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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3) 

 

คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีมีมาตรฐาน โดยน าหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยหลักในการจัดท านโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจน
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกระดับในองค์กร  คณะกรรมการบริษัทจึ งได้
จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2550 และได้มีการ
ทบทวนปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 
และ 2556  โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบ ท าความเข้าใจ และถือปฏิบัติจนถึง
ปัจจุบัน 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศใช้หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 บริษัทจึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาและเห็นชอบ
ให้ใช้นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 นี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561  เพ่ือน าไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ และหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าระบบการก ากับกิจการที่ดีนั้นจะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทั้งใน
ระยะยาวและระยะสั้นให้กับองค์กร ช่วยเสริมสร้างความเชื่อม่ันของนักลงทุน  สถาบันการเงิน  พันธมิตรทางธุรกิจ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   

 

 

 

(นายสมโภชน์ อินทรานุกูล) 
  ประธานกรรมการบริษัท 
  วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
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นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
โปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติส าหรับบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลและการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

2. คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ 

3. คณะกรรมการจะค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยจะปฏิบัติและสื่อสารต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุนให้มีความเข้าใจและ
ร่วมมืออันดีต่อบริษัท 

4. คณะกรรมการจะด าเนินการตามความเหมาะสมภายใต้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในเพ่ือ
สร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและรายงานของบริษัทอย่าง
ถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางราชการ    

5. คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
กับการด าเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการก าหนดนโยบายและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ
การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไป
เพ่ือความยั่งยืน รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และด าเนินธุรกิจที่เหมาะสม 

7. ก ากับดูแลให้มั่นใจว่ามีด าเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็น
ต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  

8. ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

9. คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการท าธุรกิจส าหรับ  กรรมการ  ฝ่ายจัดการ และ
พนักงานทั่วไป  เพ่ือให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ  
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แนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมาย ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลของกิจการ
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ 
และหนังสือบริคณห์สนธิ  การลดทุนหรือเพ่ิมทุน   และการอนุมัติรายการพิเศษ   เป็นต้น  และสิทธิในการมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม  สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน และมีสิทธิใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1.1 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่
ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระไว้ในหนังสือนัดประชุม รวมถึง
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และชี้แจงสิทธิของผู้
ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้  

 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
ก่อนถึงวันประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมี
เวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า  

 ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน 
หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษัทจะ
จัดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป และแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะแนบ
ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมทุกครั้ง  พร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดให้มีอากรแสตมป์ ส าหรับผู้ถือหุ้นที่รับ
มอบฉันทะ และอ านวยความสะดวกให้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ได้
จากเว็บไซต์ของบริษัท 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือแสดงความเห็นและตั้งค าถามต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ผ่านตามที่อยู่ของบริษัท ทางโทรสาร หรือ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล์ ir-sst@subsrithai.co.th หรือทาง e-mail ของเลขานุการบริษัท 
ล่วงหน้า 10 วันก่อนวันประชุม 
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 อ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และได้ใช้สิทธิออกเสียง
อย่างเต็มที่ เช่น ควรแยกการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี  ก่อนที่จะมีการปิดสมุดพักการโอนหุ้น เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพ่ือ
เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกท่ีจะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่ 

1.2 วันประชุม 

 ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการจัดประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม และ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ก่อนเริ่มการประชุม  

 ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและใน
การศึกษาสารสนเทศของบริษัท  โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิที่
กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น  

 กรรมการทุกคน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างเต็มที่ 

  จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการประชุมเพ่ือตรวจสอบเอกสาร
ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การแจกบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม การนับคะแนนและ
แสดงผล เพ่ือให้การประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  

 ประธานที่ประชุมดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และข้อบังคับ
ของบริษัท จัดสรรเวลาในการประชุมแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและตั้งค าถามต่อที่ประชุม
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับบริษัทได้ 

 ประธานที่ประชุมแจ้งจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของ   
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ตาม
เอกสารค าชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการ
ประชุม 

 วาระใดที่มีหลายรายการ ต้องจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ และหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
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1.3 รายงานการประชุม 

 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการถัดไป ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้
แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยรายงานการประชุมต้องมีการบันทึก รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม  
ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ ประเด็นค าถามและ
ค าตอบในที่ประชุม เป็นต้น 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นที่จะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงควรต้องดูแล
การใช้เงินของบริษัทให้เหมาะสมเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุก
รายได้รับการปฏิบัติและปกป้องการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ได้ก าหนดนโยบายไว้แล้วข้างต้น 

