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วิสัยทัศน

พันธกิจ

>> ศรีตรัง...บริษัทยางสีเขียว >>

เราเปนองคกรแหงความมุงมั่น
และทุมเทในการขับเคลื่อนทุกความเปนไปได

ป 2559 ปแหง “มาตรฐานศรีตรัง”  

•  เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและให้
 ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

•  เรามุ่งม่ันในการผลิตสินค้าและบริการท่ีเป็นเลิศด้วยกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
 และความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า

•  เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค โปร่งใสยุติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานธุรกิจที่ดีขึ้น
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกฝ่าย รวมท้ังเป็นแบบอย่างขององค์กรซ่ึงมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดำเนินธุรกิจ 

•  เรามุ่งม่ันในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานให้แก่พนักงาน รวมท้ังสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน
 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

•  เราให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของสังคมและห่วงใยในการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสุงสุด
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สุจริตโปรงใส
เรายึดม่ันในการทำงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใส ยุติธรรม และยึดม่ันในพันธะสัญญา
ปฏิบัติตอผูมีสวนเกียวของในการดำเนินธุรกิจทุกฝายอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
ตลอดจนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ทุมเทและมุงมั่น
เรามีความทุ่มเทและมุ่งม่ันต่อผลสำเร็จของงาน และผลประโยชน์ขององค์กร
อยางเต็มความสามารถและดวยความเต็มใจ

ไมหยุดนิ่งที่จะเรียนรู
เราไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ
ในระดับสากลอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และขับเคลื่อนองคกร
ไปสูจุดหมายเดียวกัน

คานิยมองคกร

จริยธรรมธุรกิจ

กลาคิดกลาทำในสิ่งใหม
เราเช่ือว่าทุกความฝันเป็นไปได้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบและมองหา
ทางเลือกใหม เพื่อวิเคราะหความเปนไปได วางแผน และลงมือปฏิบัติจริงโดยไมรีรอ

รวมแรงรวมใจ
เราร่วมแรงร่วมใจ ทำงานเป็นทีมด้วยความเปิดเผยและจริงใจ เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน และพรอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง

6

จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มุงม่ันท่ีจะรับผิดชอบและสรางความ พึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคำนึงการเจริญ
เติบโตอยางย่ังยืน และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยางตอเน่ืองรวมท้ังใหขอมูลท่ีจำเปนตอการตัดสินใจในดานการลงทุนอยางเพียงพอ
เปนระบบสม่ำเสมอ และโปรงใสอยางเทาเทียมกัน

จริยธรรมวาดวยความสัมพันธกับลูกคา
กลุมบริษัทศรีตรังมีความมุงม่ันในการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคาท่ีจะไดรับผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนเลิศ มีความ
เปนธรรมในการซ้ือขายรวมท้ังรักษาสัมพันธภาพท่ีดีและย่ังยืนซ่ึงกันและกัน

จริยธรรมวาดวยความสัมพันธกับคูคา คูแขงทางการคา
กลุมบริษัทศรีตรัง คำนึงถึงความเสมอภาค ความซื่อสัตยในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกับคูคา โดยสนับสนุนใหคูคาพึง
ปฎิบัติตามกฎหมายและกติกาตางๆอยางเครงครัดเชนเดียวกับกลุมบริษัท รวมทั้งเปนแบบอยางขององคกรซึ่งมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การดำเนินธุรกิจนอกจากนี้ยังสนับสนุนและสงเสริมการแขงขันที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเทาเทียมกันและตอตาน
การกระทำใดที่อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของอุตสาหกรรมและคูแขง

จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
กลุมบริษัทศรีตรัง ถือวาพนักงานเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดในการนำพาองคกรไปสูความสำเร็จจึงมุงม่ันในการพัฒนา และสงเสริมพนักงาน
ในดานตางๆ และสรางบรรยากาศท่ีดีในการทำงานสงเสริมการทำงานเปนทีม มอบโอกาส ในการสรางความกาวหนาอยางเหมาะสม
และใหผลตอบแทนที่เปนธรรมกับพนักงาน

จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
กลุมบริษัทศรีตรัง ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคมและหวงใยในการดูแลสิ่งแวดลอมรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบขาง
จึงใหความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมประสิทธิภาพสูงสุด



จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
• มุงมั่นดำเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการที่ดี สามารถสรางผลกำไรใหเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ
 แข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
• บริหารจัดการโดยนำความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมท้ังการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
 จะกระทำด้วยความโปร่งใส ระมัดระวังและรอบคอบ
• รายงานผลประกอบการ ฐานะและข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่
 ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับลูกคา
• มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาใหไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม
 โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
• เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษา
 สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน 
• ส่งมอบสินค้าภายในเวลาที่ตกลง ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
• จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและ
 ประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
• กำหนดเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมต่อลูกค้า  
• เก็บรักษาความลับลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

 จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับคูคา คูแขงทางการคา
ความสัมพันธกับคูคา
• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
• กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้ง ให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลัก
 ของความสมเหตุสมผล

ความสัมพันธกับคูแขงทางการคา
• ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง

ความสัมพันธกับเจาหนี้ทางการคา
• ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีให้ไว้ต่อเจ้าหน้ีทางการค้าโดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขรวมท้ังหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
• รายงานฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทแก่เจ้าหนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
• รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
• ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน เงินขยันและ/หรือ เงินโบนัส 
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
• การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บน
 พื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม 
• ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค     
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
• บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ การงานของพนักงาน
• ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
• มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบหรือกฎหมายได้

