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สารจากประธานกรรมการ
 คณะกรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดดำเนินงานทางธุรกิจ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยใชความชำนาญ ความระมัดระวัง และความ
เอาใจใสที่พึงมีเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
คณะกรรมการบริษัทยังไดถือปฏิบัติใหเปนไปตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทมหาชน หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 และขอแนะนำของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ท้ังในดานบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดใชความระมัดระวังรอบคอบใน กระบวนการ
พิจารณากล่ันกรองกอนการตัดสินใจใดๆ ใหเปนการดำเนินการท่ีสมเหตุสมผล บนพ้ืนฐานของ ความซ่ือสัตย
โปรงใส และมีจริยธรรมและไดคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย และรักษาผลประโยชนของผูถือหุนในทุกๆ ดาน
 เอกสารฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาทบทวน และปรับปรุงสาระสำคัญตางๆ เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ และ
เพ่ิมเติมใหครอบคลุมแนวทางปฏิบัติสากล ท่ีมีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง
ไปเพื่อสอดคลองกับความคาดหวังของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 คณะกรรมการบริษัท ไดความพยายามอยางสุดความสามารถในการสื่อสาร ทำความเขาใจ และดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีที่ระบุไวอยางเครงครัด และมุงมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการสรางความมั่นคง และเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ใหกับบริษัทฯและผูถือหุนตอไป

___________________________________

( นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล )
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
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การจัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรง
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วิสัยทัศน

พันธกิจ      ป 2561 : สมารท ศรีตรัง  

5

>> ศรีตรัง...บริษัทยางสีเขียว >>

เราเปนองคกรแหงความมุงมั่น
และทุมเทในการขับเคลื่อนทุกความเปนไปได

•  เรามุงมั่นที่จะรับผิดชอบและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และ
 ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง 

•  เรามุงม่ันในการผลิตสินคาและบริการท่ีเปนเลิศดวยกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพ่ือสรางความพึงพอใจ
 และความมั่นใจสูงสุดใหแกลูกคาและคูคา

•  เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความเสมอภาค โปรงใสยุติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานธุรกิจที่ดีขึ้น
ของผูมีสวนเก่ียวของในการดำเนินธุรกิจทุกฝาย รวมท้ังเปนแบบอยางขององคกรซ่ึงมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดำเนินธุรกิจ 

•  เรามุงม่ันในการสรางโอกาสและความกาวหนาในหนาท่ีการงานใหแกพนักงาน รวมท้ังสรางบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน
 สงเสริมการทำงานเปนทีม และใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน

•  เราใหความสำคัญถึงความปลอดภัยของสังคมและหวงใยในการอนุรักษดูแลสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
 สงเสริมการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสุงสุด

 ปจจุบันโลกมีวิวัฒนาการที่กาวล้ำขึ้นทุกวัน เทคโนโลยีไดกลายมาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวันซึ่งรวมไปถึงโลกของธุรกิจ
ที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตามภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น ทำใหทุกคนตองปรับตัวและคิดคนกลยุทธ
มาใชเพ่ือกาวใหทันการเปล่ียนแปลง กลุมบริษัทศรีตรังเองก็เชนกัน 
 พวกเราชาวศรีตรังตระหนักวา สิ่งสำคัญที่จะสามารถนำธุรกิจใหประสบความสำเร็จและเติบโตมากขึ้น คือการตั้งเปาหมาย
และการดำเนินงานตางๆ อยางชัดเจน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหทันตอสถานการณ โดยมีจุดมุงหมายหลักในการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดวยการนำระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใชเปนเครื่องมือที่จะชวยเพิ่มความสามารถ
ในการทำงาน การรวบรวมขอมูล การประสานงาน และการส่ือสารใหเกิดประสิทธิผล 

สวนที่ 1:

บททั่วไป



คานิยมองคกร

จริยธรรมธุรกิจ

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

Accountability :
ซื่อสัตย รับผิดชอบ  
เรายึดม่ันในการทำงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริตโปรงใส ไวใจได ตลอดจนมีจิตสำนึก
ในการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

Specialist :
เชี่ยวชาญ 
เรามีความเช่ียวชาญในธุรกิจของเรา
เพราะเรามุงม่ันทุมเท ไมหยุดน่ิง
ท่ีจะเรียนรู  และเช่ือวาทุกอยางเปนไปได

Teamwork :
รวมแรงรวมใจ 
เรารวมแรงรวมใจ ทำงานเปนทีมดวย
ความเปดเผย จริงใจ  เอ้ือเฟอชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน และพรอมรับฟงความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง

 ในป 2561 น้ี พวกเราพรอมสรางความแข็งแกรงขององคกรและตนเองสูอนาคตดวยการนำระบบธุรกิจอัจฉริยะ โดยใชเทคโนโลยี
ท่ีหลากหลายมาเปนตัวชวย เสริมสรางความคลองตัวในการทำงานทุกดาน กอใหเกิดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนถือเปนกลยุทธ
สรางความแตกตางในการดำเนินธุรกิจใหเรากาวสูความสำเร็จ เตรียมพรอมสำหรับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงท้ังหมดจะเกิดข้ึนไดน้ันตอง
เร่ิมจากความรวมมือรวมใจของทุกคนในการเปดรับส่ิงใหม คิดใหล้ำ ทำใหสำเร็จอยางสรางสรรค เพ่ือไปสูการเปน “สมารทศรีตรัง”
ดวยกัน
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จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
• มุงมั่นดำเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการที่ดี สามารถสรางผลกำไรใหเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ
 แขงขัน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในระยะยาว
• ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายเพื่อประโยชนสูงสุดโดยรวม
• บริหารจัดการโดยนำความรู และทักษะการบริหารมาประยุกตใชอยางเต็มความสามารถทุกกรณี รวมท้ังการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
 จะกระทำดวยความโปรงใส ระมัดระวังและรอบคอบ
• รายงานฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขอมูลท่ีไมใชการเงินของกลุมบริษัทตอผูถือหุนอยางเทาเทียม สม่ำเสมอ และครบถวนตาม
 ความเปนจริง
• ไมแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและผูที่เกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆ ของกลุมบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ และไม
 ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับลูกคา
• มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาใหไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม
 โดยยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจัง 
• เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง ทันตอเหตุการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง รวมทั้งรักษา
 สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน 
• สงมอบสินคาภายในเวลาที่ตกลง ใหการรับประกันสินคาและบริการภายใตเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
• จัดระบบเพ่ือใหลูกคาและประชาชนสามารถรองเรียนเก่ียวกับสินคาและบริการ ตลอดจนจัดใหมีการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา
 และสรุปขอมูลเพื่อนำไปวิเคราะห โดยดำเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคาและประชาชนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
• กำหนดเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมตอลูกคา  
• เก็บรักษาความลับลูกคา ไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูเกี่ยวของโดยมิชอบ

 จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับคูคา คูแขงทางการคา
ความสัมพันธกับคูคา
• ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาอยางเครงครัด
• กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได จะรีบแจง ใหคูคาทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางแกไขปญหา โดยใชหลัก
 ของความสมเหตุสมผล

ความสัมพันธกับคูแขงทางการคา
• สงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม โดยจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
• ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม ไมพยายามทำลายชื่อเสียงของ
  คูแขงทางการคาดวยการกลาวหาใหรายโดยปราศจากความจริง 

ความสัมพันธกับเจาหนี้ทางการคา
• ยึดม่ันในความซ่ือสัตยตอการปฏิบัติตามเง่ือนไข สัญญา และขอผูกพันท่ีตกลงกันไวกับเจาหน้ีอยางเครงครัด ไมวาจะเปนเร่ืองวัตถุประสงค
 การใชเงิน การชำระคืน และเร่ืองอ่ืนใดท่ีใหไวตอเจาหน้ีโดยอยูภายใตเง่ือนไขรวมท้ังหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
• รายงานฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทแกเจาหนี้อยางครบถวนและถูกตองตามความเปนจริง
• รายงานเจาหนี้ หากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชหลักความสมเหตุสมผล
 เพื่อสรางความมั่นคงที่แข็งแกรง ปองกันมิใหบริษัทฯ อยูในฐานะที่ยากลำบากตอการชำระหนี้คืนแกเจาหนี้ และใหความสำคัญ
 ตอการบริหารสภาพคลองทางการเงิน โดยการวางแผนชำระหนี้ใหแกเจาหนี้อยางชัดเจน และตรงตามเวลาที่กำหนด
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จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน

• ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
• ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำระบบ KPI (Key Performance Index)
 ตามที่บริษัทฯ กำหนด สอดคลองกับสภาวะตลาดแรงงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 ในรูปแบบของเงินเดือน เงินขยันและ/หรือ เงินโบนัส 
• ดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการ
 ที่เหมาะสมตามอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เปนตน 
• การแตงต้ังและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน ตองกระทำดวยความเสมอภาค สุจริตใจ และต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
 ของความรู ความสามารถ และความเหมาะสม 
• ใหความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพ การถายทอดความรู และความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสพนักงานอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ
• รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค     
• บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทำใดๆ ท่ีไมเปนธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาท่ี การงานของพนักงาน
• ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
• มีชองทางใหพนักงานสามารถแจงเร่ืองท่ีสอไปในทางผิดระเบียบหรือกฎหมายได

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

• ปฏิบัติและใหความรวมมือหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และ กฎระเบียบที่ออกโดย
 หนวยงานกำกับดูแล ตลอดจนขอบังคับ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และ
 คุณภาพชีวิตของประชาชนนอยที่สุด 
• สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งในดานการศึกษา กีฬา ศาสนาและอื่นๆ
• ปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง
• ใหความสำคัญกับเรื่องการทำธุรกรรมกับคูคาที่มีเจตจำนงเดียวกันกับกลุมบริษัท ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
• เปนผูนำในการสงเสริมการใชและการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนตอชนรุนหลัง 
• ปฏิบัติและใหความรวมมือหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และ กฎระเบียบที่ออกโดย
 หนวยงานกำกับดูแล 
• ใหความสำคัญกิจกรรม ของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษ
 ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชนท่ีดอยโอกาส ใหเปน
 ชุมชนที่เขมแข็ง 
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สวนที่ 2 :     หลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผูถือหุน

