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( นายไวยว�ฒิ สินเจร�ญกุล  )
ประธานกรรมการและกรรมการผู�จัดการ

สารจากประธานกรรมการ

 คณะกรรมการ บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”) ได�ดำเนินงานทางธุรกิจให�เป�นไปตาม
วัตถุประสงค�ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใช�ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความเอาใจใส�ที่พ�งมี เพ�่อรักษา
ผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ และเป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� และข�อบังคับ คณะกรรมการบร�ษัท ยังได�ถือปฏิบัติให�
เป�นไปตามข�อพ�งปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบร�ษัทมหาชน หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป� 2560
และข�อแนะนำของสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ท้ังในด�านบทบาทหน�าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได�ใช�
ความระมัดระวังรอบคอบในกระบวนการพ�จารณากล่ันกรองก�อนการตัดสินใจใดๆ ให�เป�นการดำเนินการท่ีสมเหตุสมผล
บนพ�น้ฐานของความซ่ือสัตย� โปร�งใส และมีจร�ยธรรม และได�คำนึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและรักษาผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�น
ในทุกๆ ด�าน

 เอกสาร ฉบับน้ี คณะกรรมการบร�ษัท ได�พ�จารณาทบทวนและปรับปรุงสาระสำคัญต�างๆ เพ�อ่เป�นแนวทางปฏิบัติท่ีดี
ของกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติหน�าท่ีตามความรับผิดชอบ และเพ��มเติมให�ครอบคลุมแนวทาง
ปฏิบัติสากล ท่ีมีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ�ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ�อ่สอดคล�องกับความคาดหวังของ
ผู�ถือหุ�น นักลงทุน และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย

คณะกรรมการบร�ษัท ได�ใช�ความพยายามอย�างสุดความสามารถในการส่ือสาร ทำความเข�าใจ และดูแลให�มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีที่ระบุไว�อย�างเคร�งครัด และมุ�งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ เพ�่อให�
บรรลุเป�าหมายในการสร�างความมั่นคงการเจร�ญเติบโตอย�างต�อเนื่อง และความยั่งยืนให�กับบร�ษัทฯ และผู�ถือหุ�นต�อไป



บททั่วไป

ว�สัยทัศน�

พันธกิจ

ค�านิยมองค�กร

จร�ยธรรมธุรกิจ

จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู�ถือหุ�น

สิทธิในการรับส�วนแบ�งกำไรในรูปเง�นป�นผล

สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น

สิทธิในการลงคะแนนในวาระการประชุมผู�ถือหุ�น

สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต�อที่ประชุม

2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

การดำเนินการประชุมผู�ถือหุ�นตามลำดับระเบียบวาระ

การส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นใช�บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

การบันทึกรายงานการประชุมอย�างถูกต�อง ครบถ�วน

การมีนโยบายการกำกับดูแลการใช�ข�อมูลภายใน

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย�

การแจ�งช�วงเวลาการงดซื้อขายหลักทรัพย�

การจัดทำรายงานการมีส�วนได�เสีย

การเป�ดเผยโครงสร�างการถือหุ�นในบร�ษัทย�อย

การให�ความสำคัญในการเป�ดเผยข�อมูลข�าวสาร

การจัดให�มีช�องทางที่ผู�ถือหุ�นรายย�อยสามารถติดต�อขอข�อมูลได�โดยตรง
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3. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

ผู�ถือหุ�น

พนักงาน

ลูกค�า

คู�ค�า

คู�แข�ง

เจ�าหนี้

หน�วยงานราชการและองค�กรที่เกี่ยวข�อง

สังคม และสิ�งแวดล�อม

4. การเป�ดเผยข�อมูล และความโปร�งใส

การเป�ดเผยข�อมูลสำคัญอย�างครบถ�วน ชัดเจน ตามกฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง

การจัดตั้งหน�วยงานประชาสัมพันธ�

การเป�ดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

การเป�ดเผยว�สัยทัศน�และพันธกิจ

การเป�ดเผยโครงสร�างการถือหุ�น

การเป�ดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย� 

การรายงานการมีส�วนได�เสีย 

การเป�ดเผยการทำรายการระหว�างกัน

การเผยแพร�รายงานการประชุมผู�ถือหุ�น

การเป�ดเผยประวัติ และสัดส�วนการเข�าประชุมของคณะกรรมการ

การเป�ดเผยวันเข�าดำรงตำแหน�งของกรรมการ 

การเป�ดเผยการฝ�กอบรมของกรรมการ 

การจัดทำรายงานงบการเง�น และแต�งตั้งผู�สอบบัญชี

การเป�ดเผยหนังสือบร�คณห�สนธิ และข�อบังคับของบร�ษัท
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การจัดทำรายงานเชิงว�เคราะห�ผลการดำเนินงาน ป�จจัยความเสี่ยง และสภาวะการแข�งขัน 

ช�องทางการสื่อสารข�อมูล 

การเป�ดเผยข�อมูลทางเว็บไซต�

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร�างคณะกรรมการ  

คณะกรรมการชุดย�อย 

ประธานกรรมการ และผู�บร�หารสูงสุด

ค�าตอบแทน

การพัฒนากรรมการ และผู�บร�หาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

การสรรหากรรมการ

นโยบายที่สำคัญ
1. นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัท 

2. นโยบายการใช�ข�อมูลภายใน 

3. นโยบายการทำรายการระหว�างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งในอนาคต

4. นโยบายด�านความรับผิดชอบต�อสังคม 

5. นโยบายบร�หารความเสี่ยง 

6. นโยบายรับเร�่องร�องเร�ยน 

7. นโยบายเกี่ยวกับการป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�

8. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา

9. นโยบายป�องกันการทุจร�ตคอร�รัปชั่น

10. นโยบายเร�่องสิทธิมนุษยชนและการไม�เลือกปฏิบัติ

11. นโยบายการลงทุน และการกำกับดูแลการดำเนินงานในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม
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>> ศร�ตรัง…บร�ษัทยางสีเข�ยว >>

เราเป�นองค�กรแห�งความมุ�งมั่น
และทุ�มเทในการขับเคลื่อนทุกความเป�นไปได�

1. เรามุ�งม่ันท่ีจะรับผิดชอบและสร�างความพ�งพอใจสูงสุดให�กับผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึงการเจร�ญเติบโตอย�างย่ังยืน
 และให�ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย�างต�อเนื่อง 

2. เรามุ�งมั่นในการผลิตสินค�า และบร�การที่เป�นเลิศด�วยกระบวนการผลิตที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมเพ�่อสร�าง
 ความพ�งพอใจและความมั่นใจสูงสุดให�แก�ลูกค�าและคู�ค�า

3. เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด�วยความเสมอภาค โปร�งใสยุติธรรม เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ต และมาตรฐาน
 ธุรกิจท่ีดีข�น้ของผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการดำเนินธุรกิจทุกฝ�าย รวมท้ังเป�นแบบอย�างขององค�กรซ่ึงมีจรรยาบรรณ
 ที่ดีในการดำเนินธุรกิจ 

4. เรามุ�งมั่นในการสร�างโอกาส และความก�าวหน�าในหน�าที่การงานให�แก�พนักงาน รวมทั้งสร�างบรรยากาศที่ดี
 ในการทำงาน ส�งเสร�มการทำงานเป�นทีม และให�ผลตอบแทนที่เป�นธรรมแก�พนักงาน

5. เราให�ความสำคัญถึงความปลอดภัยของสังคม และห�วงใยในการอนุรักษ�ดูแลสิ�งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ส�งเสร�มการใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ ป� 2564 : A Changing World
 โลกใหม� 

 Covid-19 ได�เปลี่ยนแปลงโลกในหลากหลายด�าน การป�ดประเทศ พรมแดน และการล็อคดาวน� ทำให�
การหมุนเว�ยนเศรษฐกิจหยุดชะงัก ฟ�นเฟ�องของเศรษฐกิจในทุกระดับไม�สามารถขับเคลื่อนไปได�เช�นเดิม ซึ่งถือเป�น
การทวนกระแสโลกาภิวัตน�ที่มีก�อนหน�านี้อย�างสิ�นเชิง การแพร�ระบาดของไวรัสนี้ได�ส�งผลกระทบต�อภาค
อ�ตสาหกรรมและเศรษฐกิจอย�างหนักหน�วง ประชากรทุกระดับประสบความยากลำบากในการดำรงชีว�ต
ตัวเลขผู�ว�างงานสูงข�้นจนเป�นตัวเลขประวัติการณ�ใหม� ที่น�าเป�นห�วงที่สุดคือบัณฑิตจบใหม�จะมีโอกาสหางานทำ
ได�ยากมากยิ�งข�้น โดยเฉพาะในกลุ�มวัยอายุ 20 ถึง 24 ป� เนื่องจากบร�ษัทส�วนใหญ�ไม�มีความจำเป�นเร�งร�บใดๆ
ที่จะเพ��มและสรรหาพนักงานใหม� 
 ความยากลำบากในการดำรงชีว�ตเลี้ยงดูปากท�องจะชัดเจนมากข�้นเร�่อยๆ จากทุกแรงงานสารทิศ ความหวัง
ของการแก�ป�ญหาความยากลำบากนี้ไม�สามารถรอปาฏิหาร�ย�จากใครได�เลย หากแต�เราเองในฐานะบร�ษัทที่เป�น
ส�วนหนึ่งของผู�ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต�องยื่นมือให�ความช�วยเหลือและสร�างความเปลี่ยนแปลงให�ดีข�้น
 เทคโนโลยียังถือเป�นเพ�่อนที่ดีที่สุดของเราเสมอและเรายังคงมุ�งมั่นในการพัฒนาองค�กรด�วยเทคโนโลยี
ให�มีประสิทธิภาพต�อการดำเนินธุรกิจมากยิ�งข�้น ในป�จจ�บันเราถือเป�นองค�กรที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา

ว�สัยทัศน�

บททั่วไป

5



และขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้นเราจ�งมีศักยภาพในการเป�ดรับการเพ��มพ�นความ
แข็งแกร�งขององค�กรจากการดึงความสามารถของคนรุ�นใหม�เพ�่อร�วมผลักดันการพัฒนาองค�กรได�อย�างยั่งยืน
 รัฐบาลได�เป�ดตัวโครงการที่กระตุ�นการจ�างงานสำหรับบัณฑิตใหม� เรามุ�งมั่นที่จะสนับสนุนและให�ความร�วมมือ
อย�างเต็มกำลัง เราหวังว�าคนรุ�นใหม�จะสามารถผลักดันการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากภาคการเกษตรไปสู�
ภาคอ�ตสาหกรรมอย�างเต็มรูปแบบ รวมถึงการใช�ป�ญญาประดิษฐ� (AI) หุ�นยนต� เซ็นเซอร� และระบบดิจ�ทัลมาเพ�่อ
ยกระดับการผลิตให�ก�าวหน�าข�้น
 เราเชื่อว�าความมุ�งมั่นต�อการพัฒนาองค�กรควบคู�ไปกับความใส�ใจและร�วมเป�นส�วนหนึ่งของการเสร�มสร�าง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย�เป�นหนึ่งในความรับผิดชอบต�อสังคมของกลุ�มบร�ษัทศร�ตรังที่เราได�ยึดมั่นเสมอมา
และจะรักษาไว�ตลอดไป

ค�านิยมองค�กร

EAMWORK
ร�วมแรงร�วมใจ
เราร�วมแรงร�วมใจ ทำงานเป�นทีม
ด�วยความเป�ดเผย จร�งใจ  เอ้ือเฟ��อ
ช�วยเหลือซึ่งกันและกัน และพร�อม
รับฟ�งความคิดเห็นที่แตกต�าง

T CCOUNTABILITY
ซื่อสัตย�รับผิดชอบ
เรายึดมั่นในการทำงานด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจร�ตโปร�งใส ไว�ใจได� ตลอดจน
มีจ�ตสำนึกในการรับผิดชอบต�อสังคม
และสิ�งแวดล�อม

APECIALIST
เชี่ยวชาญ
เรามีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ของเรา เพราะเรามุ�งมั่นทุมเท
ไม�หยุดนิ�งที่จะเร�ยนรู�  และเชื่อว�า
ทุกอย�างเป�นไปได�

S

จร�ยธรรมธุรกิจ
จร�ยธรรมว�าด�วยความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น
 บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน) มุ�งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร�างความ พ�งพอใจสูงสุด
ให�กับผู�ถือหุ�นโดยคำนึงการเจร�ญเติบโตอย�างย่ังยืน และให�ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย�างต�อเน่ือง รวมท้ังให�ข�อมูล
ที่จำเป�นต�อการตัดสินใจในด�านการลงทุนอย�างเพ�ยงพอเป�นระบบ สม่ำเสมอ และโปร�งใสอย�างเท�าเทียมกัน

จร�ยธรรมว�าด�วยความสัมพันธ�กับลูกค�า
 กลุ�มบร�ษัทศร�ตรัง มีความมุ�งม่ันในการสร�างความพ�งพอใจ และความม่ันใจให�กับลูกค�าท่ีจะได�รับผลิตภัณฑ�
และบร�การที่เป�นเลิศ มีความเป�นธรรมในการซื้อขายรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนซึ่งกันและกัน

จร�ยธรรมว�าด�วยความสัมพันธ�กับคู�ค�า คู�แข�งทางการค�า
 กลุ�มบร�ษัทศร�ตรัง คำนึงถึงความเสมอภาค ความซ่ือสัตย�ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน�ร�วมกับคู�ค�า
โดยสนับสนุนให�คู�ค�าพ�งปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาต�างๆ อย�างเคร�งครัดเช�นเดียวกับกลุ�มบร�ษัท รวมทั้งเป�น
แบบอย�างขององค�กรซึ่งมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังสนับสนุน และส�งเสร�มการแข�งขัน
ท่ีต้ังอยู�บนพ�น้ฐานของความเสมอภาค และเท�าเทียมกัน และต�อต�านการกระทำใดท่ีอาจก�อให�เกิดความเส่ือมเสีย
ชื่อเสียงของอ�ตสาหกรรม และคู�แข�ง
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จร�ยธรรมว�าด�วยความรับผิดชอบต�อพนักงาน
 กลุ�มบร�ษัทศร�ตรัง ถือว�าพนักงานเป�นป�จจัยที่สำคัญที่สุดในการนำพาองค�กรไปสู�ความสำเร็จจ�งมุ�งมั่น
ในการพัฒนา และส�งเสร�มพนักงานในด�านต�างๆ และสร�างบรรยากาศท่ีดีในการทำงานส�งเสร�มการทำงานเป�นทีม
มอบโอกาสในการสร�างความก�าวหน�าอย�างเหมาะสม และให�ผลตอบแทนที่เป�นธรรมกับพนักงาน

จร�ยธรรมว�าด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม
 กลุ�มบร�ษัทศร�ตรัง ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม และห�วงใยในการดูแลสิ�งแวดล�อม รวมไปถึง
คุณภาพชีว�ตของชุมชนรอบข�าง จ�งให�ความสำคัญในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และส�งเสร�มการใช�
ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น

 • มุ�งมั่นดำเนินธุรกิจให�มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร�างผลกำไรให�เติบโตอย�างต�อเนื่อง และมั่นคง
 เพ�่อเสร�มสร�างศักยภาพในการแข�งขัน และสร�างมูลค�าเพ��มให�กับผู�ถือหุ�นในระยะยาว

 • ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต และเป�นธรรมต�อผู�ถือหุ�นทุกรายเพ�่อประโยชน�สูงสุดโดยรวม

 • บร�หารจัดการโดยนำความรู� และทักษะการบร�หารมาประยุกต�ใช�อย�างเต็มความสามารถทุกกรณี
 รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะกระทำด�วยความโปร�งใส ระมัดระวังและรอบคอบ

 • รายงานฐานะการเง�น ผลการดำเนินงาน และข�อมูลท่ีไม�ใช�การเง�นของกลุ�มบร�ษัทต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียม
 สม่ำเสมอ และครบถ�วนตามความเป�นจร�ง

 • ไม�แสวงหาผลประโยชน�ให�กับตนเอง และผู�ท่ีเก่ียวข�องโดยใช�ข�อมูลใดๆ ของกลุ�มบร�ษัท ซ่ึงยังไม�ได�เป�ดเผย
 ต�อสาธารณะ และไม�ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�

จรรยาบรรณว�าด�วยความสัมพันธ�กับลูกค�า

 • มุ�งม่ันในการสร�างความพ�งพอใจ และความม่ันใจให�กับลูกค�าให�ได�รับผลิตภัณฑ� และบร�การท่ีดี มีคุณภาพ
 ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให�สูงข�้นอย�างต�อเนื่อง และจร�งจัง 

 • เป�ดเผยข�าวสารข�อมูลเก่ียวกับสินค�า และบร�การอย�างครบถ�วน ถูกต�อง ทันต�อเหตุการณ� และไม�บิดเบือน
 ข�อเท็จจร�ง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืน 

 • ส�งมอบสินค�าภายในเวลาที่ตกลง ให�การรับประกันสินค�า และบร�การภายใต�เง�่อนไขเวลาที่เหมาะสม

 • จัดระบบเพ�่อให�ลูกค�า และประชาชนสามารถร�องเร�ยนเกี่ยวกับสินค�า และบร�การ ตลอดจนจัดให�มีการ
 สอบถามความพ�งพอใจของลูกค�า และสรุปข�อมูลเพ�่อนำไปว�เคราะห� โดยดำเนินการอย�างดีที่สุดเพ�่อ
 ให�ลูกค�า และประชาชนได�รับการตอบสนองอย�างรวดเร็ว 

 • กำหนดเง�่อนไขการค�าที่เป�นธรรมต�อลูกค�า  

 • เก็บรักษาความลับลูกค�า ไม�นำไปใช�เพ�่อประโยชน�ของตนเอง และผู�เกี่ยวข�องโดยมิชอบ

จรรยาบรรณว�าด�วยความสัมพันธ�กับคู�ค�า คู�แข�งทางการค�า

ความสัมพันธ�กับคู�ค�า

 • ไม�เร�ยก ไม�รับ หร�อจ�ายผลประโยชน�ใดๆ ที่ไม�สุจร�ตในการค�ากับคู�ค�า

 • ปฏิบัติตามเง�่อนไขต�างๆ ที่มีต�อคู�ค�าอย�างเคร�งครัด

 • กรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขได� จะร�บแจ�ง ให�คู�ค�าทราบล�วงหน�าเพ�่อร�วมกันพ�จารณาแนวทาง
 แก�ไขป�ญหา โดยใช�หลักของความสมเหตุสมผล 7



 • คำนึงถึงการเคารพสิทธิในการทำงานของคู�ค�าท่ีปฏิบัติต�อพนักงานของตนตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
 ไม�เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม�สนับสนุนการใช�แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานผิดกฎหมายไม�ว�าจะ
 ในกรณีใดๆ ทั้งสิ�น 

 • ส�งเสร�มให�มีการแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็น / คำแนะนำแก�คู�ค�าทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม
 อยู�เป�นประจำ เพ�่อส�งเสร�มการดำเนินธุรกิจให�เติบโตอย�างยั่งยืนไปด�วยกัน

ความสัมพันธ�กับคู�แข�งทางการค�า

 • ส�งเสร�มนโยบายการแข�งขันทางการค�าอย�างเสร� และเป�นธรรม โดยจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกา
 ของการแข�งขันที่ดี