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
• คำนึงถึงทางเลือกในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  โดยใหมีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม สิ่งแวดลอม และ
 คุณภาพชีวิตของประชาชนนอยที่สุด 
• สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและอื่นๆ
• ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
• ให้ความสำคัญกับเรื่องการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับกลุ่มบริษัท ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง 
• ปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ กฎระเบียบที่ออกโดย
 หน่วยงานกำกับดูแล 
• ให้ความสำคัญกิจกรรม ของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน  สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีด้อยโอกาส ให้เป็น
 ชุมชนที่เข้มแข็ง 
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สวนที่ 2 :     หลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผูถือหุน

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ
บริษัทฯ คือ การมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ และความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น

1  สิทธิในการรับสวนแบงกำไรในรูปเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมท้ังบริษัทร่วมทุน รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุน
ที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ นโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงอยู่ในระดับ
ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ 

2  สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจะมีความถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการประชุม ผู้ถือหุ้น รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

    อน่ึง หากหุ้นของบริษัทฯ ถูกถือผ่าน CDP จะมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังน้ัน ตามกฎหมายไทย CDP จะเป็น
ผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

    ทั้งนี้ CDP ได้แต่งตั้งผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) เพื่อเก็บรักษาหุ้นที่ถือโดย CDP โดย Custodian ไทยจะเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะของ CDP เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ CDP จะมีคำสั่งให้ Custodia ไทยแยกออก
เสียงลงคะแนนตามคำสั่งที่ CDP ได้รับมาจากนักลงทุนที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่าน CDP อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือหุ้น
ผ่าน CDP ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ช่ือตนเองผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้องโอนหุ้นของตน
ออกจากระบบของ CDP และทำการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่โอนหุ้นออกจาก
ระบบของ CDP จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าจะโอนหุ้นกลับเข้าไปฝากในระบบ CDP 
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ดูแลกิจการที่ดี
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    บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร
ในวันประชุมและบริษัทฯ จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน
โดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือช่วยให้ข้ันตอนการลงทะเบียนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสียง เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ 

    ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะจัดประชุมนักลงทุน (Investor Forum) ในประเทศสิงคโปร์ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นท่ีจัดในประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นในสิงคโปร์ท่ีถือหุ้นผ่าน CDP ได้รับความเสมอภาคและเข้าถึงข้อมูลในระดับเดียวกัน
เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่าน CDP จะได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยต่างๆที่มีกับกรรมการ
ของ บมจ. ศรีตรัง โดยคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมในท่ีประชุมนักลงทุน (Investor Forum) ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย
 คือ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้บริหารจำนวนสองท่าน และกรรมการอิสระจำนวนสองท่านโดยหน่ึงในน้ันจะเป็นกรรมการอิสระ
ที่เป็น Lead Independent Director

3   สิทธิในการลงคะแนนในวาระการประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วนโดยหนังสือ
เชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหนังสือ
มอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระท้ังหมด เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะ ให้เข้า
ประชุมแทนได้ รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ซ่ึงในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดง
ในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลง
คะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.sritranggroup.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ www.sgx.com (SGXNET) เป็นการล่วงหน้าประมาณ 30 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงอีกทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด และ CDP ในฐานะนายทะเบียนหุ้นเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และ
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

    บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4  สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและ ตั้งคำถามต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ
ประธานท่ีประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในท่ีประชุม ท้ังน้ี ประธานกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุด จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบข้อซักถามท่ีผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ซ่ึงเป็นกรรมการ
อิสระ (Lead Independent Director) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายเกรียง ยรรยงดิลก
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
นอกจากน้ียังมีผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบข้อซักถามท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ
และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย โดยบริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมได้รับทราบด้วย



2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย

 1  บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้นำเสนอ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sritranggroup.com) และ SGXNET เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้
อย่างละเอียด นอกจากนั้น มีการลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วม ก่อนเริ่มการ
ประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน ในระหว่างการประชุม ประธาน
ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบคำถาม
รวมท้ังให้ข้อมูลต่างๆ ตามท่ีผู้ถือหุ้นร้องขออย่างครบถ้วน และหลังจากวันประชุมบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด

 2  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 share 1 vote และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง
สำหรับทุกระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมเพื่อแจ้งมติของ
คะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดผลการลงคะแนนทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ของแต่ละวาระ โดยแจกแจงเป็นคะแนนและสัดส่วนร้อยละ ตลอดจนจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
อำนาจไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง

 3  บริษัทฯ ทำการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น และได้ทำการเผยแพร่มติที่ประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sritranggroup.com
และ SGXNET

 4  บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และกำหนดให้ให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 5  บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการ
ดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 6  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

การเติบโตของบริษัทฯ มาจนถึงสถานะในปัจจุบัน เกิดจากความร่วมมือ และการสนับสนุนของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ รับรู้และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในซึ่งได้แก่ บุคลากร พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ร่วมค้า ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านวัตถุดิบ และกลุ่มลูกค้าเมื่อ
ผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป สถาบันการเงินต่างๆ ท่ีให้ความสนับสนุนตลอดจนถึงหน่วยงานของรัฐบาล
ท่ีมีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด และในท้ายท่ีสุด คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท้ังน้ีบริษัทฯ มีความ
ตระหนักดีที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กล่าวมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวน
นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
(Whistleblower Policy) โดยได้กำหนดช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนพร้อมข้ันตอนการดำเนินงาน
และแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริษัทได้
กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันในทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดี และค่านิยมท่ีถูกต้องในองค์กร