9

บริษัทฯ ตระหนักเสมอวา ส่ิงท่ีจะทำใหผูถือหุนไววางใจและม่ันใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัทฯ
คือ การมีนโยบายหรือการดำเนินการท่ีรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถือหุนพึงไดรับ และความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมตามที่กฎหมายกำหนด และสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิพื้นฐาน
ตามกฎหมาย เชน

1   สิทธิในการรับสวนแบงกำไรในรูปเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลอยางระมัดระวังโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ
ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมท้ังบริษัทรวมทุน รวมถึงการคาดการณความจำเปนของเงินทุน
ที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่บริษัทฯ คาดวาจะมี
ผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีเสถียรภาพ นโยบายการจายเงินปนผลจึงอยูในระดับ
ประมาณรอยละ 30 ของกำไรสุทธิิ 

2   สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน

  บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการท่ีผูถือหุนจะไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอในการตัดสินใจโดยขอมูลขาวสารท่ีไดรับจะมีความถูกตอง
ครบถวน โปรงใส เทาเทียมกัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถือหุน รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมผูถือหุน การใชสิทธิรวมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตางๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท
  อน่ึง หากหุนของบริษัทฯ ถูกถือผาน CDP จะมีรายช่ือปรากฏเปนผูถือหุนของหุนดังกลาว ดังน้ัน ตามกฎหมายไทย CDP จะเปนผูถือหุน
และมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องตางๆ ในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
  ท้ังน้ี CDP ไดแตงต้ังผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) เพ่ือเก็บรักษาหุนท่ีถือโดย CDP โดย Custodian ไทยจะเปนผูรับมอบฉันทะของ
CDP เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนและ CDP จะมีคำส่ังให Custodian ไทยแยกออกเสียงลงคะแนน
ตามคำส่ังท่ี CDP ไดรับมาจากนักลงทุนท่ีถือหุนของบริษัทฯ ผาน CDP อยางไรก็ตาม หากผูถือหุนรายใดท่ีถือหุนผาน CDP ประสงค
จะเขารวมประชุมผูถือหุน และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใตช่ือตนเอง ผูถือหุนรายดังกลาวตองโอนหุนของตนออกจากระบบของ
CDP และทำการจดทะเบียนการโอนหุนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือหุน นอกจากนี้ ผูถือหุนที่โอนหุนออกจากระบบของ CDP จะ
ไมสามารถทำการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรไดจนกวาจะโอนหุนกลับเขาไปฝากในระบบ CDP 
  บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ
เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงเอกสารลงทะเบียนเขารวมการประชุมลวงหนากอนวันประชุมเพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร
ในวันประชุม และบริษัทฯ จัดชองทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผูถือหุนบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน
โดยบริษัทฯ ไดนำระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ่ือชวยใหข้ันตอนการลงทะเบียนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสียง เปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นและไดจัดเตรียมอากรแสตมปใหแกผูถือหุนในการมอบฉันทะ 
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 บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ
เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงเอกสารลงทะเบียนเขารวมการประชุมลวงหนากอนวันประชุมเพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร
ในวันประชุมและบริษัทฯ จัดชองทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผูถือหุนบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน
โดยบริษัทฯ ไดนำระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือชวยใหข้ันตอนการลงทะเบียนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสียง เปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นและไดจัดเตรียมอากรแสตมปใหแกผูถือหุนในการมอบฉันทะ 

3   สิทธิในการลงคะแนนในวาระการประชุมผูถือหุน

  บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอ ครบถวน โดยหนังสือ
เชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยกำหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระท้ังหมด เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะ
ใหเขาประชุมแทนได รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตอง
นำมาแสดงในวันประชุมดวย เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการ
ออกเสียงลงคะแนน นอกจากน้ี ผูถือหุนยังสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมของแตละคร้ังได ทางเว็บไซต
ของบริษัทฯ www.sritranggroup.com และเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร www.sgx.com (SGXNET) เปนการลวงหนา
ประมาณ 28 วันกอนวันประชุม เพ่ือเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลอยางท่ัวถึงอีกท้ังไดมอบหมายใหศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP ในฐานะนายทะเบียนหุนเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบใหแก
ผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 21 วันกอนวันประชุม และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุน
ทราบลวงหนา
 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้บริษัทฯ 
ไดจัดใหมีผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน และไดเปดเผยไวในรายงานการประชุมผูถือหุน

4  สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามตอที่ประชุม

  ผูถือหุนไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามตอที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ
โดยประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมใหมีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการชุดยอยทุกชุด จะเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อตอบขอซักถามที่ผูถือหุน ประกอบดวยนายประกอบ วิศิษฐกิจการ
ซ่ึงเปนกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
นายเกรียง ยรรยงดิลก ซึ่งเปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ประธานกรรมการพิจารณา
ความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีผูตรวจสอบบัญชีภายนอกเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อตอบขอซักถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
ของกลุมบริษัทฯและรายงานของผูตรวจสอบบัญชีดวย โดยบริษัทฯ ไดบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไวในรายงานการประชุมเพื่อ
ใหผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุมไดรับทราบดวย
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกฝายอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยคำนึงถึงผูถือหุน
ทุกกลุมไมวาจะเปนนักลงทุนสถาบัน ผูลงทุนตางชาติ รวมทั้งผูถือหุนรายยอย
 1  บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม โดยไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอม
เอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถวนเพียงพอ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งไดนำเสนอ
ผานเว็บไซตของบริษัทฯ (www.sritranggroup.com) และ SGXNET เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลดังกลาวได
อยางละเอียด นอกจากนั้น มีการลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพรายวัน ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุม
ไมนอยกวา 3 วัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวม กอนเริ่มการ
ประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามท่ีระบุไวอยางชัดเจน ในระหวางการประชุม ประธาน
ในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อยางเทาเทียมกัน และไดตอบคำถาม
รวมท้ังใหขอมูลตางๆ ตามท่ีผูถือหุนรองขออยางครบถวน และหลังจากวันประชุมบริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด

 2  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 share 1 vote และสงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียง
สำหรับทุกระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมเพื่อแจงมติของ
คะแนนเสียงในหองประชุม และเพื่อความโปรงใส บริษัทฯ จะแจงรายละเอียดผลการลงคะแนนทั้งสวนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
ของแตละวาระ โดยแจกแจงเปนคะแนนและสัดสวนรอยละ ตลอดจนจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผูถือหุนหรือผูรับมอบ
อำนาจไว เพื่อการตรวจสอบไดในภายหลัง

 3  บริษัทฯ ทำการบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน
หลังการประชุมเสร็จส้ิน และไดทำการเผยแพรมติท่ีประชุมดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ www.sritranggroup.com และ SGXNET

 4  บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน และกำหนดใหบุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 5  บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของ ท่ีระบุไวในมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง
การถือหลักทรัพยของบริษัทฯ ตลอดจนจัดสงสําเนาใหแกหนวยงานเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมและนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเปนรายไตรมาส 

 6  บริษัทฯ จัดใหมีนโยบายแจงชวงเวลางดซ้ือขายหลักทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงิน 30 วัน และหลังประกาศอยางนอย
24 ชั่วโมง ใหกรรมการและผูบริหารตามเกณฑ ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัด 

 7  บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวของในคร้ังแรกสำหรับ
กรรมการและผูบริหารใหม และในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางดำรงตำแหนง โดยใหเลขานุการบริษัทเปนผูเก็บรักษา
รายงาน และหากพบวามีการมีสวนไดเสียที่รายงานใหรายงานตอประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 8  บริษัทฯ มีการเปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสรางการ
ดำเนินงานที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได 

 9  บริษัทฯ ใหความสำคัญในการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและโปรงใสแกผูถือหุน โดยมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่มีสาระสำคัญอยางสม่ำเสมอ
10  บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอย สามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงทางจากกรรมการอิสระในเรื่องตางๆ ไดแก
กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอยยังสามารถติดตอขอขอมูล
ไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท และหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ตาม E-Mail Address ดังตอไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: auditcommittee@sritranggroup.com
- เลขานุการบริษัทฯ E-Mail Address: corporatesecretary@sritranggroup.com 
- หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ E-Mail Address: ir@sritranggroup.com 
- หมายเลขโทรศัพท 02-207-4500
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 การเติบโตของบริษัทฯ มาจนถึงสถานะในปจจุบัน เกิดจากความรวมมือสนับสนุนของทุกฝายท่ีเก่ียวของดวยดีเสมอ บริษัทฯ รับรูและ
ใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในซ่ึงไดแก บุคลากร พนักงาน และผูบริหาร ของบริษัทฯ
และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ซึ่งไดแกผูรวมคา 
 ทั้งในรูปของผูที่เกี่ยวของทางดานวัตถุดิบ จนถึงกลุมลูกคาเมื่อผลิตเปนสินคาสำเร็จรูป สถาบันการเงินตางๆ ที่ใหความสนับสนุน
ตลอดจนถึงหนวยงานของรัฐบาลที่มีการติดตอประสานงานอยางใกลชิด และในทายที่สุด คือ ผูถือหุน ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีความตระหนักดีท่ีจะตองรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียท่ีกลาวมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนนโยบายเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย
และไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา นโยบาย
การรับเร่ืองรองเรียน (Whistleblower Policy) โดยไดกำหนดชองทางการแจงหรือรองเรียนพรอมข้ันตอนการดำเนินงานและแนวทาง
ในการคุมครองผูแจงเบาะแสไวในเว็บไซตของบริษัทฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายปองกันการทุจริตคอรัปช่ัน
ในทุกรูปแบบ เพื่อสรางจิตสำนึกที่ดี และคานิยมที่ถูกตองในองคกร
 บริษัทฯ มีความตระหนักถึงหลักการและมาตรฐานท่ีเก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยไดกำหนดนโยบายเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการ
ไมเลือกปฏิบัติ ท่ีมุงเนนใหความสำคัญในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน รวมถึงการเผยแพร
นโยบายดังกลาวใหพนักงานทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน
 ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ไดลงนามเขารวมการประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และไดรับการประกาศสถานะเปนบริษัทฯ ท่ีแสดงเจตนารมณเม่ือเดือนมกราคม 2560
 บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

ผูถือหุน

 บริษัทฯ มุงม่ันเปนตัวแทนของผูถือหุนในการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีระบบบัญชี และการเงินท่ีมีความเช่ือถือได สรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมอยางตอเน่ือง 