 • ไม�แสวงหาข�อมูลท่ีเป�นความลับของคู�แข�งทางการค�าด�วยว�ธีการท่ีไม�สุจร�ตหร�อไม�เหมาะสม ไม�พยายาม
 ทำลายชื่อเสียงของคู�แข�งทางการค�าด�วยการกล�าวหาให�ร�ายโดยปราศจากความจร�ง

ความสัมพันธ�กับเจ�าหนี้ทางการค�า

 • ยึดมั่นในความซื่อสัตย�ต�อการปฏิบัติตามเง�่อนไข สัญญา และข�อผูกพันที่ตกลงกันไว�กับเจ�าหนี้อย�าง
 เคร�งครัด ไม�ว�าจะเป�นเร�่องวัตถุประสงค�การใช�เง�น การชำระคืน และเร�่องอื่นใดที่ให�ไว�ต�อเจ�าหนี้โดยอยู�
 ภายใต�เง�่อนไขรวมทั้งหลักเกณฑ�และกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 

 • รายงานฐานะทางการเง�นของกลุ�มบร�ษัทแก�เจ�าหนี้อย�างครบถ�วน และถูกต�องตามความเป�นจร�ง

 • รายงานเจ�าหนี้ หากไม�สามารถปฏิบัติตามข�อผูกพันในสัญญา และร�วมกันหาแนวทางแก�ไขป�ญหา
 โดยใช�หลักความสมเหตุสมผล เพ�่อสร�างความมั่นคงที่แข็งแกร�ง ป�องกันมิให�บร�ษัทฯ อยู�ในฐานะที่ยาก
 ลำบากต�อการชำระหน้ีคืนแก�เจ�าหน้ี และให�ความสำคัญต�อการบร�หารสภาพคล�องทางการเง�นโดยการ
 วางแผนชำระหนี้ให�แก�เจ�าหนี้อย�างชัดเจน และตรงตามเวลาที่กำหนด

จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อพนักงาน

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข�อบังคับต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับพนักงานอย�างเคร�งครัด 

 • ให�ผลตอบแทนที่เป�นธรรมแก�พนักงาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำระบบ KPI ( Key
 Performance Index ) ตามที่บร�ษัทฯ กำหนด สอดคล�องกับสภาวะตลาดแรงงาน และผลการ
 ดำเนินงานของบร�ษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ในรูปแบบของเง�นเดือน เง�นขยัน และ/หร�อ เง�นโบนัส 

 • ดูแลรักษาสภาพแวดล�อมการทำงานให�มีความปลอดภัยต�อชีว�ต และทรัพย�สินของพนักงานอยู�เสมอ
 ตลอดจนจัดให�มีสวัสดิการที่เหมาะสมตามอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เป�นต�น 

 • การแต�งตั้ง และโยกย�าย รวมถึงการให�รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต�องกระทำด�วยความเสมอภาค
 สุจร�ตใจ และตั้งอยู�บนพ�้นฐานของความรู� ความสามารถ และความเหมาะสม 

 • ให�ความสำคัญต�อการพัฒนาศักยภาพ การถ�ายทอดความรู� และความสามารถของพนักงาน โดยให�
 โอกาสพนักงานอย�างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 

 • รับฟ�งข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย�างเท�าเทียม และเสมอภาค

  • บร�หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม�เป�นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต�อความมั่นคงในหน�าที่
 การงานของพนักงาน

 • ปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความสุภาพ และให�ความเคารพต�อความเป�นป�จเจกชน และศักดิ์ศร�ของ
 ความเป�นมนุษย� 

 • มีช�องทางให�พนักงานสามารถแจ�งเร�่องที่ส�อไปในทางผิดระเบียบหร�อกฎหมายได�
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จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม และสิ�งแวดล�อม

 • ปฏิบัติ และให�ความร�วมมือหร�อควบคุมให�มีการปฏิบัติอย�างเคร�งครัดตามเจตนารมณ�ของกฎหมาย และ
 กฎระเบียบที่ออกโดยหน�วยงานกำกับดูแล ตลอดจนข�อบังคับ และมาตรฐานต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับด�าน
 สิ�งแวดล�อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001

 • คำนึงถึงทางเลือกในการใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให�มีผลกระทบต�อความเสียหายของ
 สังคม สิ�งแวดล�อม และคุณภาพชีว�ตของประชาชนน�อยที่สุด 

 • สนับสนุนการจัดทำโครงการ และกิจกรรมท่ีเป�นประโยชน�ต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม ท้ังในด�านการศึกษา
 กีฬา ศาสนา และอื่นๆ

 • ปลูกฝ�งจ�ตสำนึกในเร�่องความรับผิดชอบต�อสังคม และสิ�งแวดล�อมให�เกิดข�้นในหมู�พนักงานทุกระดับ
 อย�างต�อเนื่อง

 • ให�ความสำคัญกับเร�่องการทำธุรกรรมกับคู�ค�าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับกลุ�มบร�ษัทฯ ในเร�่องความ
 รับผิดชอบต�อสังคม และสิ�งแวดล�อม

 • เป�นผู�นำในการส�งเสร�มการใช� และการอนุรักษ�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ เพ�อ่ประโยชน�ต�อชนรุ�นหลัง 

 • ให�ความสำคัญกับการมีส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ�งเน�นให�เกิดการพัฒนาสังคม
 ชุมชน และสิ�งแวดล�อม ส�งเสร�มการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน�
 แก�ชุมชนที่ด�อยโอกาส ให�เป�นชุมชนที่เข�มแข็ง
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1. สิทธิของผู�ถือหุ�น
 บร�ษัทฯ ตระหนักเสมอว�า สิ�งที่จะทำให�ผู�ถือหุ�นไว�วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบร�ษัทฯ คือ
การมีนโยบายหร�อการดำเนินการที่รักษาสิทธิพ�้นฐานที่ผู�ถือหุ�นพ�งได�รับ และความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น
ทุกรายอย�างเป�นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด และส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธิพ�้นฐานตามกฎหมาย เช�น

(1) สิทธิในการรับส�วนแบ�งกำไรในรูปเง�นป�นผล 

 บร�ษัทฯ มีนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลอย�างระมัดระวังโดยคำนึงถึงสถานะทางการเง�น ผลการดำเนินงาน
กระแสเง�นสดของบร�ษัทฯ ความสามารถในการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทย�อย และบร�ษัทร�วม รวมท้ังบร�ษัทร�วมทุน
รวมถึงการคาดการณ�ความจำเป�นของเง�นทุนที่จะรองรับการเติบโตของบร�ษัทฯ ในอนาคตสถานการณ�ภาวะ
เศรษฐกิจ และผลกระทบจากป�จจัยภายนอกที่บร�ษัทฯ คาดว�าจะมีผลกระทบต�อการดำเนินงานของบร�ษัทฯ
เพ�่อให�การดำเนินงานเป�นไปอย�างมีเสถียรภาพ นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลจ�งอยู�ในระดับประมาณร�อยละ 30
ของกำไรสุทธิ

(2) สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น 

 บร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับการที่ผู�ถือหุ�นจะได�รับสารสนเทศอย�างเพ�ยงพอในการตัดสินใจโดยข�อมูล
ข�าวสารท่ีได�รับจะมีความถูกต�อง ครบถ�วน โปร�งใส เท�าเทียมกัน เพ�อ่ประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู�ถือหุ�น
รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น การใช�สิทธิร�วมตัดสินใจในการเปล่ียนแปลง
ที่สำคัญต�างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบร�ษัท

 อนึ่ง หากหุ�นของบร�ษัทฯ ถูกถือผ�าน CDP จะมีรายชื่อปรากฏเป�นผู�ถือหุ�นของหุ�นดังกล�าว ดังนั้น ตาม
กฎหมายไทย CDP จะเป�นผู�ถือหุ�น และมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเร�่องต�างๆ ในที่ประชุม
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ

 ท้ังน้ี CDP ได�แต�งต้ังผู�รับฝาก และดูแลหุ�น (Custodian) เพ�อ่เก็บรักษาหุ�นท่ีถือโดย CDP โดย Custodian
ไทยจะเป�นผู�รับมอบฉันทะของ CDP เพ�่อเข�าร�วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู�ถือหุ�น และ CDP
จะมีคำสั่งให� Custodian ไทยแยกออกเสียงลงคะแนนตามคำสั่งที่ CDP ได�รับมาจากนักลงทุนที่ถือหุ�นของ
บร�ษัทฯ ผ�าน CDP อย�างไรก็ตาม หากผู�ถือหุ�นรายใดที่ถือหุ�นผ�าน CDP ประสงค�จะเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น
และใช�สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต�ช่ือตนเอง ผู�ถือหุ�นรายดังกล�าวต�องโอนหุ�นของตนออกจากระบบของ CDP
และทำการจดทะเบียนการโอนหุ�นดังกล�าวในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น นอกจากน้ี ผู�ถือหุ�นท่ีโอนหุ�นออกจากระบบของ
CDP จะไม�สามารถทำการซ้ือขายหุ�นในตลาดหลักทรัพย�สิงคโปร�ได�จนกว�าจะโอนหุ�นกลับเข�าไปฝากในระบบ CDP

 บร�ษัทฯ มีนโยบายส�งเสร�ม และอำนวยความสะดวกให�กับผู�ถือหุ�น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข�าร�วม
ประชุมผู�ถือหุ�น โดยบร�ษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นจัดส�งเอกสารลงทะเบียนเข�าร�วมการประชุมล�วงหน�าก�อนวัน
ประชุมเพ�อ่ลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบร�ษัทฯ จัดช�องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ี
จัดการประชุมสำหรับผู�ถือหุ�นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบัน โดยบร�ษัทฯ ได�นำระบบบาร�โค�ด (Barcode)
มาใช�ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพ�อ่ช�วยให�ข้ันตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียง
เป�นไปอย�างรวดเร็วยิ�งข�้น และได�จัดเตร�ยมอากรแสตมป�ให�แก�ผู�ถือหุ�นในการมอบฉันทะ

 (3) สิทธิในการลงคะแนนในวาระการประชุมผู�ถือหุ�น

 บร�ษัทฯ จะจัดส�งหนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�น และเอกสารประกอบให�แก�ผู�ถือหุ�นเป�นการล�วงหน�าอย�างเพ�ยงพอ
ครบถ�วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต�างๆ

การปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี
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พร�อมความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย�กำหนด และรายชื่อของ
กรรมการอิสระท้ังหมด เพ�อ่ให�ผู�ถือหุ�นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให�เข�าประชุมแทนได� รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ี
ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม จะแจ�งรายละเอียดของเอกสารที่ผู�ถือหุ�นจะต�องนำมาแสดงในวันประชุมด�วย
เพ�่อรักษาสิทธิในการเข�าประชุม รวมถึงข�อบังคับของบร�ษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู�ถือหุ�น และการออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากนี้ ผู�ถือหุ�นยังสามารถเข�าดูข�อมูลต�างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต�ละครั้งได�
ทางเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.sritranggroup.com และเว็บไซต�ของตลาดหลักทรัพย�สิงคโปร� www.sgx.com
( SGXNET ) เป�นการล�วงหน�าประมาณ 30 วันก�อนวันประชุม เพ�่อเป�นอีกช�องทางหนึ่งที่ให�นักลงทุนได�รับทราบ
ข�อมูลอย�างทั่วถึงอีกทั้งได�มอบหมายให�ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� ( ประเทศไทย ) จำกัด และ CDP ในฐานะ
นายทะเบียนหุ�นเป�นผู�จัดส�งหนังสือเชิญประชุมพร�อมเอกสารประกอบให�แก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าอย�างน�อย 21 วัน
ก�อนวันประชุม และบร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะไม�เพ��มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า

 บร�ษัทฯ ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเป�นรายบุคคลในวาระเลือกต้ังกรรมการ
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีผู�ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู�ถือหุ�น และได�เป�ดเผยไว�ในรายงาน
การประชุมผู�ถือหุ�น

 (4) สิทธิในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามต�อที่ประชุม

 ผู�ถือหุ�นได�รับโอกาสที่เท�าเทียมกันในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามต�อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุม และเร�อ่งท่ีเสนอ โดยประธานท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาให�อย�างเหมาะสม เพ�อ่ส�งเสร�มให�มีการแสดงความเห็น
และซักถามในท่ีประชุม ท้ังน้ี ประธานกรรมการชุดย�อยทุกชุด จะเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเพ�อ่ตอบข�อซักถาม
ที่ผู�ถือหุ�น ประกอบด�วย นายเกร�ยง ยรรยงดิลก ซึ่งเป�นกรรมการอิสระ ( Lead Independent Director )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
สรรหา นายว�รสิทธ์ิ สินเจร�ญกุล ประธานกรรมการบร�หารความเส่ียง นอกจากน้ี ยังมีผู�ตรวจสอบบัญชีภายนอก
เข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเพ�่อตอบข�อซักถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของกลุ�มบร�ษัทฯ และรายงาน
ของผู�ตรวจสอบบัญชีด�วย โดยบร�ษัทฯ ได�บันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว�ในรายงานการประชุมเพ�่อให�ผู�ถือหุ�น
ที่ไม�ได�เข�าร�วมประชุมได�รับทราบด�วย

2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
 บร�ษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกฝ�ายอย�างเท�าเทียม และเป�นธรรม โดยคำนึงถึงผู�ถือหุ�นทุกกลุ�ม
ไม�ว�าจะเป�นนักลงทุนสถาบัน ผู�ลงทุนต�างชาติ รวมทั้งผู�ถือหุ�นรายย�อย

 (1) บร�ษัทฯ ดำเนินการประชุมผู�ถือหุ�นตามลำดับระเบียบวาระที่ได�แจ�งไว�ในหนังสือเชิญประชุม โดยได�จัดส�ง
หนังสือนัดประชุมพร�อมเอกสารข�อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ�วนเพ�ยงพอ ทั้งในรูปแบบ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร�อมทั้งได�นำเสนอผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ ด�วย ( www.sritranggroup.com )
และ SGXNET เพ�อ่เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีเวลาศึกษาข�อมูลดังกล�าวได�อย�างละเอียด นอกจากน้ัน มีการลงประกาศ
เชิญประชุมในหนังสือพ�มพ�รายวัน ติดต�อกันไม�น�อยกว�า 3 วัน และก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�า 3 วัน เพ�อ่บอกกล�าว
เร�ยกประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการล�วงหน�าเพ�ยงพอสำหรับการเตร�ยมตัวก�อนมาเข�าร�วม ก�อนเร��มการประชุมทุกครั้ง
ประธานกรรมการจะช้ีแจงว�ธีการลงคะแนน และนับคะแนนตามท่ีระบุไว�อย�างชัดเจน ในระหว�างการประชุม ประธาน
ในท่ีประชุมได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น และข�อเสนอแนะต�างๆ อย�างเท�าเทียมกัน และ
ได�ตอบคำถามรวมท้ังให�ข�อมูลต�างๆ ตามท่ีผู�ถือหุ�นร�องขออย�างครบถ�วน และหลังจากวันประชุมบร�ษัทฯ จะจัดส�ง
รายงานการประชุมต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด

 (2) บร�ษัทฯ ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 share 1 vote และส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นใช�
บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยบร�ษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล�าวในห�องประชุม เพ�่อ
นำผลคะแนนมารวมเพ�่อแจ�งมติของคะแนนเสียงในห�องประชุม และเพ�่อความโปร�งใส บร�ษัทฯ จะแจ�งรายละเอียด
ผลการลงคะแนนทั้งส�วนที่เห็นด�วย และไม�เห็นด�วยของแต�ละวาระ โดยแจกแจงเป�นคะแนนและสัดส�วนร�อยละ 11



ตลอดจนจัดเก็บบัตรลงคะแนนท่ีมีการลงช่ือของผู�ถือหุ�นหร�อผู�รับมอบอำนาจไว� เพ�อ่การตรวจสอบได�ในภายหลัง  

 (3) บร�ษัทฯ ทำการบันทึกรายงานการประชุมอย�างถูกต�อง ครบถ�วน และจัดส�งรายงานต�อตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังการประชุมเสร็จสิ�น ตลอดจนได�ทำการเผยแพร�มติที่ประชุมดังกล�าวต�อ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย�สิงคโปร� พร�อมท้ังเผยแพร�รายงานการประชุมไว�บนเว็บไซต�
ของบร�ษัท www.sritranggroup.com 

 (4) บร�ษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการใช�ข�อมูลภายใน และแนวปฏิบัติ โดยกำหนดให�บุคลากรทุกระดับยึดถือ

ปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 

 (5)  บร�ษัทฯ กําหนดให�กรรมการผู�บร�หาร และผู�ที่เกี่ยวข�อง ที่ระบุไว�ในมาตรา 89 / 1 แห�งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 ต�องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย�ต�อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย �และตลาดหลักทรัพย� ตามมาตรา 59 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย �และ
ตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย�ตามมาตรา
ดังกล�าว ตลอดจนจัดส�งสําเนาให�แก�หน�วยงานเลขานุการบร�ษัท เพ�อ่รวบรวม และนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัทเป�นรายไตรมาส 

 (6) บร�ษัทฯ จัดให�มีนโยบายแจ�งช�วงเวลางดซ้ือขายหลักทรัพย�ก�อนการประกาศแจ�งข�าวงบการเง�น 30 วัน และ
หลังประกาศอย�างน�อย 24 ชั่วโมง ให�กรรมการ และผู�บร�หารตามเกณฑ� ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติ
อย�างเคร�งครัด 

 (7) บร�ษัทฯ กําหนดให�กรรมการ และผู�บร�หารจัดทำรายงานการมีส�วนได�เสียของตน และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง
ในคร้ังแรกสำหรับกรรมการ และผู�บร�หารใหม� และในทุกๆ คร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหว�างดำรงตำแหน�ง ตลอดจน
กำหนดให�มีการรายงานเป�นประจำทุกสิ�นป� โดยให�เลขานุการบร�ษัทเป�นผู�เก็บรักษารายงาน และหากพบว�ามีการ
มีส�วนได�เสียที่รายงานให�รายงานต�อประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (8) บร�ษัทฯ มีการเป�ดเผยโครงสร�างการถือหุ�นในบร�ษัทย�อย และบร�ษัทร�วม อย�างชัดเจน เพ�อ่ให�ผู�ถือหุ�นม่ันใจว�า
มีโครงสร�างการดำเนินงานที่มีความโปร�งใส และตรวจสอบได� 

 (9) บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญในการเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารอย�างถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา และโปร�งใสแก�ผู�ถือหุ�น
โดยมีการเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารที่มีสาระสำคัญอย�างสม่ำเสมอ

 (10) บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีช�องทางท่ีผู�ถือหุ�นรายย�อย สามารถติดต�อขอข�อมูลได�โดยตรงทางจากกรรมการอิสระ
ในเร�อ่งต�างๆ ได�แก� กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป�นต�น นอกจากน้ี ผู�ถือหุ�น
รายย�อยยังสามารถติดต�อขอข�อมูลได�โดยตรงจากเลขานุการบร�ษัท และหน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ� ตาม
E-Mail Address ดังต�อไปนี้
-  คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: auditcommittee@sritranggroup.com
- เลขานุการบร�ษัทฯ E-Mail Address: corporatesecretary@sritranggroup.com 
- หน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ� E-Mail Address: ir@sritranggroup.com 
- หมายเลขโทรศัพท� 02-207-4590

3. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย
 การเติบโตของบร�ษัทฯ มาจนถึงสถานะในป�จจ�บัน เกิดจากความร�วมมือ และการสนับสนุนจากทุกฝ�าย
ท่ีเก่ียวข�องด�วยดีเสมอ บร�ษัทฯ รับรู� และให�ความสำคัญต�อสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ไม�ว�าจะเป�นผู�มีส�วนได�เสีย
ภายในซ่ึงได�แก� บุคลากร พนักงาน และผู�บร�หาร ของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย หร�อผู�มีส�วนได�เสียภายนอก ซ่ึงได�แก�
ผู�ร�วมค�า ทั้งในรูปของผู�ที่เกี่ยวข�องทางด�านวัตถุดิบ จนถึงกลุ�มลูกค�าเมื่อผลิตเป�นสินค�าสำเร็จรูป สถาบัน
การเง�นต�างๆ ท่ีให�ความสนับสนุน ตลอดจนถึงหน�วยงานของรัฐบาลท่ีมีการติดต�อประสานงานอย�างใกล�ชิด และ
ในท�ายท่ีสุด คือ ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ ท้ังน้ี บร�ษัทฯ มีความตระหนักดีท่ีจะต�องรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสียท่ีกล�าวมา 12



คณะกรรมการบร�ษัทได�มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับผู�มีส�วนได�เสีย และได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเร�่อง
การไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา เช�น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร�่องหมายการค�า นโยบายการรับเร�่องร�องเร�ยน
( Whistleblower Policy ) โดยได�กำหนดช�องทางการแจ�งหร�อร�องเร�ยนพร�อมข้ันตอนการดำเนินงาน และแนวทาง
ในการคุ�มครองผู�แจ�งเบาะแสไว�ในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดนโยบายป�องกัน
การทุจร�ตคอรัปชั่น ในทุกรูปแบบ เพ�่อสร�างจ�ตสำนึกที่ดี และค�านิยมที่ถูกต�องในองค�กร

 บร�ษัทฯ มีความตระหนักถึงหลักการ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยได�กำหนดนโยบาย
เร�่องสิทธิมนุษยชน และการไม�เลือกปฏิบัติ ที่มุ�งเน�นให�ความสำคัญในเร�่องสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต�อผู�อื่น
ด�วยความเสมอภาคเท�าเทียมกัน รวมถึงการเผยแพร�นโยบายดังกล�าวให�พนักงานทุกฝ�ายถือปฏิบัติร�วมกัน

 โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บมจ. ศร�ตรัง ได�รับการรับรองเข�าเป�นสมาชิกของแนวร�วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจร�ต ( Collective Action Coalition ) อันเน�นย้ำถึงจ�ดยืนของบร�ษัทฯ ในการ
ดำเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล เพ�อ่การเติบโตอย�างย่ังยืน ซ่ึงบร�ษัทฯ ได�ปฏิบัติตามแนวทางท่ีสอดคล�องตาม
ข�อกำหนดของ CAC อย�างต�อเนื่อง โดยในป� 2563 มีการประเมิน ตรวจสอบและกำหนดการควบคุมภายในที่
ป�องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข�องกับการทุจร�ตคอร�รัปช่ัน มีการเผยแพร�และส่ือสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติต�างๆ
แก�คณะกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอก อาทิ ผู�มีส�วนได�เสีย คู�ค�า พันธมิตรทางธุรกิจ
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญในการปลูกฝ�งและสร�างความตระหนักในการต�อต�านการทุจร�ตและคอร�รัปชั่น
ให�กับพนักงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีให�แก�พนักงาน รวมถึงจัดทำแบบทดสอบหลัง
การฝ�กอบรม นอกจากนี้ บร�ษัทฯ จัดให�พนักงานตอบแบบสอบถามเร�่องความขัดแย�งทางผลประโยชน� เพ�่อเก็บ
เป�นฐานข�อมูล นำข�อมูลมาว�เคราะห�และหาแนวทางป�องกันความเส่ียงในอนาคต สำหรับแนวปฏิบัติตามนโยบาย
ต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่นให�สอดคล�องกับข�อกำหนดของแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน
การทุจร�ต (CAC) คณะกรรมการบร�ษัทได�อนุมัติการปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล�าว ในเดือนธันวาคม 2563 และ
บร�ษัทฯ ได�ทำการจัดทำแบบประเมินตนเองเพ�อ่พัฒนาระบบต�อต�านคอร�รัปช่ันฉบับปรับปรุง 4.0 เพ�อ่ย่ืนต�ออายุ
การเป�นสมาชิกของแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (CAC) ซึ่งจะประกาศผล
การรับรองในเดือน มีนาคม 2564 ต�อไป 

 บร�ษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู�มีส�วนได�เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู�ถือหุ�น

 บร�ษัทฯ มุ�งมั่นเป�นตัวแทนของผู�ถือหุ�นในการดำเนินธุรกิจอย�างโปร�งใส มีระบบบัญชี และการเง�นที่มีความ
เชื่อถือได� สร�างความพ�งพอใจสูงสุดให�กับผู�ถือหุ�น โดยคำนึงถึงการเจร�ญเติบโตของบร�ษัทฯ ในระยะยาว และ
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย�างต�อเนื่อง

พนักงาน

 บร�ษัทฯ ปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเท�าเทียมกัน เป�นธรรม จัดให�มีสภาพแวดล�อมกับการทำงานท่ีดี ปลอดภัย
และให�ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสอดคล�องกับผลการดำเนินงาน พร�อมท้ังส�งเสร�มให�พนักงานมีโอกาสพัฒนา
ความรู� ความสามารถ และประสบการณ� เพ�อ่ความก�าวหน�าในการทำงาน บร�ษัทฯ ได�จัดต้ังคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะให�กับผู�เกี่ยวข�องเพ�่อ
ทำหน�าท่ีดูแล แนะนำ แจ�งข�าวสารเก่ียวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน รวมท้ัง
การป�องกันอ�บัติเหตุจากการทำงาน และสาระน�ารู�เกี่ยวกับสุขภาพให�พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติได�อย�าง
ถูกต�อง เนื่องด�วยบร�ษัทฯ ได�คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทำงานด�วยความความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการส�งเสร�ม และอบรมให�ความรู�เร�่องการใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า ที่เป�นการส�งเสร�ม
คุณภาพชีว�ตของพนักงาน ได�แก� การตรวจสุขภาพประจำป� การจัดให�มีห�องสมุด ห�องกีฬา และสันทนาการ
รวมท้ังการจัดกิจกรรมต�างๆ ท่ีช�วยส�งเสร�มให�พนักงานมีสุขภาพกาย และสุขภาพจ�ตท่ีดี มีการจัดทำคู�มือพนักงาน
และทำการประชาสัมพันธ�ผ�านระบบเว็บไซต�ภายในองค�กร
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 บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีเง�นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให�แก�พนักงาน เพ�่อส�งเสร�มให�พนักงานมีเง�นออมไว�ใช�จ�าย
ยามเกษียณอายุ และ/หร�อ ออกจากงานเพ�อ่เป�นสวัสดิการให�แก�พนักงานอีกทางหน่ึง โดยให�สิทธิพนักงานประจำ
สมัครเข�าเป�นสมาชิกของกองทุนฯ ตามความสมัครใจ ซ่ึงนับต้ังแต�ป� 2563 บร�ษัทฯ มีนโยบายให�พนักงานสามารถ
เลือกนำส�งเง�นสะสมข้ันต่ำร�อยละ 3 และสูงสุดได�ถึงร�อยละ 15 โดยไม�จำกัดอายุงาน และในส�วน ท่ีบร�ษัทฯ จ�ายสมทบ
ตามช�วงอายุงานน้ัน บร�ษัทฯ จะจ�ายสมทบในอัตราท่ีแตกต�างกันตามอายุงานของพนักงาน ซ่ึงพนักงานจะได�รับ
ผลประโยชน�ดังกล�าวเมื่อพ�นสภาพจากการเป�นพนักงาน หร�อลาออกจากกองทุน ยกเว�นกรณีเลิกจ�างโดย
ไม�จ�ายค�าชดเชย

คณะกรรมการได�กำหนดให�มีนโยบายเกี่ยวกับการต�อต�านการทุจร�ต และห�ามจ�ายสินบนเพ�่อผลประโยชน�
ทางธุรกิจของบร�ษัท ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ได�มีการสื่อสารสร�างความรู�ความเข�าใจที่ถูกต�องในเร�่องการป�องกันการ
ทุจร�ตคอร�รัปชั่น โดยไม�เร�ยก ไม�รับ หร�อจ�ายผลประโยชน�ใดๆ ที่ไม�สุจร�ตในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส�งเสร�ม
การสร�างความตระหนักแก�บุคลากรในองค�กร เพ�่อสร�างจ�ตสำนึกที่ดี ค�านิยมที่ถูกต�อง และปลูกฝ�งจนเป�น
วัฒนธรรมองค�กรที่ดี

 คณะกรรมการได�กำหนดนโยบายการรับเร�่องร�องเร�ยน โดยกำหนดให�มีช�องทางรับเร�่องร�องเร�ยนจากผู�
มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม เกี่ยวกับการกระทำที่ไม�ถูกต�องหร�อไม�เหมาะสม อันอาจทำให�เกิดความเสียหายต�อบร�ษัทฯ
พร�อมทั้งกำหนดมาตรการคุ�มครองผู�ร�องเร�ยนที่กระทำไปโดยความสุจร�ต

ลูกค�า

 บร�ษัทฯ ใส�ใจ และรับผิดชอบต�อลูกค�า โดยผลิตสินค�าที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ส�งมอบสินค�าตาม
กำหนดเวลาเพ�่อสร�างความพ�งพอใจให�แก�ลูกค�า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืน โดยมีการกำหนด
แนวทางปฏิบัติให�แก�พนักงานไว�ในจรรยาบรรณธุรกิจว�าด�วยความสัมพันธ�กับลูกค�า

คู�ค�า

 บร�ษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อ มีการคัดเลือกคู�ค�า และซื้อสินค�า และบร�การจากคู�ค�าตามเง�่อนไขทางการค�า
และปฏิบัติตามสัญญาข�อตกลงต�อคู�ค�าเสมอ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาต�างๆ อย�างเคร�งครัด และมี
จรรยาบรรณที่ดีในการแข�งขันทางธุรกิจอย�างเป�นธรรมและโปร�งใส

คู�แข�ง 

 บร�ษัทฯ ส�งเสร�ม และสนับสนุนนโยบายการแข�งขันอย�างเสร� และเป�นธรรม บร�ษัทฯ จะไม�กระทำการใดๆ ท่ีเป�น
การฝ�าฝ�นหร�อขัดต�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการแข�งขันทางการค�า หร�อท่ีอาจทำให�เกิดความเส่ือมเสียต�อช่ือเสียง
ของคู�แข�ง

เจ�าหนี้

 บร�ษัทฯ ปฏิบัติตามเง�อ่นไขสัญญาในการกู�ยืมเง�น และให�ข�อมูลท่ีถูกต�อง โปร�งใส และตรวจสอบได�แก�เจ�าหน้ี
รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามกำหนด และเง�่อนไขของสัญญาที่มีต�อเจ�าหน�าหนี้อย�างเคร�งครัด

หน�วยราชการ และองค�กรที่เกี่ยวข�อง

 บร�ษัทฯ ถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัดต�อกฎหมายที่เกี่ยวข�องในด�านต�างๆ ทั้งสิ�งแวดล�อม ความปลอดภัย
แรงงานการจัดการด�านภาษีอากร และบัญชี และอื่นๆ รวมทั้งประกาศต�างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข�องกับการ
ดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

สังคม และสิ�งแวดล�อม

 บร�ษัทฯ ตระหนัก และห�วงใยถึงความปลอดภัยของสิ�งแวดล�อม และคุณภาพชีว�ตของประชาชน รวมทั้ง
ให�ความสำคัญในเร�่องการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ส�งเสร�มการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึง
ทางเลือกในการใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให�มีความเสียหายต�อสังคม สิ�งแวดล�อม และคุณภาพ
ของประชาชนน�อยท่ีสุด และให�การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยรอบโรงงาน จัดให�มีการดูแลด�านความปลอดภัย
และสิ�งแวดล�อมอย�างมีประสิทธิภาพ 14



 คณะกรรมการบร�ษัท ได�กำกับดูแลให�มีระบบการบร�หารจัดการท่ีสามารถเช่ือม่ันได�ว�าบร�ษัทฯ ต�องไม�ทำผิด
กฎหมายและกฎระเบียบต�างๆ ของหน�วยงานที่กำกับดูแล และปฏิบัติต�อผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกกลุ�มด�วยความ
เป�นธรรมอย�างเคร�งครัด พร�อมกันนี้ บร�ษัทฯ ได�จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำป� เพ�่อสื่อสารการดำเนินงาน
ของบร�ษัทฯ ในประเด็นที่สำคัญให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียได�รับทราบ

 นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีช�องทางท่ีผู�ถือหุ�น หร�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม สามารถรายงาน และ ร�องเร�ยน
โดยตรงกับกรรมการ โดยมอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู�รับรายงานเร�่องร�องเร�ยนเหล�านี้ เพ�่อ
ทำการสอบสวน และรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท นอกจากนี้ยังสามารถติดต�อขอข�อมูลได�โดยตรงจาก
เลขานุการบร�ษัท และหน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ� ตาม E-Mail Address ดังต�อไปนี้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: auditcommittee@sritranggroup.com
 - เลขานุการ บมจ. ศร�ตรัง E-Mail Address: e-mail: corporatesecretary@sritranggroup.com 
 - หน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ� E-Mail Address:  e-mail: ir@sritranggroup.com 
 - หร�อหมายเลขโทรศัพท� 02-207-4590

4. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
 (1) คณะกรรมการมีบทบาท และหน�าที่ในการกำหนดนโยบายการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญที่เกี่ยวข�องกับบร�ษัทฯ
ทั้งข�อมูลทางการเง�น และข�อมูลที่มิใช�ข�อมูลทางการเง�น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย�างถูกต�อง ครบถ�วน
ชัดเจน ทันเวลา โปร�งใส ในรูปแบบที่สมดุล และเข�าใจได�ง�าย ผ�านแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� ( 56-1 )
รายงานประจำป� ( 56-2 ) ตลอดจนคำอธิบาย และการว�เคราะห�ของฝ�ายจัดการ ( MD&A ) เป�นประจำทุกไตรมาส
และช�องทางท่ีเข�าถึงข�อมูลได�ง�าย มีความเท�าเทียมกัน และน�าเช่ือถือ โดยคงไว�ซ่ึงประโยชน�ในทางการค�าของ บร�ษัทฯ
เพ�่อให�ผู�มีส�วนได�เสียต�างๆ ได�รับข�อมูลได�อย�างเท�าเทียมกัน ตามกฎเกณฑ�ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ( ก.ล.ต. ) และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกำหนด รวมถึงข�อกำหนดของ
หน�วยงานกำกับต�างๆ

 (2) คณะกรรมการได�จัดต้ังหน�วยงานประชาสัมพันธ� ท่ีทำหน�าท่ีส่ือสารกับผู�ลงทุน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�อง
โดยมีหน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ�ทำหน�าท่ีเป�นส่ือกลางการส่ือสารระหว�างผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสีย นักลงทุน และ
นักว�เคราะห�หลักทรัพย� และหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข�อง

(3) คณะกรรมการมีหน�าท่ีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผ�านแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� ( 56-1 )
รายงานประจำป� ( 56-2 ) และเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ

 (4) คณะกรรมการมีหน�าที่เป�ดเผยว�สัยทัศน� พันธกิจ และเป�าหมายของบร�ษัท และมีการทบทวนทุกป�

 (5) คณะกรรมการมีหน�าที่เป�ดเผยโครงสร�างการถือหุ�นของบร�ษัทฯ ที่ชัดเจน รวมถึงการถือครองหุ�นของ
กรรมการ และผู�บร�หารของบร�ษัทฯ ท้ังทางตรง และทางอ�อม โดยแสดงข�อมูลต�นป� สิ�นป� และรายการซ้ือขายระหว�างป� 

 (6) บร�ษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให�กรรมการต�องเป�ดเผยรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย�ทุกคร้ัง และนำเสนอ
ให�คณะกรรมการบร�ษัทรับทราบทุกไตรมาส

 (7) บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายให�กรรมการ และผู�บร�หารต�องรายงานการมีส�วนได�เสียในคร้ังแรกท่ีเข�าดำรงตำแหน�ง
และทุกสิ�นป� หร�อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการข�อมูล

 (8) คณะกรรมการมีการกำหนด และเป�ดเผยนโยบายการทำรายการระหว�างกัน และมีการอนุมัติรายการ
ระหว�างกันทุกไตรมาสผ�านที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

 (9) คณะกรรมการจัดให�มีการเผยแพร�รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นไว�บนเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ

 (10) คณะกรรมการมีหน�าที่เป�ดเผยประวัติกรรมการ สัดส�วนการเข�าร�วมประชุมของกรรมการแต�ละท�าน
ทั้งการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย�อยในป�ที่ผ�านมา

 (11) คณะกรรมการมีหน�าที่เป�ดเผยวันเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัทของกรรมการแต�ละท�าน 15



 (12) คณะกรรมการมีการเป�ดเผยข�อมูลการเข�ารับการพัฒนา และฝ�กอบรมของกรรมการในป�ที่ผ�านมา

 (13) คณะกรรมการมีหน�าท่ีความรับผิดชอบให�มีการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผู�สอบบัญชี พร�อมทั้งรายงานประจำป� และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง รวมถึงการแต�งตั้งผู�สอบบัญชี
ที่มีความเป�นอิสระ และน�าเชื่อถือ พร�อมเสนอค�าสอบบัญชี และค�าบร�การอื่นๆ ที่จะจ�ายให�กับผู�สอบบัญชี หร�อ
บร�ษัทสอบบัญชี ต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ 

 (14) คณะกรรมการจัดให�มีการเป�ดเผยหนังสือบร�คณห�สนธิ และข�อบังคับของบร�ษัทฯ บนเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ

 (15) คณะกรรมการมีหน�าที่จัดทำรายงานอธิบายเชิงว�เคราะห�ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และรายงานถึง
ป�จจัยความเส่ียง ลักษณะของความเส่ียง สาเหตุ และผลกระทบต�อการดำเนินการธุรกิจของบร�ษัทฯ ภาวะการแข�งขัน
ส�วนแบ�งทางการตลาด โครงสร�างกลุ�มธุรกิจ และนโยบายการจ�ายป�นผล ผ�านแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป�
(56-1) และรายงานประจำป� (56-2)

 (16) บร�ษัทฯ จัดให�มีการสื่อสารข�อมูลของบร�ษัทฯ ผ�านช�องทางที่หลากหลาย เช�น เว็บไซต� รายงานประจำป�
รายงานความยั่งยืน การพบปะนักว�เคราะห� เพ�่อให�ผู�ถือหุ�นหร�อนักลงทุนสามารถเข�าถึงข�อมูลของบร�ษัทฯ
ได�อย�างสะดวก ทั่วถึง และเท�าเทียมกัน 