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 
1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการ

ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี พร้อมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนและโปร่งใสให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบ เช่น  การก าหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะน าเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/
หรือเสนอชื่อกรรมการ  ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอชื่อ
กรรมการ การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ และกรรมการอิสระ การ
ให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอ  และ
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี  ซึ่งเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีต่อไป  

2) ก าหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านอีเมล์ 
sompoch@subsrithai.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้ตามความ
เหมาะสมในแต่ละเรื่อง และกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
โดยรวม หรือมีผลต่อการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

 

2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ชัดเจน โดย
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
ภาระหน้าที่และบทก าหนดโทษ  และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดไว้
อย่างสม่ าเสมอ พร้อมสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับทราบและพิจารณา
ต่อไป 
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หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนในการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
เป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก ( Insider Trading ) บุคคลที่กระท าการดังกล่าวยังคงต้อง
รับผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

2) ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ต้องจัดท าส าเนาแจ้งให้บริษัททราบด้วยโดยผ่านเลขานุการบริษัทภายในวัน
เดียวกันหรือภายในวันท าการถัดไป นับแต่มีการรายงานดังกล่าว เพ่ือน าเสนอให้ประธาน
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และจัดเก็บต่อไป  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้
มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดท า
สรุปรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารหากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
รายงานประจ าปี 

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและการด าเนินการต่างๆ ดังนี้  

1) จัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพ่ือไม่ท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจ าปี  

2) ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อก าหนด พ .ร.บ. มหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัททราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมเสนอให้ประธาน
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น และเพ่ือท าการเก็บรักษาต่อไป ทั้งนี้ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดท า
สรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

3) ก าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาในวาระหรือธุรกรรมใด ต้องรายงานการมี
ส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาในวาระหรือการท าธุรกรรมนั้นๆ และหากกรรมการคนใดมีส่วน
ได้เสียอย่างเป็นนัยส าคัญ กรรมการรายดังกล่าวต้องงดการร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงใน
วาระหรือการท าธุรกรรมนั้นด้วย 
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3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัท
ตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ ควรได้รับการปฏิบัติและการดูแลจากบริษัทตามสิทธิ
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท คณะกรรมการจึงส่งเสริมให้เกิดมีความร่วมมือระหว่าง
บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือสร้างความม่ันคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ 
และควรเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ  จึงให้ก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยจัดท าเป็นเอกสาร  “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ”  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง  จรรยาบรรณธุรกิจ  
จึงเห็นควรก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการจะได้ติดตามให้มีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
ต่อไปดังนี้ 

1) แยกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียว่ามีกลุ่มใดบ้างตามสิทธิและความรับผิดชอบที่บริษัทต้องปฏิบัติและ
ดูแล เช่น ผู้ถือหุ้น  พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า  ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงพัฒนากระบวนการภายในอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายที่บริษัทก าหนด 

2) ก าหนดให้มีการเข้มงวดในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
โดยตรงอย่างครบถ้วน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้ค านึงถึงปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมจัดท ารายงานความรับผิดชอบทาง
สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ไว้ใน
รายงานประจ าปี หรือเอกสารเผยแพร่ขององค์กร หรือในเว็บไซต์รวมทั้งช่องทางต่างๆ 

3) ก าหนดให้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและมีความปลอดภัยในการท างาน 

4) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 

5) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน 
โดยเปิดเผยตัวเลขจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 

6) ก าหนดให้มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปิดเผยวิธีการปฏิบัติให้
เป็นที่ทราบทั่วกัน 

7) ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม  มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าและ
เจ้าหนี้ คู่แข่ง ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและให้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน 
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8) ก าหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามให้หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัท  โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย 

9) ก าหนดให้มีนโยบายหรือแนวทางป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด และ
ก าหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส และก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูล
อย่างชัดเจน 

10) ก าหนดให้มีกลไกการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ” เพ่ือสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกี่ยวข้องมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบและหรือ
กรรมการอิสระ 