พนักงาน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกัน เปนธรรม จัดใหมีสภาพแวดลอมกับการทำงานที่ดี ปลอดภัยและใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมและสอดคลองกับผลการดำเนินงาน พรอมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณ
เพ่ือความกาวหนาในการทำงาน บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดย
จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะใหกับผูเก่ียวของเพ่ือทำหนาท่ีดูแล แนะนำ แจงขาวสารเก่ียวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน รวมทั้งการปองกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และสาระนารูเกี่ยวกับสุขภาพใหพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง เนื่องดวยบริษัทฯ ไดคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทำงานดวยความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีการสงเสริมและอบรมใหความรูเรื่องการใชทรัพยากรอยางคุมคา รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน ไดแก การจัดใหมีหองสมุดและสันทนาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ชวยสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี และมีการจัดทำคูมือพนักงานและทำการประชาสัมพันธ ผานระบบเว็บไซตภายในองคกร
 บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใหสิทธิพนักงานประจำสมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุนฯ โดยสามารถเลือกที่จะจาย
สมทบเขากองทุนในอัตราคงท่ี หรือในอัตราเทากับท่ีบริษัทฯ จายสมทบ ตามชวงอายุงานโดยบริษัทฯ จะจายสมทบในอัตราท่ีแตกตางกัน
ตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะไดรับผลประโยชนดังกลาวเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงาน ยกเวนกรณีเลิกจางโดย
ไมจายคาชดเชย
 คณะกรรมการไดกำหนดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต และหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯไดมีการสื่อสารสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น โดยไมเรียก ไมรับ หรือจาย
ผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสงเสริมการสรางความตระหนักแกบุคลากรในองคกร เพื่อสรางจิตสำนึกที่ดี
คานิยมที่ถูกตองและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดี 



 คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายการรับเร่ืองรองเรียน โดยกำหนดใหมีชองทางรับเร่ืองรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เก่ียวกับ
การกระทำที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม อันอาจทำใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ พรอมทั้งกำหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่
กระทำไปโดยความสุจริต

ลูกคา

บริษัทฯ ใสใจและรับผิดชอบตอลูกคา โดยผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สงมอบสินคาตามกำหนดเวลา เพ่ือสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคา รวมท้ังรักษาสัมพันธภาพท่ีดีและย่ังยืน โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติใหแกพนักงานไวในจรรยาบรรณธุรกิจวาดวยความ
สัมพันธกับลูกคา

คูคา

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกคูคา และซ้ือสินคาและบริการจากคูคาตามเง่ือนไขทางการคา และปฏิบัติตามสัญญาขอตกลงตอ
คูคาเสมอ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาตางๆ อยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีทางธุรกิจในการแขงขันทางธุรกิจ

คูแขง 

บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม บริษัทฯ จะไมกระทำการใดๆ ที่เปนการฝาฝนหรือขัด
ตอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการแขงขันทางการคา หรือท่ีอาจทำใหเกิดความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของคูแขง

เจาหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกูยืมเงิน และใหขอมูลที่ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบไดแกเจาหนี้ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติ
ตามกำหนดและเง่ือนไขของสัญญาท่ีมีตอเจาหนาหน้ีอยางเครงครัด

หนวยราชการและองคกรที่เกี่ยวของ

บริษัทฯ ถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอกฎหมายท่ีเก่ียวของในดานตางๆ ท้ังส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการดานภาษีอากร
และบัญชี และอ่ืนๆ รวมท้ังประกาศตางๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

สังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมท้ังความสำคัญในเร่ืองการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงทางเลือกในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหมี
ความเสียหายตอสังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพของประชาชนนอยท่ีสุด และสนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยรอบโรงงาน จัดใหมีการดูแล
ดานความปลอดภัย และส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ

พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการบริษัท ไดกำกับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการ
ท่ีสามารถเช่ือม่ันไดวาบริษัทฯ ตองไมทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานท่ีกำกับดูแล และปฏิบัติตอผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกกลุมดวยความเปนธรรมอยางเครงครัด
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 1 คณะกรรมการมีบทบาทและหนาที่ในการกำหนดนโยบายการเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงิน
 และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ทันเวลา โปรงใส ในรูปแบบ
 ที่สมดุล และเขาใจไดงาย ผานแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1) รายงานประจำป (56-2) และชองทางที่เขาถึงขอมูล
 ไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ โดยคงไวซึ่งประโยชนในทางการคาของ บริษัทฯ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียตางๆ ไดรับ
 ขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน ตามกฎเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาด
 หลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด รวมถึงขอกำหนดของหนวยงานกำกับตางๆ 
 2  คณะกรรมการไดจัดตั้งหนวยงานประชาสัมพันธ ที่ทำหนาที่สื่อสารกับผูลงทุนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ โดยมีหนวยงาน
 นักลงทุนสัมพันธทำหนาที่เปนสื่อกลางการสื่อสารระหวางผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย และ
 หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
 3 คณะกรรมการมีหนาที่รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผานแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1) รายงานประจำป
 (56-2) และเว็บไซตของบริษัทฯ
 4 คณะกรรมการมีหนาที่เปดเผยวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของบริษัท และมีการทบทวนทุกป
 5 คณะกรรมการมีหนาที่เปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ที่ชัดเจน รวมถึงการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหาร
 ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออม โดยแสดงขอมูลตนป สิ้นป และรายการซื้อขายระหวางป 
 6 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพยทุกครั้ง และนำเสนอใหคณะกรรมการ
 บริษัทรับทราบทุกไตรมาส
 7 บริษัทฯ กำหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียในครั้งแรกที่เขาดำรงตำแหนง และทุกสิ้นป
 หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการขอมูล
 8 คณะกรรมการมีการกำหนดและเปดเผยนโยบายการทำรายการระหวางกัน และมีการอนุมัติรายการระหวางกันทุกไตรมาส
 ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 9 คณะกรรมการจัดใหมีการเผยแพรรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ
10 คณะกรรมการมีหนาท่ีเปดเผยประวัติกรรมการ สัดสวนการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ท้ังการประชุมคณะกรรมการ
 บริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดยอยในปที่ผานมา
11 คณะกรรมการมีหนาที่เปดเผยวันเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทของกรรมการแตละทาน
12 คณะกรรมการมีการเปดเผยขอมูลการเขารับการพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการในปที่ผานมา
13 คณะกรรมการมีหนาท่ีความรับผิดชอบใหมีการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
 พรอมทั้งรายงานประจำป และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระและนาเชื่อถือ พรอม
 เสนอคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นๆ ที่จะจายใหกับผูสอบบัญชี หรือบริษัทสอบบัญชี ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัต
14 คณะกรรมการจัดใหมีการเปดเผยหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ บนเว็บไซตของบริษัทฯ
15  คณะกรรมการมีหนาท่ีจัดทำรายงานอธิบายเชิงวิเคราะหผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานถึงปจจัยความเส่ียง ลักษณะ
 ของความเส่ียง สาเหตุและผลกระทบตอการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะการแขงขัน สวนแบงทางการตลาด โครงสรางกลุมธุรกิจ
 และนโยบายการจายปนผล ผานแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1) และรายงานประจำป (56-2)
16 บริษัทฯ จัดใหมีการส่ือสารขอมูลของบริษัทฯ ผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต รายงานประจำป การพบปะนักวิเคราะห
 เพื่อใหผูถือหุนหรือนักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ไดอยางสะดวก ทั่วถึง และเทาเทียมกัน
17 บริษัทฯ เปดเผยขอมูลสำคัญท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซต โดยปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ผูถือหุน
 สามารถติดตอกับสวนนักลงทุนสัมพันธ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท 02-207-4500 โทรสาร 02-108-2244
 หรือที่เว็บไซต www.sritranggroup.com

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1   โครงสรางคณะกรรมการ

   คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพหรือความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีหลากหลาย
อันสามารถนำและประสบการณมาใชในการดำเนินธุรกิจ ทำหนาท่ีกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลใหคณะผูบริหาร บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคง
สูงสุดใหแกผูถือหุน
   นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัท
จดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหนงกรรมการเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยกำหนดใหกรรมการ บริษัทดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนรวมไมเกิน 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตำแหนง
เปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆเกินกวา 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ
ทานดังกลาว
   ตามขอบังคับของ บมจ. ศรีตรัง กำหนดไววา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3
ถาจำนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตองออกจาก
ตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่
อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง
   คณะกรรมการไดมีมติแตงตั้งนางพัชรินทร อนุวงศวัฒนชัย เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหนาที่ใหคำแนะนำดานการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑตางๆ (Compliance) ที่คณะกรรรมการบริษัทฯ จะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งประสานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ
   โครงสรางองคกรของบมจ. ศรีตรัง ประกอบดวยกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 54 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

   คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีกำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีใชบังคับกับบริษัทฯ วัตถุประสงค
ขอบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะตองใชวิจารณญาณและความรอบคอบในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
   บริษัทฯ ไดมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการไวดังนี้ 

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ
 และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะตองใชวิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจ
 ทางธุรกิจและปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริตและความระมัดระวังเพ่ือรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

2. รับผิดชอบในการเสนอ ทบทวน และใหความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ

3. แตงต้ัง ถอดถอน มอบอำนาจหนาท่ี ใหแกท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และกรรมการผูจัดการนำไปปฏิบัติ

4. มอบอำนาจใหแกฝายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนใดทำการแทนได ภายใตขอบเขตอำนาจหนาท่ีของ
 คณะกรรมการบริษัท

5. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหน้ี 

6. อนุมัติการเขาค้ำประกันวงเงินสินเช่ือใหแกบริษัทฯ ท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน

7. อนุมัติกอต้ัง ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอย

8. ปรึกษาผูเช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางท่ีปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญภายนอกในกรณีจำเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ
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9. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน การแกไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับและ/หรือ
 วัตถุประสงคของบริษัทฯ ตอผูถือหุน

10. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

11. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณา
 อนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยฯ

12. จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการทำ
 รายการที่มีกรรมการมีสวนไดเสีย ตองอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
 ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจ หรือ
มอบอำนาจชวงที่ทำใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจ
ไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว

ความขัดแยงทางผลประโยชน
 คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการท่ีวาการตัดสินใจใดๆ ในการ
ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทำเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เทาน้ัน และควรหลีกเล่ียงการกระทำท่ีกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน โดยกำหนดใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ
หรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมมีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
 องคประกอบและการแตงต้ัง ถอดถอน หรือพนจากตำแหนงกรรมการบริษัทน้ัน มีกำหนดไวในขอบังคับและคูมือบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้ี้

