้
ก าหนดช่องทางการแจ้งหรือร้องเรยีนพร้อมขัน้ตอนการด าเนินงานและแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชนัในทุกรปูแบบ เพื่อ
สรา้งจติส านึกทีด่ ีและค่านิยมทีถู่กตอ้งในองคก์ร 

บรษิทัฯ มคีวามตระหนักถงึหลกัการและมาตรฐานทีเ่กี่ยวกบัหลกัสทิธมินุษยชน โดยไดก้ าหนดนโยบายเรื่อง
สทิธมินุษยชนและการไม่เลอืกปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นใหค้วามส าคญัในเรื่องสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยความ
เสมอภาคเท่าเทยีมกนั รวมถงึการเผยแพร่นโยบายดงักล่าวใหพ้นักงานทุกฝ่ายถอืปฏบิตัริ่วมกนั 

บรษิทัฯ มแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ 
บรษิัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผูถ้ือหุน้ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มรีะบบบญัช ีและการเงนิทีม่คีวาม

เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว และ
ผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนื่อง  

พนักงาน 
บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเท่าเทยีมกนั เป็นธรรม จดัใหม้สีภาพแวดล้อมกบัการท างานทีด่ ีปลอดภยั

และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงานมโีอกาสพฒันาความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยจดัอบรมหลกัสูตรเฉพาะใหก้บัผู้เกี่ยวขอ้งเพื่อท าหน้าทีดู่แล แนะน า 
แจง้ขา่วสารเกีย่วกบัความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้การป้องกนัอุบตัเิหตุจากการ
ท างาน และสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพให้พนักงานรบัทราบและน าไปปฏิบตัิได้อย่ างถูกต้อง เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้
ค านึงถึงสวสัดภิาพของพนักงาน ในการท างานด้วยความความปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพสูงสุด มกีารส่งเสรมิและ
อบรมใหค้วามรูเ้รื่องการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าทีเ่ป็นการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของพนักงาน ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การจดัให้มีห้องสมุด ห้องกีฬาและสนัทนาการ รวมทัง้การจดักิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมี
สุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีมกีารจดัท าคู่มอืพนักงานและท าการประชาสมัพนัธผ์่านระบบเวบ็ไซตภ์ายในองคก์ร  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้เีงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชพีใหแ้ก่พนักงาน เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานมเีงนิออมไวใ้ชจ้่ายยาม
เกษียณอายุ และ/หรอื ออกจากงานเพื่อเป็นสวสัดกิารใหแ้ก่พนักงานอกีทางหนึ่ง โดยใหส้ทิธพินักงานประจ าสมคัรเขา้

mailto:ac@sritranggroup.com
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เป็นสมาชกิของกองทุนฯ ตามความสมคัรใจ บรษิทัฯ มนีโยบายใหพ้นักงานสามารถเลอืกน าส่งเงนิสะสมขัน้ต ่ารอ้ยละ 3 
และสงูสุดไดถ้งึรอ้ยละ 15 โดยไม่จ ากดัอายุงาน และในส่วน ทีบ่รษิทัฯ จ่ายสมทบ ตามช่วงอายุงานนัน้ บรษิทัฯ จะจ่าย
สมทบในอตัราทีแ่ตกต่างกนัตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะไดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าวเมื่อพน้สภาพจากการ
เป็นพนักงาน หรอืลาออกจากกองทุน ยกเวน้กรณีเลกิจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

คณะกรรมการไดก้ าหนดใหม้นีโยบายป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั และไดม้กีารสื่อสารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ทีถู่กต้องในเรื่องการป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชนั ใหแ้ก่บุคลากรในองค์กร รวมทัง้ส่งเสรมิการสรา้งความตระหนัก เพื่อ
สรา้งจติส านึกทีด่ ีค่านิยมทีถู่กตอ้งและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์รทีด่ ี 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีน โดยก าหนดใหม้ชี่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากผูม้ส่ีวน
ได้เสยีทุกกลุ่ม เกี่ยวกบัการกระท าทีไ่ม่ถูกต้องหรอืไม่เหมาะสม อนัอาจท าใหเ้กิดความเสยีหายต่อบรษิทัฯ พร้อมทัง้
ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีก่ระท าไปโดยความสุจรติ  

ลูกคา้ 
บริษัทฯ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตาม

ก าหนดเวลา เพื่อสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกค้า รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื โดยมกีารก าหนดแนวทาง
ปฏบิตัใิหแ้ก่พนักงานไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิว่าดว้ยความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

คู่คา้ 
บรษิัทฯ มนีโยบายจดัซื้อ มกีารคดัเลอืกคู่ค้า และซื้อสนิค้าและบรกิารจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการคา้ และ

ปฏบิตัติามสญัญาขอ้ตกลงต่อคู่คา้เสมอ โดยปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาต่างๆ อย่างเคร่งครดั นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้
จดัท าจรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อเป็นแนวปฏบิตัทิีจ่ะส่งเสรมิคู่คา้ในการด าเนินธุรกจิ ใหม้คีวามสอดคล้องกบัจรรยาบรรณ 
และวถิกีารด าเนินงานทางธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้ เป็นโอกาสใหบ้รษิทัฯ และคู่คา้ธุรกจิ มส่ีวนร่วมพฒันาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อสรา้งความเตบิโตและยัง่ยนืไปดว้ยกนั 

คู่แขง่  
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขนัที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทยีม โดยจะไม่

กระท าการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรอืขดัต่อกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการแข่งขนัทางการค้า หรอืที่อาจท าให้เกิดความ
เสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีงของคู่แขง่ 

เจา้หนี้ 
บรษิทัฯ ปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาในการกู้ยมืเงนิ และใหข้อ้มูลทีถู่กต้อง โปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หนี้ 

รวมทัง้ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามก าหนดและเงือ่นไขของสญัญาทีม่ตี่อเจา้หน้าหนี้อย่างเคร่งครดั 

หน่วยราชการและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
บรษิทัฯ ถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัต่อกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นต่างๆ ทัง้สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั แรงงาน 

การจดัการด้านภาษีอากรและบญัช ีฯลฯ รวมทัง้ประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
บรษิัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสิง่แวดล้อม และคุณภาพชวีติของประชาชน รวมทัง้ให้

ความส าคญัในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิส่งเสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ค านึงถงึทางเลอืกใน

การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิโดยใหม้คีวามเสยีหายต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และคุณภาพของประชาชนน้อย