 
3.2 แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุล ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็นบริษัทชั้น
น าในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics ที่มีบริการหลากหลายครบวงจร ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยแสดงถึงกรอบการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีแบบแผน ตาม
นโยบายที่ว่า“ธุรกิจก้าวหน้า ได้มาตรฐานสากล ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม” 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความส าคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ     
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศท้ัง
ที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด  โดยมีสาระส าคัญครบถ้วน
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง และติดตามการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑข์้อบังคับท่ีบริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง  

คณะกรรมการจึงต้องดูแลและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือสื่อสารและน าเสนอข่าวและข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้ 

4.1 นอกจากการให้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) แล้ว  
ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และต้อง
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างน้อยควรประกอบด้วย
ข้อมูลต่อไปนี้ 

(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งปัจจุบันและของปี
ก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ 

(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า  

(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง 

(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 
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(12) ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น(ถ้าหากมี) 

(13) นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  

(14) นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการก ากับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ 

(15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ  วาระการด ารงต าแหน่ งของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่จัดตั้งขึ้น 

(17) จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุน
สัมพันธ์ 

(18) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ เช่น ชื่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือ  e-mail address 

4.2 จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีรายงานทางการเงิน
ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยให้ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนามรับรอง 

4.3 ให้จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis 
หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

4.4 ให้จัดท าผลการปฏิบัติการตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ  
การบริหารความเสี่ยง การดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล  เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น  

4.5 ให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการ
ประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการ
ท าหน้าที่  
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4.6 ให้รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  รวมถึงนโยบายการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายด้วย โดยให้ท าการเปิดเผยผ่านช่องทาง
ต่างๆ  เช่น ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
และ เว็บไซต์ของบริษัท 

4.7 ให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน  รวมถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ
เป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย และน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี หากปีใด
ไม่มี ควรระบุว่าไม่มี 

4.8 ก าหนดให้มีบุคคลในการประสานงานให้ข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพ ย์  
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง (Contact Person) ดังนี้  

(1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ าปี และงบการเงินราย    
ไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
โดย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่  รายการได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
รายการที่เกี่ยวโยง ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี 
มติที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โครงการ
ลงทุน เป็นต้น โดยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

(3) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดให้กรรมการ
ผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็นผู้ประสานงาน 

(4) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ก าหนดให้กรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ประสานงาน 

4.9 บริษัทได้ให้ความส าคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน โดยได้จัดให้มีผู้ดูแลในการให้
ข้อมูลต่อนักลงทุน โดยจัดช่องทางให้ติดต่อผ่านทาง e-mail address: ir-sst@subsrithai.co.th 
และบริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและรองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเป็น
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท” โดย
สามารถติดต่อได้ที่ 02-318-5514-5 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมี
จ านวนกรรมการเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
เมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  และใน
คณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่าง
แท้จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  หรือความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิ จอย่างเป็น
อิสระไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกได้ 
หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย ทั้ง
ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จ าเป็นต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร อย่างไรก็ตามในการคัดเลือกกรรมการยังคงให้ความส าคัญกับ
ประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน 

5.2 กรอบบทบาทและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลกิจการให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน  โดยครอบคลุมถึงผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย 
สังคม และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการด าเนินงาน มีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้องค์กรสามารถปรับตัวภายใต้
ปัจจัยส าคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ
ของกรรมการ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  และเรื่องอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและสมควร 

5.3 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอ านาจโดยแยกหน้าที่การก ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน 

ประธานกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
คุณสมบัติที่เหมาะสม ท าหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท 
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ประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหาร 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1. รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ 

2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

3. การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
5. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการจะอภิปราย

ปัญหาส าคัญ 
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง 

และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

เป็นหัวหน้าและผู้น าคณะผู้บริหารของบริษัท (ซึ่งอาจเรียกชื่อต าแหน่งอย่างเป็นอ่ืน เช่น กรรมการ
ผู้จัดการ เป็นต้น)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ 
และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  และรายงานผลการ
บริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจปกติของบริษัท และด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติ
คณะกรรมการบริหารซึ่งได้ก าหนดไว้ในค าบรรยายต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

5.4 กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและต้อง
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

 
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 



 

16 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และก าหนดคุณสมบัติอ่ืนตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือ เป็นผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้ 

ก) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพอ่ืนซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่
ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 

ข) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปหรือ
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า
กว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อน
วันที่มีการท ารายการในครั้งล่าสุด 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน กรรมการที่มีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

7. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

8. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับการ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)  ได้โดยไม่ถือว่า
กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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9. คณะกรรมการบริษัทก าหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมการอิสระให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ
จ าเป็นดังกล่าว 

5.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1) จ านวนครั้งและก าหนดการประชุม 

จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 ก าหนดให้
คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง  แต่ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมการบริษัทควรก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการ
ควรก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม  เพ่ือให้
คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ 

การนัดหมายประชุมให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่ประสานงานนัดหมายกรรมการทุกท่าน 
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และให้จัดท าเป็นหนังสือเชิญประชุมโดยก าหนดวาระ วัน เวลา และสถานที่ประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน  และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้
กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้สามารถแจ้งโดยวิธีอ่ืนได้
ตามท่ีกรรมการจะสามารถรับทราบได้   

2) องค์ประชุมและการประชุม 

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้ในการประชุม
คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม แต่
ทั้งนี้เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาประเด็นส าคัญอย่างรอบคอบ องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทจึง
ควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และในขณะที่คณะกรรมการจะลง
มติในท่ีประชุมควรต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ในที่ประชุม  ประธานท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ และสรุปประเด็นเรื่องใน
วาระการประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ พร้อมประมวลความเห็นและสรุปมติที่ประชุม โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณา  ประธานต้อง
เชิญออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ 

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้           
ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ 



 

18 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3 

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกค าคัดค้าน
นั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย  อนึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ให้งดออกเสียง 

3) การเข้าร่วมประชุม 

กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

4) รายงานการประชุม 

เลขานุการบริษัทท าหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัท
สอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่
ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน เป็นไปตาม
กฎหมาย 

5) การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการที่
เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัท เรื่องที่อยู่ในความสนใจและให้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบด้วย 

5.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน  
โดยกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย 
ขณะที่ฝ่ายจัดการ ท าหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด  

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท 
ตลอดจนไม่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทเพ่ือให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของ
บริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน 

5.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งขึ้น  เพ่ือให้
ท าหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบในเรื่องส าคัญและเกิดขึ้นเป็นประจ า  ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  สม่ าเสมอ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท  อันได้แก่   
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1) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารและกรรมการอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 คน 
มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการงานของบริษัทเพ่ือให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยรายงานผลการ
บริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน  โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การท างานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยท า
หน้าที่สอบทานการด าเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่
รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ทบทวน ก ากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวน 3 คน โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เสนอ พิจารณาสรร
หาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืนๆ ทบทวน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ  
น าเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนส าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพิจาณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบ
และผลการด าเนินงานของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล 

5.8 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 

การคัดเลือกจะต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และด าเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะ
ของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท
เทียบกับทิศทางในการด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพิจารณาถึงความ
หลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุและ
เพศของกรรมการ 

 ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้า
ร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

 

5.9 การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ 

ในการเข้ารับต าแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับท่ีระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การได้รับค าแนะน า
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึง
การได้รับการท าความเข้าใจถึงลักษณะและการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 

บริษัทจะจัดให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศโดยการเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยเพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูล ดังนี้ 

(1) ความส าคัญของคณะกรรมการ 

(2) บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย 

(4) แนวทางส าหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารให้
กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือส าหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการ
เป็นกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการประกอบด้วย 

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง) 

2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
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3. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

4. จรรยาบรรณธุรกิจ 

5. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์และข้อบังคับ 

6. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 

7. หนังสือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 

8. หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (ฉบับบังคับใช้) 

9. รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปีของบริษัทฉบับล่าสุด 

ในกรณีกรรมการที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะด าเนินการส่งเข้ารับการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้
รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพ่ือ
ช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมูลการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

5.10 การด ารงต าแหน่งกรรรมการในบริษัทอ่ืน 

1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทไม่ควรด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท เว้นแต่จะ
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
แต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 

2) กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะต้องขอค าปรึกษาจากประธานคณะกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการก่อนที่ตนจะเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการในองค์กรอื่น 

3) คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ          
ของคณะกรรมการชุดย่อย และของกรรมการรายบุคคล โดยวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) เป็นประจ า
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ทุกปี เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน และทบทวนว่าได้มีการก ากับดูแลให้มีการก าหนดและด าเนินการต่างๆ ได้
อย่างเพียงพอและใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน
รายงานประจ าปี 