1.  คณะกรรมการบริษัท จะพึงมีจำนวนเทาใดใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูกำหนด แตตองไมนอยกวาหาคน และกรรมการไมนอยกวา
 กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

2.  คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ (Independence Director) อยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
 ทั้งคณะ และมีจำนวนอยางนอย 3 ทาน
3. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
 (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
 (2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ
  แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
 (3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
  พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ
  พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงตาม
 สัดสวนไมได ก็ใหออกในจำนวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการท่ีจะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลัง
 จดทะเบียนบริษัทฯนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก
 จากตำแหนง
5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
6. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
 3 ใน 4 ของจำนวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันแลวไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนหุนท่ีถือโดย
 ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



 บริษัทฯ แตงตั้งคณะกรรมการโดยคำนึงถึงประเภทและขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุมบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุงหวังใหการ
พิจารณาเรื่องตางๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความหลากหลายของคณะกรรมการ
(Board Diversity) ทั้งดานความรู ทักษะ ประสบการณ อายุ และเพศของกรรมการ อันนำมาสูการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล
ดวยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทจึงเปนผูที ่มีประสบการณอยางมากในดานการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การวางแผน
และกลยุทธ การตลาด กฎหมาย และอุตสาหกรรมยาง เพ่ือใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ หรือ
 ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย
2. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับ (ก) บริษัทฯ (ข) บริษัทโฮลด้ิงของบริษัทฯ บริษัทยอยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทยอย
 ของบริษัทฯ (ค) บุคคลที่มีสวนไดเสียที่ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง คิดเปนสัดสวนไมนอยกวารอยละ 10 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง
 ทั้งหมดของบริษัทฯ (“ผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของ บริษัทฯ ที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจ
 อยางอิสระของกรรมการเพ่ือประโยชนสูงสุดทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. ไมเปนบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ ่งไดแก คู สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคูสมรส และบิดา มารดา) ถือหุน
 ไมต่ำกวารอยละสิบทั้งในปปจจุบันและรอบปบัญชีที่ผานมา หรือเปนหุนสวน (ถือหุนเทากับหรือมากกวารอยละ 10) กรรมการ
 หรือผูบริหารในองคกรหรือบริษัทยอยขององคกรใดก็ตามที่ บริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ เคยให/ ไดรับบริการ (รวมถึง
 การสอบบัญชี การบริการดานธนาคาร การเปนที่ปรึกษา และการบริการดานกฎหมาย) หรือจายเงินหรือทำธุรกรรมดวยอยาง
 มีนัยสำคัญ ท้ังในปปจจุบันและรอบปบัญชีท่ีผานมา
4. ไมมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับผูถือหุนของบริษัทฯ ซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละสิบท้ังในปปจจุบันและรอบปบัญชีท่ีผานมา
5. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุม
 ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามปกอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ท้ังน้ี ลักษณะตองหาม
 ดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
 ควบคุมของบริษัทฯ
6. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปน บิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง
 และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ
 เสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
7. ไมเปนบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งไดแก คูสมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคูสมรส พี่ นอง และบิดา มารดา ทำงานให
 กับบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในชวงสามปที่ผานมา โดยที่คาตอบแทนที่ไดรับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการ
 พิจารณาคาตอบแทน
8. ไมเปนกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงไดแก คูสมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคูสมรส พ่ี นอง และบิดา มารดา ท่ีเคย
 ไดรับคาตอบแทนจากการใหบริการอื่นนอกเหนือจากคาตอบแทนจากการดำรงตำแหนงกรรมการจาก บริษัทฯ หรือบริษัทที่
 เก่ียวของอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ในชวงปท่ีผานมาจนกระท่ังปปจจุบัน
9. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัยหรือผูมีอำนาจควบคุม
 ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ
10. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
 และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญบริษัทยอย
 บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
 สองปกอนไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ
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11. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
 คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
 ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการ
 มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ

12.ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู
 ท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญหรือไมเปนกรรมการซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของโดยตรงกับผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 10 ท้ังในปปจจุบัน
 และรอบปบัญชีที่ผานมา โดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 10 ใหหมายรวมถึงกรรมการที่
 คุนเคยกับผูถือหุนดังกลาวในระดับที่สามารถดำเนินกิจการองคกรตามทิศทาง หรือคำสั่งในนามของผูถือหุนที่มีนัยดังกลาวไมวา
 จะอยางเปนทางการ หรือไมเปนทางการ

13. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
 ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกิน
 รอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
 ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

14. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

 โดยบริษัทฯไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวเขมกวาขอกำหนดท่ีกำหนดไวในประกาคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท้ังน้ี
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรใหนายประกอบ วิศิษฐกิจการ นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายสมัชชา โพธ์ิถาวรดำรงตำแหนงเปน
กรรมการอิสระใหกับบริษัทฯ ตอไปแมวาจะไดรับการแตงต้ังมาเปนเวลามากกวา 9 ป เน่ืองจากท้ังสามทานมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ครบถวนตามท่ีกำหนดไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมท้ังไมมีคุณสมบัติหรือเหตุอันใดท่ีอาจทำใหไมสามารถใหความเห็น
อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และในอดีตที่ผานมา นายประกอบ วิศิษฐกิจการนายเกรียง ยรรยงดิลก และ
นายสมัชชา โพธ์ิถาวร ไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการอิสระ ท้ังการเปนกรรมการตรวจสอบกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการ
สรรหาไดเปนอยางดี โดยเปนไปเพ่ือประโยชนและธรรมาภิบาลท่ีดีของบริษัทฯ
 นอกจากน้ี เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียน
ท่ีกรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหนงกรรมการเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให
กรรมการบริษัทดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนรวมไมเกิน 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตำแหนงเปนกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกวา 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทานดังกลาว

การประชุมคณะกรรมการ
 ตามขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหคณะกรรมการตองมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยบริษัทฯ ไดจัดทำตารางการ
ประชุมลวงหนาตลอดท้ังปและแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบเปนประจำทุกป และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจำเปน
เพื่อใหคณะกรรมการติดตามการผลดำเนินงานและใหความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ นโยบาย
สำคัญความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน และมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมให
แกกรรมการเพ่ือพิจารณากอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจำเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน
เพียงพอ โดยจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทน้ัน กรรมการทุกทานสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย นอกจากน้ี ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจมีการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม เพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่
เก่ียวของโดยตรง
 บริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะใหคณะกรรมการบริษัท ไดรับขอมูลท่ีเพียงพอ ครบถวน ตอเน่ือง และทันเวลากอนการประชุมทุกคร้ัง
ผูบริหารไดใหขอมูลตามที่ไดรับการรองขอจากคณะกรรมการอยางทันทวงที และรายงานใหคณะกรรมการทราบถึงเหตุการณและ
รายการตางๆ ท่ีมีความสำคัญท่ีเกิดข้ึน โดยคณะกรรมการสามารถเขาถึงผูบริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทไดโดยตรงอยางเปน
อิสระตลอดเวลา 
 กรรมการอาจปฏิบัติหนาท่ีเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล และเม่ือมีความจำเปนจะใหบริษัทฯ แตงต้ังผูท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีเปนบุคคล
ภายนอกมาใหคำแนะนำ โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหนาท่ีใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการ ในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบตางๆ 
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2   คณะกรรมการชุดยอย

  เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณากลั่นกรองการ
ดำเนินงานที่สำคัญเปนการเฉพาะเรื่องใหเปนไปอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยโครงสรางของคณะกรรมการชุดยอย
มีดังตอไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และมีคุณสมบัติครบถวนตามนิยามที่กำหนด
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 2 ใน 3 ทาน เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน
เพียงพอในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีผูจัดการสวนงานตรวจสอบภายใน ทำหนาท่ีเปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
 รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของกรรมการตรวจสอบรายน้ันๆ ดวย
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ
 ของบริษัทฯ 
3. เปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัท
 ที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท เชน กรรมการผูจัดการ (Chief Executive Officer) ของบริษัท ไมสามารถ
 เปนกรรมการตรวจสอบไดเนื่องจากกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหาร เปนตน
4. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท
 บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และเปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะ
 ขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยาง
 รอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็น
 ที่เปนอิสระ
5. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
6. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
 ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
7. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งใหนางพัชรินทร อนุวงศวัฒนชัย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สำเร็จการศึกษาทางดานบัญชี
และไดรับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานเลขานุการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีทักษะ ความรู
ความเขาใจในธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑตางๆ เปนเลขานุการบริษัท โดยมีหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบตาม
ที่กำหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพย รวมทั้งใหคำแนะนำดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัท
จะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะ
กรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะตองเขารวมและจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดและทำใหแนใจ
วากระบวนการของคณะกรรมการไดรับการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ การแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
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ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ชวยคณะกรรมการในการสอบทานดูแลดานการเงินและการบัญชี (รวมถึงการสอบทานให บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน
 อยางถูกตองและเพียงพอ และสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินดังกลาวถูกตองและเพียงพอ)

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
 พิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ
 บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการกับบุคคลท่ีมีสวนไดเสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
 กฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังน้ี เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้

 (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
   แหงประเทศไทย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

 (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

 (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

 (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

 (7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 จากคณะกรรมการบริษัท

7. ดำเนินการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สำคัญ และ/หรือหารือกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับผลการ
 ตรวจสอบดังกลาว และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการ
 กระทำผิดหรือทุจริต หรือมีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทยและสิงคโปร หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย
 แหงประเทศไทย หรือระเบียบอื่น ซึ่งการกระทำผิดหรือการทุจริตหรือการฝาฝนดังกลาวมีผลหรือนาจะมีผลกระทบอยางมี
 นัยสำคัญตอผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 

8. สอบทานแผนการตรวจสอบ (Audit Plans) ขอบเขตการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบที่รวบรวมโดยผูสอบบัญชีภายใน
 และภายนอก

9. สอบทานความรวมมือที่เจาหนาที่ของบริษัทฯ ใหแกผูสอบบัญชี

10. สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (รวมถึงนโยบายปองกันความเสี่ยง) และดูภาพรวมของกระบวนการ และ
 การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะไดลดและบริหารความเสี่ยงใหอยูในขอบเขตที่รับไดตามที่คณะกรรมการ
 บริษัทกำหนด