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งม่ันเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชี และการเงินท่ีมีความเช่ือถือได้สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม จัดให้มีสภาพแวดล้อมกับการทำงานที่ดี ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน พร้อมท้ังส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่ดูแล แนะนำ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพให้พนักงานรับทราบและนำ
ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เน่ืองด้วยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทำงานด้วยความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการส่งเสริมและอบรมให้ความรู้เร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน ได้แก่ การจัดให้มีห้องสมุด และสันทนาการรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี และมีการจัดทำคู่มือพนักงานและทำการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร 

    บริษัทฯ ได้จัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพ โดยให้สิทธิพนักงานประจำสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ โดยสามารถเลือกท่ีจะจ่าย
สมทบเข้ากองทุนในอัตราคงท่ี หรือในอัตราเท่ากับท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบ ตามช่วงอายุงานโดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบในอัตราท่ีแตกต่าง
กันตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดย
ไม่จ่ายค่าชดเชย
    คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่เรียกไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในองค์กรเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
    คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน โดยกำหนดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เก่ียวกับ
การกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ที่กระทำไปโดยความสุจริต
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นอกจากนี้ บมจ. ศรีตรัง ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานและร้องเรียนโดยตรงกับกรรมการ
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานเร่ืองร้องเรียนเหล่าน้ี เพ่ือทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากน้ียังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตาม E-Mail Address ดังต่อไปน้ี

- คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: auditcommittee@sritranggroup.com
- เลขานุการ บมจ. ศรีตรัง E-Mail Address: e-mail: corporatesecretary@sritranggroup.com 
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-Mail Address:  e-mail: ir@sritranggroup.com 
- หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 207-4500

ลูกค้า

บริษัทฯ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลา เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
ว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า และซ้ือสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงต่อคู่ค้า
เสมอ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ

คู่แข่ง 

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการ
ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงิน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติ
ตามกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษี
อากรและบัญชี และอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมท้ังความสำคัญในเร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ให้มีความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของประชาชนน้อยที่สุด โดยสนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยรอบโรงงาน จัดให้มี
การดูแลด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการ
ท่ีสามารถเช่ือม่ันได้ว่าบริษัทฯ ต้องไม่ทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีกำกับดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 1  คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลาโปร่งใส ในรูปแบบท่ีสมดุล
และเข้าใจได้ง่าย ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ
เท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ โดยคงไว้ซ่ึงประโยชน์ในทางการค้าของ บมจ. ศรีตรัง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับข้อมูลได้อย่างเท่า
เทียมกัน ตามกฎเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนด รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับต่างๆ 

 2  คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าท่ีเป็นส่ือกลางการส่ือสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง

 3  เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 4  เปิดเผยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท และทบทวนทุกปี

 5  เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ชัดเจน รวมถึงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยแสดงข้อมูลต้นปี สิ้นปี และรายการซื้อขายระหว่างปี 

 6   มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ทุกคร้ัง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

 7  กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง และทุกสิ้นปีหรือทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล

 8  จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

 9  เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

10  เปิดเผยประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ

ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา

11  เปิดเผยวันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน

12  เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา

13  เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

14  เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท

15  จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี การพบปะนักวิเคราะห์ เพื่อ

     ให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

16  บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ โดยปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

     ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-4500 โทรสาร 0-2108-2244

     หรือที่เว็บไซต์ www.sritranggroup.com
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1   โครงสร้างคณะกรรมการ

    คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าท่ีกำหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็น
ไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
    นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียน
ที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนด
ให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท ในกรณีท่ีกรรมการคนใดคนหน่ึงมีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
    ตามข้อบังคับของ บมจ. ศรีตรัง กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจำนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บมจ. ศรีตรัง รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ
    โครงสร้างองค์กรของ บมจ.ศรีตรัง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

    คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีกำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บังคับกับบริษัทฯ วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

    บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการไว้ดังน้ี

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2. รับผิดชอบในการเสนอ ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบริษัท

3. แต่งต้ัง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าท่ี  ให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการนำไปปฏิบัติ

4. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ของเขตอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท

5. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ 

6. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น

7. อนุมัติก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

8. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

9. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือ
วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
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10. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

11. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ใน
การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์

12. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การทำรายการที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย ต้องอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ
มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ  บริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมี
ส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตัดสินใจใดๆ ในการ
ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่าน้ัน และควรหลีกเล่ียงการกระทำท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์
หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
องค์ประกอบและการแต่งต้ัง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บมจ. ศรีตรัง น้ัน จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับ ซ่ึงสามารถสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง จะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนและกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
 พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
 หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ บมจ. ศรีตรัง การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บมจ. ศรีตรัง

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 บริษัทฯ แต่งต้ังคณะกรรมการโดยคำนึงถึงประเภทและขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้การพิจารณา
กิจการต่าง ๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อีกท้ังมีแนวทางในการตัดสินใจท่ีสมดุลและหลากหลาย โดยมุ่งหวัง
ให้บริษัทฯ มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์อย่างมากในด้านการบัญชี การเงิน
การบริหารธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด กฎหมาย และอุตสาหกรรมยาง
    กรรมการอิสระของบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับ (ก) บมจ. ศรีตรัง (ข) บริษัทโฮลด้ิงของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง (ค) บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ บมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของ บมจ. ศรีตรังท่ีสามารถแทรกแซง
การตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพ่ือประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และบิดา มารดา) ถือหุ้นไม่
ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือ
ผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง เคยให้/ ได้รับบริการ
(รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นท่ีปรึกษา และการบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่าง
มีนัยสำคัญ ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรังซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง

6. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย

7. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พ่ี น้อง และบิดา มารดา ทำงานให้กับ
บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงสามปีท่ีผ่านมา โดยท่ีค่าตอบแทนท่ีได้รับน้ันพิจารณาโดยคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พ่ี น้อง และบิดา มารดา ท่ีเคย
ได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทที่
เก่ียวข้องอ่ืนๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีท่ีผ่านมาจนกระท่ังปีปัจจุบัน