ทีสุ่ด และใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมชุมชนโดยรอบโรงงาน จดัใหม้กีารดูแลดา้นความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมอย่ างมี

ประสทิธภิาพ 
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คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ ากบัดูแลใหม้รีะบบการบรหิารจดัการทีส่ามารถเชื่อมัน่ไดว้่าบรษิทัฯ ต้องไม่ท าผดิ

กฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานทีก่ ากบัดูแล และปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม

อย่างเคร่งครดั พร้อมกนันี้ บรษิัทฯ ได้จัดท ารายงานความยัง่ยนืประจ าปี เพื่อสื่อสารการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใน

ประเดน็ทีส่ าคญัใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไดร้บัทราบ 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้จดัให้มชี่องทางที่ผู้ถอืหุ้น หรอืผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม สามารถรายงานและร้องเรยีน

โดยตรงกบักรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รบัรายงานเรื่องร้องเรยีนเหล่านี้ เพื่อท าการ

สอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท นอกจากนี้ยงัสามารถตดิต่อขอขอ้มูลได้โดยตรงจากเลขานุการบรษิทั 

และหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ตามช่องทางทีก่ล่าวขา้งตน้ 
 

นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย    

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในการดแูลสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ 

รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้           

อย่างชดัเจนในคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมาตรฐาน ทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานยดึถอืปฏบิตัใินการด าเนินงาน ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดเผยนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้

มี ส่วนได้เสียไว้ในคู่มือก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ  ซึ่ งแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ 

(www.sritranggroup.com) นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

(1) คณะกรรมการมบีทบาทและหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้
ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน 
ทันเวลา โปร่งใส ในรูปแบบที่สมดุล และเข้าใจได้ง่าย ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี      
(แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เป็นประจ าทุกไตรมาส และ
ช่องทางที่เข้าถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยคงไว้ซึ่งประโยชน์ในทางการค้าของบรษิัทฯ 
เพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีต่างๆ ไดร้บัขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ตามกฎเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบั
ต่างๆ  

(2) คณะกรรมการไดจ้ดัตัง้หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ ทีท่ าหน้าทีส่ื่อสารกบัผูล้งทุนและบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และ
นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) คณะกรรมการมหีน้าทีร่ายงานนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ ผ่านแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

(4) คณะกรรมการมหีน้าทีเ่ปิดเผยวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของบรษิทั และมกีารทบทวนทุกปี 

(5) คณะกรรมการมหีน้าทีเ่ปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ทีช่ดัเจน รวมถงึการถอืครองหุน้ของกรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยแสดงขอ้มลูตน้ปี สิน้ปี และรายการซื้อขายระหว่างปี  
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(6) บรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบายใหก้รรมการตอ้งเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์ทุกครัง้ และน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกไตรมาส 

(7) บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีในครัง้แรกทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 
และทุกสิน้ปี หรอืทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการขอ้มลู 

(8) คณะกรรมการมีการก าหนดและเปิดเผยนโยบายการท ารายการระหว่างกัน และมีการอนุมัติรายการ     
ระหว่างกนัทุกไตรมาสผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(9) คณะกรรมการจดัใหม้กีารเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

(10)  คณะกรรมการมหีน้าทีเ่ปิดเผยประวตักิรรมการ สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทัง้การ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปีทีผ่่านมา 

(11) คณะกรรมการมหีน้าทีเ่ปิดเผยวนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัของกรรมการแต่ละท่าน 

(12)  คณะกรรมการมกีารเปิดเผยขอ้มลูการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการในปีทีผ่่านมา 

(13) คณะกรรมการมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหม้กีารจดัท าบญัชงีบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบ
บญัชขีองผูส้อบบญัช ีพรอ้มทัง้รายงานประจ าปี และรายงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการแต่งตั ้งผูส้อบบญัชทีีม่คีวาม
เป็นอสิระและน่าเชื่อถอื พรอ้มเสนอค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นๆ ทีจ่ะจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัช ีหรอืบรษิทัสอบบญัช ีต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

(14)  คณะกรรมการจดัใหม้กีารเปิดเผยหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

(15)  คณะกรรมการมหีน้าทีจ่ดัท ารายงานอธบิายเชงิวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และรายงานถงึปัจจยั
ความเสี่ยง ลกัษณะของความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบต่อการด าเนินการธุรกจิของบรษิัทฯ ภาวะการแข่งขนั ส่วน
แบ่งทางการตลาด โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ และนโยบายการจ่ายปันผล ผ่านแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

(16)  บรษิัทฯ จดัให้มกีารสื่อสารขอ้มูลของบรษิทัฯ ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น เว็บไซต์ แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยัง่ยนื การพบปะนักวเิคราะห ์เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
หรอืนักลงทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างสะดวก ทัว่ถงึ และเท่าเทยีมกนั  

(17)  บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มูลส าคญัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางเว็บไซต์ โดยปรบัปรุงเวบ็ไซต์ใหเ้ป็น
ปัจจุบนัอยู่เสมอ ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อกบัหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ส านักงานสาขากรุงเทพฯ หมายเลขโทรศพัท์ 
02-207-4500 โทรสาร 02-108-2244 หรอืบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.sritranggroup.com 

 หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูส าคญัและกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหข้อ้มลูต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัง้
ในประเทศและต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในรปูแบบการประชุมนักวเิคราะห ์(Analyst Meeting) ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ า
ทุกไตรมาส และการพบนักลงทุนสถาบันทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (Local & International Roadshow/ 
Conference) ซึ่งจดัขึน้ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี ผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์ สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์จากทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถงึทีต่ดิต่อหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธม์าโดยตรง ผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Team, Zoom และWebex เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ยงัมกีิจกรรมและการ
ประชุมให้ขอ้มูลแก่บรษิัทจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) และการให้ขอ้มูลแก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อใหน้ักวเิคราะหแ์ละนักลงทุนทราบถงึทศิทางและโอกาสในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มศรตีรงั  
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5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผู้น าที่ก ากับดูแล
องค์กรมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีซึ่งครอบคลุมถงึ (1) การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ (2) การ
ก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
(3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีก่ ากบัดแูลกจิการและ
ภารกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบับรษิทัฯ วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มตคิณะกรรมการ และมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหก้รรมการผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าที ่จะต้องใชว้จิารณญาณและความ
รอบคอบในการตดัสนิใจทางธุรกจิ และปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care) และความซื่อสตัย์
สุจรติต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) เพื่อรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ 
 บรษิทัฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทั กบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน 
เพื่อช่วยส่งเสรมิกลไกถ่วงดุลอ านาจ โดยกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและการก ากบัดูแลในระดบั
นโยบายใหส้อดคลอ้งกบั วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการประกอบธรุกจิ ในขณะทีฝ่่ายจดัการท าหน้าทีบ่รหิารงาน
ประจ าในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดโดยสุจรติ โปร่งใสและมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และรายงาน
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 นอกจากนี้ เพื่อเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการก าหนด
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการเพื่อใหก้ารปฏิบตัิ
หน้าที่ในต าแหน่งกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบยีนรวมไม่เกนิ 5 บรษิทั  
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการต้องมกีารประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยบรษิทัฯ 
ไดจ้ดัท าตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปีและแจง้ใหก้รรมการทุกท่านรบัทราบภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปีและ
อาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น เพื่อให้คณะกรรมการตดิตามการผลด าเนินงานและใหค้วามเหน็ใน
เรื่องเกีย่วกบัการด าเนินงาน วสิยัทศัน์  พนัธกจิ กลยุทธ ์นโยบายส าคญั ความเสีย่ง และเรื่องอื่นๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการ
สร้างคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื และมกีารจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่กรรมการเพื่อพจิารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ ซึง่ใน
การประชุมทุกคราวจะมกีารก าหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจน มกีารจดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชุมทีค่รบถ้วน
เพยีงพอ จดัส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วม
ประชุม ทัง้นี้ บรษิทัฯ ก าหนดใหม้อีงคป์ระชุมขัน้ต ่าในขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุมจะตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิทันัน้ กรรมการทุกท่านสามารถ
อภปิรายและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท อาจมกีารเชญิผูบ้รหิาร
ระดบัสงูเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะใหค้ณะกรรมการบรษิทั ไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ครบถว้น ต่อเนื่อง และทนัเวลาก่อน
การประชุมทุกครัง้ ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลตามที่ได้รบัการร้องขอจากคณะกรรมการอย่างทันท่วงที และรายงานให้
คณะกรรมการทราบถงึเหตุการณ์และรายการต่างๆ ทีม่คีวามส าคญัทีเ่กดิขึน้ โดยคณะกรรมการสามารถเขา้ถงึผูบ้รหิาร
ระดบัสงูและเลขานุการบรษิทัไดโ้ดยตรงอย่างเป็นอสิระตลอดเวลา  

 กรรมการอาจปฏบิตัหิน้าที่เป็นกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคล และเมื่อมคีวามจ าเป็นจะใหบ้รษิัทฯ แต่งตัง้ผูท้ีม่คีวาม
เชีย่วชาญทีเ่ป็นบุคคลภายนอกมาใหค้ าแนะน า โดยเลขานุการบรษิทัฯ มหีน้าทีใ่หค้ าปรกึษาแก่คณะกรรมการ ในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ  
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(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการที่มคีวามรู้ ความสามารถ ทกัษะวชิาชพีหรอืความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านที่หลากหลาย อนัสามารถน าประสบการณ์มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย ภารกจิ แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ ตลอดจนก ากบัดูแลใหค้ณะผู้บรหิาร บรหิารงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์สุจรติ ระมดัระวงัตามหลกัการขอ้พงึปฏบิัตทิี่
ด ีเพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการและความมัน่คงสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของ บมจ. ศรตีรงั ก าหนดไวว้่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 
ใน 3 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

คณะกรรมการได้มมีติแต่งตัง้นางพัชรนิทร์ อนุวงศ์วฒันชยั เป็นเลขานุการบรษิทั ซึ่งท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน า
ดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ทีค่ณะกรรรมการบรษิทั จะต้องทราบ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูล
กจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 

โครงสร้างองค์กรของบมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีก่ ากบัดูแลกจิการและภารกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบั
บริษัทฯ วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้
วจิารณญาณและความรอบคอบในการตดัสนิใจทางธุรกจิ และปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และความ
ซื่อสตัยสุ์จรติ เพื่อรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ ตลอดจนจะท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อื
หุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิารและการด าเนินงานของบรษิทั  

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการไวด้งันี้  

1. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ คณะกรรมการ
บรษิทัจะตอ้งใชว้จิารณญาณและความรอบคอบในการตดัสนิใจทางธรุกจิและปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ 
ความซื่อสตัยสุ์จรติและความระมดัระวงัเพื่อรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 

2. รบัผดิชอบในการเสนอ ทบทวน และใหค้วามเหน็ชอบกบันโยบายและทศิทางด าเนินงานของบรษิทัฯ 
3. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหน้าที ่ใหแ้ก่ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ

ผูจ้ดัการน าไปปฏบิตั ิ
4. มอบอ านาจใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ พนักงานระดบับรหิารของบรษิทัฯ หรอืบุคคลอื่นใดท าการแทนได ้ภายใตข้อบเขต

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
5. อนุมตักิารลงทุน ขายเงนิลงทุนในตราสารทุน และ/หรอื ตราสารหนี้  
6. อนุมตักิารเขา้ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหแ้ก่บรษิทัฯ ทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
7. อนุมตักิ่อตัง้ ควบรวม หรอืเลกิบรษิทัย่อย 
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8. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรกึษาของบรษิัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

9. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธ ิ
ขอ้บงัคบัและ/หรอื วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ 

10. แต่งตัง้และถอดถอนเลขานุการบรษิทั 
11. พจิารณาอนุมตักิารท ารายการเกีย่วโยง เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้  

ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ /หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

12. จดัใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
เรื่องการท ารายการทีม่กีรรมการมส่ีวนไดเ้สยี ตอ้งอยู่ในขา่ยทีก่ฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

  ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั สามารถ
อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน) อาจมส่ีวนไดส่้วนเสยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด
กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้

  โดยคณะกรรมการบรษิัทจะท าความเขา้ใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจดัการบริษัท 
ให้แก่กรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ โดยท าการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างไรก็ดี การมอบหมาย
ดงักล่าวมไิดเ้ป็นการปลดเปลือ้งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งตดิตามดแูลฝ่ายจดัการ
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้นี้ ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ
อาจพจิารณาแบ่งออกเป็น ดงันี้ 

เรื่องทีค่วรดแูลใหม้กีารด าเนินการ  

หมายถงึ เรื่องทีค่ณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัใหม้ใีนการด าเนินการอย่างเหมาะสม ทัง้นี้ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูเ้สนอเรื่องเพื่อพจิารณาได ้ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี้ 