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของ บมจ. ศรีตรัง ในวงเงินไมเกิน
 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาท)
2. มีอำนาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และขอบังคับเกี ่ยวกับการทำงานของ บมจ. ศรีตรัง เชน
 การบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห
 และสวัสดิการตางๆ
3. มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราคาใชจายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูจัดการฝายหรือ
 เทียบเทาขึ้นไป เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
4. มีหนาที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของ บมจ. ศรีตรัง ใหเปนไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
5. มีหนาที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญตอคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการ
 อื่นใดตามความเหมาะสม
6. มีหนาที่ศึกษาความเปนไปไดสำหรับโครงการใหมๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
 คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือคณะกรรมการบริหาร
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เปนครั้งคราว

 อยางไรก็ดี กรรมการผูจัดการและผูที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูจัดการไมมีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่อง หรือรายการที่
ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะเขาทำกับ
บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทยอยของ บมจ. ศรีตรัง ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
 บมจ. ศรีตรัง ไดมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการบริหาร ดังนี้

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของ บมจ. ศรีตรัง ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของ บมจ. ศรีตรังกำหนด
2. มีอำนาจแตงตั้ง คณะบริหารงานตางๆ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปรงใส
3. ใหกรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามรวมกัน พรอมประทับตราบริษัทฯ มีอำนาจมอบอำนาจชวงในหนังสือ
 มอบอำนาจของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อใหผูรับมอบอำนาจชวงสามารถดำเนินการอันเปนประโยชนเกี่ยวเนื่องกับกิจการงานตางๆ
 ในนาม บมจ. ศรีตรัง ไดอยางเปนทางการ
4. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติและสอดคลองกับกฎหมายท่ีบังคับใชอยู
5. มีอำนาจการอนุมัติวงเงินที่เปนธุรกรรมทางการคาปกติหรือธุรกรรมที่เปนพันธะผูกพันตอ บมจ. ศรีตรัง

 ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการ
เขาทำรายการที่ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื ่นใดกับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทยอย
(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว
ตามที่ขอบังคับของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทยอยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด

คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. สอบทานและประเมินคุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการ (รวมถึงกรรมการบริหาร) กอนทำการเสนอแนะ
 ตอคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอใหแตงตั้งกรรมการเขาใหม หรือแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
 กลับเขาดำรงตำแหนงตอไป โดยคำนึงถึงผลงานและการปฏิบัติงานของกรรมการทานนั้น
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3. พิจารณาวากรรมการแตละทานมีความเปนอิสระหรือไมเปนประจำทุกป
4. พิจารณาวากรรมการแตละทานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมในฐานะกรรมการหรือไม

 ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้

 • ความเปนอิสระทางความคิด
 • ความสามารถของแตละบุคคล และพิจารณาวาความสามารถดังกลาวตรงกับความตองการของบริษัทฯ และเปนสวนเติมเต็ม
  ใหกับกรรมการทานอื่นอยางไร
 • ประสบการณและภาพรวมของผลงานที่ผานมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
 • การใหเวลา และความมุมานะในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
 ใหคำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ และเจาหนาที่บริหาร รวมทั้งเสนอแนะ
คาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการแตละราย และกรรมการผูจัดการ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.  พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับ กลยุทธ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจำ อยางนอยปละ
 1 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวานโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกลาว สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน 

2. สอบทานและแกไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอม โดยเสนอ
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติ  

3  ประธานกรรมการและผูบริหารสูงสุด

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ
 โดยคณะกรรมการเชื่อวานายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ควรเปนผูนำของกลุมบริษัทฯ ตอไปโดยดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการ ท้ังน้ี นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล บริหารกิจการของกลุมบริษัทฯ (day-to-day operations) ในฐานะกรรมการ
ผูจัดการ และมีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางกลยุทธ และการเจริญเติบโตของกลุมบริษัทฯ นอกจากน้ี นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
ในฐานะประธานกรรมการสามารถทำใหแนใจไดวาการประชุมคณะกรรมการจะจัดทุกคร้ังเม่ือมีความจำเปน และวาระในการประชุม
จะไดรับการหารือกับกรรมการทานอ่ืนรวมท้ังยังทำใหแนใจไดวากรรมการทุกทานจะไดรับขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง และไดรับภายใน
เวลาท่ีเหมาะสมเปนประจำ
 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ และมีการตัดสินใจที่เปนอิสระเนื่องจากปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้
• คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการปองกันและตรวจสอบที่เพียงพอที่ใหความแนใจไดวาผูบริหารมีความรับผิดตอ
 คณะกรรมการโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ
 ยังดำรงตำแหนงโดยกรรมการอิสระ
• กรรมการอิสระทุกทานมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอ โดยมีการสอบถามขอสมมุติฐานและขอเสนอ
 ของผูบริหารในทุกเรื่องที่มีผลกระทบตอธุรกรรมและธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 
• การแตงตั้งนายประกอบ วิศิษฐกิจการ เปนกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุน
 สามารถติดตอไดเพื่อตอบขอสงสัยตางๆ ที่มีที่ไมสามารถสอบถามผานทางประธานกรรมการหรือกรรมการผูจัดการ หรือ
 เปนกรณีที่ไมเหมาะสมที่จะสอบถามผานชองทางดังกลาว นอกจากนี้ กรรมการอิสระ (Lead Independent Director)
 ยังเปนชองทางหลักในการประสานงานระหวางกรรมการอิสระและประธานกรรมการในเร่ืองท่ีมีความออนไหว (Sensitive Issues)



4  คาตอบแทน

 คาตอบแทนในการดำรงตำแหนงกรรมการไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูถือหุน กำหนดเปนคาตอบแทนรายปแกประธาน
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการไมบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ และไมมีคาเบี้ยประชุม
เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูเสนอแนวทางและหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนของกรรรมการ
และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คาตอบแทนจะ
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยท่ีมีมูลคาตลาดใกลเคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือใหโครงสรางและอัตรา
คาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ และประสบการณของกรรมการ ตลอดจนเปดเผยผลตอบแทน
ดังกลาวไวในรายงานประจำป

 Sri Trang International ตกลงเขาทำสัญญาจางงานกับกรรมการแตละคนของบริษัทฯ ไดแก นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และ
นายลี พอล สุเมธ ซึ่งสัญญาจางงานดังกลาวไมมีการกำหนดระยะเวลาการจางงาน

ทั้งนี้ ตามสัญญาจางงาน นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนดังตอไปนี้

• เงินเดือน และโบนัสซึ่งจะคิดตามโครงการคาตอบแทน (Profit Incentive Scheme) (ตามที่ไดนิยามไวขางลางนี้) และ
• คาใชจายทางธุรกิจท่ีสมเหตุสมผลซ่ึงเกิดข้ึนหรือไดจายไปในชวงระยะเวลาการจางงานซ่ึงเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีตอกลุมบริษัทฯ

โครงการคาตอบแทน (Profit Incentive Scheme)
 นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเขารวมโครงการคาตอบแทนพิเศษ
(Profit Incentive Scheme) ในแตละรอบปบัญชีของ Sri Trang International ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ

 ภายใตโครงการคาตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแตละรอบปบัญชี หากคณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang
International พิจารณาแลวเห็นวามีสวนเกิน (Surplus) ภายหลังจากหัก (ก) รอยละ 10 ของทุนชำระแลวของ Sri Trang International
หรือจำนวนเงินอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang International จะเห็นควร (ข) รอยละ 5 ของกำไรสะสมในตนปบัญชี
ท่ีเก่ียวของ และ (ค) ขาดทุนสะสมในตนปบัญชีท่ีเก่ียวของจากกำไรของ Sri Trang International หลังจากหักภาษีแลว (ตามท่ีกำหนด
ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว) รอยละ 20 ของสวนเกิน (Surplus) ดังกลาวจะถูกจายภายใต โครงการคาตอบแทนพิเศษ (Profit
Incentive Scheme) (“คาตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive)”)

5  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

 ในกรณีที่มีกรรมการทานใหมที่ไดรับการแตงตั้ง บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศโดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม
ความพรอมในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการที่เขารับตำแหนงสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ เชน หนังสือรับรองบริษัท ขอบังคับบริษัท คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
แบบรายงานขอมูลประจำปของบริษัท (56-1) ขอมูลระบบงานที่ใชงานภายในบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน

 คณะกรรมการไดสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
จะไดรับการพัฒนาความรู จากหนวยงานกำกับดูแลอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดมีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการ
บริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง อยางนอยปละ 1 ทาน เขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี และเพ่ิมพูน
ความรูในการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ มีนโยบายใหสิทธิแกกรรมการในการเขารับการอบรมในหัวขอใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการเปนไป ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื้อสัตยสุจริตตอองคกร (Duty of Loyalty)
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6  การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกลาวนั้น มีความสอดคลองกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี โดยมุงเนนการนำผลประเมินไปใชประโยชนเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินผล
มี 4 แบบ ประกอบดวย
 1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ)
 2. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
 3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ 
 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ (CEO)

โดยมีหลักเกณฑการประเมินผลคิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอทั้งหมด ดังนี้
- มากกวา 90% = ดีเยี่ยม
- มากกวา 80% = ดีมาก
- มากกวา 70% = ดี
- มากกวา 60% = พอใช
- ต่ำกวา 60%  = ควรปรับปรุง

โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 สวนงานเลขานุการบริษัทจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 4 รูปแบบใหมีความถูกตองครบถวนและเปนไปตาม
หลักเกณฑที่หนวยงานกำกับดูแลกำหนด และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคำเสนอแนะ จากนั้นนำสงใหกรรมการทำ
การประเมินผล หลังไดรับผลการประเมินครบแลว เลขานุการทำการสรุปผลการประเมิน ขอดีและขอที่ควรปรับปรุง นำเสนอ
ตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 รายละเอียดหัวขอในการประเมิน ดังนี้

1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ (ประเมินท้ังคณะ) ประกอบดวย 6 หัวขอ คือ 1) โครงสรางและคุณสมบัติ
 ของคณะกรรมการ 2) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหนาท่ีของ
 กรรมการ 5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

2. ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบดวย 4 หัวขอ คือ 1) ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ
 และการกระทำของตนเองและการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 2) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมและเปนธรรม
 3) มีความโปรงใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบไดและมีการเปดเผยขอมูล และ 4) การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการ
 ประกอบธุรกิจ