5.12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ า ทุกปี 
เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดย
ให้กรรมการแต่ละท่านท าการประเมิน โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การด าเนินงานตาม
นโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

5.13 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญ ได้แก่ ต าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
หรือการเกษียณอายุ เพ่ือป้องกันไม่ให้กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้
ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
หากต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลง 

2) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท า
หน้าที่พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเมื่อต าแหน่งว่างลง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการ
สืบทอดต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

5.14 การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ด้วยค่าตอบแทนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไม่สามารถ
อนุมัติค่าตอบแทนของตนเองได้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ตามท่ีต้องการ 

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนแบบคงที่ ค่าตอบแทน
ระยะสั้นและระยะยาว และ ผลประโยชน์อื่น คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจาณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอ านาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย
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จะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยเชื่อมโยงกับผลด าเนินงานของบริษัท และผลการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจ าปีและระยะยาวของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ของบริษัท เพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

ทั้งนี้ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาน าเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเกณฑ์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

5.15 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและค าแนะน าข้อกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม  
จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จัดท าหนังสือเชิญประชุม  เอกสารการประชุม  แจ้งล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมเป็นเวลาเพียงพอส าหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องที่จะประชุม เพ่ือให้ความเห็นและออกเสียงลงคะแนน  
ดูแลและจัดการประชุมให้ด าเนินการได้ด้วยดี และเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จดรายงานการ
ประชุม  จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม  รายงานประจ าปี  และรายงานการมีส่วนได้
เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร โดยส าเนาส่งให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น  ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่บริษัทประกาศใช้ พร้อมทั้งด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกา ศ
ก าหนด 

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ รวมทั้ง
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัท  มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม   ผู้
ถือหุ้น 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ 
และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบใน
ต าแหน่งดังกล่าว  พร้อมแจ้งสถานที่จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  
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6. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

บริษัทก าหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการการตรวจสอบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มี
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

บริษัทจึงจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงและด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มี
จรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในจะท าการตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือ
ปรับปรุงมาตรการการควบคุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป ดังนั้น
เพ่ือให้ระบบการควบคุมบรรลุเป้าหมายจึงก าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. ผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน และควรสร้างให้มีการควบคุมภายในขึ้นใน
งานทุกระดับชั้นของบริษัท 

2. ก าหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน ตามมาตรฐานและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ของงาน ระดับความ
เสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงด้าน
การทุจริตและการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้อง ป้องกันการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

3. ก าหนดให้ “คณะท างานบริหารความเสี่ยง” รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องประเมินและการบริหารความ
เสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และน าผลไป
ปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
ทราบ 

5. การรายงานทางการเงิน ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันเวลา ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

6. มีระบบรับข้อร้องเรียน และระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงส าหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
เพ่ือเป็นช่องทางถามข้อสงสัย หรือรายงานเรื่องที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง ตลอดจนกลไกคุ้มครองผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการร้องเรียน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนๆ 
ทุกคนตามแนวทาง Whistleblowing Policy 



 

25 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3 

8. พนักงานทุกระดับจะต้องให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการที่
บริษัทก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

9. พนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการท างาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง  เพ่ือให้มีการดูแลบริหารความเสี่ยงขององค์กร         
โดยจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร  

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย  เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย จากนั้นให้พิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว่าง
ความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของบริษัท พร้อมติดตามรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุก   
6 เดือน และให้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ้วน สามารถเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานทุกระดับได้รับทราบและน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีคือ 

 ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการด าเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการ
ด าเนินการ รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง 

 ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการขององค์กร  
เช่น ด้านการเงิน  ด้านการด าเนินงาน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด รวมถึงความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น 

 ระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับความเสี่ยง = 
ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ข้างต้น 

 ก าหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ 

 การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 ติดตามทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

  



 

26 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3 

7. จรรยาบรรณธุรกิจ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทบทวน ปรับปรุง ข้อประพฤติปฏิบัติให้เป็นสากลและมีมาตรฐานมากขึ้น เพ่ือก าหนด
เป็นนโยบายส าหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานยึดถือและปฏิบัติ โดยให้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าว
จัดท าเป็นเอกสาร “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ”  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   
 



เอกสารแนบ 1 
 

1 ค ำบรรยำยต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำบรรยำยต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารของบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทใน
การบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารธุรกิจของบริษัทและบริหารงานประจ าวันของบริษัทภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายและได้อนุมัติไว้ เพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้ 

