นโยบายบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัท ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน) ได้ตระหนั กถึงความสาคัญของการบริ หารจัดการที่ ดี
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสาเร็จอย่างยังยื
่ น มีความพร้อมรับมือต่ อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ต้ อ งเผชิ ญ อยู่ ต ลอดเวลา ทัง้ จากปั จ จัย ภายในและปั จ จัย ภายนอก ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
สภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจทีม่ คี วามซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษั ทศรีตรังฯ จะนา
ระบบการบริหารความเสีย่ งมาใช้เป็ นเครื่องมือสนับสนุ นการวางกลยุทธ์ บริหารจัดการ การปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพ, เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ , สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร และสนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ในภาพรวม
โดยกาหนดให้พนักงานทุกคนในทุ กระดับชัน้ ตระหนักถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน เป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
วิ สยั ทัศน์ ของการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะเป็ นองค์กรที่มกี ารบริหารความเสี่ยงทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างบูรณาการ สนับสนุ นการบริหาร
จัดการและเพิม่ คุณค่าให้กบั องค์กร
นิ ยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง หมายถึง “เหตุการณ์ทไ่ี ม่แน่นอนต่าง ๆ ซึง่ หากเกิดขึน้ แล้ว ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดาเนินงาน ทา
ให้ กลุ่มบริษทั ศรีตรังฯ ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนด”
การบริหารความเสีย่ ง หมายถึง “กระบวนการในการระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสีย่ ง ให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ ตามกรอบการบริหารความเสีย่ งที่ STA กาหนดขึน้ ให้ม ั ่นใจว่าจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรือกลยุทธ์ท่ี
กาหนดไว้ รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ STA และกลุ่มบริษทั ในเครือ”
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อนาระบบการบริหารความเสีย่ งมาปฏิบตั ใิ ช้ในแนวทางเดียวกันทัวทั
่ ง้ องค์กร และกาหนดให้การบริหารความ
เสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การกาหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ศรีตรังฯ
2. เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงทีเ่ หลืออยู่ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ขององค์กร โดยพิจารณา
มาตรการทีจ่ ะลดโอกาส และหรือ ผลกระทบจากความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรทีก่ าหนดไว้ ทัง้ ในระดับองค์กรและในระดับหน่วยงาน
3. เพื่อให้คณะผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้รบั ทราบข้อมูลความเสีย่ งทีส่ าคัญ แนวโน้มของความ
เสีย่ ง และความเสีย่ งในภาพรวม ตลอดจนกากับดูแลความเสีย่ งของกลุ่มบริษทั ศรีตรังฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4. เพื่อให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญ ๆ อย่างสม่าเสมอ โดยคานึงถึง
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และความสามารถในการปฏิบตั ไิ ด้จริงด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสม

5. เพื่อให้มกี ารสื่อสาร และถ่ายทอดความรูก้ ารบริหารความเสีย่ งให้พนักงานอย่างสม่าเสมอ และพัฒนาพนักงานให้มี
ความเข้าใจ มีความตระหนักการเป็ นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่
รับผิดชอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริษทั ศรีตรังฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นทีต่ ้องนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารของ
STA และกลุ่มบริษทั ในเครือ จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
1. บริษัทกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชัน้ ที่ต้องตระหนักถึงความ
เสีย่ งทีม่ ใี นการปฏิบตั งิ านในหน่ วยงานของตนและในองค์กร และต้องให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ งต่างๆ
ได้รบั การบริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
2. บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสีย่ งเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญในการบริหารจัดการสาคัญของบริษทั
ที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจ และร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี ี เสริมสร้างการกากับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารจัดการทีเ่ ป็ นเลิศ และสร้างความเชื่อมั ่นให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั
3. บริษัทจัดให้มกี ระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิท ธิภาพตามหลักการของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good
Corporate Governance) และมีการบูรณาการ ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากความเสีย่ ง ลดความไม่แน่ นอนในผลการดาเนินงานโดยรวม และเพิม่ โอกาสแห่งความสาเร็จ
4. บริษทั ส่งเสริมและกระตุน้ ให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของ
การบริหารความเสีย่ ง
5. พนักงานงานทุกคนมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามระบบและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ ในระดับองค์กร ระดับสายงาน
และระดับปฏิบตั กิ าร ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกาหนด
6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และผูบ้ ริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม และวัดผลการดาเนินการเพื่อบริหารความ
เสีย่ งขององค์กรให้เหมาะสม