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ ประกอบดวย 3 หัวขอ คือ 1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะ
 กรรมการ 2) การดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการชุดยอย และ 3)บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 ชุดยอย 

4. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ (CEO) ประกอบดวย 10 หัวขอ คือ 1)ความเปนผูนำ 2) การ
 กำหนดกลยุทธ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธกับคณะกรรมการ
 6) ความสัมพันธกับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 8) การสืบทอดตำแหนง 9) ความรูดานผลิตภัณฑ
 และบริการ และ 10) คุณลักษณะสวนตัว
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นโยบายท่ีสำคัญ
สวนที่ 3:

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลประมาณรอยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ตองไมเกินกำไรสะสม
ของบริษัทฯ ท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและบริษัทรวม
รวมทั้งบริษัทรวมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณความจำเปนของเงินทุนที่จะรองรับ
การเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปจจัยภายนอก
ที่บริษัทฯ คาดวาจะมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไป
อยางมีเสถียรภาพ

นโยบายการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนำขอมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี้
1  ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารในฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองจัดทำและเปดเผยรายงานการ ถือครองหลักทรัพย
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แลวแตกรณี รวมถึงบทกำหนดโทษในกรณีที่ฝาฝนตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย และ
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2  ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย
และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพย และจัดสงสำเนารายงานน้ีใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
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3  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคา
หลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผย
ตอสาธารณชน และในชวงระยะเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังจากท่ีขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว ผูท่ีเก่ียวของ
กับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
/หรือ ตลาดหลักทรัพยสิงคโปรแลว มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทถือเปนความผิด
ทางวินัยตามขอบังคับการทำงานของบริษัทฯ

4  หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
ราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาในตำแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อ
หรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายซ่ึงหุนหรือหลักทรัพยอ่ืน (ถามี)
ของบริษัทฯ ไมวาท้ังทางตรงหรือทางออม ในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ไมวาท้ังทางตรงหรือทางออม และไมวาการ
กระทำดังกลาวจะทำเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน หรือนำขอเท็จจริงเชนน้ันออกเปดเผยเพ่ือใหผูอ่ืนกระทำดังกลาว โดยตนไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม

 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอหามการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน
ไมวาจะเปนในชวงระยะเวลาที่อนุญาตใหซื้อขายหลักทรัพยก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหวังวา
จะไมซื้อขายหุนของบริษัทฯ เพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น

นโยบายการทำรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในอนาคต

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

 กรณีท่ีมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจำเปนในการเขาทำรายการและ
ความเหมาะสมทางดานราคาของรายการน้ันๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม
และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะจัดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวาง
กันดังกลาว เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการ
ผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว อีกท้ังจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยปจจุบันนโยบายในการกำหนดราคากับบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทที่เกี่ยวของกันมีดังนี้

ขายสินคาและวัตถุดิบ   ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น

รายไดจากการใหบริการ - คาบริการขนสง ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น

รายไดจากการใหบริการ - คาบริหารจัดการ อัตราคงที่ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงไดกับราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับทางการคา ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น

รายไดคาเชา ราคาท่ีตกลงรวมกันตามสัญญา ซ่ึงเทียบเคียงไดกับราคาตลาด

ซื้อสินคา ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคารายอื่น

คาเชาจายและการใชบริการ ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคารายอื่น

การค้ำประกัน ไมคิดคาธรรมเนียม

ซื้อสินทรัพยถาวร ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคารายอื่นนโ
ยบ

าย
รา

คา



 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย กฎหมายหลักทรัพยของสิงคโปร ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกันซึ่ง
กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ระเบียบบริษัทฯ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ

 นอกจากนี้ หากมีการเขาทำรายการระหวางกัน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรายการดังกลาว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัด
ใหมีบุคคลท่ีมีความรู ความชำนาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรูความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใชประกอบการ
ตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทำรายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย
หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทหรือผูถือหุนของบริษัทฯ แตเปนการทำรายการที่บริษัทฯ ไดคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของ
ผูถือหุนทุกราย

นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม

Engagement with
Transparency 

Good Corporate
Governance

Environmental Friendly
and Safety Operation 

Nurture Sustainability
Attitudes Towards
Organisation

Responsibility to
Supply Chain 

 ตลอดระยะเวลากวา 30 ปท่ีกลุมบริษัทฯ ไดมุงม่ันในการประกอบธุรกิจแปรรูปและสงออกยางพาราจนสามารถกาวสูความเปนผูนำ
ยางพาราระดับโลกในปจจุบัน เราไดยึดม่ันในการดำเนินธุรกิจตามกรอบของการกำกับดูแลกิจการท่ีดีควบคูไปกับความรับผิดชอบตอ
สังคมเสมอมา จวบจนวันน้ีเราไดกาวสูทศวรรษท่ี 34 ของความย่ังยืนของธุรกิจ เรายังคงมุงม่ันท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนผูนำในธุรกิจ
ยางพาราในระดับสากล และพรอมกับสานตอการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน ดวยจิตสำนึกท่ีวาในทุกยางกาวของการเติบโตของของธุรกิจ
เราตองเติบโตไปพรอมกับชุมชนและสังคม เราจึงตระหนักและใหความสำคัญกับการประกอบธุรกิจควบคูไปกับการดำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในดานการผลิตสินคาดวยกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบและมาตรฐานการคา
ท่ียุติธรรมใหเปนท่ียอมรับและไววางใจตอชาวสวนผูขายวัตถุดิบและลูกคา คำนึงถึงผลกระทบทุกดานของการดำเนินธุรกิจท่ีอาจจะ
มีตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน อันไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา ชุมชนและหนวยงานภาครัฐ พรอมท้ังสรางทัศนคติและ
วัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคมท่ีอยูรวมกัน
 นโยบายและแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมซ่ึงถือเปนพันธกิจหลักของกลุมบริษัทศรีตรังต้ังอยูบนหลักการ 5 ประการ
ของความเปน “GREEN” Natural Rubber อันไดแก
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1. Good Corporate Governance : การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทฯ จัดใหมีระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มุงเนนท่ีการจัดระบบท่ีใหความสำคัญแกโครงสรางของคณะกรรมการ ฝายจัดการ
และผูถือหุน เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน และนำไปสูความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว โดยคำนึงถึง
ผูมีสวนไดเสียอ่ืนประกอบกัน รวมถึงบทบาทในดานชุมชนและสังคม

2. Responsibility to Supply Chain : ความรับผิดชอบตอหวงโซอุปทานต้ังแตตนน้ำถึงปลายน้ำ

 บริษัทฯ ไดขยายสายธุรกิจจนกระท่ังครอบคลุมธุรกิจยางธรรมชาติอยางครบวงจรต้ังแตการปลูกสวนยาง จนกระท่ังการผลิตสินคา
สำเร็จรูป บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานอยางเครงครัดเพ่ือสนองตอบตอธุรกิจปลายน้ำท่ีใหความสำคัญกับคุณภาพ
ของสินคาเปนอยางสูง ไมวาธุรกิจการผลิตถุงมือท่ีใชในทางการแพทย หรือการผลิตลอรถยนตตางๆ ซ่ึงตองมีความปลอดภัยตอผูใชงาน
ดังน้ัน การบริหารจัดการหวงโซอุปทานดวยความรับผิดชอบน้ัน ครอบคลุมถึง
 2.1 เกษตรกรชาวสวนและพอคายางพารา : บริษัทฯ มุงเนนการจัดซ้ือยางธรรมชาติซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของ
บริษัทฯ ภายใตการคาขายอยางยุติธรรม โปรงใส มีหลักการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได สนับสนุนใหเกษตรกรทำการผลิตยาง
พาราท่ีมีคุณภาพ ปราศจากส่ิงเจือปน และเก็บรักษายางอยางถูกวิธี เพ่ือใหไดยางท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของโรงงาน รวมถึงสงเสริม
ใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการทำธุรกิจยางพาราอยางถูกหลักวิชาการ เปนการเพ่ิมผลผลิตใหแกเกษตรกร อันจะเปนการเพ่ิม
รายไดตลอดจนคุณภาพชีวิตและความเปนอยูอยางย่ังยืน 
 2.2 ลูกคา : บริษัทฯ มุงเนนการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูง และสรางสรรคบริการท่ีดีเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา มีความจริงใจ
ตอการจัดการขอรองเรียนของลูกคา รวมท้ังพยายามท่ีจะปรับปรุงและแกไขขอบกพรองตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการผลิต และ/หรือ
การบริการอยางทันทวงทีเพ่ือใหการผลิตของลูกคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. Environmental Friendly and Safe Operation : การดำเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีความปลอดภัย

 เน่ืองดวยธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวพันกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยตรง บริษัทฯ จึงยึดถือแนวปฏิบัติดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด
โดยมุงเนนการนำระบบการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพเขามาดำเนินการ อาทิ มาตรฐาน ISO 14001 กำหนดใหมีมาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ขององคกร การอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายและ
ขอกำหนดอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยังต้ังเปาหมายในการพัฒนาและสงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโรงงานเพ่ือรักษาความชุมช้ืน เพ่ิมอากาศ
บริสุทธ์ิ และลดกล่ินท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต รวมท้ังยึดถือการปฏิบัติเพ่ือลดการใชสารเคมีท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
ชุมชนในระยะยาวต้ังแตการปลูกสวนยาง การผลิตผลิตภัณฑยางธรรมชาติ และการผลิตผลิตภัณฑสำเร็จรูป
 มิเพียงแตการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเปนสวนหน่ึงของชุมชนเสมอมา ดังน้ัน บริษัทฯ จึงยึดแนว
ปฏิบัติเพื่อรักษาและดำรงไวซึ่งระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมของสังคมชุมชนรอบขางที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู นำความรูและ
ประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการท่ีสามารถสรางเสริมประโยชนตอชุมชน ซ่ึงนอกจากจะเปนการสรางชุมชนท่ีนาอยูแลว ยังเปน
การชวยใหบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืนและม่ันคงในระยะยาวอีกดวย
 ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ดำเนินการอยางรับผิดชอบโดยอยูภายใตกรอบแหงกฎหมาย ขอบังคับและขอกำหนด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงจัดใหใหมีการฝกอบรม มีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการเก่ียวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงานอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมการทำงานท่ีมีความปลอดภัยสำหรับ
พนักงาน ผูรับเหมา และผูเก่ียวของอ่ืนๆ