9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบ
คุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ

10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ

11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปีปัจจุบันและ
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับ
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินกิจการองค์กรตามทิศทาง หรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็น
ทางการ หรือไม่เป็นทางการ

13. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย

14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง

 โดยบมจ. ศรีตรังได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และ นายเกรียง ยรรยงดิลก ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้กับ
บมจ. ศรีตรัง ต่อไปแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี เนื่องจากทั้งสองท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน
ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมท้ังไม่มีคุณสมบัติหรือเหตุอันใดท่ีอาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง และในอดีตท่ีผ่านมา นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนายเกรียง ยรรยงดิลก ได้
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะของกรรมการอิสระ ท้ังในการเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เป็นอย่างดีโดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์และธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท

    คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมทุกไตรมาส และจะมีการประชุมส่วนตัวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ
ครั้งโดยปราศจากผู้บริหาร เพื่อทบทวนความเพียงพอของการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของขอบเขตและคุณภาพการตรวจสอบ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทสำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของ บมจ. ศรีตรัง ในวงเงินไม่เกิน
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

2. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ บมจ. ศรีตรังเช่น การบรรจุ
แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ

3. มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จัดการฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

4. มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

5. มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการ
อื่นใดตามความเหมาะสม

6. มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือคณะกรรมการบริหาร

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นครั้งคราว

    อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่อง หรือรายการที่
ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับ 
บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ศรีตรัง ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ดังนี้

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของ บมจ. ศรีตรังกำหนด

2. มีอำนาจแต่งตั้ง คณะบริหารงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส

3. ให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือ
มอบอำนาจของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงาน
ต่างๆ ในนาม บมจ. ศรีตรัง ได้อย่างเป็นทางการ

4. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่

5. มีอำนาจการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อ บมจ. ศรีตรัง

    ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้า
ทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของ
บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง มีหน้าที่แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยต้องสำเร็จการศึกษาทางด้านบัญชีหรือ
กฎหมาย หรือได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท และหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ Compliance) ที่คณะกรรมการ
บมจ. ศรีตรัง จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง รวมท้ังประสานให้มีการปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง โดยเลขานุการบริษัทจะต้องเข้าร่วมและจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการท้ังหมดและทำให้
แน่ใจว่ากระบวนการของคณะกรรมการได้รับการปฏิบัติตาม ท้ังน้ี การแต่งต้ังและถอดถอนเลขานุการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
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2  คณะกรรมการชุดย่อย

    คณะกรรมการมีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสำคัญเก่ียวกับการดำเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน 
คณะกรรมการจึงพิจารณาตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และทุกท่านต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดสำหรับ บริษัทฯ โดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน ระบบรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณา
คัดเลือกและแต่งต้ังผู้สอบบัญชี นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
โดยสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
    คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 2 ใน 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. ศรีตรัง โดยมีผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ (Chief Executive Officer) ของบริษัทไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบ
ได้เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็นต้น

4. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อน
ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า
การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7. สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่
อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ช่วยคณะกรรมการในการสอบทานดูแลด้านการเงินและการบัญชี (รวมถึงการสอบทานให้ บมจ. ศรีตรัง มีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและเพียงพอ และสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอ)

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้ บมจ. ศรีตรัง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และถอดถอนบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ น่าเช่ือถือ มีคุณสมบัติท่ีได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บมจ. ศรีตรัง

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบมจ. ศรีตรัง
 (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บมจ. ศรีตรัง
 (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
 ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
 (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 จากคณะกรรมการบริษัท

7. ดำเนินการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ท่ีสำคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับผลการตรวจสอบ
ดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทราบ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดหรือ
ทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทย หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือระเบียบอื่น
ซึ่งการกระทำผิดหรือการทุจริตหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมีผลหรือน่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือสถานะ
ทางการเงินของ บมจ. ศรีตรัง 

8. สอบทานแผนการตรวจสอบ (audit plans) ขอบเขตการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบท่ีรวบรวมโดยผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก

9. สอบทานความร่วมมือที่เจ้าหน้าที่ของ บมจ. ศรีตรัง ให้แก่ผู้สอบบัญชี

10. สอบทานนโยบายบริหารความเส่ียงของบริษัท (รวมถึงนโยบายป้องกันความเส่ียง) และดูภาพรวมของกระบวนการและการดำเนินการ
ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะได้ลดและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่รับได้ตามที่คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง กำหนด

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. สอบทานและประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ (รวมถึงกรรมการบริหาร) ก่อนทำการเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

2. สอบทานและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ในการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการที่ออกตาม
วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยคำนึงถึงผลงาน และการปฏิบัติงานของกรรมการท่านนั้น

3. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นประจำทุกปี

4. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมในฐานะกรรมการหรือไม่ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • ความเป็นอิสระทางความคิด
 • ความสามารถของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัทและเป็นส่วนเติมเต็ม
 ให้กับกรรมการท่านอื่นอย่างไร
 • ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
 • การให้เวลา และความมุมานะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

การสรรหากรรมการ
    บมจ. ศรีตรัง ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยทุกคร้ังท่ีกรรมการท่ีดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นท่ีจะต้องแต่งต้ังรรมการ
เพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจะร่วมกันหารือเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ บมจ. ศรีตรัง เข้ามาเป็นกรรมการ โดยจะมีการเสนอรายช่ือบุคคลดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
    ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
    ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีบริหารรวมท้ังเสนอแนะค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบมจ. ศรีตรัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.  ทบทวนนโยบายและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง

2.  ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

3.  กำกับดูแลความเส่ียง และอนุมัติบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของแต่ละสายงานหรือฝ่ายงาน

3  ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
    อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเชื่อว่านายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ควรเป็นผู้นำของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปโดยดำรงตำแหน่งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ท้ังน้ี นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล บริหารกิจการของกลุ่มบริษัทฯ  (day-to-day operations) ในฐานะ
กรรมการผู้จัดการและมีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ และการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากน้ี นายไวยวุฒิ
สินเจริญกุล ในฐานะ ประธานกรรมการสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าการประชุมคณะกรรมการจะจัดทุกคร้ังเม่ือมีความจำเป็น และวาระ
ในการประชุมจะได้รับการหารือกับกรรมการท่านอื่นรวมทั้งยังทำให้แน่ใจได้ว่ากรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
และได้รับภายในเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำ
    คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ และมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
• คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการป้องกันและตรวจสอบที่เพียงพอที่ให้ความแน่ใจได้ว่าผู้บริหารมีความรับผิดต่อคณะ
กรรมการโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบยังดำรง
ตำแหน่งโดยกรรมการอิสระ
• กรรมการอิสระทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการสอบถามข้อสมมุติฐานและข้อเสนอของ
ผู้บริหารในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อธุรกรรมและธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
• การแต่งตั้งนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ เป็นกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อได้เพ่ือตอบข้อสงสัยต่างๆ ท่ีมีท่ีไม่สามารถสอบถามผ่านทางประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ หรือเป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสม
ท่ีจะสอบถามผ่านช่องทางดังกล่าว นอกจากน้ี กรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ยังเป็นช่องทางหลักในการประสาน
งานระหว่างกรรมการอิสระและประธานกรรมการในเรื่องที่มีความอ่อนไหว (sensitive issues)

4  การประชุมคณะกรรมการ

    ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยบริษัทได้จัดทำตารางการประชุม
ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบเป็นประจำทุกปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และ
มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จำเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซ่ึงในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นั้น กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เปิดเผย นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง คณะกรรมการสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการได้อย่างเป็นอิสระและตลอดเวลา

    บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ ครบถ้วน ต่อเน่ือง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกคร้ัง
    กรรมการอาจปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล และเมื่อมีความจำเป็นจะให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็น
บุคคลภายนอกมาให้คำแนะนำ โดยเลขานุการบริษัทฯ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
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5   ค่าตอบแทน

    ค่าตอบแทนของกรรมการ จะอยู่ในระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทหน้าที่และอยู่ใน
ระดับที่สามารถเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
    Sri Trang International ตกลงเข้าทำสัญญาจ้างงานกับกรรมการแต่ละคนของบริษัทฯ ได้แก่ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และ
นายลี พอล สุเมธ ซึ่งสัญญาจ้างงานดังกล่าวไม่มีการกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน
    ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างงาน นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
• เงินเดือน และโบนัสซึ่งจะคิดตามโครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme) (ตามที่ได้นิยามไว้ข้างล่างนี้) และ
• ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจท่ีสมเหตุสมผลซ่ึงเกิดข้ึนหรือได้จ่ายไปในช่วงระยะเวลาการจ้างงานซ่ึงเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีต่อกลุ่มบริษัทฯ

โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme)
    นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมโครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit
Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบัญชีของ Sri Trang International ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบัญชี หากคณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang
International พิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเกิน (Surplus) ภายหลังจากหัก (ก) ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ของ Sri Trang Inter-
national หรือจำนวนเงินอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang International จะเห็นควร (ข) ร้อยละ 5 ของกำไรสะสม
ในต้นปีบัญชีท่ีเก่ียวข้อง และ (ค) ขาดทุนสะสมในต้นปีบัญชีท่ีเก่ียวข้องจากกำไรของ Sri Trang International หลังจากหักภาษีแล้ว
(ตามท่ีกำหนดในงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว) ร้อยละ 20 ของส่วนเกิน (Surplus) ดังกล่าวจะถูกจ่ายภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ
(Profit Incentive Scheme) (“ค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive)”)

6  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

    ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศโดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัทคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
แบบรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัท (56-1) ข้อมูลระบบงานที่ใช้งานภายในบริษัทฯรวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
    คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดีคณะกรรมการ
จะได้รับการพัฒนาความรู้ จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทฯได้มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละ 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และเพ่ิมพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
    บริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธ์ิแก่กรรมการในการเข้ารับการอบรมในหัวข้อใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทำงาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการเป็นไปอย่างเอาใจใส่และระมัดระวัง

7  การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

    บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนั้น มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินผล
มี 3 แบบ ประกอบด้วย

- แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ)
- แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่า 90% = ดีเยี่ยม - มากกว่า 80% = ดีมาก - มากกว่า 70% = ดี

- มากกว่า 60% = พอใช้  - ต่ำกว่า 60% = ควรปรับปรุง
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โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ส่วนงานเลขานุการบริษัทจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 3 รูปแบบให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คำเสนอแนะจากนั้นนำส่งให้กรรมการ
ทำการประเมินผล เมื่อได้รับผลการประเมินแล้วจะนำมาประมวลผลและสรุปคะแนน

1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ, บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ,  การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าท่ีของกรรมการ,

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2. ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ
การกระทำของตนเองและการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความโปร่งใส
ในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล และการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
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นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท

นโยบายการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสม
ของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้ง
บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนท่ีจะรองรับการเติบโต
ของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่บริษัทคาด
ว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
1  ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี รวมถึงบทกำหนดโทษในกรณีท่ีฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ

2  ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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3  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำคัญซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา
หลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังจากท่ีข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลน้ันให้ผู้อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลน้ันให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์แล้ว มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทาง
วินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

4  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นน้ัน มาใช้เพ่ือการซ้ือหรือ
ขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายซ่ึงหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของ
บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการ
กระทำดังกล่าวจะทำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน หรือนำข้อเท็จจริงเช่นน้ันออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้อ่ืนกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
ไม่ว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหวังว่าจะ
ไม่ซื้อขายหุ้นของบริษัท เพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น

นโยบายการทำรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในอนาคต

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

    กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการน้ัน ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม
และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะจัดให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว เพ่ือนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกท้ังจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยปัจจุบันนโยบายในการกำหนดราคากับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ขายสินค้าและวัตถุดิบ  ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น

รายได้จากการให้บริการ - ค่าบริการขนส่ง ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น

รายได้จากการให้บริการ - ค่าบริหารจัดการ อัตราคงที่ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับทางการค้า ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกันตามสัญญา ซ่ึงเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

ซื้อสินค้า ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น

ค่าเช่าจ่ายและการใช้บริการ ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น

การค้ำประกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ซื้อสินทรัพย์ถาวร ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่นนโ
ยบ

าย
รา

คา
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นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

 ในกรณีท่ีบริษัทมีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ ข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ระเบียบบริษัท หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัด
ให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการ
ตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการท่ีบริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม

 ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งม่ันในการประกอบธุรกิจแปรรูปและส่งออกยางพาราจนสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำ
ยางพาราระดับโลกในปัจจุบัน เราได้ยึดม่ันในการดำเนินธุรกิจตามกรอบของการกำกับดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมเสมอมาจวบจนวันนี้เราได้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของความยั่งยืนของธุรกิจ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในธุรกิจ
ยางพาราในระดับสากลและพร้อมกับสานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ด้วยจิตสำนึกท่ีว่าในทุกย่างก้าวของการเติบโตของของธุรกิจ
เราต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคม เราจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบทั้งในด้านการผลิตสินค้าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบและมาตรฐานการค้าที่
ยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจต่อชาวสวนผู้ขายวัตถุดิบและลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบทุกด้านของการดำเนินธุรกิจที่อาจจะมี
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและ
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั้งอยู่บนหลักการ 5 ประการ
ของความเป็น “GREEN” Natural Rubber อันได้แก่
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1. Good Corporate Governance : การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มุ่งเน้นท่ีการจัดระบบท่ีให้ความสำคัญแก่โครงสร้างของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึง
ถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบกัน รวมถึงบทบาทในด้านชุมชนและสังคม

2. Responsibility to Supply Chain : ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 

 บริษัทฯ ได้ขยายสายธุรกิจจนกระท่ังครอบคลุมธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจรต้ังแต่การปลูกสวนยาง จนกระท่ังการผลิตสินค้า
สำเร็จรูปบริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพ่ือสนองตอบต่อธุรกิจปลายน้ำท่ีให้ความสำคัญกับคุณภาพ
ของสินค้าเป็นอย่างสูง ไม่ว่าธุรกิจการผลิตถุงมือท่ีใช้ในทางการแพทย์ หรือการผลิตล้อรถยนต์ต่างๆ ซ่ึงต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
ดังนั้น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบนั้น ครอบคลุมถึง
2.1 เกษตรกรชาวสวนและพ่อค้ายางพารา : บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดซ้ือยางธรรมชาติซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
ภายใต้การค้าขายอย่างยุติธรรม โปร่งใส มีหลักการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนให้เกษตรกรทำการผลิตยางพาราท่ีมี
คุณภาพปราศจากสิ่งเจือปน และเก็บรักษายางอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของโรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพาราอย่างถูกหลักวิชาการ เป็นการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร อันจะเป็นการเพิ่ม
รายได้ ตลอดจนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 
2.2 ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสร้างสรรค์บริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจ
ต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมท้ังพยายามท่ีจะปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการผลิต และ/หรือ
การบริการ อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. Environmental Friendly and Safe Operation : การดำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีความปลอดภัย

 เน่ืองด้วยธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวพันกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยตรง บริษัทฯ จึงยึดถือแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยมุ่งเน้นการนำระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามาดำเนินการ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ นอกจากนี้
ยังตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานเพื่อรักษาความชุ่มชื้น เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และลดกลิ่น
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติเพื่อลดการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาว
ตั้งแต่การปลูกสวนยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ และการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 
 มิเพียงแต่การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนเสมอมา ดังน้ัน บริษัทฯ จึงยึดแนว
ปฏิบัติเพ่ือรักษาและดำรงไว้ซ่ึงระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อมของสังคมชุมชนรอบข้างท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ซ่ึงนอกจากจะเป็น
การสร้างชุมชนที่น่าอยู่แล้ว ยังเป็นการช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมั่นคงในระยะยาวอีกด้วย 
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงจัดให้ให้มีการฝึกอบรม มีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการเกี่ยวกับอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานท่ีมีความปลอดภัย
สำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

4. Engagement with Transparency : ยึดมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ ยึดม่ันในการประกอบธุรกิจด้วยความยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ บริษัทฯ เช่ือว่าการประกอบธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฎิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎระเบียบของสังคมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับ
ผู้เกี่ยวข้องและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และยึดม่ันในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจยัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย หรือก่อให้เกิดการผ่อนปรนทางธุรกิจ
ท่ีไม่เหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการคอรัปช่ันทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสและ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมในระยะยาว
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง

5. Nature Sustainability Attitudes Towards Organisation : ปลูกฝังจิตสำนึกของความย่ังยืนให้แก่พนักงานในองค์กร

 บริษัทฯ เช่ือม่ันว่าความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืนน้ัน มีรากฐานท่ีสำคัญมาจากการปลูกจิตสำนึกแก่พนักงาน
ในทุกหน่วยงานและทุกระดับความรับผิดชอบ พนักงานทุกระดับต้องมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการปฏิบัติตามแนวนโยบายและมีจิตสำนึก
ที่ดีต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงมีจิตอาสาที่จะเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมธุรกิจให้ดีข้ึน ตลอดจนร่วมมือร่วมใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิต
ประจำวันให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดพลังงานต้นทุนสิ้นเปลือง และการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
นอกจากน้ี บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม มีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์ร่วมกับชุมชน ตลอดจนเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ หรือความขาดแคลนต่างๆในพื้นที่อย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมแห่งการดูแลซึ่งกันและกันให้คงอยู่ตลอดไป

 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ
ที่ดีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีความพร้อมรับมือต่อสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจท่ีมีความซับซ้อน และมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะนำระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางกลยุทธ์ บริหารจัดการ การปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวม โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนในทุก
ระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกันเป็นวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ของการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรอย่างบูรณาการ สนับสนุนการบริหารจัดการและเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

 ความเส่ียง หมายถึง “เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนต่าง ๆ ซ่ึงหากเกิดข้ึนแล้ว ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงาน ทำให้ กลุ่มบริษัท
ศรีตรังฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด”
 การบริหารความเส่ียง หมายถึง “กระบวนการในการระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเส่ียง  ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ STA กำหนดขึ้น ให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้าง
โอกาสทางธุรกิจแก่ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ”

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เพ่ือนำระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร และกำหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึง
ในการตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ 
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2. เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร โดยพิจารณามาตรการที่จะ
ลดโอกาส และหรือ ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยงาน 

3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ แนวโน้มของความเสี่ยง และ
ความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. เพื่อให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ และความสามารถในการปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

5. เพื่อให้มีการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ  และพัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจ
มีความตระหนักการเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) คือ ระดับความเส่ียงสูงสุดท่ี STA ยอมรับได้ในระดับองค์กร กำหนดข้ึนโดยฝ่ายบริหาร
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ใช้ประกอบการประเมินและบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงใด
ก็ตามที่ได้รับการวิเคราะห์และประเมินแล้วพบว่า อาจส่งผลกระทบต่อ STA เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้หน่วยงานเจ้า
ของความเส่ียงน้ัน ๆ จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยแบ่งระดับความเส่ียง
ที่ยอมรับได้ออกได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านการเงิน – ยอมรับให้มีการสูญเสียเงิน หรือการลดลงของรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่เกินกว่า
ระดับที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินของ STA  

2. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านการบรรลุเป้าหมายหลัก (สำหรับทุกสายงาน) ยอมรับให้มีการขยับลดลงจากเป้าหมายได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ไม่เกินกว่าระดับที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อสถานะการดำเนินงานของ STA 

3. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป – ยอมรับให้มีการล่าช้า การลดลงของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การ
เกิดความผิดพลาด ในระดับเล็กน้อยระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อภารกิจงาน 

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านชื่อเสี่ยง – ยอมรับข่าวสารในเชิงลบที่เกิดขึ้นในวงแคบหรือในท้องถิ่น และเกิดขึ้นในช่วงสั้น
แต่ไม่ยอมรับข่าวสารในเชิงลบที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระและต่อเนื่อง จนเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงแก่สาธารณชนและ
ความเชื่อมั่นในองค์กรจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะคู่ค้าที่สำคัญและผู้ถือหุ้น 

5. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านความปลอดภัย – ยอมรับสถานการณ์อุบัติเหตุเล็กน้อย  แต่ไม่ยอมรับอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำคัญต่ออาการบาดเจ็บถึงขั้นพักงาน หรือสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียอวัยวะ หรือถึงแก่ชีวิต

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นท่ีต้องนำระบบการบริหารความเส่ียงมาใช้ในการบริหารของ STA

และกลุ่มบริษัทในเครือ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ัน ท่ีต้องตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของตนและในองค์กร และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ได้รับการบริหารจัดการ ภายใต้การควบคุม
ภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการบริหารจัดการสำคัญของ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ
ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจ และร่วมกันใช้การบริหารความเส่ียงสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี เสริมสร้าง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียของ STA 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของ STA และกลุ่ม
บริษัทในเครือ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจน
การจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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นโยบายการรับเรื่องรองเรียน

 กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีความมุ่งม่ันในการดำรงไว้ซ่ึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ท่ีอาจขัดต่อหลักการดังกล่าว เพ่ือให้มีการดำเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป กลุ่มบริษัทศรีตรังกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เก่ียวกับการกระทำท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท พร้อมท้ัง
กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีกระทำไปโดยความสุจริต

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนและขอบเขต

 ผู้บริหารหรือพนักงาน รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆของบริษัทสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนได้ เม่ือพบเห็น หรือทราบ หรือมีเหตุอันควร
เชื่อว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อกำหนด กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆของบริษัท อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งทาง ด้านทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท โดยกรณีที่พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้พบเห็นหรือทราบเหตุการณ์ดังกล่าวควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำดับแรก แต่หาก
ไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือเลขานุการบริษัท  

การให้ความคุ้มครอง 

 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนที่มีเจตนาสุจริต บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ
โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมทั้งผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่
เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงลักษณะงาน สถานท่ี ตำแหน่ง หรือขมขู่ เลิกจ้าง หรือการปฏิบัติอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน
ก่อนดำเนินการตามนโยบายนี้จนเสร็จสมบูรณ์