1. รับผิดชอบในการบริหารงานท้ังปวงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

2. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

- อนุมัติรายจ่ายท่ีถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า         2.00 ล้านบาท 

- อนุมัติรายจ่ายท่ีถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า        10.00 ล้านบาท 

- อนุมัติการรับจ าน าสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า         20.00 ล้านบาท 

3. สร้างวิสัยทัศน์และก าหนดพันธกิจ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว 

4. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ในอัตราท่ีเหมาะสม   

5. ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า  โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  
เพียงพอ  ทันต่อเวลาในทุกสถานการณ์ในราคาท่ีเป็นธรรม 

6. พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ  ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 

7. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ  สร้างวัฒนธรรมองค์กร  
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

8. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ  กระบวนการเพิ่มผลผลิต  และพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องโดยอาศัย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ 

9. บังคับบัญชา ส่ังการ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม
สัญญา เอกสาร ค าส่ัง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ท่ีใช้ติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษัทส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน เล่ือนต าแหน่ง ลงโทษทางวินัย 
เลิกจ้าง ตลอดจนให้ออกจากต าแหน่ง ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

11. อื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 



เอกสารแนบ 1 
 

2 ค ำบรรยำยต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ท้ังนี้ การใช้อ านาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถท าได้ หากกรรมการผู้จัดการมี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อ านาจดังกล่าว 

 
ค าบรรยายต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 13 

ธันวาคม 2561 
 

 

 

 
------------------------------------------- 

 (นายสมโภชน์ อินทรานุกูล) 
       ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 



เอกสารแนบ 2 
 

1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคล่ือนองค์กรมีบทบาทและหน้าท่ีในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ มี
ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้หลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจ านวน
กรรมการเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเมื่อรวม
แล้วต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  และในคณะกรรมการ
บริษัทจะมีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  และมีกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า  1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งอาจได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งและอาจได้รับการแต่งต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกได้ 
หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีความหลากหลาย ท้ังในด้านทักษะ  ประสบการณ์ 
ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กร อย่างไรก็ตามในการคัดเลือกกรรมการยังคงให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน 

คุณสมบัติของกรรมการ 
1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึง
การขาดความเหมาะสมท่ีได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ี
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด  

2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีภาวะการเป็นผู้น า
สามารถควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

3) มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง
และรอบคอบด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้น (Duty of Care and Duty of Loyalty) ด้วยข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน 



เอกสารแนบ 2 
 

2 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

4) มีความเป็นอิสระ พร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและต้องอุทิศเวลาและทุ่มเท
ให้ความสนใจในธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มท่ีเพื่อจะได้ทราบถึงโอกาส  ความเส่ียง  และประเด็นทาง
ธุรกิจ  และสามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ  

5) เข้าใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและเข้าใจถึงลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท  

6) มีวิสัยทัศน์ท่ีจะมุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีสามารถสร้างประโยชน์  เพิ่ มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่ม ท้ังต่อธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ กันท้ังในระยะใกล้และระยะไกล  

7) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งอาจได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งและอาจได้รับการแต่งต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกได้ 
หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากัด หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

กรณีกรรมการบริษัทจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท 
 

3. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลและจัดการด าเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเกี่ยวด้วยการ
ประกอบกิจการของบริษัทตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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2) ปฏิบัติหน้าท่ีของตนและบริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  และ
ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) 

3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
4) บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนตนต่อ

ผลประโยชน์ของบริษัท  เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  รวมถึง 
- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางท่ีผิด 
- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นคู่แข่งขัน

ทางการค้าของบริษัท 
- ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาของบริษัท 

5) ก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
และงบประมาณของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (sustainable 
value creation) ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (responsible business) และเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติตัวเป็นประชากรท่ีดี (good corporate citizenship)   

6) ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ 
รวมทั้งคุณสมบัติท่ีหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

7) ติดตาม และก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่
กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

8) ก ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม  

9) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมท้ังติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าสม ่าเสมอ  

10) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และก ากับดูแลให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี  

11) ก ากับดูแลให้มีระบบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงท่ีรอบคอบ โปร่งใส 
สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว  
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12) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

13) จัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังติดตามการด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอ  ครอบคลุมทุกด้านท้ังด้านการเงิน  การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการป้องกันรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ 
ก าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีวางไว้ 

14) จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ พิจารณา
ถึงโอกาสท่ีจะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและ
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน  รวมท้ังก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล  โดยจัด
ให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดับจัดการ มีหน้าท่ีน าเสนอแผนและผลการปฏิบัติตาม
แผนต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ า 

15) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้  รวมท้ังดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การ
บริหารจัดการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล 

16) พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทย่อย และ
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

17) ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ังการใช้ทรัพย์สินของบริษัทใน 
ทางมิชอบและการกระท าท่ีไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ  โดยผู้มี
ส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

18) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน พร้อมท้ังก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้อง 
รวมทั้งป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย  

19) ก ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
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20) ก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

21) แต่งต้ังมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการ โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อช่วยดูแลรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 ก าหนดให้คณะกรรมการต้อง
ประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง  แต่ท้ังนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมการบริษัทควรก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และ
อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุม
ทุกเดือน คณะกรรมการควรก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบ
ในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุม 

2) การนัดหมายประชุมให้เลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีประสานงานนัดหมายกรรมการทุกท่านโดย
ก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี และให้จัดท าเป็นหนังสือเชิญประชุมโดยก าหนดวาระ วัน 
เวลา และสถานท่ีประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน  และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้สามารถแจ้งโดยวิธีอื่นได้ตามท่ีกรรมการจะสามารถรับทราบได้ 

6. องค์ประชุมและการประชุม 

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการ 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุม แต่ท้ังนี้เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาประเด็นส าคัญอย่างรอบคอบ องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทจึงควรมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด และในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติใน
ท่ีประชุมควรต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

1) ในท่ีประชุม  ประธานท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมตามวาระท่ีแจ้งไว้  และสรุปประเด็นเรื่องในวาระ
การประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ  พร้อมประมวลความเห็นและสรุปมติท่ีประชุม โดยเปิด
โอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี  เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ท่ีพิจารณา  ประธานต้องเชิญออกจากท่ีประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ 

2) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังขอให้ฝ่ายบริหาร
ช้ีแจงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

3) การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และหากมีกรรมการคัดค้าน
มติดังกล่าวให้บันทึกค าคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย อนึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่อง
นั้นๆ ให้งดออกเสียง 



เอกสารแนบ 2 
 

6 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

4) กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทท้ังหมดท่ีได้จัดให้มีข้ึนในรอบปี 

 
6. รายงานการประชุม 

เลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีจัดท ารายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทาน
และส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันท่ีประชุม ใน
รายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของท่ีประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย 

7. ค่าตอบแทน 

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 
------------------------------------------- 

 (นายสมโภชน์ อินทรานุกูล) 
       ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
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1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย อันได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน การสอบทานการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมาย และ/หรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม 
ได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และสร้างความเช่ือมั่ นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไว้ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
1) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัท 
2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านบัญชี/การเงินและมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
ท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน 

3) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องเป็นกรรมการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตาม
นิยามท่ีบริษัทประกาศ และภายใต้ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4) ให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  กรรมการตรวจสอบและ

ธรรมาภิบาลท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งอาจได้รับการแต่งต้ังกลับเข้ารับด ารงต าแหน่งอีกได้ หาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ ากัด หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 



เอกสารแนบ 3 
 

2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

กรณีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริษัท 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลแทน กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียัง
เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งตนแทน 

3. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

( internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ และผลการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายให้ท างานตรวจสอบบัญชีของบริษัท  รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้  

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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3 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน  

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎบัตร (charter)  

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าท่ีอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่ รายการท่ีเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบควบคุม
ภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทไม่ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกด้าน และรับทราบความคืบหน้าใน
การด าเนินการด้านการบริหารความเส่ียงของคณะท างานบริหารความเส่ียง รวมถึงการส่ือสารกับ
คณะท างานบริหารความเส่ียง เพื่อให้เข้าใจความเส่ียงท่ีส าคัญและเช่ือมโยงการควบคุมภายใน 

9) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตคอร์รัปช่ัน และสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับ
การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน และร่วมก าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กรกับ
ฝ่ายจัดการ รวมถึงการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือลงโทษ 

10) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เริ่มต้ังแต่ พิจารณานโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเส่ียง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และการ
ตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันตามท่ี
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบ
ต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันตามท่ีได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

11) ศึกษาและติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท 

12) พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พร้อมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

13) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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14) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตาม

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

6. การประชุม 
1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในฐานะท่ีเป็นผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

3) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในท่ีประชุมและไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

4) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชี และ/หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม  

7. องค์ประชุม 
1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องมีกรรมการตรวจสอบและ            ธรร

มาภิบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล จึงจะครบเป็น
องค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

2) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

8. การรายงาน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
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9. ค่าตอบแทน 
ให้กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับค่าตอบแทนตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดย

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  และทบทวนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาทุกปี 

 
กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 12 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 

------------------------------------------- 
 (นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์) 

        ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
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1 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารไว้ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1) ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ /หรือ
บุคคลภายนอกอีกจ านวนหนึ่ง 

2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 1 คน 

3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร 

4) กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความ
คิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน 
รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) กรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษัทหรือท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าท่ี
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

2) กรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระ
การด ารงต าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรก าหนดไว้ และอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท 
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3. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าท่ี ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายดังนี้  

1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท พร้อมประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น
ส าหรับธุรกรรมท่ีจะจัดต้ังขึ้นใหม่ รวมถึงก าหนดแนวทางการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับ
ธุรกรรม 

2) ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ 

3) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท
ตามท่ีก าหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

4) พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยท าการ
วิเคราะห์โครงการลงทุน ความเส่ียง และผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับน า เสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5) พิจารณากล่ันกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการ
พิจารณาอย่างละเอียดและถูกต้อง 

6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะ
ความเส่ียงของบริษัท และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงเรื่องท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ีก าหนด  โดยจัดให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียงพิจารณา
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย และเช่ือมโยงรวมเป็นความเส่ียงขององค์กร เพื่อก าหนดวิธีการ
จัดการหรือแนวทางการป้องกันกับความเส่ียงท่ีระบุไว้ พร้อมติดตามและประเมินผลต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

7) อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

- อนุมัติรายจ่ายท่ีถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า 10.00 ล้านบาท 

- อนุมัติรายจ่ายท่ีถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า 50.00 ล้านบาท 

- อนุมัติการรับจ าน าสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า  100.00 ล้านบาท 

8) มีอ านาจแต่งต้ัง ถอดถอน เจ้าหน้าท่ีระดับบริหารท่ีต่ ากว่าต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ 

9) ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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3 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

4. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก 

5. การประชุม 

1) คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อป ีหรือตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการบริหารควรก าหนดให้ฝ่าย
จัดการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ 

2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารให้ประธานกรรมการบริหารส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

3) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าส่วนงาน 
และ/หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม  

6. องค์ประชุม 

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบริหาร จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหาร คน
หนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

2) มติของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองค์ประชุม 
กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ท้ังนี้ กรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใด
จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น 

7. รายงานการประชุม 
ประธานกรรมการบริหารจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
 
 



เอกสารแนบ 4 
 

4 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

8. ค่าตอบแทน 

ให้กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  และทบทวนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทุกปี 

 
กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 

 

 

 
------------------------------------------- 

 (นายสมโภชน์ อินทรานุกูล) 
      ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
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1 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการไว้ดังนี้ 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1) เป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 

2) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3  

3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

4) ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นได้โดยอิสระ 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ท้ังนี้

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ หาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

กรณีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริษัท 
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2 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็น
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งต้ังทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งตน
แทน 

3) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าช่ือเสนอต่อ
ท่ีประชุมถือหุ้น หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง  

2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 

3) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และหัวข้อในการประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประจ า
ทุกปี  โดยค านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 

4) เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นส าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมท้ังพิจารณาทบทวนอัตรา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของบริษัท เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ 
ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมการบริษัทจะต้องน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

5) ภารกิจอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมกาบริษัทโดยตรง 
ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

5. การประชุม 
1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ

ตามท่ีเห็นสมควร 
2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ประธานกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทนฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ ใน
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3 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บรษิัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

ฐานะท่ีเป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

6. องค์ประชุม 

1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องมีกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

2) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

7. การรายงาน 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  จัดท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

8. ค่าตอบแทน 
ให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจ านวนท่ีคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ และทบทวนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทุกปี 
 
กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 
------------------------------------------- 

 (นายสมโภชน์ อินทรานุกูล) 
       ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 