4. Engagement with Transparency : ยึดมั่นในความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ ยึดม่ันในการประกอบธุรกิจดวยความยุติธรรมโปรงใสตรวจสอบไดในทุกกระบวนการ บริษัทฯ เช่ือวาการประกอบธุรกิจ
ดวยความเปนธรรมและมีจริยธรรม ใสใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎระเบียบของสังคมจะชวยสรางความเช่ือม่ันกับผูเก่ียวของ
และลดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดำเนินธุรกิจ อันจะเปนผลดีตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ สงเสริม
ใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอยางเครงครัด ไมแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวท่ีอาจยัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย หรือกอใหเกิดการผอนปรนทางธุรกิจท่ีไมเหมาะสม
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบายตอตานการคอรัปช่ันทุกรูปแบบ เพ่ือสรางมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจท่ีโปรงใสและเปนประโยชนตอ
องคกรและอุตสาหกรรมในระยะยาว



5. Nurture Sustainability Attitudes Towards Organisation : ปลูกฝงจิตสำนึกของความย่ังยืนใหแกพนักงานในองคกร

 บริษัทฯ เชื่อมั่นวาความรับผิดชอบตอสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่สำคัญมาจากการปลูกจิตสำนึกแก
พนักงานในทุกหนวยงานและทุกระดับความรับผิดชอบ พนักงานทุกระดับตองมีทัศนคติในเชิงบวกตอการปฏิบัติตามแนวนโยบาย
และมีจิตสำนึกท่ีดีตอสังคมและผูท่ีเก่ียวของเสมอในงานท่ีตนรับผิดชอบ รวมถึงมีจิตอาสาท่ีจะเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูรวมธุรกิจใหดีขึ้น ตลอดจนรวมมือรวมใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
และการใชชีวิตประจำวันใหสอดคลองกับแนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอม การลดพลังงานตนทุนส้ินเปลือง และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององคกร นอกจากนี้ บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานเปนคนดีมีคุณภาพของสังคม มีสวนรวมทำงานอาสาสมัคร และ
กิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน ตลอดจนเขารวมชวยเหลือผูประสบปญหาภัยธรรมชาติ หรือความขาดแคลนตางๆ ในพ้ืนท่ี
อยางเหมาะสมและตอเน่ือง เพ่ือสรางสังคมแหงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและสังคมแหงการดูแลซ่ึงกันและกันใหคงอยูตลอดไป

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ
ที่ดีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรสูความสำเร็จอยางยั่งยืน มีความพรอมรับมือตอสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่กลุมบริษัทฯ ตองเผชิญอยูตลอดเวลา ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคกร

 สภาพแวดลอมการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง กลุมบริษัทศรีตรังฯ จะนำระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการวางกลยุทธ บริหารจัดการ การปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคในภาพรวม โดยกำหนดใหพนักงานทุกคน
ในทุกระดับช้ันตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงรวมกันเปนวัฒนธรรมองคกร

วิสัยทัศนของการบริหารความเสี่ยง

กลุมบริษัทศรีตรังฯ จะเปนองคกรท่ีมีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกรอยางบูรณาการ สนับสนุนการบริหารจัดการและเพ่ิมคุณคาใหกับองคกร

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

 ความเส่ียง หมายถึง “เหตุการณท่ีไมแนนอนตางๆ ซ่ึงหากเกิดข้ึนแลว สงผลกระทบเชิงลบตอการดำเนินงาน ทำให กลุมบริษัท
ศรีตรังฯ ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนด”
 การบริหารความเส่ียง หมายถึง “กระบวนการในการระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเส่ียง ใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได
ตามกรอบการบริหารความเส่ียงท่ี STA กำหนดข้ึน ใหม่ันใจวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือกลยุทธท่ีกำหนดไว รวมถึงสรางโอกาส
ทางธุรกิจแก STA และกลุมบริษัทในเครือ”

วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง

 1  เพื่อนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใชในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร และกำหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปน
สวนหนึ่งในการตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ แผนงาน และการดำเนินงานของกลุมบริษัทศรีตรังฯ
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 2. เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูใหอยูในระดับที่ยอมรับไดขององคกร โดยพิจารณามาตรการ
ที่จะลดโอกาส และหรือ ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกรที่กำหนดไว ทั้งในระดับองคกรและในระดับหนวยงาน 

 3. เพื่อใหคณะผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับทราบขอมูลความเสี่ยงที่สำคัญ แนวโนมของความเสี่ยง
และความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุมบริษัทศรีตรังฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. เพ่ือใหทุกสวนงานมีหนาท่ีระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเส่ียงท่ีสำคัญๆ อยางสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงระดับความเส่ียง
ท่ียอมรับได และความสามารถในการปฏิบัติไดจริงดวยตนทุนท่ีเหมาะสม
 5. เพ่ือใหมีการส่ือสาร และถายทอดความรูการบริหารความเส่ียงใหพนักงานอยางสม่ำเสมอ และพัฒนาพนักงานใหมีความเขาใจ
มีความตระหนักการเปนเจาของความเส่ียง ตลอดจนมีการบริหารความเส่ียงรวมกันภายใตงานท่ีรับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) คือ ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ STA ยอมรับไดในระดับองคกร กำหนดขึ้นโดย
ฝายบริหาร ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใหใชประกอบการประเมินและบริหารความเสี่ยง
โดยความเสี่ยงใดก็ตามที่ไดรับการวิเคราะหและประเมินแลวพบวา อาจสงผลกระทบตอ STA เกินกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
หหนวยงานเจาของความเสี่ยงนั้นๆ จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยแบงระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับไดออกไดเปน 5 ดาน ดังนี้

 1. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดดานการเงิน – ยอมรับใหมีการสูญเสียเงิน หรือการลดลงของรายไดในระดับหนึ่ง แตไมเกิน
กวาระดับที่สงผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอสภาพคลองหรือฐานะทางการเงินของ STA  

 2. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดดานการบรรลุเปาหมายหลัก (สำหรับทุกสายงาน) ยอมรับใหมีการขยับลดลงจากเปาหมาย
ไดในระดับหนึ่ง แตไมเกินกวาระดับที่สงผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอสถานะการดำเนินงานของ STA 

 3. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดดานการปฏิบัติงานทั่วไป – ยอมรับใหมีการลาชา การลดลงของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การเกิดความผิดพลาด ในระดับเล็กนอยระดับหนึ่ง ซึ่งไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอภารกิจงาน 

 4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดดานชื่อเสี่ยง – ยอมรับขาวสารในเชิงลบที่เกิดขึ้นในวงแคบหรือในทองถิ่น และเกิดขึ้นใน
ชวงสั้น แตไมยอมรับขาวสารในเชิงลบที่สงผลกระทบอยางเปนสาระและตอเนื่อง จนเกิดความเสียหายดานชื่อเสียงแกสาธารณชน
และความเชื่อมั่นในองคกรจากผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะคูคาที่สำคัญและผูถือหุน 

 5. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดดานความปลอดภัย – ยอมรับสถานการณอุบัติเหตุเล็กนอย แตไมยอมรับอุบัติเหตุที่สง
ผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตออาการบาดเจ็บถึงขั้นพักงาน หรือสุมเสี่ยงตอการสูญเสียอวัยวะ หรือถึงแกชีวิต

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 กลุมบริษัทศรีตรังฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนท่ีตองนำระบบการบริหารความเส่ียงมาใชในการบริหารของ STA 

และกลุมบริษัทในเครือ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ี ้

 1. กำหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ัน ท่ีตองตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของตนและในองคกร และตองใหความสำคัญกับการบริหารความเส่ียงตางๆ ไดรับการบริหารจัดการ ภายใตการควบคุม
ภายในอยางมีระบบใหอยูในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม

 2. สงเสริมและสนับสนุนใหใชการบริหารความเส่ียงเปนเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการบริหารจัดการสำคัญของ STA และกลุมบริษัทในเครือ
ท่ีบุคลากรทุกระดับตองมีความเขาใจ มีความรวมมือ มีความรวมใจ และรวมกันใชการบริหารความเส่ียงสรางภาพลักษณท่ีดี เสริมสราง
การกำกับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และสรางความเช่ือม่ันใหกับผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสียของ STA

 3. สงเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของ STA และ
กลุมบริษัทในเครือ และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการบริหารความเสี่ยงอยางทั่วถึงตลอดจน
การจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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นโยบายการรับเรื่องรองเรียน

 กลุมบริษัทศรีตรัง มีความมุงม่ันในการดำรงไวซ่ึงการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได สอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยคาดหวังใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
สามารถรายงานถึงเหตุการณท่ีอาจขัดตอหลักการดังกลาว เพ่ือใหมีการดำเนินการแกไขใหถูกตอง
ตอไป กลุมบริษัทศรีตรังกำหนดใหมีชองทางรับเร่ืองรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เก่ียวกับการ
กระทำท่ีไมถูกตองหรือไมเหมาะสม อันอาจทำใหเกิดความเสียหายตอบริษัท พรอมท้ังกำหนดมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนท่ีกระทำไปโดยความสุจริต 

ผูแจงขอรองเรียนและขอบเขต

 ผูบริหารหรือพนักงาน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ของบริษัทฯ สามารถแจงเรื่องรองเรียนได เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีเหตุ
อันควรเชื่อวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบขอกำหนด กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
หรือกฎเกณฑตางๆ ของบริษัทฯ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายท้ังดานทรัพยสินและช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยกรณีท่ีพนักงานหรือ
เจาหนาที่ของบริษัทเปนผูพบเห็นหรือทราบเหตุการณดังกลาวควรสอบถามหรือปรึกษาผูบังคับบัญชากอนเปนลำดับแรก แตหาก
ไมสะดวกสามารถแจงเรื่องรองเรียนไดที่หนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือเลขานุการบริษัท

การใหความคุมครอง 

 เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนท่ีมีเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ
โดยผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับขอรองเรียนมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ รวมทั้งผูรองเรียนจะไดรับความคุมครองที่
เหมาะสม เชน ไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน สถานที่ ตำแหนง หรือขมขู เลิกจาง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่ไมเปนธรรมตอ
ผูรองเรียน กอนดำเนินการตามนโยบายนี้จนเสร็จสมบูรณ