 (17) บร�ษัทฯ เป�ดเผยข�อมูลสำคัญทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ�านทางเว็บไซต� โดยปรับปรุงเว็บไซต�ให�เป�น
ป�จจ�บันอยู�เสมอ ผู�ถือหุ�นสามารถติดต�อกับส�วนนักลงทุนสัมพันธ� สำนักงานสาขากรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท�
02-207-4500 โทรสาร 02-108-2244 หร�อที่เว็บไซต� www.sritranggroup.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 (1) โครงสร�างคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วยกรรมการท่ีมีความรู� ความสามารถ ทักษะว�ชาชีพหร�อความเช่ียวชาญ
เฉพาะด�านท่ีหลากหลาย อันสามารถนำประสบการณ�มาใช�ในการดำเนินธุรกิจ กำหนดนโยบาย ว�สัยทัศน� กลยุทธ�
เป�าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบร�ษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให�คณะผู�บร�หาร บร�หารงานให�
เป�นไปตามนโยบายที่กำหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต�กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค�
ข�อบังคับ และมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น มติที่ประชุมคณะกรรมการด�วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย�สุจร�ต ระมัดระวัง
ตามหลักการข�อพ�งปฏิบัติท่ีดี เพ�อ่เพ��มมูลค�าทางเศรษฐกิจสูงสุดให�แก�กิจการ และความม่ันคงสูงสุดให�แก�ผู�ถือหุ�น

 นอกจากนี้ เพ�่อให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดนโยบายการ
กำหนดจำนวนบร�ษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบร�ษัทจะไปดำรงตำแหน�งกรรมการเพ�อ่ให�การปฏิบัติหน�าท่ีในตำแหน�ง
กรรมการเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให�กรรมการบร�ษัทดำรงตำแหน�งในบร�ษัทจดทะเบียนรวมไม�เกิน
5 บร�ษัท

 ตามข�อบังคับของ บมจ. ศร�ตรัง กำหนดไว�ว�า ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป�ทุกครั้ง ให�กรรมการ
ออกจากตำแหน�ง 1 ใน 3 ถ�าจำนวนกรรมการท่ีจะแบ�งออกให�ตรงเป�นสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจำนวนใกล�ท่ีสุด
กับส�วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต�องออกจากตำแหน�งในป�แรก และป�ที่สองภายหลังจดทะเบียนบร�ษัทนั้นให�ใช�ว�ธี
จับสลากกันว�าผู�ใดจะออก ส�วนป�หลังๆ ต�อไปให�กรรมการคนท่ีอยู�ในตำแหน�งนานท่ีสุดน้ันเป�นผู�ออกจากตำแหน�ง

 คณะกรรมการได�มีมติแต�งตั้งนางพัชร�นทร� อนุวงศ�วัฒนชัย เป�นเลขานุการบร�ษัท ซึ่งทำหน�าที่ให�คำแนะนำ
ด�านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ต�างๆ ( Compliance ) ท่ีคณะกรรรมการบร�ษัท จะต�องทราบ และปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษัท รวมทั้งประสานให�มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบร�ษัท

 โครงสร�างองค�กรของบมจ. ศร�ตรัง ประกอบด�วยกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดย�อย 5 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน
และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบร�ษัท

ขอบเขตอำนาจหน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัท

 คณะกรรมการบร�ษัท มีหน�าที่กำกับดูแลกิจการ และภารกิจของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามกฎหมายที่ใช�บังคับ
กับบร�ษัทฯ วัตถุประสงค� ข�อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ท้ังน้ี คณะกรรมการบร�ษัท จะต�อง
ใช�ว�จารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และความซื่อสัตย�สุจร�ต เพ�่อรักษาผลประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทฯ ตลอดจนจะทำความเข�าใจโครงสร�าง และ
ความสัมพันธ�ของผู�ถือหุ�นที่อาจมีผลกระทบต�อการบร�หาร และการดำเนินงานของบร�ษัท

 บร�ษัทฯ ได�มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าที่ของคณะกรรมการไว�ดังนี้

 1. คณะกรรมการมีอำนาจ  และหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบร�ษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค�
ข�อบังคับของบร�ษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทจะต�องใช�
ว�จารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย�
สุจร�ต และความระมัดระวังเพ�่อรักษาผลประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทฯ

 2. รับผิดชอบในการเสนอ ทบทวน และให�ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบร�ษัทฯ

 3. แต�งต้ัง ถอดถอน มอบอำนาจหน�าท่ี ให�แก�ท่ีปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดต�างๆ และกรรมการ
ผู�จัดการนำไปปฏิบัติ

 4. มอบอำนาจให�แก�ฝ�ายจัดการ พนักงานระดับบร�หารของบร�ษัทฯ หร�อบุคคลอื่นใดทำการแทนได� ภายใต�
ขอบเขตอำนาจหน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัท

  5. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในตราสารทุน และ / หร�อ ตราสารหนี้ 

  6. อนุมัติการเข�าค้ำประกันวงเง�นสินเชื่อให�แก�บร�ษัทฯ ที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทฯ ในฐานะผู�ถือหุ�น

  7. อนุมัติก�อตั้ง ควบรวม หร�อเลิกบร�ษัทย�อย

  8. ปร�กษาผู�เชี่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัทฯ ( ถ�ามี ) หร�อจ�างที่ปร�กษา หร�อผู�เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จำเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัทฯ

  9. เสนอการเพ��มทุนหร�อลดทุน หร�อการเปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�น การแก�ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบร�คณห�สนธิ
ข�อบังคับ และ / หร�อ วัตถุประสงค�ของบร�ษัทฯ ต�อผู�ถือหุ�น

  10. แต�งตั้ง และถอดถอนเลขานุการบร�ษัท

 11. พ�จารณาอนุมัติการทำรายการเก่ียวโยง เว�นแต�รายการดังกล�าวจะต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น
ทั้งนี ้ ในการพ�จารณาอนุมัติดังกล�าวจะเป�นไปตามประกาศ ข�อบังคับ และ / หร�อ ระเบียบที่เกี ่ยวข�องกับ
ตลาดหลักทรัพย�ฯ

  12. จัดให�บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย�างยิ�ง
ในเร�อ่งการทำรายการท่ีมีกรรมการมีส�วนได�เสีย ต�องอยู�ในข�ายท่ีกฎหมายหร�อข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�ฯ

 ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทนั้น จะไม�มีลักษณะเป�น
การมอบอำนาจ หร�อมอบอำนาจช�วงท่ีทำให�คณะกรรมการบร�ษัท หร�อผู�รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบร�ษัท
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหร�อบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ( ตามที่นิยามไว�ในประกาศ ก.ล.ต. หร�อประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ) อาจมีส�วนได�ส�วนเสีย หร�ออาจได�รับประโยชน�ในลักษณะใดๆ หร�ออาจมีความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน�อื่นใดกับบร�ษัทหร�อบร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ ยกเว�นเป�นการอนุมัติรายการที่เป�นไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑ�ที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นหร�อคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาอนุมัติไว�

 โดยคณะกรรมการบร�ษัทจะทำความเข�าใจขอบเขตหน�าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบร�ษัท
ให�แก�กรรมการผู�จัดการใหญ� และฝ�ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป�นลายลักษณ�อักษร อย�างไรก็ดี การมอบหมาย
ดังกล�าวมิได�เป�นการปลดเปลื้องหน�าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต�องติดตามดูแล 17



ฝ�ายจัดการให�ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมาย ท้ังน้ี ขอบเขตหน�าท่ีของคณะกรรมการ กรรมการผู�จัดการใหญ�
และฝ�ายจัดการอาจพ�จารณาแบ�งออกเป�น ดังนี้

เร�่องที่ควรดูแลให�มีการดำเนินการ 

 หมายถึง เร�อ่งท่ีคณะกรรมการเป�นผู�รับผิดชอบหลักให�มีในการดำเนินการอย�างเหมาะสม ท้ังน้ี คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให�ฝ�ายจัดการเป�นผู�เสนอเร�่องเพ�่อพ�จารณาได� ซึ่งได�แก�เร�่องดังต�อไปนี้
 ก. การกำหนดวัตถุประสงค� เป�าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
 ข. การสร�างวัฒนธรรมองค�กรที่ยึดมั่นในจร�ยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป�นต�นแบบ
 ค. การดูแลโครงสร�าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให�เหมาะสมต�อการบรรลุวัตถุประสงค� และ
เป�าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย�างมีประสิทธิภาพ

 เร�่องที่ดำเนินการร�วมกับฝ�ายจัดการ

 หมายถึง เร�อ่งท่ีคณะกรรมการ กรรมการผู�จัดการใหญ� และฝ�ายจัดการจะพ�จารณาร�วมกันโดยฝ�ายจัดการ
เสนอให�คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลให�นโยบายภาพรวมสอดคล�องกับวัตถุประสงค�
และเป�าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมท้ัง มอบหมายให�ฝ�ายจัดการ ไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม
และให�ฝ�ายจัดการรายงานให�คณะกรรมการทราบเป�นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได�แก�เร�่องดังต�อไปนี้
 ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ� เป�าหมาย แผนธุรกิจประจำป� 
 ข. การดูแลความเหมาะสมเพ�ยงพอของระบบบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ�ายจัดการ 
 ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช�น นโยบายและแผนการบร�หาร
จัดการบุคคล และนโยบายด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
 ฉ. การดูแลให�การเป�ดเผยข�อมูลทางการเง�นให�มีความน�าเช่ือถือ และให�มีการเป�ดเผยข�อมูลท่ีไม�ใช�ทางการเง�น
อย�างเพ�ยงพอและเหมาะสม

 เร�่องที่คณะกรรมการไม�ควรดำเนินการ 

 หมายถึง เร�่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให�กรรมการผู�จัดการใหญ� และ
ฝ�ายจัดการเป�นผู�รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได�แก�เร�่องดังต�อไปนี้
 ก. การจัดการ (execution) ให�เป�นไปตามกลยุทธ� นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล�ว ทั้งนี้
คณะกรรมการควรปล�อยให�ฝ�ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ�างการรับบุคลากร
เข�าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายท่ีกำหนดไว�และติดตามดูแลผล โดยไม�แทรกแซงการตัดสินใจ เว�นแต�มีเหตุจำเป�น
 ข. เร�่องที่ข�อกำหนดห�ามไว� เช�น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส�วนได�เสีย เป�นต�น

 นอกจากน้ี ในการกำหนดกลยุทธ�และแผนงานประจำป� คณะกรรมการจะดูแลให�มีการว�เคราะห�สภาพแวดล�อม
ป�จจัยและความเส่ียงต�างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสียท่ีเก่ียวข�องตลอดสาย value chain รวมท้ังป�จจัยต�างๆ
ท่ีอาจมีผลต�อการบรรลุเป�าหมายหลักของบร�ษัท โดยมีกลไกท่ีทำให�เข�าใจความต�องการของผู�มีส�วนได�เสียอย�างแท�จร�ง

ขอบเขตอำนาจหน�าที่ของประธานกรรมการ

 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศร�ตรัง คร้ังท่ี 6 / 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ได�มีมติอนุมัติ
ขอบเขตอำนาจหน�าที่ของประธานกรรมการ ดังต�อไปนี้ 

 1. กำกับ ติดตาม และดูแลให�มั่นใจได�ว�า การปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค� และเป�าหมายหลักขององค�กร

 2. ดูแลให�มั่นใจว�า กรรมการทุกคนมีส�วนร�วมในการส�งเสร�มให�เกิดวัฒนธรรมองค�กรที่มีจร�ยธรรม และการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหาร�อร�วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการท่ีดูแลให�เร�อ่งสำคัญ
ได�ถูกบรรจ�เป�นวาระการประชุม
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 4. จัดสรรเวลาไว�อย�างเพ�ยงพอที่ฝ�ายจัดการจะเสนอเร�่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญ
กันอย�างรอบคอบโดยทั่วกัน การส�งเสร�มให�กรรมการมีการใช�ดุลยพ�นิจที่รอบคอบ ให�ความเห็นได�อย�างอิสระ

 5. เสร�มสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างกรรมการที่เป�นผู�บร�หาร และกรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หาร และระหว�าง
คณะกรรมการและฝ�ายจัดการ

 6. เป�นผู�ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2
ฝ�ายเท�ากัน 

 นอกจากนี้ เพ�่อเป�นการส�งเสร�มการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถ�วงดุลอำนาจระหว�างคณะกรรมการ และ
ฝ�ายจัดการ คณะกรรมการบร�ษัทเห็นควรให�กรรมการอิสระ 1 ท�าน ร�วมพ�จารณากำหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการในแต�ละครั้งด�วย

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

 คณะกรรมการบร�ษัท ได�กำหนดนโยบายเก่ียวกับการป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�บนหลักการท่ีว�า
การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต�องทำเพ�่อผลประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทฯ เท�านั้น และควร
หลีกเล่ียงการกระทำท่ีก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� โดยกำหนดให�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องหร�อมีส�วนได�เสีย
กับรายการท่ีพ�จารณา ต�องแจ�งให�บร�ษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ�หร�อการมีส�วนได�เสียของตนในรายการดังกล�าว
และต�องไม�เข�าร�วมการพ�จารณาตัดสินใจ รวมถึงไม�มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

องค�ประกอบ และการแต�งตั้งคณะกรรมการบร�ษัท

 องค�ประกอบ และการแต�งต้ัง ถอดถอน หร�อพ�นจากตำแหน�งกรรมการบร�ษัทน้ัน จะมีกำหนดไว�ในข�อบังคับ
และคู�มือบร�ษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได�ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบร�ษัท จะพ�งมีจำนวนเท�าใดให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นเป�นผู�กำหนด แต�ต�องไม�น�อยกว�าห�าคน และ
กรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต�องมีถิ�นที่อยู�ในราชอาณาจักร

 2. คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วยกรรมการที่เป�นอิสระ ( Independence Director ) อย�างน�อย 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนอย�างน�อย 3 ท�าน

 3. ที่ประชุมผู�ถือหุ�นเป�นผู�เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ� และว�ธีการดังต�อไปนี้

 (1) ผู�ถือหุ�นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�ากับหนึ่งหุ�นต�อหนึ่งเสียง

 (2) ผู�ถือหุ�นแต�ละคนต�องใช�คะแนนเสียงที่มีอยู�ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหร�อหลายคนเป�น
 กรรมการก็ได� แต�จะแบ�งคะแนนเสียงให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพ�ยงใดไม�ได�

 (3) บุคคลซึ่งได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป�นผู�ได�รับการเลือกตั้งเป�นกรรมการเท�าจำนวน
 กรรมการท่ีจะพ�งมีหร�อจะพ�งเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมา
 มีคะแนนเสียงเท�ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพ�งมีหร�อพ�งจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให�ผู�เป�นประธานเป�น
 ผู�ออกเสียงชี้ขาด

 4. ในการประชุมสามัญประจำป�ทุกครั้งให�กรรมการออกจากตำแหน�ง 1 ใน 3 เป�นอัตรา ถ�าจำนวนกรรมการ
ที่จะแบ�งออกให�ตรงตามสัดส�วนไม�ได� ก็ให�ออกในจำนวนใกล�ที่สุดกับส�วน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการที่จะต�อง
ออกจากตำแหน�งในป�แรก และป�ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบร�ษัทฯ น้ัน ให�จับฉลากกันว�าผู�ใดจะออก ส�วนป�หลังๆ
ต�อไปให�กรรมการคนที่อยู�ในตำแหน�งนานที่สุดนั้นเป�นผู�ออกจากตำแหน�ง

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน�งให�ยื่นใบลาออกต�อบร�ษัทฯ การลาออกมีผลนับแต�วันที่ใบลาออกไป
ถึงบร�ษัทฯ

 6. ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอาจลงมติให�กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได�ด�วย
คะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจำนวนผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ�นนับรวมกันแล�ว
ได�ไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ�นที่ถือโดยผู�ถือหุ�นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
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 บร�ษัทฯ แต�งต้ังคณะกรรมการโดยคำนึงถึงประเภท และขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ�มบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ
มุ�งหวังให�การพ�จารณาเร�่องต�างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ บนพ�้นฐานของความ
หลากหลายของคณะกรรมการ ( Board Diversity ) ท้ังด�านความรู� ทักษะ ประสบการณ� อายุ และเพศของกรรมการ
อันนำมาสู�การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล ด�วยเหตุนี้ กรรมการของบร�ษัทจ�งเป�นผู�ที่มีประสบการณ�อย�างมากใน
ด�านการบัญชี การเง�น การบร�หารธุรกิจ การวางแผน และกลยุทธ� การตลาด กฎหมาย และอ�ตสาหกรรมยาง
เพ�่อให�ได�มาซึ่งคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

 กรรมการอิสระของบร�ษัทฯ เป�นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ�วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และประกาศตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยที่เกี่ยวข�อง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหน่ึงของจำนวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม 
ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ที่เกี่ยวข�องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด�วย

 2. ไม�เป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ�กับ (ก) บร�ษัทฯ (ข) บร�ษัทโฮลดิ�งของบร�ษัทฯ บร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ หร�อ
บร�ษัทย�อยของบร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ (ค) บุคคลท่ีมีส�วนได�เสียท่ีถือหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียง คิดเป�นสัดส�วนไม�น�อย
กว�าร�อยละ 10 ของหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัทฯ ( “ผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�าร�อยละ 10” ) และ/หร�อ (ง)
พนักงานของ บร�ษัทฯ ที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย�างอิสระของกรรมการเพ�่อประโยชน�สูงสุดทางธุรกิจ
ของบร�ษัทฯ

 3. ไม�เป�นบุคคลท่ีมีสมาชิกในครอบครัว ( ซ่ึงได�แก� คู�สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู�สมรส และบิดา มารดา )
ถือหุ�นไม�ต่ำกว�าร�อยละสิบท้ังในป�ป�จจ�บัน และรอบป�บัญชีท่ีผ�านมา หร�อเป�นหุ�นส�วน ( ถือหุ�นเท�ากับหร�อมากกว�า
ร�อยละ 10 ) กรรมการ หร�อผู�บร�หารในองค�กรหร�อบร�ษัทย�อยขององค�กรใดก็ตามท่ี บร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทย�อยของ
บร�ษัทฯ เคยให� /  ได�รับบร�การ ( รวมถึงการสอบบัญชี การบร�การด�านธนาคาร การเป�นท่ีปร�กษา และการบร�การ
ด�านกฎหมาย ) หร�อจ�ายเง�นหร�อทำธุรกรรมด�วยอย�างมีนัยสำคัญ ทั้งในป�ป�จจ�บันและรอบป�บัญชีที่ผ�านมา

 4. ไม�มีส�วนเก่ียวข�องโดยตรงกับผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ ซ่ึงถือหุ�นเกินกว�าร�อยละสิบท้ังในป�ป�จจ�บันและรอบป�บัญชี
ท่ีผ�านมา

 5. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ได�เง�นเดือนประจำ หร�อ
ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ�
หร�อของผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสามป�ก�อน
ได�รับการแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป�น
ข�าราชการ หร�อที่ปร�กษาของส�วนราชการซึ่งเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ

 6. ไม�เป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป�น บิดา
มารดา คู�สมรส พ�่น�อง และบุตร รวมทั้งคู�สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มี
อำนาจควบคุม หร�อบุคคลที่จะได�รับการเสนอให�เป�นกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ
หร�อบร�ษัทย�อย

 7. ไม�เป�นบุคคลท่ีมีสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงได�แก� คู�สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู�สมรส พ�น่�อง และบิดา
มารดา ทำงานให�กับบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องกับบร�ษัทฯ ในช�วงสามป�ท่ีผ�านมา โดยท่ีค�าตอบแทนท่ีได�รับน้ัน
พ�จารณาโดยคณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

 8. ไม�เป�นกรรมการหร�อมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได�แก� คู�สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู�สมรส พ�่น�อง
และบิดา มารดา ที่เคยได�รับค�าตอบแทนจากการให�บร�การอื่นนอกเหนือจากค�าตอบแทนจากการดำรงตำแหน�ง
กรรมการจาก บร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทที่เกี่ยวข�องอื่นๆ ของบร�ษัทฯ ในช�วงป�ที่ผ�านมาจนกระทั่งป�ป�จจ�บัน