ก. การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 

ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 

ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เรื่องทีด่ าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ 

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการจะพจิารณาร่วมกนัโดยฝ่ายจดัการ
เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ มอบหมายใหฝ่้ายจดัการ ไปด าเนินการโดยคณะกรรมการตดิตามและให้
ฝ่ายจดัการรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามทีเ่หมาะสม ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี้ 

ก. การก าหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิประจ าปี  
ข. การดแูลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ  
ง. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบรหิาร

จดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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จ. การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน  
ฉ. การดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิให้มคีวามน่าเชื่อถอื และใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทีไ่ม่ใช่ทางการ

เงนิอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

เรื่องทีค่ณะกรรมการไมค่วรด าเนินการ  

หมายถงึ เรื่องทีค่ณะกรรมการจะก ากบัดูแลระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่าย
จดัการเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินการ ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี้ 

ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ทัง้นี้ 
คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจดัการรับผิดชอบการตัดสินใจด าเนินงาน การจัดซื้อจดัจ้างการรบั
บุคลากรเข้าท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการ
ตดัสนิใจ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็น 

ข. เรื่องทีข่อ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมตัริายการทีก่รรมการมส่ีวนไดเ้สยี เป็นตน้ 

นอกจากนี้ ในการก าหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม 
ปัจจยัและความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ที่
อาจมผีลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบรษิทั โดยมกีลไกทีท่ าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างแทจ้รงิ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ  
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัขิอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ ดงัต่อไปนี้ 

1.  ก ากบั ติดตาม และดูแลใหม้ัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2.  ดูแลใหม้ัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม และการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี

3.  ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบักรรมการอสิระ และมมีาตรการทีด่แูลใหเ้รื่องส าคญัได้
ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม  

4.  จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักนั
อย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ให้ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

5.  เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

6. เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชี้ขาด ในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 
ฝ่ายเท่ากนั  

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรใหก้รรมการอสิระ 1 ท่าน ร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการใน
แต่ละครัง้ดว้ย 

อกีทัง้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อใหเ้กดิ

ความโปร่งใส และความชดัเจน ดงันี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

1. มอี านาจอนุมตักิารท านิตกิรรมใดๆ ซึ่งมผีลผูกพนับรษิทัฯ ส าหรบัการด าเนินธุรกจิปกตขิอง บมจ. ศรตีรงั ใน

วงเงนิไม่เกนิ 200,000,000 บาท (สองรอ้ยลา้นบาท) 
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2. มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรบัปรุง ระเบียบ ค าสัง่ และข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของ บมจ. 

ศรตีรงั เช่น การบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวนิัยพนักงานและลูกจา้ง การก าหนดเงนิเดอืนและเงนิอื่นๆ รวม

ตลอดถงึการสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารต่างๆ 

3. มอี านาจก าหนดอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้อตัราค่าใชจ้่ายและสิง่อ านวยความสะดวกของ

ผูจ้ดัการฝ่ายหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป เพื่อขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 

4. มีหน้าที่ด าเนินการควบคุมดูแลกิจการทัง้ปวงของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของ

คณะกรรมการ บมจ. ศรตีรงั 

5. มีหน้าที่น าเสนอเรื่องที่ส าคญัต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรงั หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิ

เหน็ชอบ หรอืเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม 

6. มหีน้าทีศ่กึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัโครงการใหม่ๆ และมอี านาจพจิารณาอนุมตัโิครงการต่างๆ ตามทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรตีรงั หรอืคณะกรรมการบรหิาร 

7. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรตีรงั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร เป็น

ครัง้คราว 

อย่างไรกด็ ีกรรมการผูจ้ดัการและผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการไม่มอี านาจในการทีจ่ะ

อนุมตัเิรื่องหรอืรายการทีต่นเองหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดส่้วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด จะเข้าท ากับ บมจ. ศรีตรงั หรือบริษัทย่อยของบมจ. ศรีตรงั ตามนิยามใน

ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า

การตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน้ และควร
หลกีเลี่ยงการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวข้องหรอืมส่ีวนไดเ้สยีกบั
รายการทีพ่จิารณา ต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการมส่ีวนไดเ้สยีของตนในรายการดงักล่าว และตอ้ง
ไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ อาทเิช่น ในกรณีทีม่กีรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี
ในวาระใดๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว รวมทัง้คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและวธิกีาร
ดแูลไม่ใหผู้บ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งน าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนดว้ย 

บรษิทัฯ ไดม้กีารสื่อสารนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานผ่านทาง
อีเมล และเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของบรษิทัฯ รวมถึงการจดัอบรมใหแ้ก่พนักงานเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจที่
ถูกตอ้ง  

 

การจดัท ารายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบรษิัท ได้จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อป้องกนัการขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนกบับรษิทั 

(Conflicts of Interest) เพื่อป้องกนักิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน กิจกรรม  ที่ผดิกฎหมายและไม่เหมาะสม 
โดยใหก้รรมาร ผูบ้รหิาร และพนักงานประจ าของบรษิทัฯ ตอ้งจดัท ารายงานเปิดเผยรายการ ทีส่งสยัว่าตนเองหรอืญาติ
ทีม่คีวามเกีย่วดองในครอบครวั มผีลประโยชน์ขดักนักบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกปี  

ทัง้นี้ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.sritranggroup.com/th/cg/important-policies) 

http://www.sritranggroup.com/th/cg/important-policies
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องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จากต าแหน่งกรรมการบรษิทันัน้ มกี าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและ

คู่มอืบรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
1. คณะกรรมการบรษิทั จะพงึมจี านวนเท่าใดใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้เป็นผูก้ าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหา้คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
2. คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independence Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทัง้คณะ และมจี านวนอย่างน้อย 3 ท่าน 
3. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้ออก
เสยีงชีข้าด 

4. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะ
แบ่งออกใหต้รงตามสดัส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกในจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 ส าหรบักรรมการทีจ่ะต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทัฯ การลาออกมผีลนับแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึ
บรษิทัฯ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัแลว้
ไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 บรษิทัฯ แต่งตัง้คณะกรรมการโดยค านึงถงึประเภทและขอบเขตการปฏบิัตงิานของกลุ่มบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ 
มุ่งหวังให้การพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความ
หลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ อนั
น ามาสู่การตดัสนิใจทีส่มเหตุสมผล ดว้ยเหตุนี้ กรรมการของบรษิทัจงึเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์อย่างมากในดา้นการบญัช ี
การเงิน การบริหารธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด กฎหมาย และอุตสาหกรรมยาง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
คณะกรรมการทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั (ก) บรษิทัฯ (ข) บรษิทัโฮลดิ้งของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ หรอืบรษิัท
ย่อยของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ค) บุคคลที่มส่ีวนได้เสยีที่ถือหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีง คดิเป็นสดัส่วนไม่น้อยกว่า 
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รอ้ยละ 10 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ (“ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10”) และ/หรอื (ง) พนักงาน
ของ บรษิทัฯ ทีส่ามารถแทรกแซงการตดัสนิใจอย่างอสิระของกรรมการเพื่อประโยชน์สงูสุดทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่สีมาชกิในครอบครวั (ซึ่งไดแ้ก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และบดิา มารดา) ถอื
หุน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละสบิทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปีบญัชทีีผ่่านมา หรอืเป็นหุน้ส่วน (ถอืหุน้เท่ากบัหรอืมากกว่าร้อย
ละ 10) กรรมการ หรอืผูบ้รหิารในองค์กรหรอืบรษิทัย่อยขององค์กรใดกต็ามที ่บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
เคยให้/ ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้าน
กฎหมาย) หรอืจ่ายเงนิหรอืท าธุรกรรมดว้ยอย่างมนีัยส าคญั ทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 

4. ไม่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสบิทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปีบญัชทีี่
ผ่านมา 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รบั
การแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

6. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บดิา มารดา  
คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

7. ไม่เป็นบุคคลทีม่สีมาชกิในครอบครวั ซึง่ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พีน้่อง และบดิา มารดา 
ท างานให้กับบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนัน้
พจิารณาโดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

8. ไม่เป็นกรรมการหรอืมสีมาชกิในครอบครวั ซึ่งไดแ้ก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พีน้่อง และบดิา 
มารดา ทีเ่คยไดร้บัค่าตอบแทนจากการใหบ้รกิารอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งกรรมการจาก 
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ของบรษิทัฯ ในช่วงปีทีผ่่านมาจนกระทัง่ปีปัจจุบนั 

9. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

10. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดั
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

11. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทาง
วชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อสิระ 
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12. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า   
รอ้ยละ 10 ทัง้ในปีปัจจุบนัและรอบปีบญัชทีีผ่่านมา โดยกรรมการทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดงักล่าวในระดบัที่สามารถด าเนินกิจการองค์กรตาม
ทศิทาง หรอืค าสัง่ในนามของผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยดงักล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการ หรอืไม่เป็นทางการ 

13. ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบรษิัทฯ หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษา
ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

14. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

โดยบรษิทัฯไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวเ้ขม้กว่าขอ้ก าหนดทีก่ าหนดไวใ้นประกาคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน  

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ให้นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ส าเร็จ
การศึกษาทางด้านบญัชี และได้รบัการอบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงานด้านเลขานุการบริษัท และ
หลกัสูตรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง มทีกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจในธุรกจิ กฎหมาย และระเบยีบกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นเลขานุการ
บรษิัท โดยมหีน้าทีแ่ละขอบเขตความรบัผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ รวมทัง้ใหค้ าแนะน าดา้นการ
ปฏบิตัติามกฎเกณฑต์่างๆ (Compliance) ทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งทราบ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของ
คณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั โดยเลขานุการบรษิทัจะตอ้งเขา้
ร่วมและจดัเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดและท าให้แน่ใจว่ากระบวนการของคณะกรรมการได้รบัการ
ปฏบิตัติาม ทัง้นี้ การแต่งตัง้และถอดถอนเลขานุการบรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด 
คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื เพื่อพจิารณา
กลัน่กรองการด าเนินงานที่ส าคญัเป็นการเฉพาะเรื่องใหเ้ป็นไปอย่างรอบคอบและมปีระสทิธภิาพ โดยโครงสรา้งของ
คณะกรรมการชุดย่อย มดีงัต่อไปนี้  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมคีุณสมบตัิครบถ้วน
ตามทีก่ าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการทีม่รีายชื่อ ดงันี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเกรยีง ยรรยงดลิก ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมชัชา โพธิถ์าวร กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ กรรมการตรวจสอบ 
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นายเกรยีง ยรรยงดลิก เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีงพอใน
การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ 

โดยมนีายวทิวสั กรุงแทนเมอืง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของกรรมการตรวจสอบ 
รายนัน้ๆ ดว้ย 

2. เป็นกรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานในบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

3. เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าจากบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทั
ร่วม บรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท เช่น กรรมการผู้จดัการ (Chief Executive Officer) 
ของบรษิทั ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบไดเ้นื่องจากกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงต่อการ
บรหิาร เป็นตน้ 

4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการ
บรหิารงานของบรษิัท บริษัทในเครอื บรษิัทร่วม หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท และเป็นกรรมการที่ไม่มี
ผลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีในลกัษณะขา้งต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบแล้วเหน็ว่า การเคยมผีลประโยชน์หรอืส่วน
ไดเ้สยีนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

5. เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

6. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ รวมทัง้ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชภีายนอก และผู้บริหารที่รบัผดิชอบ
จดัท ารายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบ
รายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย 

2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิลและพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
ฯ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
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4. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และถอดถอนบุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ น่าเชื่อถอื มคีุณสมบตัทิีไ่ดร้บัการ
ยอมรบัและเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการกบับุคคลทีม่ส่ีวนไดเ้สยี หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ บรษิทัฯ ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  
ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้อง รายงานทางการเงนิของ บรษิทัฯ 

ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(Charter) 

ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ด าเนินการตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่ส าคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบญัชี
เกีย่วกบัผลการตรวจสอบดงักล่าวและรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ บมจ. ศรตีรงั ทราบ ในกรณี
ทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าจะมกีารกระท าผดิหรอืทุจรติ หรอืมกีารฝ่าฝืนกฎหมายหรอืระเบยีบของประเทศไทย
หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืระเบยีบอื่น ซึ่งการกระท าผดิหรอืการทุจรติหรอืการฝ่าฝืนดงักล่าวมี
ผลหรอืน่าจะมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานหรอืสถานะทางการเงนิ ของบมจ. ศรตีรงั 

8. สอบทานและอนุมตักิฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมกีารสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. สอบทานและใหค้วามเหน็ต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
10. สอบทานความรว่มมอืทีเ่จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ี
11. สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปอย่างรดักุม เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามี

ระบบการควบคมุทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ 
12. สอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

13. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

14. ประเมนิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

15. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร 

3. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร 

4. นายล ีพอล สุเมธ กรรมการบรหิาร 

5. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร 

6.  นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร 

7.  นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล กรรมการบรหิาร 

8.  นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
 บมจ. ศรตีรงั ไดม้กีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการบรหิาร ดงันี้ 

1. มอี านาจสัง่การ วางแผน และด าเนินกิจการของ บมจ. ศรตีรงั ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการของ 
บมจ. ศรตีรงัก าหนด 

2. มอี านาจแต่งตัง้ คณะบรหิารงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสทิธภิาพของการจดัการทีด่แีละโปร่งใส 
3. ใหก้รรมการสองคนของคณะกรรมการบรหิารลงนามร่วมกนั พรอ้มประทบัตราบรษิทัฯ มอี านาจมอบอ านาจ

ช่วงในหนังสอืมอบอ านาจของ บมจ. ศรตีรงั เพื่อใหผู้ร้บัมอบอ านาจช่วงสามารถด าเนินการอนัเป็นประโยชน์
เกีย่วเน่ืองกบักจิการงานต่างๆ ในนาม บมจ. ศรตีรงั ไดอ้ย่างเป็นทางการ 

4. มอี านาจพจิารณาก าหนดสวสัดกิารพนักงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ประเพณีปฏิบตัิและสอดคล้องกบั
กฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ 

5. มอี านาจการอนุมตัวิงเงนิทีเ่ป็นธุรกรรมทางการคา้ปกตหิรอืธุรกรรมทีเ่ป็นพนัธะผกูพนัต่อ บมจ. ศรตีรงั 

 ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็น
การอนุมตัิการเขา้ท ารายการที่ท าให้คณะกรรมการบรหิาร หรอืผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถ
อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบั บมจ. 
ศรตีรงั หรอืบรษิทัย่อย (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) 
ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น แล้วแต่
กรณี เพื่อพจิารณาอนุมตัิรายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของ บมจ. ศรตีรงั หรอืบรษิทัย่อยหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ก าหนด 
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คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายเกรยีง ยรรยงดลิก ประธานกรรมการสรรหา 

2.   นายสมชัชา โพธิถ์าวร กรรมการสรรหา 

3.   นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการสรรหา 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา  
1. สอบทานและประเมนิคุณสมบตัขิองผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ (รวมถงึกรรมการบรหิาร) ก่อนท า

การเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั 
2. สอบทานและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการเสนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ หรอืแต่งตัง้กรรมการ

ทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป โดยค านึงถงึผลงานและการปฏบิตังิานของกรรมการท่านนัน้ 
3. พจิารณาว่ากรรมการแต่ละท่านมคีวามเป็นอสิระหรอืไม่เป็นประจ าทุกปี 
4. พจิารณาว่ากรรมการแต่ละท่านสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสมในฐานะกรรมการหรอืไม่ 

 

 ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
• ความเป็นอสิระทางความคดิ 
• ความสามารถของแต่ละบุคคล และพจิารณาว่าความสามารถดงักล่าวตรงกบัความต้องการของบรษิัทฯ

และเป็นส่วนเตมิเตม็ใหก้บักรรมการท่านอื่นอย่างไร 
• ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานทีผ่่านมาในฐานะกรรมการในบรษิทัอื่น 
• การใหเ้วลา และความมุมานะในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ 

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเกรยีง ยรรยงดลิก ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายสมชัชา โพธิถ์าวร กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 ใหค้ าแนะน าและเสนอแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
รวมทัง้เสนอแนะค่าตอบแทนพเิศษใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผูจ้ดัการ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายชยัเดช พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.     นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4.     นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5.     นายนัธธ ีถริพุทธโภคนิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมนีางสาวธญัญ์รว ีฐานนทว์รพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิทั ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสีย่ง

ประเภทต่าง ๆ ที่ส าคญั พร้อมทัง้ก าหนดให้ฝ่ายบรหิารมมีาตรการป้องกัน แก้ไข และจ ากัดความเสี่ยงที่
เหมาะสม 

2. จดัท านโยบายบรหิารความเสีย่งในเรื่องของการบรหิารความเสีย่งโดยรวม และครอบคลุมถงึความเสีย่งหลกั 
ทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกจิการ ส าหรบัเป็นกรอบ
การปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา โดยดูแลใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อย มกีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาปัจจยัทัง้
ภายนอกและภายในองคก์รทีอ่าจส่งผลใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

3. สอบทานให้บรษิัทมนีโยบายการบรหิารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้จดัท า
รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัตามทีเ่หน็เหมาะสมหรอื
เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

4. ก าหนดกลยุทธ์ทีจ่ะใชใ้นการบรหิารความเสีย่ง ใหส้อดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของธุรกจิซึง่ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัแิล้ว พรอ้มทัง้วเิคราะห ์ประเมนิผล และตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย
การบรหิารความเสีย่งของธุรกจิทีก่ าหนดไวแ้ลว้ 

5. ตดิตาม ประเมนิ และ ก ากบัดูแลกระบวนการบรหิารความเสี่ยงของฝ่ายบรหิารใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

6. ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้การบรหิารความเสี่ยงประสบความส าเร็จทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัโครงการ 
(Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจดัการและพนักงานให้ความส าคญัและ
ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่
เหมาะสม ในแต่ละปัจจยัเป็นหลกัประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรพัยากรและด าเนินการต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอ และให้การสนับสนุนการท างานของคณะท างานด้านความเสี่ยง และ/หรอืผู้บรหิาร
ความเสีย่ง (Risk Manager) 

7. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท และบรษิัทย่อย โดยรวมถงึ
ความมปีระสทิธผิลของระบบ และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่าง
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น้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบายการบรหิารความเสี่ยงดงักล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกบักลยุทธ์
และสภาพการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั 

8. ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ทีต่อ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อสอดคลอ้งกบันโยบายและกล
ยุทธท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว ้

9. จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระ เพื่อใหค้วามเหน็ หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

10. พิจารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

11. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
ชื่อ ต าแหน่ง 

นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค์ กรรมการบรรษทัภบิาล 

นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการบรรษทัภบิาล 

โดยมนีางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการบรรษทัภิบาล 

1. ก าหนดขอบเขตและนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ ในลกัษณะทีส่อดคล้องกบัแนวปฏบิตัทิี่ดใีนระดบัสากล และ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

2. เสนอแนวทางปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าคณะกรรมการ
บรษิทัในเรื่องเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการ 

3. เสนอแนะข้อก าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตัิที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ตลอดจนดูแลใหห้ลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละการพฒันาอย่างยัง่ยนื มผีลในทางปฏบิตั ิใหม้คีวาม
ต่อเนื่องและเหมาะสมกบัธุรกจิ 

4. ใหค้ าแนะน า ส่งเสรมิ และสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีหลกั

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ อย่าง

ครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ 

5. ส่งเสรมิใหม้กีารสื่อสารและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทุกระดบั และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อตระหนักและเขา้ใจถงึนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีหลกัจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกจิ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และนโยบายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ ตลอดจนก ากบัดแูลใหม้กีาร

ปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิงักล่าว 

6. พจิารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทัง้ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในรปูแบบรายงานตามความเหมาะสม 
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คณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยืน 

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
ชื่อ ต าแหน่ง 

นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล ประธานคณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน 

1. ก าหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานการพฒันาด้านความยัง่ยนืครอบคลุมมติิสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) สังคม (Social) และการก ากับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ (Governance and economic) ของ
บรษิทั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

2. สนับสนุนและผลกัดนัให้เกิดความร่วมมอืในการด าเนินงานด้านความยัง่ยนืทัว่ทัง้องค์กร โดยให้ค าแนะน าและ
ส่งเสรมิการบูรณาการการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืเขา้กบักลยุทธธ์รุกจิ การประเมนิความเสีย่ง และแผนงานของ
องคก์รทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืขององคก์รทีต่ัง้ไว้ 

3. ทบทวนและเสนอแนะแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนืของบรษิทัใหส้อดคล้องกบัแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices) และ
มาตรฐานสากลใหท้นัสมยัอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อการพจิารณาปรบัปรุงและพฒันา 

4. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อประเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนืประจ าปีขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสยี บรบิทภายนอก ทศิทางและเป้าหมายขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อขออนุมตั ิและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตอบสนอง และตดิตามผล 

5. ตดิตามและสรุปผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืขององค์กร และรายงานความกา้วหน้าต่อคณะกรรมการบรษิทั
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. ดแูลการเปิดเผยขอ้มลูดา้นความยัง่ยนืของบรษิทัผ่านรายงานประจ าปีและรายงานความยัง่ยนืประจ าปีของบรษิทั 
7. พจิารณาแต่งตัง้คณะท างานดา้นความยัง่ยนื ตามทีเ่หน็สมควร 

 

(3) ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยมี

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทน  

• นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งก าหนดเป็น
ค่าตอบแทนรายปีแก่ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการไม่บรหิาร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการตรวจสอบ และไม่มคี่าเบี้ยประชุมเพิม่เตมิ โดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูเ้สนอ
แนวทางและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อให้
ความเหน็ชอบก่อนเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ ค่าตอบแทนจะพจิารณาจากผลประกอบการ
ของบรษิัทฯ ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เปรยีบเทยีบกบับรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยทีม่มีูลค่าตลาดใกล้เคยีงกนั ตลอดจนบรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อให้
โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความอุตสาหะ ความรบัผดิชอบ และประสบการณ์ของ
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กรรมการที่จะน าพาบริษัทฯ ให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  ตลอดจนเปิดเผย
ผลตอบแทนดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 

• นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
กรรมการผู้จ ัดการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร โดยค่าตอบแทนดงักล่าว มกีารก าหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสรา้งค่าตอบแทนของ
บรษิทัและพจิารณาเปรยีบเทยีบจากขอ้มูลการส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบนั องค์กร และหน่วยงาน
ทีไ่ดร้บัความน่าเชื่อถอื อตัราเงนิเฟ้อ และก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ย 

 Sri Trang International ตกลงเขา้ท าสญัญาจา้งงานกบักรรมการแต่ละคนของบรษิทัฯ ได้แก่ นายไวยวุฒ ิสนิ
เจรญิกุล และ นายล ีพอล สุเมธ ซึง่สญัญาจา้งงานดงักล่าวไม่มกีารก าหนดระยะเวลาการจา้งงาน 

ทัง้นี้ ตามสัญญาจ้างงาน นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน
ดงัต่อไปนี้ 

• เงนิเดอืน และโบนัสซึ่งจะคดิตามโครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme) (ตามที่ได้นิยามไว้
ขา้งล่างนี้) และ 

• ค่าใชจ้่ายทางธุรกจิทีส่มเหตุสมผลซึ่งเกดิขึน้หรอืไดจ้่ายไปในช่วงระยะเวลาการจา้งงานซึ่งเกี่ยวขอ้งกบั
การปฏบิตัหิน้าทีต่่อกลุ่มบรษิทัฯ 

โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme) 

 นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล และนายล ีพอล สุเมธ ซึ่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ มสีทิธทิี่จะเขา้ร่วมโครงการ
ค่าตอบแทนพเิศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบญัชขีอง Sri Trang International ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทัฯ 
 ภายใตโ้ครงการค่าตอบแทนพเิศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบญัช ีหากคณะกรรมการบรษิทั
ของ Sri Trang International พจิารณาแล้วเหน็ว่ามส่ีวนเกนิ (Surplus) ภายหลงัจากหกั (ก) ร้อยละ 10 ของทุนช าระ
แลว้ของ Sri Trang International หรอืจ านวนเงนิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัของ Sri Trang International จะเหน็ควร 
(ข) รอ้ยละ 5 ของก าไรสะสมในต้นปีบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง และ (ค) ขาดทุนสะสมในต้นปีบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งจากก าไรของ Sri 
Trang International หลังจากหกัภาษีแล้ว (ตามที่ก าหนดในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว) ร้อยละ 20 ของส่วนเกิน 
(Surplus) ดงักล่าวจะถูกจ่ายภายใตโ้ครงการค่าตอบแทนพเิศษ (Profit Incentive Scheme) (“ค่าตอบแทนพเิศษ (Profit 
Incentive)”) 

(4) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
ในกรณีมีกรรมการท่านใหม่ที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่หรือที่ได้รับการเลือกตัง้ใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการ

ปฐมนิเทศโดยก าหนดแนวปฏิบตัเิกี่ยวกบัการเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าที่กรรมการบรษิทั ตลอดจนขอ้มูล
เกีย่วกบับรษิทัฯ และอุตสาหกรรม เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้รรมการทีเ่ขา้รบัต าแหน่งสามารถ อนัจะช่วยส่งเสรมิ
ใหก้รรมการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น หนังสอื
รบัรองบรษิทั ขอ้บงัคบับรษิทั คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน แบบรายงานขอ้มลูประจ าปีของบรษิทัฯ 

 แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูง (Succession Planning) 

 เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้บรหิารหรอืผู้น าในต าแหน่งงานที่ส าคญัขององค์กรจะมผีู้สบืทอดต าแหน่ง อนัจะสามารถ

รกัษาและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั และเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคล และรกัษา

บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถไวก้บัองคก์ร บรษิทัฯ จงึไดเ้ริม่จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 
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แผนการสบืทอดต าแหน่งตัง้แต่ ผูจ้ดัการกลุ่มงานขึน้ไป 

แผนการสบืทอดต าแหน่งส าคญั เป็นกระบวนการในการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรในเชงิรุก และเป็นการ

วางแผนความก้าวหน้าในอาชพีของพนักงานในระดบับรหิาร และเพื่อป้องกนัปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรใน

ต าแหน่งงานหลกั (Critical Jobs) หรือต าแหน่งงาน เป้าหมาย (Key Positions) ที่ส าคญัขององค์กรในอนาคต โดย

บรษิทัจะท าการคดัเลอืกจาก 

1) ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน (Performance) 

2) การประเมนิศกัยภาพ (Potential) โดยพจิารณาจากศกัยภาพความเป็นผูน้ า (Leadership Competency) 

ทศันคต ิและพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร (Core Value) 

ผูท้ีผ่่านการประเมนิเป็นผูส้บืทอดต าแหน่งจะถอืเป็นพนักงานผูม้ศีกัยภาพสงู (High Potential Talent) และจะ

ไดร้บัการพฒันาอย่างเหมาะสมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเป็นผูน้ าขององค์กรในอนาคตต่อไป ทัง้นี้ การพจิารณาจะ

พจิารณาจากพนักงานของบรษิทัฯ เป็นล าดบัแรก โดยบรษิทัฯ จะมกีารทบทวนรายชื่อผูส้บืทอดเป็นประจ าทกุ 2 ปี และ

หากไม่สามารถหาผูส้บืทอดต าแหน่งไดจ้ากภายใน บรษิทัฯ จงึจะท าการสรรหาจากบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมจาก

ภายนอก 

การพฒันากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ 

โดยกรรมการของบรษิัทฯ ทุกท่านได้ผ่านการอบรมในหลกัสูตรเกี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมประชาสมัพนัธ์และ
ประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บักรรมการทุกท่านในการเขา้ร่วมการอบรมและสมัมนาหลกัสตูรต่างๆ 

 

(5) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมทัง้ 

ประเมนิผลกรรมการผู้จดัการใหญ่ และน าผลเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อใหก้รรมการของบรษิทัฯ ไดท้ราบและใชใ้นปรบัปรุงและการพฒันาเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลมากขึน้ ซึ่งการประเมนิ
คณะกรรมการบรษิทัแบ่งเป็น 2 แบบคอื การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการทัง้คณะ และการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานรายบุคคล  

โดยจะมกีารประเมนิดงัต่อไปนี้ 

1.  ประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ (ประเมนิทัง้คณะ) 
2.  ประเมนิผลปฏบิตังิานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) 
3.  ประเมนิตนเองผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ  
4.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) 

กระบวนการและหลกัเกณ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 

ส่วนงานเลขานุการบรษิทัเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานใหก้รรมการบรษิทัทุกคนเพื่อประเมนิผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยทีต่นเองด ารงต าแหน่ง และตดิตามใบประเมนิผลใน
รอบปีทีผ่่านมา มาจดัท าสรุปผลการประเมนิตามหลกัเกณฑ์ และน าไปผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการทุกชุดไป
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 
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ทัง้นี้ แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายละเอยีดหวัขอ้ในการประเมนิ ดงันี้ 
1. แบบประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ (ประเมนิทัง้คณะ) 

ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  บทบาท หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าทีข่องกรรมการ ความสมัพนัธ์กบั
ฝ่ายจดัการ และ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

2. ประเมินผลปฏิบตัิงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 4 หวัข้อ คือ ความ
รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท าของตนเองและการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ การปฏบิตัิ
ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม มคีวามโปร่งใสในการด าเนินงานทีส่ามารถตรวจสอบได้
และมกีารเปิดเผยขอ้มลู และการมจีรยิธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

3. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หวัขอ้ คอื โครงสร้างและ
คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ การด าเนินการในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย  

4. แบบประเมนิผลงานการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) ประกอบดว้ย 10 หวัขอ้ คอื ความเป็น
ผูน้ า การก าหนดกลยุทธ ์การปฏบิตัติามกลยุทธ ์การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ ความสมัพนัธก์บั
คณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร การสืบทอด
ต าแหน่ง ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และคุณลกัษณะส่วนตวั 

โดยมเีกณฑก์ารประเมนิผลคดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทัง้หมด ดงันี้ 

มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 90  =  ดเียีย่ม 
มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 80 =  ดมีาก 
มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 70 =  ด ี
มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 60 =  พอใช ้
ต ่ากว่ารอ้ยละ 60   =  ควรปรบัปรุง 

(6) การสรรหากรรมการ  
 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา เป็นผูพ้จิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ ซึ่งพจิารณาคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้ม
ของกรรมการตาม พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ  นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้พิจารณคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณลักษณะ ความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ โดยพจิารณาควบคู่กบัตารางความรู้ ความช านาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการ
สรรหาจากบญัชรีายชื่อกรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานทีน่่าเชื่อถอืซึ่งเป็นฐานขอ้มลูกรรมการทีไ่ดร้วบรวม
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาต่าง ๆ ไว้ จากนัน้คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาคุณสมบตัิของกรรมการในประเดน็
ต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความ  เชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานที่เป็น
ประโยชน์และสอดคล้องกบั กลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยการพจิารณาจากองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
บนพืน้ฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ซึง่รวมถงึดา้นความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ อายุ เพศ 
เชือ้ชาต ิศาสนา หรอืความแตกต่าง อื่นใด เพื่อรวมรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อ
พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิทัต่อไป ทัง้นี้บรษิทัฯ มนีโยบายก าหนดจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย
หนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดและตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่าสามคน  

 