ชองทางแจงเรื่องรองเรียน

การแจงขอรองเรียนสามารถติดตอไดตามชองทางตอไปน้ี

 ชองทางที่ 1     สงจดหมายทางไปรษณีย หรือยื่นสงโดยตรงที่ เลขานุการ
            บริษัท บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ หองเลขที่1701,1707-12 ชั้น 17
                        เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 ชองทางที่ 2     แจงเรื่องรองเรียนทางโทรศัพทไดที่หมายเลข (02) 207-4590

 ชองทางที่ 3     สงจดหมายอิเลกทรอนิคส (E-Mail) ไดที่ E-Mail Address : corporatesecretary@sritranggroup.com

 ชองทางที่ 4     ผูรองเรียนสามารถแจงที่หนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นไดโดยตรง

ผูเกี่ยวของ

ผูเก่ียวของในกระบวนการรับเร่ืองรองเรียน ไดแก 

 1. ผูแจงรองเรียน ไดแก ผูแจงขอมูลทางโทรศัพท  ทาง E-mail ทางจดหมายท้ังจากภายในและ ภายนอกบริษัท หรือผูรองเรียน

 ที่หนวยงานนั้นโดยตรง

 2. ผูประสานงาน เลขานุการบริษัทเปนผูทำหนาท่ีรับเร่ือง และเก็บขอมูลเบ้ืองตน รวมท้ังเก็บ ผลสรุปของการดำเนินงาน กรณีมี
  การแจงขอรองเรียนตอหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ใหสงสำเนาเรื่องรองเรียนใหเลขานุการบริษัททุกครั้ง
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 3. ผูดูแลเรื่องรองเรียน ไดแก ผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูที่ถูกรองเรียน

 4. ผูดูแลเรื่องระเบียบวินัย  ไดแก ฝายทรัพยากรบุคคล 

 5. กรรมการผูจัดการ (Chief Executive Officer, CEO)  ผูบังคับบัญชาสูงสุดของ กลุมบริษัทศรีตรัง

ขั้นตอนดำเนินการ

1. การรับขอรองเรียนและแจงกำหนดการดำเนินการแกผูรองเรียน

เมื่อมีการแจงขอรองเรียนผูประสานงานเรื่องรองเรียนตองลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนโดยระบุชื่อผูรองเรียน วันที่ บุคคลและ
เหตุการณที่รองเรียน และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ พรอมทั้งกำหนดวันเพื่อที่จะแจงความคืบหนาใหแกผูแจงเรื่องรองเรียนทราบ
ซึ่งหากมีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ อยางรายแรงใหผูเกี่ยวของดำเนินการอยางเรงดวน สวนกรณีอื่นๆ ใหดำเนินการโดยเร็ว
โดยผูประสานงานสงเรื่องรองเรียนไปยังผูดูแลเรื่องรองเรียนเพื่อหาขอเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหนาที่

2. การตรวจสอบขอเท็จจริงและดำเนินการ

 ผูดูแลเร่ืองรองเรียนหรือผูบังคับบัญชาของผูถูกรองเรียนดำเนินการหาขอเท็จจริง หากขอรองเรียนดังกลาวเปนจริงซ่ึงสงผลกระทบ
ทำใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ใหผูดูแลเร่ืองรองเรียนดำเนินการใหขอแนะนำผูท่ีเก่ียวของใหมีพฤติกรรม หรือการปฏิบัติท่ีเหมาะสม
ตอไป หากมีความผิดทางวินัยใหประสานงานไปยังฝายทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหการลงโทษเปนไปตามระเบียบบริษัทฯ และสงผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง การดำเนินการ หรือส่ังลงโทษ โดยผานผูบังคับบัญชาตามลำดับไปยังกรรมการผูจัดการเพ่ือทราบหรือพิจารณา
สั่งการเปนกรณีไป
 กรณีท่ีมีการตรวจสอบแลวไมพบวาผูถูกรองเรียนมีการกระทำท่ีเปนความผิดตามขอรองเรียนใหปดเร่ืองรองเรียนดังกลาวโดยให
ผูดูแลเสนอผูบังคับบัญชาลำดับเหนือข้ึนไป 1 ข้ัน เพ่ือขอปดเร่ืองรองเรียนและสงสำเนาเร่ืองใหผูประสานงานเร่ืองรองเรียนทราบตอไป

3. การแจงผลดำเนินการและรายงานสรุปผลขอรองเรียน

 ผูประสานงานเรื่องรองเรียนแจงผลดำเนินการใหกับผูรองเรียนทราบ และบันทึกรายละเอียดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
โดยสรุปเปนรายงานขอรองเรียนเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาสรวมทั้งสรุปไวในรายงานการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

4. การรองเรียนโดยสุจริต
 การแจงเรื่องรองเรียน หรือใหขอมูลใดๆ ที่ไมเปนความจริง หากพิสูจนไดวาเปนการกระทำโดยไมสุจริต ถาเปนผูบริหารหรือ
พนักงานของกลุมบริษัทศรีตรัง บุคคลนั้นจะไดรับโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ แตหากเปนบุคคลภายนอก และการกระทำ
ดังกลาวทำใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผูรองเรียนนั้นดวย 

5. การละเลยไมปฏิบัติตามนโยบาย
 ในกรณีที่ผูดูแลเรื่องรองเรียนละเลยหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผูดูแลเรื่องรองเรียนจะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย 
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นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน

 คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
บนหลักการที่วาการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทำเพื่อผลประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ เทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
โดยกำหนดใหผูที ่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณาตองแจงใหบริษัทฯ
ทราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาวและตองไมเขารวมพิจารณา
ตัดสินใจ รวมถึงไมอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ 

นโยบายการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน มีดังนี้
 1. ดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกฎหมายหรือหนวยงาน
กำกับดูแลกำหนดไวอยางเครงครัด และเปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ

 2. หลีกเล่ียงการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวของ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

กับบริษัทฯ

 3. ในกรณีรายการท่ีเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงไมเปนไปตามเง่ือนไขการคาท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมี
ลักษณะและขนาดของรายการไมอยูในอำนาจการพิจารณาของฝายจัดการ ตองผานการสอบทานและใหความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กอนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน

 4. ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการน้ันจะตองเปนไปตามเง่ือนไขการคาท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ ดวยความโปรงใสและเปนธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

 5. ผูท่ีมีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแยงทางผลประโยชน
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 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชน ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา เปนตน โดยวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ดังนี้ี้
 1. สรางความตระหนักใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เพ่ือใหเกียรติและเคารพซ่ึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ
ผูอ่ืนรวมถึงบริษัทฯ จะตองกระทำการขออนุญาตบุคคลผูเปนเจาของในทรัพยสินทางปญญาเหลาน้ันใหถูกตองตามกฎหมายเสียกอน
ที่จะมีการใชงาน

 2. หามมิใหบุคคลทุกฝายในบริษัทฯ กระทำการใดๆ ก็ตามอันเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน ไมวาจะเปนการละเมิด
ในเรื่องเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เปนตน

 3. บริษัทฯ สนับสนุนไมใหใชงานใดๆ ก็ตามอันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน

 4. บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานในบริษัททุกคนสรางสรรคงานท่ีเก่ียวของกับสินคาของบริษัทฯ ในลักษณะใหมๆ  ไมซ้ำ

กับงานอันมีเคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ หรือ สิทธิบัตรของบุคคลอ่ืน

 5. บริษัทฯ ตกลงวาจะรักษาความลับของลูกคา ขอมูลตางๆ ที่บริษัทฯ ไดมาจากลูกคา รวมถึงขอมูลของบุคคลผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัทฯทั้งหมด ยกเวนกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล โดยจะตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งมิใหความลับของลูกคา
และ/หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียลวงรูไปถึงบุคคลภายนอก

 6. บริษัทฯ กำหนดใหมีขอบังคับในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตภายในบริษัทฯ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร โดยบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามเร่ืองดังกลาวอยางเครงครัด

นโยบายและแนวการปฏิบัติเก่ียวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา



 กลุมบริษัทศรีตรัง มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยุติธรรม มุงม่ันในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหสอดคลองกับหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติ

ดานศีลธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีี

 ทั้งนี้ บริษัทไดมีการสื่อสารสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น โดยไมเรียก ไมรับ หรือ
จายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตในการดำเนินธุรกิจ รวมท้ังสงเสริมการสรางความตระหนักแกบุคลากรในองคกร เพ่ือสรางจิตสำนึก
ที่ดี คานิยมที่ถูกตองและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้

 1. บุคคลากรในกลุมศรีตรัง ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยตองไมเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่นไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม

 2. บุคคลากรในกลุมศรีตรัง พึงไมละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายคอรรัปชั่น โดยใหแจงผูบังคับบัญชา
หรือหนวยงานในองคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบทราบ

 3. กลุมบริษัทศรีตรังใหความคุมครองบุคคลที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่กำหนดไวใน
นโยบายการรับเร่ืองรองเรียน

 4. กลุมบริษัทศรีตรังตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพรใหความรูและทำความเขาใจในนโยบายปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน
กับบุคคลากรภายในองคกร

 5. ผูที่กระทำการทุจริตคอรรัปชั่น จะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และอาจตองไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทำ
ดังกลาวผิดตอกฎหมาย
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 1. บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

 2. บริษัทฯ ไมเกี่ยวของและไมสนับสนุนการใชแรงงานผิดกฎหมายไมวาจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 3. บริษัทฯ ใหความสำคัญและสงเสริมสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีซึ ่งปราศจากการคุกคาม กลั่นแกลง ลวงละเมิด
หรือการเลือกปฏิบัติอ่ืนๆ ดังน้ันพนักงานฯ ทุกคนจึงควรชวยกันสอดสองดูแลใหสภาพแวดลอมในการทำงานปลอดจาก
การคุกคาม กล่ันแกลง ลวงละเมิด หรือการเลือกปฏิบัติอ่ืนๆ

แนวทางการรับแจงเบาะแส
หากผูใดพบวามีพนักงานฯ คนใดมีการกระทำที่ไมสอดคลองกับนโยบายดานสิทธิมนุษยชนและการไมเลือกปฏิบัติ ใหแจงตอ
หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาในลำดับถัดไป หรือแจงตอผูจัดการโรงงาน หรือสามารถแจงตรงมาที่สวนงานกลาง ฝายทรัพยากรมนุษย
สำนักงานใหญของบริษัทฯ

นโยบายปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น

นโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไมเลือกปฏิบัติ
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