 9. ไม�มีหร�อเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ
ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป�นการขัดขวางการใช�ว�จารณญาณอย�างอิสระของตน รวมทั้ง 20



ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ�
บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะ
ดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ

 10. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�สอบบัญชีของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มี
อำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ และไม�เป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของสำนักงานสอบบัญชี
ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ
สังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการอิสระ

 11. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ให�บร�การทางว�ชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บร�การเป�นท่ีปร�กษากฎหมายหร�อท่ีปร�กษา
ทางการเง�น ซ่ึงได�รับค�าบร�การเกินกว�าสองล�านบาทต�อป�จากบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�น
รายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ และไม�เป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของผู�ให�
บร�การทางว�ชาชีพนั้นด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนได�รับแต�งตั้ง
เป�นกรรมการอิสระ

 12. ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับการแต�งตั้งข�้นเพ�่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบร�ษัทฯ ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ
ผู�ถือหุ�นซึ่งเป�นผู�ที่เกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�หร�อไม�เป�นกรรมการซึ่งเป�นผู�ที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับผู�ถือหุ�น
ไม�น�อยกว�า ร�อยละ 10 ทั้งในป�ป�จจ�บัน และรอบป�บัญชีที่ผ�านมา โดยกรรมการที่มีส�วนเกี่ยวข�องโดยตรงกับ
ผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ให�หมายรวมถึงกรรมการที่คุ�นเคยกับผู�ถือหุ�นดังกล�าวในระดับที่สามารถดำเนิน
กิจการองค�กรตามทิศทาง หร�อคำส่ังในนามของผู�ถือหุ�นท่ีมีนัยดังกล�าวไม�ว�าจะอย�างเป�นทางการ หร�อไม�เป�นทางการ

 13. ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกัน และเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทย�อย
หร�อไม�เป�นหุ�นส�วนที่มีนัยในห�างหุ�นส�วน หร�อเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษา
ที่รับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุ�นเกินร�อยละหนึ่งของจำนวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทย�อย

 14. ไม�มีลักษณะอื่นใดที่ทำให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบร�ษัทฯ

 โดยบร�ษัทฯ ได�กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว�เข�มกว�าข�อกำหนดท่ีกำหนดไว�ในประกาคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให� นายเกร�ยง ยรรยงดิลก นายสมัชชา โพธิ์ถาวร
ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการอิสระให�กับบร�ษัทฯ ต�อไปแม�ว�าจะได�รับการแต�งต้ังมาเป�นเวลามากกว�า 9 ป� เน่ืองจาก
ทั้งสองท�านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ�วนตามที่กำหนดไว�ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
รวมทั้งไม�มีคุณสมบัติหร�อเหตุอันใดที่อาจทำให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบร�ษัทฯ และในอดีตท่ีผ�านมา นายเกร�ยง ยรรยงดิลก นายสมัชชา โพธ์ิถาวร ได�ปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะกรรมการอิสระ
ทั้งการเป�นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทนได�เป�นอย�างดี โดยเป�นไปเพ�่อประโยชน� และ
ธรรมาภิบาลที่ดีของบร�ษัทฯ

 นอกจากนี้ เพ�่อให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบร�ษัท ได�กำหนดนโยบายการ
กำหนดจำนวนบร�ษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบร�ษัทจะไปดำรงตำแหน�งกรรมการเพ�อ่ให�การปฏิบัติหน�าท่ีในตำแหน�ง
กรรมการเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  โดยกำหนดให�กรรมการบร�ษัทดำรงตำแหน�งในบร�ษัทจดทะเบียนรวมไม�เกิน
5 บร�ษัท

การประชุมคณะกรรมการ

 ตามข�อบังคับของบร�ษัทฯ กำหนดให�คณะกรรมการต�องมีการประชุมอย�างน�อย 3 เดือนต�อคร้ัง โดยบร�ษัทฯ
ได�จัดทำตารางการประชุมล�วงหน�าตลอดท้ังป� และแจ�งให�กรรมการทุกท�านรับทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกป�
และอาจมีการประชุมพ�เศษเพ��มเติมตามความจำเป�น เพ�่อให�คณะกรรมการติดตามการผลดำเนินงาน และให�
ความเห็นในเร�่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน ว�สัยทัศน�  พันธกิจ กลยุทธ� นโยบายสำคัญ ความเสี่ยง และเร�่องอื่นๆ
ที่มีผลกระทบต�อการสร�างคุณค�าให�แก�กิจการอย�างยั่งยืน และมีการจัดส�งหนังสือเชิญประชุมให�แก�กรรมการ

21



เพ�่อพ�จารณาก�อนการประชุมล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 วัน ก�อนวันประชุม เว�นแต�ในกรณีจำเป�นร�บด�วนเพ�่อรักษา
สิทธิหร�อประโยชน�ของบร�ษัทฯ ซ่ึงในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน มีการจัดเตร�ยม
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ�วนเพ�ยงพอ โดยจัดส�งให�กับคณะกรรมการล�วงหน�า เพ�่อให�คณะกรรมการ
ได�มีเวลาศึกษาข�อมูลอย�างเพ�ยงพอก�อนเข�าร�วมประชุม และให�กรรมการแต�ละคนเข�าร�วมประชุมไม�น�อยกว�า
สามในส่ีของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทท้ังหมดท่ีได�จัดให�มีข�น้ในรอบป� เว�นแต�ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป�น
โดยในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทน้ัน กรรมการทุกท�านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได�อย�างเป�ดเผย
ทั้งนี้ บร�ษัทกำหนดให�มีองค�ประชุมขั้นต่ำในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมว�าจะต�องมีกรรมการอยู�
ไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท อาจมีการเชิญ
ผู�บร�หารระดับสูงเข�าร�วมประชุม เพ�่อให�สารสนเทศรายละเอียดเพ��มเติมในฐานะที่เกี่ยวข�องโดยตรง

 บร�ษัทฯ มีความมุ�งมั่นที่จะให�คณะกรรมการบร�ษัท ได�รับข�อมูลที่เพ�ยงพอ ครบถ�วน ต�อเนื่อง และทันเวลา
ก�อนการประชุมทุกคร้ัง ผู�บร�หารได�ให�ข�อมูลตามท่ีได�รับการร�องขอจากคณะกรรมการอย�างทันท�วงที และรายงาน
ให�คณะกรรมการทราบถึงเหตุการณ� และรายการต�างๆ ที่มีความสำคัญที่เกิดข�้น โดยคณะกรรมการสามารถ
เข�าถึงผู�บร�หารระดับสูง และเลขานุการบร�ษัทได�โดยตรงอย�างเป�นอิสระตลอดเวลา

 กรรมการอาจปฏิบัติหน�าที่เป�นกลุ�มหร�อเป�นรายบุคคล และเมื่อมีความจำเป�นจะให�บร�ษัทฯ แต�งตั้งผู�ที่มี
ความเช่ียวชาญท่ีเป�นบุคคลภายนอกมาให�คำแนะนำ โดยเลขานุการบร�ษัทฯ มีหน�าท่ีให�คำปร�กษาแก�คณะกรรมการ
ในเร�่องที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต�างๆ

เลขานุการบร�ษัท

 คณะกรรมการบร�ษัท ได�มีมติแต�งตั้งให�นางพัชร�นทร� อนุวงศ�วัฒนชัย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สำเร็จ
การศึกษาทางด�านบัญชี และได�รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานด�านเลขานุการบร�ษัท และ
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง มีทักษะ ความรู� ความเข�าใจในธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ�ต�างๆ เป�น
เลขานุการบร�ษัท โดยมีหน�าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว�ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย� รวมทั้ง
ให�คำแนะนำด�านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ต�างๆ ( Compliance ) ท่ีคณะกรรมการบร�ษัทจะต�องทราบ และปฏิบัติ
หน�าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษัท รวมทั้งประสานให�มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
บร�ษัท โดยเลขานุการบร�ษัทจะต�องเข�าร�วม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการท้ังหมด และทำให�แน�ใจว�า
กระบวนการของคณะกรรมการได�รับการปฏิบัติตาม ท้ังน้ี การแต�งต้ัง และถอดถอนเลขานุการบร�ษัทจะต�องได�รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการชุดย�อย
 เพ�่อให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบร�ษัท ได�แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อย
5 คณะ ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพ�จารณา
ค�าตอบแทน และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เพ�่อพ�จารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป�นการ
เฉพาะเร�่องให�เป�นไปอย�างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร�างของคณะกรรมการชุดย�อย มีดังต�อไปนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท�าน และมีคุณสมบัติครบถ�วน
ตามนิยามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

 คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ 2 ใน 3 ท�าน เป�นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู�และประสบการณ�ด�าน
บัญชี และการเง�นเพ�ยงพอในการสอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเง�นของบร�ษัทฯ โดยมีผู�จัดการส�วนงาน
ตรวจสอบภายใน ทำหน�าที่เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

 1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหนึ่งของจำนวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย
บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ ให�นับรวมการถือหุ�นของกรรมการ
ตรวจสอบรายนั้นๆ ด�วย 22



2. เป�นกรรมการที่ไม�มีส�วนร�วมในการบร�หารงานในบร�ษัทฯ บร�ษัทในเคร�อ บร�ษัทร�วม บร�ษัทที่เกี่ยวข�อง หร�อ
ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ 

 3. เป�นกรรมการที่ไม�เป�นลูกจ�าง พนักงาน หร�อที่ปร�กษาที่ได�รับเง�นเดือนประจำจากบร�ษัท บร�ษัทในเคร�อ
บร�ษัทร�วม บร�ษัทท่ีเก่ียวข�อง หร�อผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัท เช�น กรรมการผู�จัดการ (Chief Executive Officer)
ของบร�ษัท ไม�สามารถเป�นกรรมการตรวจสอบได�เนื่องจากกรรมการผู�จัดการเป�นผู�รับผิดชอบโดยตรงต�อการ
บร�หาร เป�นต�น

 4. เป�นกรรมการที่ไม�มีผลประโยชน�หร�อส�วนได�เสียไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อมทั้งในด�านการเง�น และการ
บร�หารงานของบร�ษัท บร�ษัทในเคร�อ บร�ษัทร�วม หร�อผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ และเป�นกรรมการที่ไม�มี
ผลประโยชน�หร�อส�วนได�เสียในลักษณะข�างต�นมาก�อนในระยะเวลา 1 ป� ก�อนได�รับการแต�งตั้งเป�นกรรมการ
ตรวจสอบ เว�นแต�คณะกรรมการบร�ษัทได�พ�จารณาอย�างรอบคอบแล�วเห็นว�า การเคยมีผลประโยชน�หร�อ
ส�วนได�เสียนั้นจะไม�มีผลกระทบต�อการปฏิบัติหน�าที่และการให�ความเห็นที่เป�นอิสระ

 5. เป�นกรรมการที่ไม�ใช�เป�นผู�ที่เกี่ยวข�องหร�อญาติสนิทของผู�บร�หารหร�อผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ

 6. เป�นกรรมการท่ีไม�ได�รับการแต�งต้ังข�น้เป�นตัวแทนเพ�อ่รักษาผลประโยชน�ของกรรมการบร�ษัทผู�ถือหุ�นรายใหญ�
หร�อผู�ถือหุ�นซึ่งเป�นผู�ที่เกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ

 7. สามารถปฏิบัติหน�าที่ แสดงความเห็นหร�อรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน�าที่ที่ได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบร�ษัท โดยไม�อยู�ภายใต�การควบคุมของผู�บร�หารหร�อผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ รวมทั้งผู�ที่
เกี่ยวข�องหร�อญาติสนิทของบุคคลดังกล�าว

ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. ช�วยคณะกรรมการในการสอบทานดูแลด�านการเง�นและการบัญชี (รวมถึงการสอบทานให� บร�ษัทฯ มีการ
รายงานทางการเง�นอย�างถูกต�องและเพ�ยงพอ และสอบทานงบการเง�นรวมของบร�ษัทฯ เพ�อ่ให�ม่ันใจว�างบการเง�น
ดังกล�าวถูกต�องและเพ�ยงพอ)

 2. สอบทานให�บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพ�จารณาความเป�นอิสระของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�
ความเห็นชอบในการพ�จารณาแต�งต้ัง โยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายในหร�อหน�วยงานอ่ืนใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให�บร�ษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบร�ษัทฯ

 4. พ�จารณาคัดเลือก เสนอแต�งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระเพ�่อทำหน�าที่เป�นผู�สอบบัญชีของบร�ษัทฯ และ
เสนอค�าตอบแทนของบุคคลดังกล�าว รวมทั้งเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชี โดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุม
ด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง

 5. พ�จารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการกับบุคคลที่มีส�วนได�เสีย หร�อรายการที่อาจมีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ให�เป�นไปตามกฎหมาย และข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�ฯ ท้ังน้ี เพ�อ่ให�ม่ันใจว�ารายการดังกล�าว
สมเหตุสมผลและเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบร�ษัทฯ 

 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจำป�ของบร�ษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล�าวต�องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต�องประกอบด�วยข�อมูลอย�างน�อย ดังต�อไปนี้

 (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นที่เชื่อถือได�ของรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ

 (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายในของบร�ษัทฯ

 (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของ
 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�สิงคโปร� หร�อกฎหมายที่เกี่ยวข�อง
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 (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี

 (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�

 (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข�าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน

 (7) ความเห็นหร�อข�อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตร
 ( Charter )

 (8) รายการอื่นที่เห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต�ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบที่
 ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท

 7. ดำเนินการตรวจสอบภายใน และพ�จารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สำคัญ และ/หร�อหาร�อกับผู�สอบบัญชี
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล�าว และรายงานผลการตรวจสอบให�คณะกรรมการบร�ษัททราบในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว�าจะมีการกระทำผิดหร�อทุจร�ต หร�อมีการฝ�าฝ�นกฎหมายหร�อระเบียบของประเทศไทยและ
สิงคโปร� หร�อระเบียบของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หร�อระเบียบอ่ืน ซ่ึงการกระทำผิดหร�อการทุจร�ตหร�อ
การฝ�าฝ�นดังกล�าวมีผลหร�อน�าจะมีผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อผลการดำเนินงานหร�อสถานะทางการเง�น
ของบร�ษัทฯ

 8. สอบทานแผนการตรวจสอบ (Audit Plans) ขอบเขตการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบที่รวบรวมโดย
ผู�สอบบัญชีภายในและภายนอก

 9. สอบทานความร�วมมือที่เจ�าหน�าที่ของบร�ษัทฯ ให�แก�ผู�สอบบัญชี

 10. สอบทานนโยบายบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ (รวมถึงนโยบายป�องกันความเสี่ยง) และดูภาพรวมของ
กระบวนการ และการดำเนินการในการบร�หารความเสี่ยงเพ�่อที่จะได�ลด และบร�หารความเสี่ยงให�อยู�ในขอบเขต
ที่รับได�ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด

 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบร�ษัทฯ มอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร

ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู�จัดการ

 1. มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซ่ึงมีผลผูกพันบร�ษัทฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของ บมจ. ศร�ตรัง
ในวงเง�นไม�เกิน 200,000,000 บาท ( สองร�อยล�านบาท )

 2. มีอำนาจในการออก แก�ไข เพ��มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำส่ัง และข�อบังคับเก่ียวกับการทำงานของ บมจ. ศร�ตรัง
เช�น การบรรจ� แต�งตั้ง ถอดถอน และว�นัยพนักงานและลูกจ�าง การกำหนดเง�นเดือนและเง�นอื่นๆ รวมตลอดถึง
การสงเคราะห�และสวัสดิการต�างๆ

 3. มีอำนาจกำหนดอัตราเง�นเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค�าใช�จ�ายและสิ�งอำนวยความสะดวกของ
ผู�จัดการฝ�ายหร�อเทียบเท�าข�้นไป เพ�่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�หาร

 4. มีหน�าท่ีดำเนินการควบคุมดูแลกิจการท้ังปวงของ บมจ. ศร�ตรัง ให�เป�นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ
บมจ. ศร�ตรัง

 5. มีหน�าที่นำเสนอเร�่องที่สำคัญต�อคณะกรรมการ บมจ. ศร�ตรัง หร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น เพ�่อพ�จารณาอนุมัติ
เห็นชอบ หร�อเพ�่อการอื่นใดตามความเหมาะสม

 6. มีหน�าที่ศึกษาความเป�นไปได�สำหรับโครงการใหม�ๆ และมีอำนาจพ�จารณาอนุมัติโครงการต�างๆ ตามที่
ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศร�ตรัง หร�อคณะกรรมการบร�หาร

 7. ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศร�ตรัง และ / หร�อ คณะกรรมการบร�หาร
เป�นครั้งคราว
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 อย�างไรก็ดี กรรมการผู�จัดการและผู�ที่ได�รับมอบอำนาจจากกรรมการผู�จัดการไม�มีอำนาจในการที่จะ
อนุมัติเร�่องหร�อรายการที่ตนเองหร�อบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง มีส�วนได�ส�วนเสีย หร�ออาจมีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ในลักษณะอ่ืนใด จะเข�าทำกับ บมจ. ศร�ตรัง หร�อบร�ษัทย�อยของ บมจ. ศร�ตรัง ตามนิยามในประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หร�อ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ขอบเขตอำนาจหน�าที่ของคณะกรรมการบร�หาร

 บมจ. ศร�ตรัง ได�มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าที่ของกรรมการบร�หาร ดังนี้

 1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของ บมจ. ศร�ตรัง ให�เป�นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของ
บมจ. ศร�ตรังกำหนด

 2. มีอำนาจแต�งตั้ง คณะบร�หารงานต�างๆ เพ�่อประโยชน�และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร�งใส

 3. ให�กรรมการสองคนของคณะกรรมการบร�หารลงนามร�วมกัน พร�อมประทับตราบร�ษัทฯ มีอำนาจมอบอำนาจ
ช�วงในหนังสือมอบอำนาจของ บมจ. ศร�ตรัง เพ�่อให�ผู�รับมอบอำนาจช�วงสามารถดำเนินการอันเป�นประโยชน�
เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต�างๆ ในนาม บมจ. ศร�ตรัง ได�อย�างเป�นทางการ

 4. มีอำนาจพ�จารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให�เหมาะสมกับสถานการณ� ประเพณีปฏิบัติและสอดคล�อง
กับกฎหมายที่บังคับใช�อยู�

 5. มีอำนาจการอนุมัติวงเง�นที่เป�นธุรกรรมทางการค�าปกติหร�อธุรกรรมที่เป�นพันธะผูกพันต�อ บมจ. ศร�ตรัง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หารนั้น จะต�องไม�มีลักษณะ
เป�นการอนุมัติการเข�าทำรายการท่ีทำให�คณะกรรมการบร�หาร หร�อผู�รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบร�หาร
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหร�อบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง มีส�วนได�เสีย หร�ออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�
อ่ืนใดกับ บมจ. ศร�ตรัง หร�อบร�ษัทย�อย ( ตามท่ีนิยามไว�ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หร�อประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล�าวจะต�องเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หร�อ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�น แล�วแต�กรณี เพ�่อพ�จารณาอนุมัติรายการดังกล�าวตามที่ข�อบังคับของ บมจ. ศร�ตรัง หร�อ
บร�ษัทย�อย หร�อกฎหมายที่เกี่ยวข�องกำหนด

คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

 1. สอบทาน และประเมินคุณสมบัติของผู�ที่ได�รับการเสนอชื่อให�เป�นกรรมการ ( รวมถึงกรรมการบร�หาร )
ก�อนทำการเสนอแนะต�อคณะกรรมการบร�ษัท

 2. สอบทาน และเสนอแนะต�อคณะกรรมการบร�ษัท ในการเสนอให�แต�งต้ังกรรมการเข�าใหม� หร�อแต�งต้ังกรรมการ
ที่ออกตามวาระกลับเข�าดำรงตำแหน�งต�อไป โดยคำนึงถึงผลงานและการปฏิบัติงานของกรรมการท�านนั้น

 3. พ�จารณาว�ากรรมการแต�ละท�านมีความเป�นอิสระหร�อไม�เป�นประจำทุกป� 

 4. พ�จารณาว�ากรรมการแต�ละท�านสามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างเหมาะสมในฐานะกรรมการหร�อไม�
 ในการปฏิบัติหน�าที่ดังกล�าวข�างต�น คณะกรรมการสรรหาจะพ�จารณาป�จจัยต�างๆ ดังต�อไปนี้
 • ความเป�นอิสระทางความคิด
 • ความสามารถของแต�ละบุคคล และพ�จารณาว�าความสามารถดังกล�าวตรงกับความต�องการของบร�ษัทฯ
 และเป�นส�วนเติมเต็มให�กับกรรมการท�านอื่นอย�างไร
 • ประสบการณ�และภาพรวมของผลงานที่ผ�านมาในฐานะกรรมการในบร�ษัทอื่น
 • การให�เวลา และความมุมานะในการปฏิบัติหน�าที่ในฐานะกรรมการ

คณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน 

 ให�คำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ�ในการกำหนดค�าตอบแทนของกรรมการ และเจ�าหน�าท่ีบร�หาร 25



รวมท้ังเสนอแนะค�าตอบแทนพ�เศษให�แก�กรรมการแต�ละราย และกรรมการผู�จัดการ และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดตามท่ี
ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 

 1. พ�จารณานโยบายการบร�หารความเส่ียงให�สอดคล�องกับ กลยุทธ� และเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเป�นประจำ
อย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง เพ�อ่ให�ม่ันใจว�านโยบายการบร�หารความเส่ียงดังกล�าว สอดคล�อง และเหมาะสมกับสภาพ
การดำเนินธุรกิจในป�จจ�บัน 

 2. สอบทาน และแก�ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เพ�่อให�สอดคล�องกับสถานการณ� และ
สภาพแวดล�อม โดยเสนอคณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�พ�จารณาอนุมัติ 

 (3) ประธานกรรมการ และผู�บร�หารสูงสุด

 นายไวยว�ฒิ สินเจร�ญกุล ดำรงตำแหน�งประธานกรรมการ และกรรมการผู�จัดการของบร�ษัทฯ โดยคณะกรรมการ
เชื่อว�านายไวยว�ฒิ สินเจร�ญกุล ควรเป�นผู�นำของกลุ�มบร�ษัทฯ ต�อไปโดยดำรงตำแหน�งเป�นประธานกรรมการ
และกรรมการผู�จัดการ ท้ังน้ี นายไวยว�ฒิ สินเจร�ญกุล บร�หารกิจการของกลุ�มบร�ษัทฯ  ( day-to-day operations )
ในฐานะกรรมการผู�จัดการ และมีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางกลยุทธ� และการเจร�ญเติบโตของกลุ�มบร�ษัทฯ
นอกจากน้ี นายไวยว�ฒิ สินเจร�ญกุล ในฐานะประธานกรรมการสามารถทำให�แน�ใจได�ว�าการประชุมคณะกรรมการ
จะจัดทุกคร้ังเม่ือมีความจำเป�น และวาระในการประชุมจะได�รับการหาร�อกับกรรมการท�านอ่ืนรวมท้ังยังทำให�แน�ใจ
ได�ว�ากรรมการทุกท�านจะได�รับข�อมูลที่ครบถ�วน ถูกต�อง และได�รับภายในเวลาที่เหมาะสมเป�นประจำ

 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ และมีการตัดสินใจที่เป�นอิสระเนื่องจากป�จจัยต�างๆ ดังต�อไปนี้
 • คณะกรรมการมีความเห็นว�า บร�ษัทฯ มีการป�องกัน และตรวจสอบท่ีเพ�ยงพอท่ีให�ความแน�ใจได�ว�าผู�บร�หาร
 มีความรับผิดต�อคณะกรรมการโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพ�จารณา
 ค�าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบยังดำรงตำแหน�งโดยกรรมการอิสระ
 • กรรมการอิสระทุกท�านมีส�วนร�วมในการประชุมคณะกรรมการอย�างสม่ำเสมอ โดยมีการสอบถาม
 ข�อสมมุติฐานและข�อเสนอของผู�บร�หารในทุกเร�่องที่มีผลกระทบต�อธุรกรรมและธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ
 • การแต�งต้ังนายเกร�ยง ยรรยงดิลก เป�นกรรมการอิสระ ( Lead Independent Director ) เพ�อ่เป�นช�องทาง
 ให�ผู�ถือหุ�นสามารถติดต�อได�เพ�อ่ตอบข�อสงสัยต�างๆ ท่ีมีท่ีไม�สามารถสอบถามผ�านทางประธานกรรมการ
 หร�อกรรมการผู�จัดการ หร�อเป�นกรณีท่ีไม�เหมาะสมท่ีจะสอบถามผ�านช�องทางดังกล�าว นอกจากน้ีกรรมการ
 อิสระ ( Lead Independent Director ) ยังเป�นช�องทางหลักในการประสานงานระหว�างกรรมการอิสระ
 และประธานกรรมการในเร�่องที่มีความอ�อนไหว ( Sensitive Issues )

(4) ค�าตอบแทน

 คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบายค�าตอบแทนกรรมการไว�อย�างชัดเจน และโปร�งใส โดยมีคณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการค�าตอบแทนเป�นผู�พ�จารณากำหนดนโยบายค�าตอบแทน

 • นโยบาย และหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�ษัท

 คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงกำหนดเป�นค�าตอบแทน
 รายป�แก�ประธานกรรมการ กรรมการบร�หาร กรรมการไม�บร�หาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
 ตรวจสอบ และไม�มีค�าเบี้ยประชุมเพ��มเติม โดยคณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทนเป�นผู�เสนอแนวทาง และ
 หลักเกณฑ�ในการกำหนดค�าตอบแทนของกรรรมการ และเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพ�อ่ให�ความเห็นชอบ
 ก�อนเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติ ท้ังน้ี ค�าตอบแทนจะพ�จารณาจากผลประกอบการของบร�ษัทฯ
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปร�ยบเทียบกับบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
 ที่มีมูลค�าตลาดใกล�เคียงกัน ตลอดจนบร�ษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู�ในอ�ตสาหกรรมเดียวกัน เพ�่อให�โครงสร�าง
 และอัตราค�าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความอ�ตสาหะ ความรับผิดชอบ และประสบการณ�ของกรรมการ
 ท่ีจะนำพาบร�ษัทฯ ให�ดำเนินงานตามเป�าหมายท้ังระยะส้ัน และระยะยาว ตลอดจนเป�ดเผยผลตอบแทนดังกล�าว 26



 ไว�ในรายงานประจำป�

 • นโยบาย และหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนผู�บร�หาร

 กรรมการผู�จัดการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบร�ษัท ได�พ�จารณากำหนดหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทน
 ผู�บร�หาร โดยค�าตอบแทนดังกล�าว มีการกำหนดอย�างเหมาะสม ตามโครงสร�างค�าตอบแทนของบร�ษัท และ
 พ�จารณาเปร�ยบเทียบจากข�อมูลการสำรวจการจ�ายค�าตอบแทนจากสถาบัน องค�กร และหน�วยงานที่ได�รับ
 ความน�าเชื่อถือ อัตราเง�นเฟ�อ และกำไรสุทธิของบร�ษัทฯ รวมทั้งพ�จารณาจากผลการปฏิบัติงาน เพ�่อให�
 สอดคล�องกับภาระหน�าที่ความรับผิดชอบที่ได�รับมอบหมายด�วย

 Sri Trang International ตกลงเข�าทำสัญญาจ�างงานกับกรรมการแต�ละคนของบร�ษัทฯ ได�แก� นายไวยว�ฒิ
สินเจร�ญกุล และ นายลี พอล สุเมธ ซึ่งสัญญาจ�างงานดังกล�าวไม�มีการกำหนดระยะเวลาการจ�างงาน

 ทั้งนี้ ตามสัญญาจ�างงาน นายไวยว�ฒิ สินเจร�ญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะได�รับค�าตอบแทน
 ดังต�อไปนี้

 • เง�นเดือน และโบนัสซึ่งจะคิดตามโครงการค�าตอบแทน ( Profit Incentive Scheme ) ( ตามที่ได�นิยามไว�
 ข�างล�างนี้ ) 
 • ค�าใช�จ�ายทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดข�้นหร�อได�จ�ายไปในช�วงระยะเวลาการจ�างงานซึ่งเกี่ยวข�องกับ
 การปฏิบัติหน�าที่ต�อกลุ�มบร�ษัทฯ

โครงการค�าตอบแทน ( Profit Incentive Scheme )

 นายไวยว�ฒิ สินเจร�ญกุล และนายลี พอล สุเมธ ซึ่งเป�นกรรมการของบร�ษัทฯ มีสิทธิที่จะเข�าร�วมโครงการ
ค�าตอบแทนพ�เศษ ( Profit Incentive Scheme ) ในแต�ละรอบป�บัญชีของ Sri Trang International ซ่ึงเป�นบร�ษัท
ย�อยของบร�ษัทฯ 

 ภายใต�โครงการค�าตอบแทนพ�เศษ ( Profit Incentive Scheme ) ในแต�ละรอบป�บัญชี หากคณะกรรมการ
บร�ษัทของ Sri Trang International พ�จารณาแล�วเห็นว�ามีส�วนเกิน ( Surplus ) ภายหลังจากหัก (ก) ร�อยละ 10
ของทุนชำระแล�วของ Sri Trang International หร�อจำนวนเง�นอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัทของ Sri Trang
International จะเห็นควร (ข) ร�อยละ 5 ของกำไรสะสมในต�นป�บัญชีท่ีเก่ียวข�อง และ (ค) ขาดทุนสะสมในต�นป�บัญชี
ที่เกี ่ยวข�องจากกำไรของ Sri Trang International หลังจากหักภาษีแล�ว ( ตามที่กำหนดในงบการเง�นที่
ตรวจสอบแล�ว ) ร�อยละ 20 ของส�วนเกิน ( Surplus ) ดังกล�าวจะถูกจ�ายภายใต�โครงการค�าตอบแทนพ�เศษ
(Profit Incentive Scheme) ( “ค�าตอบแทนพ�เศษ (Profit Incentive)” )

(5) การพัฒนากรรมการ และผู�บร�หาร

 ในกรณีที่มีกรรมการท�านใหม�ที่ได�รับการแต�งตั้ง บร�ษัทฯ จะจัดให�มีการปฐมนิเทศโดยกำหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเตร�ยมความพร�อมในการปฏิบัติหน�าที่กรรมการบร�ษัท เพ�่อให�กรรมการที่เข�ารับตำแหน�งสามารถ
ปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบร�ษัทเป�นผู�ประสานงานในเร�่องต�างๆ เช�น หนังสือรับรอง
บร�ษัท ข�อบังคับบร�ษัท คู�มือกรรมการบร�ษัทจดทะเบียน แบบรายงานข�อมูลประจำป�ของบร�ษัท (56-1) ข�อมูล
ระบบงานที่ใช�งานภายในบร�ษัทฯ รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ�ต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน

 คณะกรรมการได�ส�งเสร�ม และอำนวยความสะดวกให�มีการฝ�กอบรม และให�ความรู�เก่ียวกับการกำกับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการจะได�รับการพัฒนาความรู� จากหน�วยงานกำกับดูแลอย�างสม่ำเสมอ และต�อเนื่อง
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�มีนโยบายสนับสนุนให�กรรมการบร�ษัทฯ และผู�บร�หารระดับสูง อย�างน�อยป�ละ 1 ท�าน
เข�าร�วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่ และเพ��มพ�นความรู�ในการปฏิบัติงาน

 บร�ษัทฯ มีนโยบายให�สิทธิแก�กรรมการในการเข�ารับการอบรมในหัวข�อใดๆ ที่เกี่ยวข�องกับการทำงาน
เพ�อ่ให�การปฏิบัติหน�าท่ีของกรรมการเป�นไปด�วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซ่ือสัตย�สุจร�ต
ต�อองค�กร ( Duty of Loyalty )
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 (6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

 บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงแบบประเมินผลดังกล�าวน้ัน มีความสอดคล�อง
กับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ�งเน�นการนำผลประเมินไปใช�ประโยชน�เพ�อ่การปรับปรุงการปฏิบัติหน�าท่ี
ของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินผลมี 4 แบบ ประกอบด�วย

 1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะ ( ประเมินทั้งคณะ )
 2. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ( ประเมินตนเอง )
 3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย�อยแบบรายคณะ 
 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู�จัดการใหญ� ( CEO )

โดยมีหลักเกณฑ�การประเมินผลคิดเป�นร�อยละจากคะแนนเต็มในแต�ละข�อทั้งหมด ดังนี้

 - มากกว�าหร�อเท�ากับ 90% = ดีเยี่ยม

 - มากกว�าหร�อเท�ากับ 80% = ดีมาก

 - มากกว�าหร�อเท�ากับ 70% = ดี

 - มากกว�าหร�อเท�ากับ 60% = พอใช�

 - ต่ำกว�า 60%                     = ควรปรับปรุง

โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

 ส�วนงานเลขานุการบร�ษัทจัดทำ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติท้ัง 4 รูปแบบให�มีความถูกต�องครบถ�วน
และเป�นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีหน�วยงานกำกับดูแลกำหนด และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพ�อ่ให�คำเสนอแนะ
จากน้ันนำส�งให�กรรมการทำการประเมินผล หลังได�รับผลการประเมินครบแล�ว เลขานุการทำการสรุปผลการประเมิน
ข�อดี และข�อท่ีควรปรับปรุง นำเสนอต�อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย�อย เพ�อ่พ�จารณาและดำเนินการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น

     รายละเอียดหัวข�อในการประเมิน ดังนี้

 1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะ ( ประเมินทั้งคณะ ) ประกอบด�วย 6 หัวข�อ คือ 
 1) โครงสร�าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
     3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน�าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ�กับฝ�ายจัดการ และ
     6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บร�หาร

 2. ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ( ประเมินตนเอง ) ประกอบด�วย 4 หัวข�อ คือ 1) ความรับ
     ผิดชอบต�อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและการปฏิบัติหน�าที่อย�างมีประสิทธิภาพ 2) การ
     ปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเท�าเทียมและเป�นธรรม 3) มีความโปร�งใสในการดำเนินงานที่สามารถ
     ตรวจสอบได�และมีการเป�ดเผยข�อมูล และ 4) การมีจร�ยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

 3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย�อยแบบรายคณะ ประกอบด�วย 3 หัวข�อ คือ 1) โครงสร�าง และ
     คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการชุดย�อย และ 3)บทบาทหน�าท่ี
     และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย�อย

 4. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกรรมการผู�จัดการใหญ� ( CEO ) ประกอบด�วย 10 หัวข�อ คือ
     1)ความเป�นผู�นำ 2) การกำหนดกลยุทธ� 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ� 4) การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเง�น
     5) ความสัมพันธ�กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ�กับภายนอก 7) การบร�หารงานและความสัมพันธ�
     กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำแหน�ง 9) ความรู�ด�านผลิตภัณฑ� และบร�การ และ 10) คุณลักษณะส�วนตัว

 (7) การสรรหากรรมการ

 ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต�องการสรรหา ให�
สอดคล�องกับกลยุทธ�ในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ โดยพ�จารณาจาก Board Skill Matrix ท่ีได�มีการประเมิน
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ประกอบกับการพ�จารณาถึงองค�ประกอบของคณะกรรมการบนพ�น้ฐานของความหลากหลาย ( Board Diversity )
ไม�ว�าจะเป�นความรู� ทักษะ ประสบการณ� อายุ และเพศของกรรมการ ทั้งนี้ จะนำฐานข�อมูลกรรมการ ( Director
Pool ) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส�งเสร�มกรรมการบร�ษัทไทยมาประกอบการพ�จารณาสรรหา เพ�่อให�มั่นใจว�าบุคคล
ท่ีจะเข�ามาเป�นกรรมการ และผู�บร�หารระดับสูงเป�นผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถ ประสบการณ�เหมาะสม และเป�นอิสระ
ก�อนการเสนอชื่อให�คณะกรรมการบร�ษัทหร�อผู�ถือหุ�นพ�จารณาแต�งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทจะพ�จารณา
แต�งต้ังกรรมการท่ีเข�าดำรงตำแหน�งแทนกรรมการท่ีพ�นจากตำแหน�งก�อนครบวาระ สำหรับการแต�งต้ังกรรมการใหม�
และ / หร�อกรรมการที่ครบวาระจะพ�จารณาแต�งตั้งโดยผู�ถือหุ�น
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นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัท
 บร�ษัทฯ มีนโยบายจ�ายเง�นป�นผลประมาณร�อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ท้ังน้ี ต�องไม�เกินกำไรสะสมของบร�ษัทฯ 
ท่ีปรากฏในงบการเง�นเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเง�น ผลการดำเนินงาน กระแสเง�นสดของบร�ษัทฯ
ความสามารถในการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทย�อย และบร�ษัทร�วม รวมท้ังบร�ษัทร�วมทุน ( Joint Venture ) รวมถึง
การคาดการณ�ความจำเป�นของเง�นทุนที่จะรองรับการเติบโตของบร�ษัทในอนาคต สถานการณ�ภาวะเศรษฐกิจ
และผลกระทบจากป�จจัยภายนอก ที่บร�ษัทฯ คาดว�าจะมีผลกระทบต�อการดำเนินงานของบร�ษัทฯ เพ�่อให�การ
ดำเนินงานเป�นไปอย�างมีเสถียรภาพ

นโยบายการใช�ข�อมูลภายใน
 บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) และบร�ษัทย�อยดำเนินธุรกิจด�วยความโปร�งใสและ
ตระหนักถึงความสำคัญในเร�อ่งการใช�ข�อมูลภายใน เพ�อ่ให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ��มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ฯ”) รวมถึงกฎเกณฑ�ต�าง ๆ
ที่เกี่ยวข�องบร�ษัทจ�งได�กำหนดนโยบายการใช�ข�อมูลภายในและว�ธีการดูแลมิให�กรรมการ ผู�บร�หารซึ่งรวมถึง
ผู�ดำรงตำแหน�งระดับบร�หารในสายงานบัญชีหร�อการเง�นท่ีเป�นระดับผู�จัดการฝ�ายข�น้ไปหร�อเทียบเท�า และพนักงาน
ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยนำความลับ และ/หร�อ ข�อมูลภายในของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยซ่ึงยังไม�เป�ดเผยต�อสาธารณชน
ไปใช�เพ�อ่แสวงหาประโยชน�แก�ตนเองหร�อผู�อ่ืน ไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม และไม�ว�าจะได�รับผลตอบแทนหร�อไม�รวม
ทั้งการใช�ข�อมูลดังกล�าวเพ�่อซื้อขายหลักทรัพย�

แนวปฏิบัติ

 1. บร�ษัทจะให�ความรู�แก�กรรมการ และผู�บร�หารของบร�ษัทเกี่ยวกับหน�าที่ที่ต�องจัดทำ และเป�ดเผยรายงาน
การถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย�ของ (ก) ตนเอง (ข) คู�สมรสหร�อ ผู�ท่ีอยู�กินด�วยกันฉันสามีภร�ยา (ค)
บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลท่ีตนเอง คู�สมรสหร�อผู�ท่ีอยู�กินด�วยกันฉันสามีภร�ยา และบุตรท่ียังไม�
บรรลุนิติภาวะถือหุ�นรวมกันเกินร�อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลดังกล�าวและการถือหุ�น
ดังกล�าวเป�นสัดส�วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ันต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
ตามมาตรา 59 แห�ง พ.ร.บ. หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ฯ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�ท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังให�ความรู�เร�อ่งการรายงานการได�มาหร�อจำหน�ายหลักทรัพย�ตามมาตรา
246 แห�ง พ.ร.บ. หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข�อง

 2. บร�ษัทกำหนดให�กรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัทจัดทำและนำส�งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย�ของ (ก) ตนเอง (ข) คู�สมรสหร�อผู�ท่ีอยู�กินด�วยกันฉันสามีภร�ยา (ค) บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ และ
(ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู�สมรสหร�อผู�ที่อยู�กินด�วยกันฉันสามีภร�ยา และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะถือหุ�นรวมกัน
เกินร�อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล�าว และการถือหุ�นดังกล�าวเป�นสัดส�วนที่
มากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน ตามแบบรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย�ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กำหนด มายังเลขานุการบร�ษัททุกครั้ง ในวันเดียวกันกับวันที่ส�งรายงาน
ดังกล�าวต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� โดยให�การจัดทำและระยะเวลา และ
ว�ธีการในการนำส�งรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย�และการได�มาหร�อจำหน�ายหลักทรัพย�
เป�นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีกำหนดไว�ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ฯ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

นโยบายที่สำคัญ
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กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ที่เกี ่ยวข�อง และเลขานุการบร�ษัทจะมีการจัดทำเป�นรายงานแจ�งให�
คณะกรรมการทราบเป�นประจำทุกไตรมาส

 3. บร�ษัทกำหนดห�ามมิให�กรรมการและผู�บร�หาร และผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงรวมถึงบุคคลท่ีถูกสันนิษฐานว�า
รู�หร�อครอบครองข�อมูลภายใน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ฯ ท่ีได�รับทราบข�อมูลภายในท่ียังมิได�
มีการเป�ดเผยต�อสาธารณชนและเป�นข�อมูลที่มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงราคาหร�อมูลค�าของหลักทรัพย� หร�ออาจ
มีผลกระทบต�อการตัดสินใจของผู�ลงทุนในการซ้ือหร�อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท หร�ออาจก�อให�เกิดความเสียหาย
ต�อผู�ลงทุนท่ีประสงค�จะลงทุนในหลักทรัพย�ของบร�ษัท โดยนำข�อมูลดังกล�าวมาใช�เพ�อ่การซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ เสนอขาย
หร�อชักชวนให�บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หร�อเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย�ของบร�ษัท ไม�ว�าทั้งทางตรงหร�อทางอ�อม
และไม�ว�าการกระทำดังกล�าวจะทำเพ�่อประโยชน�ต�อตนเองหร�อผู�อื่น หร�อเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวเพ�่อให�ผู�อื่น
กระทำการดังกล�าว ไม�ว�าตนได�รับผลประโยชน�ตอบแทนหร�อไม�ก็ตาม นอกจากนั้น กรรมการและผู�บร�หาร และ
ผู�ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�อง ทั้งนี้ รวมถึงคู�สมรสหร�อผู�ที่อยู�กินด�วยกันฉันสามีภร�ยา และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล�าวจะต�องระงับการซื้อ ขาย เสนอซื้อ หร�อเสนอขาย หร�อชักชวนให�บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ
หร�อเสนอขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท ไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม ในช�วงเวลาก�อนท่ีจะเผยแพร�งบการเง�น ผลการ
ดำเนินงานทางการเง�นท้ังรายป�และรายไตรมาสหร�อข�อมูลเก่ียวกับฐานะการเง�นและสถานะของบร�ษัท จนกว�าบร�ษัท
จะได�เป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวต�อสาธารณชนแล�ว ท้ังน้ี บร�ษัทจะแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรให�กรรมการและผู�บร�หาร
และผู�ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว�ารู�หร�อครอบครองข�อมูลภายใน งดการซื้อขาย
หลักทรัพย�ของบร�ษัท เป�นเวลาอย�างน�อย 1 เดือน ก�อนการเป�ดเผยข�อมูลต�อสาธารณชน และควรรออย�างน�อย
24 ชั่วโมง ภายหลังการเป�ดเผยข�อมูลต�อสาธารณชนแล�ว จ�งจะสามารถทำรายการข�างต�นได� รวมทั้งห�ามไม�ให�
เป�ดเผยข�อมูลที่เป�นสาระสำคัญนั้นต�อบุคคลอื่น ไม�ว�าโดยว�ธีใดๆ

 4. บร�ษัทกำหนดให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีหน�าที่เก็บรักษาความลับ
และ/หร�อข�อมูลภายในของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ตลอดจนข�อมูลความลับของคู�ค�าของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ที่ตน
ได�รับทราบจากการปฏิบัติหน�าท่ี และห�ามมิให�นำความลับ และ/หร�อข�อมูลภายในของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ตลอดจน
ข�อมูลความลับของคู�ค�าของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยท่ีตนได�รับทราบจากการปฏิบัติหน�าท่ี ไปใช�ประโยชน�ไม�ว�าทางใด
แม�ว�าการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวจะไม�ทำให�เกิดผลเสียหายแก�บร�ษัท บร�ษัทย�อย หร�อคู�ค�าของบร�ษัทก็ตาม 

 5. บร�ษัทกำหนดห�ามมิให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย เป�ดเผยข�อมูลภายใน
ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย และห�ามมิให�บุคคลดังกล�าวใช�ตำแหน�งหน�าท่ีของตนในบร�ษัทและ/หร�อบร�ษัทย�อย นำข�อมูล
ภายใน หร�อสารสนเทศท่ีมีสาระสำคัญต�อการดำเนินงานซ่ึงตนได�รับรู� หร�อรับทราบในระหว�างปฏิบัติงานในบร�ษัท
และ/หร�อบร�ษัทย�อย ซ่ึงยังไม�ได�เป�ดเผยต�อสาธารณชน ไปใช�สำหรับแสวงหาประโยชน�ไม�ว�าด�วยว�ธีการใดในทางมิชอบ
หร�อเป�ดเผยกับบุคคลภายนอกเพ�อ่ประโยชน�ของตนเอง หร�อบุคคลอ่ืน ไม�ว�าโดยทางตรงหร�อทางอ�อม ไม�ว�าบุคคล
ดังกล�าวจะได�รับผลประโยชน�ตอบแทนหร�อไม�ก็ตาม

 6. บร�ษัทกำหนดให�มีกระบวนการลงโทษบุคลากรท่ีไม�ปฏิบัติตามนโยบายการใช�ข�อมูลภายใน หากมีการฝ�าฝ�น
นำข�อมูลภายในไปใช�หาประโยชน�แก�ตนเองหร�อผู�อ่ืน ไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม และไม�ว�าจะได�รับผลตอบแทนหร�อไม�
ไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม จะได�รับการพ�จารณาทางว�นัยตามระเบียบท่ีบร�ษัทกำหนดไว� หร�อมีโทษตามกฎหมาย
ซึ่งการลงโทษจะพ�จารณาจากเจตนาของการกระทำและความร�ายแรงของความผิดนั้นๆ

นโยบายการทำรายการระหว�างกันกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย�งในอนาคต
มาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว�างกัน

 กรณีที่มีรายการระหว�างกันของบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทย�อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�
มีส�วนได�ส�วนเสีย หร�ออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป�นผู�ให�ความเห็น 31



นโยบายราคา

ขายสินค�าและวัตถุดิบ  ราคาปกติธุรกิจเท�ากับราคาที่คิดกับคู�ค�ารายอื่น

รายได�จากการให�บร�การ - ค�าบร�การขนส�ง ราคาปกติธุรกิจเท�ากับราคาที่คิดกับคู�ค�ารายอื่น

รายได�จากการให�บร�การ - ค�าบร�หารจัดการ อัตราคงที่ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได�กับราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับทางการค�า ราคาปกติธุรกิจเท�ากับราคาที่คิดกับคู�ค�ารายอื่น

รายได�ค�าเช�า ราคาที่ตกลงร�วมกันตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได�กับราคาตลาด

ซื้อสินค�า ราคาปกติธุรกิจเท�ากับราคาที่ได�รับจากคู�ค�ารายอื่น

ค�าเช�าจ�ายและการใช�บร�การ ราคาปกติธุรกิจเท�ากับราคาที่ได�รับจากคู�ค�ารายอื่น

การค้ำประกัน ไม�คิดค�าธรรมเนียม

ซื้อสินทรัพย�ถาวร ราคาปกติธุรกิจเท�ากับราคาที่ได�รับจากคู�ค�ารายอื่น

เกี่ยวกับความจำเป�นในการเข�าทำรายการ และความเหมาะสมทางด�านราคาของรายการนั้นๆ โดยพ�จารณา
เง�่อนไขต�างๆ ให�เป�นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอ�ตสาหกรรม และมีการเปร�ยบเทียบกับราคาของ
บุคคลภายนอกหร�อราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชำนาญในการพ�จารณารายการระหว�าง
กันท่ีอาจเกิดข�น้ บร�ษัทจะจัดให�ผู�เช่ียวชาญอิสระหร�อผู�สอบบัญชีของบร�ษัทฯ เป�นผู�ให�ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหว�างกันดังกล�าว เพ�่อนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
หร�อผู�ถือหุ�นตามแต�กรณี โดยกรรมการผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจะไม�มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล�าว อีกทั้งจะมี
การเป�ดเผยรายการระหว�างกันในหมายเหตุประกอบงบการเง�นท่ีตรวจสอบหร�อสอบทานโดยผู�สอบบัญชีของบร�ษัทฯ

 โดยป�จจ�บันนโยบายในการกำหนดราคากับบร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม กิจการที่ควบคุมร�วมกัน และบร�ษัท
ที่เกี่ยวข�องกันมีดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการเข�าทำรายการระหว�างกันในอนาคต

 ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ มีการเข�าทำรายการระหว�างกันในอนาคต บร�ษัทฯ จะปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วย
หลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� กฎหมายหลักทรัพย�ของสิงคโปร� ข�อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หร�อข�อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย�สิงคโปร� รวมท้ังเป�นไปตามมาตรฐานบัญชี เร�อ่งการเป�ดเผย
ข�อมูลเก่ียวกับบุคคล หร�อกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกันซ่ึงกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแห�ง
ประเทศไทย ระเบียบบร�ษัทฯ หร�อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข�อง

 นอกจากนี้ หากมีการเข�าทำรายการระหว�างกัน บร�ษัทฯ จะจัดให�คณะกรรมการตรวจสอบให�ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล�าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชำนาญในการ
พ�จารณารายการระหว�างกันท่ีเกิดข�น้ บร�ษัทฯ จะจัดให�มีบุคคลท่ีมีความรู� ความชำนาญพ�เศษ เช�น ผู�สอบบัญชี
หร�อผู�ประเมินราคาทรัพย�สินท่ีมีความเป�นอิสระเป�นผู�ให�ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว�างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหร�อบุคคลที่มีความรู�ความชำนาญพ�เศษ จะถูกนำไปใช�ประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบร�ษัทหร�อผู�ถือหุ�น แล�วแต�กรณี เพ�่อให�มีความมั่นใจว�าการเข�าทำรายการดังกล�าวจะไม�เป�น
การโยกย�าย หร�อถ�ายเทผลประโยชน�ระหว�างบร�ษัทหร�อผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ แต�เป�นการทำรายการที่บร�ษัทฯ
ได�คำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหุ�นทุกราย 32



นโยบายด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
 ตลอดระยะเวลากว�า 30 ป�ที่กลุ�มบร�ษัทฯ ได�มุ�งมั่นในการประกอบธุรกิจแปรรูป และส�งออกยางพาราจน
สามารถก�าวสู�ความเป�นผู�นำยางพาราระดับโลกในป�จจ�บัน เราได�ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกรอบของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู�ไปกับความรับผิดชอบต�อสังคมเสมอมา จวบจนวันนี้เราได�ก�าวสู�ทศวรรษที่ 4
ของความยั่งยืนของธุรกิจ เรายังคงมุ�งมั่นที่จะรักษาไว�ซึ่งความเป�นผู�นำในธุรกิจยางพาราในระดับสากล และ
พร�อมกับสานต�อการพัฒนาธุรกิจอย�างยั่งยืน ด�วยจ�ตสำนึกที่ว�าในทุกย�างก�าวของการเติบโตของของธุรกิจ
เราต�องเติบโตไปพร�อมกับชุมชน และสังคม เราจ�งตระหนักและให�ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจควบคู�ไปกับ
การดำเนินกิจกรรมเพ�่อสังคม และชุมชนโดยรอบ ทั้งในด�านการผลิตสินค�าด�วยกระบวนการที่เป�นมิตรกับ
สิ�งแวดล�อมสร�างระบบ และมาตรฐานการค�าที่ยุติธรรมให�เป�นที่ยอมรับ และไว�วางใจต�อชาวสวนผู�ขายวัตถุดิบ
และลูกค�าคำนึงถึงผลกระทบทุกด�านของการดำเนินธุรกิจท่ีอาจจะมีต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน อันได�แก�
ผู�ถือหุ�น พนักงาน ลูกค�า คู�ค�า ชุมชน และหน�วยงานภาครัฐ พร�อมทั้งสร�างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค�กรเพ�่อ
ให�พนักงานมีความรับผิดชอบต�อสังคมที่อยู�ร�วมกัน

 นโยบาย และแนวปฏิบัติด�านความรับผิดชอบต�อสังคมซ่ึงถือเป�นพันธกิจหลักของกลุ�มบร�ษัทศร�ตรังต้ังอยู�บน
หลักการ 5 ประการของความเป�น “GREEN” Natural Rubber อันได�แก�

 G = Good Corporate Governance
 R = Responsibility to Supply Chain
 E = Environmental Friendly and Safe Operation
 E = Engagement with Transparency
 N = Nature Sustainability Attitudes Towards Organisation

1. Good Corporate Governance : การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บร�ษัทฯ จัดให�มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ�งเน�นที่การจัดระบบที่ให�ความสำคัญแก�โครงสร�างของ
คณะกรรมการ ฝ�ายจัดการ และผู�ถือหุ�น เพ�อ่สร�างความสามารถในการแข�งขัน และนำไปสู�ความเจร�ญเติบโต และ
เพ��มมูลค�าให�แก�ผู�ถือหุ�นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสียอ่ืนประกอบกัน รวมถึงบทบาทในด�านชุมชน และสังคม

2. Responsibility to Supply Chain : ความรับผิดชอบต�อห�วงโซ�อ�ปทานต้ังแต�ต�นน้ำถึงปลายน้ำ 

 บร�ษัทฯ ได�ขยายสายธุรกิจจนกระท่ังครอบคลุมธุรกิจยางธรรมชาติอย�างครบวงจรต้ังแต�การปลูกสวนยาง
จนกระท่ังการผลิตสินค�าสำเร็จรูป บร�ษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ�ท่ีได�มาตรฐานอย�างเคร�งครัดเพ�อ่สนองตอบ
ต�อธุรกิจปลายน้ำท่ีให�ความสำคัญกับคุณภาพของสินค�าเป�นอย�างสูง ไม�ว�าธุรกิจการผลิตถุงมือท่ีใช�ในทางการแพทย�
หร�อการผลิตล�อรถยนต�ต�างๆ ซ่ึงต�องมีความปลอดภัยต�อผู�ใช�งาน ดังน้ัน การบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทานด�วย
ความรับผิดชอบนั้น ครอบคลุมถึง

2.1 เกษตรกรชาวสวน และพ�อค�ายางพารา : บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการจัดซื้อยางธรรมชาติซึ่งเป�นวัตถุดิบหลัก
ในกระบวนการผลิตของบร�ษัทฯ ภายใต�การค�าขายอย�างยุติธรรม โปร�งใส มีหลักการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได�
สนับสนุนให�เกษตรกรทำการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ปราศจากสิ�งเจ�อปน และเก็บรักษายางอย�างถูกว�ธี
เพ�อ่ให�ได�ยางท่ีมีคุณภาพเป�นท่ีต�องการของโรงงาน รวมถึงส�งเสร�มให�เกษตรกรมีความรู�ความเข�าใจในการทำธุรกิจ
ยางพาราอย�างถูกหลักว�ชาการ เป�นการเพ��มผลผลิตให�แก�เกษตรกร อันจะเป�นการเพ��มรายได� ตลอดจนคุณภาพชีว�ต
และความเป�นอยู�อย�างยั่งยืน

 2.2 ลูกค�า : บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพสูง และสร�างสรรค�บร�การท่ีดีเพ�อ่ความพ�งพอใจสูงสุด
ของลูกค�า มีความจร�งใจต�อการจัดการข�อร�องเร�ยนของลูกค�า รวมท้ังพยายามท่ีจะปรับปรุง และแก�ไขข�อบกพร�อง
ต�างๆ ท่ีอาจจะเกิดข�น้จากการผลิต และ / หร�อ การบร�การ อย�างทันท�วงทีเพ�อ่ให�การผลิตของลูกค�าเป�นไปอย�าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
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3. การดำเนินธุรกิจที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมและมีความปลอดภัย :
Environmental Friendly and Safe Operation

 เนื่องด�วยธุรกิจของบร�ษัทฯ เกี่ยวพันกับธรรมชาติ และสิ�งแวดล�อมโดยตรง บร�ษัทฯ จ�งยึดถือแนวปฏิบัติ
ด�านสิ�งแวดล�อมอย�างเคร�งครัด โดยมุ�งเน�นการนำระบบการจัดการสิ�งแวดล�อมท่ีมีประสิทธิภาพเข�ามาดำเนินการ
อาทิ มาตรฐาน ISO 14001 กำหนดให�มีมาตรการป�องกัน และลดผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อมท่ีเกิดจากกิจกรรมต�างๆ
ขององค�กร การอนุรักษ�พลังงาน เพ�่อให�สอดคล�องกับกฎหมาย และข�อกำหนดอื่นๆ นอกจากนี้ ยังตั้งเป�าหมาย
ในการพัฒนา และส�งเสร�มการเพ��มพ�น้ท่ีสีเข�ยวภายในโรงงานเพ�อ่รักษาความชุ�มช้ืน เพ��มอากาศบร�สุทธ์ิ และลดกลิ�น
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติเพ�่อลดการใช�สารเคมีที่อาจส�งผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม
และชุมชนในระยะยาวต้ังแต�การปลูกสวนยาง การผลิตผลิตภัณฑ�ยางธรรมชาติ และการผลิตผลิตภัณฑ�สำเร็จรูป