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การแจ้งข้อร้องเรียนสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปน้ี

 ช่องทางที่ 1     ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงที่ เลขานุการ
            บริษัท บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่1701,1707-12 ชั้น 17
                        เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 ช่องทางที่ 2     แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข (02) 207-4590

 ช่องทางที่ 3     ส่งจดหมายอิเลกทรอนิคส์ (E-Mail) ได้ที่ E-Mail Address : corporate secretary@sritranggroup.com

 ช่องทางที่ 4     ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นได้โดยตรง

ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เก่ียวข้องในกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน ได้แก่ 

 1. ผู้แจ้งร้องเรียน ได้แก่ ผู้แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์  ทางE-mail ทางจดหมายท้ังจากภายในและ ภายนอกบริษัท หรือผู้ร้องเรียน

 ที่หน่วยงานนั้นโดยตรง

 2. ผู้ประสานงาน เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าท่ีรับเร่ือง และเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น รวมท้ังเก็บ ผลสรุปของการดำเนินงาน กรณีมี
  การแจ้งข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให้ส่งสำเนาเรื่องร้องเรียนให้เลขานุการบริษัททุกครั้ง
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 3. ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน

 4. ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย  ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 5. กรรมการผู้จัดการ (Chief Executive Officer, CEO)  ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ กลุ่มบริษัทศรีตรัง

ขั้นตอนดำเนินการ

1. การรับข้อร้องเรียนและแจ้งกำหนดการดำเนินการแก่ผู้ร้องเรียน

 เมื่อมีการแจ้งข้อร้องเรียนผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนต้องลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนโดยระบุชื่อผู้ร้องเรียน วันที่ บุคคลและ
เหตุการณ์ท่ีร้องเรียน และข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังกำหนดวันเพ่ือท่ีจะแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนทราบ ซ่ึงหาก
มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรงให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ส่วนกรณีอื่นๆให้ดำเนินการโดยเร็ว โดยผู้
ประสานงานส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเพื่อหาข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ

 ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริง หากข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นจริงซ่ึงส่งผลกระทบ
ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนดำเนินการให้ข้อแนะนำผู้ท่ีเก่ียวข้องให้มีพฤติกรรม หรือการปฏิบัติท่ีเหมาะสม
ต่อไป หากมีความผิดทางวินัยให้ประสานงานไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบบริษัท และส่งผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินการ หรือส่ังลงโทษ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับไปยังกรรมการผู้จัดการเพ่ือทราบหรือพิจารณา
สั่งการเป็นกรณีไป
 กรณีท่ีมีการตรวจสอบแล้วไม่พบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีการกระทำท่ีเป็นความผิดตามข้อร้องเรียนให้ปิดเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวโดยให้
ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไป 1 ขั้น เพื่อขอปิดเรื่องร้องเรียนและส่งสำเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่อง
ร้องเรียนทราบต่อไป

3. การแจ้งผลดำเนินการและรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน

 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกรายละเอียดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
โดยสรุปเป็นรายงานข้อร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสรวมทั้งสรุปไว้ในรายงานการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท

4. การร้องเรียนโดยสุจริต
 การแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือให้ข้อมูลใดๆที่ไม่เป็นความจริง หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ถ้าเป็นผู้บริหารหรือ
พนักงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง บุคคลน้ันจะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และการกระทำดังกล่าว
ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนนั้นด้วย 

5. การละเลยไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
 ในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย 
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นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน

 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัท ทราบ
ถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมพิจารณา
ตัดสินใจ รวมถึงไม่อนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ 

นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้
1. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับ
ดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

2. หลีกเล่ียงการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3. ในกรณีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือ
มีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

4. ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการน้ันจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5. ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื ่องหมายการค้า เป็นต้น โดยวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื ่องดังกล่าว
ดังนี้นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้
1. สร้างความตระหนักให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพ่ือให้เกียรติและเคารพซ่ึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน
รวมถึงบริษัทฯ จะต้องกระทำการขออนุญาตบุคคลผู้เป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่าน้ันให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนท่ีจะมีการใช้งาน

2. ห้ามมิให้บุคคลทุกฝ่ายในบริษัทกระทำการใดๆ ก็ตามอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดใน
เร่ืองเคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เป็นต้น

3. บริษัทฯ สนับสนุนไม่ให้ใช้งานใดๆ ก็ตามอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน

4. บริษัทฯส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัททุกคนสร้างสรรค์งานท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าของบริษัทในลักษณะใหม่ๆ ไม่ซ้ำกับ
งานอันมีเคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ หรือ สิทธิบัตรของบุคคลอ่ืน

5. บริษัทฯ ตกลงว่า จะรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯได้มาจากลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯท้ังหมด ยกเว้นกรณีท่ีได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างย่ิงมิให้ความลับของลูกค้าและ/หรือบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียล่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอก

6. บริษัทฯ กำหนดให้มีข้อบังคับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในบริษัทฯให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทถือปฏิบัติตามเร่ืองดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวการปฏิบัติเก่ียวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
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 กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม มุ่งม่ันในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติ
ด้านศีลธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในองค์กรเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บุคคลากรในกลุ่มศรีตรัง ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม

2. บุคคลากรในกลุ่มศรีตรัง พึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายคอร์รัปช่ัน โดยให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน
ในองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบ

3. กลุ่มบริษัทศรีตรังให้ความคุ้มครองบุคคลท่ีแจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีกำหนดไว้ในนโยบาย
การรับเรื่องร้องเรียน

4. กลุ่มบริษัทศรีตรังตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจในนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับ
บุคคลากรภายในองค์กร

5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และอาจต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำ
ดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย

นโยบายปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
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