 มิเพ�ยงแต�การผลิตที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม บร�ษัทฯ ยังตระหนักถึงความเป�นส�วนหนึ่งของชุมชนเสมอมา
ดังนั้น บร�ษัทฯ จ�งยึดแนวปฏิบัติเพ�่อรักษา และดำรงไว�ซึ่งระบบนิเวศน� และสิ�งแวดล�อมของสังคมชุมชนรอบข�าง
ที่บร�ษัทฯ ประกอบกิจการอยู� นำความรู� และประสบการณ�ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร�างเสร�ม
ประโยชน�ต�อชุมชน ซ่ึงนอกจากจะเป�นการสร�างชุมชนท่ีน�าอยู�แล�ว ยังเป�นการช�วยให�บร�ษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจ
ได�อย�างราบร�่น และมั่นคงในระยะยาวอีกด�วย 

 ด�านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย บร�ษัทฯ ดำเนินการอย�างรับผิดชอบโดยอยู�ภายใต�กรอบแห�งกฎหมาย
ข�อบังคับ และข�อกำหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จ�งจัดให�ให�มีการฝ�กอบรม มีระเบียบ
ปฏิบัติ และแผนดำเนินการเก่ียวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานอย�างเพ�ยงพอ และมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสร�างสภาพแวดล�อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู�รับเหมา และผู�เกี่ยวข�องอื่นๆ

4. ยึดมั่นในความโปร�งใสในการดำเนินธุรกิจ : Engagement with Transparency

 บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด�วยความยุติธรรมโปร�งใสตรวจสอบได�ในทุกกระบวนการ บร�ษัทฯ
เช่ือว�าการประกอบธุรกิจด�วยความเป�นธรรม และมีจร�ยธรรม ใส�ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเคารพกฎระเบียบ
ของสังคมจะช�วยสร�างความเชื่อมั่นกับผู�เกี่ยวข�อง และลดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในการดำเนินธุรกิจ
อันจะเป�นผลดีต�อการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ในระยะยาว บร�ษัทฯ ส�งเสร�มให�พนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน
ด�วยความซ่ือสัตย�สุจร�ต และยึดม่ันในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย�างเคร�งครัด ไม�แสวงหาผลประโยชน�ส�วนตัว
ที่อาจยัดแย�งกับผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ และผู�มีส�วนได�เสีย หร�อก�อให�เกิดการผ�อนปรนทางธุรกิจที่ไม�เหมาะสม
นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ยังมีนโยบาย ต�อต�านการคอรัปช่ันทุกรูปแบบ เพ�อ่สร�างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจท่ีโปร�งใส
และเป�นประโยชน�ต�อองค�กร และอ�ตสาหกรรมในระยะยาว

5. ปลูกฝ�งจ�ตสำนึกของความยั่งยืนให�แก�พนักงานในองค�กร :
Nature Sustainability Attitudes Towards Organisation

 บร�ษัทฯ เช่ือม่ันว�าความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ และย่ังยืนน้ัน มีรากฐานท่ีสำคัญมาจากการ
ปลูกจ�ตสำนึกแก�พนักงานในทุกหน�วยงาน และทุกระดับความรับผิดชอบ พนักงานทุกระดับต�องมีทัศนคติในเชิงบวก
ต�อการปฏิบัติตามแนวนโยบาย และมีจ�ตสำนึกท่ีดีต�อสังคม และผู�ท่ีเก่ียวข�องเสมอในงานท่ีตนรับผิดชอบ รวมถึง
มีจ�ตอาสาท่ีจะเข�าไปมีบทบาท และมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีว�ตของผู�ร�วมธุรกิจ
ให�ดีข�้น ตลอดจนร�วมมือร�วมใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน และการใช�ชีว�ตประจำวันให�สอดคล�อง
กับแนวทางการอนุรักษ�สิ�งแวดล�อม การลดพลังงานต�นทุนสิ�นเปลือง และการเพ��มประสิทธิภาพขององค�กร
นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ส�งเสร�ม และสนับสนุนให�พนักงานเป�นคนดีมีคุณภาพของสังคม มีส�วนร�วมทำงานอาสาสมัคร
และกิจกรรมสาธารณประโยชน�ร�วมกับชุมชน ตลอดจนเข�าร�วมช�วยเหลือผู�ประสบป�ญหาภัยธรรมชาติ หร�อ
ความขาดแคลนต�างๆ ในพ�้นที่อย�างเหมาะสม และต�อเนื่อง เพ�่อสร�างสังคมแห�งความเอื้อเฟ��อเผื่อแผ� และสังคม
แห�งการดูแลซึ่งกัน และกันให�คงอยู�ตลอดไป
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 นโยบายการบร�หารความเสี่ยง
 บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน) ได�ตระหนักถึงความสำคัญของการบร�หารจัดการที่ดีเพ�่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนองค�กรสู�ความสำเร็จอย�างยั่งยืน มีความพร�อมรับมือต�อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่
กลุ�มบร�ษัทฯ ต�องเผชิญอยู�ตลอดเวลา ทั้งจากป�จจัยภายใน และป�จจัยภายนอก ซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อความ
สามารถในการบรรลุเป�าหมายขององค�กร

 สภาพแวดล�อมการดำเนินธุรกิจท่ีมีความซับซ�อน และมีการเปล่ียนแปลงอย�างต�อเน่ือง กลุ�มบร�ษัทศร�ตรังฯ
จะนำระบบการบร�หารความเสี่ยงมาใช�เป�นเคร�่องมือสนับสนุนการวางกลยุทธ� บร�หารจัดการ การปรับปรุง
การดำเนินงาน เพ�่อเสร�มสร�างศักยภาพ เพ��มโอกาสทางธุรกิจ สร�างมูลค�าเพ��มให�แก�องค�กร และสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค�ในภาพรวม โดยกำหนดให�พนักงานทุกคนในทุกระดับช้ันตระหนักถึงหน�าท่ีความรับผิดชอบ
ในการบร�หารความเสี่ยงร�วมกันเป�นวัฒนธรรมองค�กร

ว�สัยทัศน�ของการบร�หารความเสี่ยง

 กลุ�มบร�ษัทศร�ตรังฯ จะเป�นองค�กรที่มีการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กรอย�างบูรณาการ สนับสนุน
การบร�หารจัดการ และเพ��มคุณค�าให�กับองค�กร

นิยามความเสี่ยง และการบร�หารความเสี่ยง

 ความเส่ียง หมายถึง “เหตุการณ�ท่ีไม�แน�นอนต�างๆ ซ่ึงหากเกิดข�น้แล�ว ส�งผลกระทบเชิงลบต�อการดำเนินงาน
ทำให� กลุ�มบร�ษัทศร�ตรังฯ ไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ที่กำหนด”

 การบร�หารความเส่ียง หมายถึง “กระบวนการในการระบุ ประเมิน และบร�หารจัดการความเส่ียง ให�อยู�ในระดับ
ท่ีองค�กรยอมรับได� ตามกรอบการบร�หารความเส่ียงท่ี STA กำหนดข�น้ ให�ม่ันใจว�าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค�
หร�อกลยุทธ�ที่กำหนดไว� รวมถึงสร�างโอกาสทางธุรกิจแก� STA และกลุ�มบร�ษัทในเคร�อ”

วัตถุประสงค�ของการบร�หารความเสี่ยง

 1. เพ�่อนำระบบการบร�หารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช�ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค�กร และกำหนดให�การบร�หาร
ความเส่ียงเป�นส�วนหน่ึงในการตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ� แผนงาน และการดำเนินงานของกลุ�มบร�ษัทศร�ตรังฯ 

 2. เพ�อ่กำหนดแนวทางการบร�หารจัดการความเส่ียงท่ีเหลืออยู�ให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได�ขององค�กร โดยพ�จารณา
มาตรการท่ีจะลดโอกาส และหร�อ ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข�น้ได�อย�างมีประสิทธิภาพ เพ�อ่ให�สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กรที่กำหนดไว� ทั้งในระดับองค�กร และในระดับหน�วยงาน 

 3. เพ�่อให�คณะผู�บร�หาร และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง ได�รับทราบข�อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ แนวโน�ม
ของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ�มบร�ษัทศร�ตรังฯ ได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 4. เพ�อ่ให�ทุกส�วนงานมีหน�าท่ีระบุ ประเมิน และบร�หารจัดการความเส่ียงท่ีสำคัญๆ อย�างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� และความสามารถในการปฏิบัติได�จร�งด�วยต�นทุนที่เหมาะสม

 5. เพ�่อให�มีการสื่อสาร และถ�ายทอดความรู�การบร�หารความเสี่ยงให�พนักงานอย�างสม่ำเสมอ และพัฒนา
พนักงานให�มีความเข�าใจ มีความตระหนักการเป�นเจ�าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบร�หารความเสี่ยงร�วมกัน
ภายใต�งานที่รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�

 ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได� (Risk Appetite) คือ ระดับความเส่ียงสูงสุดท่ี STA ยอมรับได�ในระดับองค�กร
กำหนดข�น้โดยฝ�ายบร�หาร ภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง และให�ใช�ประกอบการประเมิน
และบร�หารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงใดก็ตามที่ได�รับการว�เคราะห� และประเมินแล�วพบว�า อาจส�งผลกระทบต�อ
STA เกินกว�าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� ให�หน�วยงานเจ�าของความเสี่ยงนั้นๆ จัดทำแผนปฏิบัติงานบร�หาร
ความเสี่ยง และรายงานต�อคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง โดยแบ�งระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได�ออกได�เป�น 35



5 ด�าน ดังนี้

 1. ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได�ด�านการเง�น - ยอมรับให�มีการสูญเสียเง�น หร�อการลดลงของรายได�ในระดับหน่ึง
แต�ไม�เกินกว�าระดับที่ส�งผลกระทบอย�างเป�นสาระสำคัญต�อสภาพคล�องหร�อฐานะทางการเง�นของ STA  

 2. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�ด�านการบรรลุเป�าหมายหลัก (สำหรับทุกสายงาน) ยอมรับให�มีการขยับลดลง
จากเป�าหมายได�ในระดับหนึ่ง แต�ไม�เกินกว�าระดับที่ส�งผลกระทบอย�างเป�นสาระสำคัญต�อสถานะการดำเนินงาน
ของ STA 

 3. ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได�ด�านการปฏิบัติงานท่ัวไป - ยอมรับให�มีการล�าช�า การลดลงของประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การเกิดความผิดพลาด ในระดับเล็กน�อยระดับหนึ่ง ซึ่งไม�ส�งผลกระทบอย�างเป�นสาระสำคัญ
ต�อภารกิจงาน 

 4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�ด�านชื่อเสี่ยง - ยอมรับข�าวสารในเชิงลบที่เกิดข�้นในวงแคบหร�อในท�องถิ�น และ
เกิดข�น้ในช�วงส้ัน แต�ไม�ยอมรับข�าวสารในเชิงลบท่ีส�งผลกระทบอย�างเป�นสาระ และต�อเน่ือง จนเกิดความเสียหาย
ด�านชื่อเสียงแก�สาธารณชนและความเชื่อมั่นในองค�กรจากผู�มีส�วนได�เสีย โดยเฉพาะคู�ค�าที่สำคัญ และผู�ถือหุ�น 

 5. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�ด�านความปลอดภัย - ยอมรับสถานการณ�อ�บัติเหตุเล็กน�อย แต�ไม�ยอมรับ
อ�บัติเหตุท่ีส�งผลกระทบอย�างเป�นสาระสำคัญต�ออาการบาดเจ็บถึงข้ันพักงาน หร�อสุ�มเส่ียงต�อการสูญเสียอวัยวะ
หร�อถึงแก�ชีว�ต

นโยบายการบร�หารความเสี่ยง

 กลุ�มบร�ษัทศร�ตรังฯ ได�ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป�นท่ีต�องนำระบบการบร�หารความเส่ียงมาใช�
ในการบร�หารของ STA และกลุ�มบร�ษัทในเคร�อ จ�งกำหนดนโยบายการบร�หารความเสี่ยง ดังนี้

 1. กำหนดให�การบร�หารความเส่ียงเป�นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ัน ท่ีต�องตระหนักถึงความเส่ียง
ที่มีในการปฏิบัติงานในหน�วยงานของตน และในองค�กร และต�องให�ความสำคัญกับการบร�หารความเสี่ยงต�างๆ
ได�รับการบร�หารจัดการ ภายใต�การควบคุมภายในอย�างมีระบบให�อยู�ในระดับที่เพ�ยงพอ และเหมาะสม

 2. ส�งเสร�ม และสนับสนุนให�ใช�การบร�หารความเส่ียงเป�นเคร�อ่งมือท่ีสำคัญในการบร�หารจัดการสำคัญของ STA
และกลุ�มบร�ษัทในเคร�อ ที่บุคลากรทุกระดับต�องมีความเข�าใจ มีความร�วมมือ มีความร�วมใจ และร�วมกันใช�การ
บร�หารความเสี่ยงสร�างภาพลักษณ�ที่ดี เสร�มสร�างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบร�หารจัดการที่เป�นเลิศ และ
สร�างความเชื่อมั่นให�กับผู�ถือหุ�นหร�อผู�มีส�วนได�เสียของ STA 

 3. ส�งเสร�ม และพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช�ในกระบวนการการบร�หารความเส่ียง
ของ STA และกลุ�มบร�ษัทในเคร�อ และสนับสนุนให�บุคลากรทุกระดับสามารถเข�าถึงแหล�งข�อมูลข�าวสารการบร�หาร
ความเส่ียงอย�างท่ัวถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบร�หารความเส่ียงให�คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการรับเร�่องร�องเร�ยน
เจตนารมณ�

 กลุ�มบร�ษัทศร�ตรัง มีความมุ�งม่ันในการดำรงไว�ซ่ึงการดำเนินธุรกิจด�วยความโปร�งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได� สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยคาดหวังให�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มสามารถรายงาน
ถึงเหตุการณ�ที่อาจขัดต�อหลักการดังกล�าว เพ�่อให�มีการดำเนินการแก�ไขให�ถูกต�องต�อไป กลุ�มบร�ษัทศร�ตรัง
กำหนดให�มีช�องทางรับเร�่องร�องเร�ยนจากผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ
ของบร�ษัทฯ จร�ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ตลอดจนรายงานทางการเง�นที่ไม�ถูกต�อง และ
ระบบการควบคุมภายในที่บกพร�องของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ ผู�ร�องเร�ยนต�องแจ�งข�อมูลที่เป�นความจร�ง ไม�กล�าวหาผู�อื่น
โดยไม�มีหลักฐานที่ชัดเจนเพ�ยงพอ พร�อมทั้งกำหนดมาตรการคุ�มครองผู�ร�องเร�ยนที่กระทำไปโดยความสุจร�ต 36



ผู�แจ�งข�อร�องเร�ยน และขอบเขต

 ผู�บร�หารหร�อพนักงาน รวมทั้งผู�มีส�วนได�เสียอื่นๆ ของบร�ษัทฯ สามารถแจ�งเร�่องร�องเร�ยนได� เมื่อพบเห็น
หร�อทราบ หร�อมีเหตุอันควรเชื่อว�ามีการฝ�าฝ�น หร�อไม�ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข�อกำหนด กฎหมาย
การกำกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ หร�อกฎเกณฑ�ต�างๆ ของบร�ษัทฯ อันเป�นเหตุให�เกิดความเสียหาย
ทั้งด�านทรัพย�สิน และชื่อเสียงของบร�ษัทฯ โดยกรณีที่พนักงานหร�อเจ�าหน�าที่ของบร�ษัทฯ เป�นผู�พบเห็นหร�อ
ทราบเหตุการณ�ดังกล�าวควรสอบถามหร�อปร�กษาผู�บังคับบัญชาก�อนเป�นลำดับแรก แต�หากไม�สะดวกสามารถ
แจ�งเร�่องร�องเร�ยนได�ที่หน�วยงานที่รับผิดชอบเร�่องนั้นโดยตรง หร�อเลขานุการบร�ษัท

การให�ความคุ�มครอง

 เพ�่อเป�นการคุ�มครองสิทธิของผู�ร�องเร�ยนที่มีเจตนาสุจร�ต บร�ษัทฯ จะเก็บรักษาข�อมูลของผู�ร�องเร�ยน และ
ผู�ให�ข�อมูลไว�เป�นความลับ โดยผู�ปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับข�อร�องเร�ยนมีหน�าท่ีเก็บรักษาข�อมูลดังกล�าวไว�เป�นความลับ
รวมท้ังผู�ร�องเร�ยนจะได�รับความคุ�มครองท่ีเหมาะสม เช�น ไม�มีการเปล่ียนแปลงลักษณะงาน สถานท่ี ตำแหน�ง หร�อ
ขมข�� เลิกจ�าง หร�อการปฏิบัติอื่นใดที่ไม�เป�นธรรมต�อผู�ร�องเร�ยน ก�อนดำเนินการตามนโยบายนี้จนเสร็จสมบูรณ� 

ช�องทางแจ�งเร�่องร�องเร�ยน

การแจ�งข�อร�องเร�ยนสามารถติดต�อได�ตามช�องทางต�อไปนี้

ช�องทางที่ 1  ส�งจดหมายทางไปรษณีย� หร�อนำส�งโดยตรงที่

เลขานุการบร�ษัท บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด ( มหาชน )
 อาคารปาร�คเวนเชอร� อีโคเพล็กซ� ห�องเลขที่1701,1707-12 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนว�ทยุ 
 แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ช�องทางที่ 2  แจ�งเร�่องร�องเร�ยนทางโทรศัพท�ได�ที่หมายเลข 02-207-4590 

ช�องทางที่ 3  ส�งจดหมายอิเล็กทรอนิคส� (E-Mail) ได�ที่ 
 E-Mail Address : Corporatesecretary@sritranggroup.com

ช�องทางที่ 4  ผู�ร�องเร�ยนสามารถแจ�งที่หน�วยงานที่รับผิดชอบในเร�่องนั้นได�โดยตรง

ผู�เกี่ยวข�อง

ผู�เกี่ยวข�องในกระบวนการรับเร�่องร�องเร�ยน ได�แก� 

1. ผู�แจ�งร�องเร�ยน ผู�แจ�งข�อมูลผ�านทางช�องทางรับเร�่องร�องเร�ยนที่บร�ษัทฯ กำหนด

2. ผู�ประสานงาน เลขานุการบร�ษัทเป�นผู�ทำหน�าที่รับเร�่อง และเก็บข�อมูลเบื้องต�น รวมทั้งเก็บผลสรุปของ
การดำเนินงาน ตลอดจนรายงานสรุปเร�อ่งร�องเร�ยน และบทลงโทษแก�ผู�แจ�งเร�อ่งร�องเร�ยน ในกรณีท่ีมีการเป�ดเผย
ตัวตน กรณีมีการแจ�งข�อร�องเร�ยนต�อหน�วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให�ส�งสำเนาเร�่องร�องเร�ยนให�เลขานุการ
บร�ษัททุกครั้ง

3. ผู�ดูแลเร�่องร�องเร�ยน ได�แก� ผู�บังคับบัญชาโดยตรงของผู�ที่ถูกร�องเร�ยน 

4. ผู�ดูแลเร�่องระเบียบว�นัย ได�แก� ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 

5. กรรมการผู�จัดการ ( Chief Executive Officer, CEO )  ผู�บังคับบัญชาสูงสุดของกลุ�มบร�ษัทศร�ตรัง

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. การรับข�อร�องเร�ยน และแจ�งกำหนดการดำเนินการแก�ผู�ร�องเร�ยน เม่ือมีการแจ�งข�อร�องเร�ยนผู�ประสานงาน
เร�่องร�องเร�ยนต�องลงทะเบียนรับเร�่องร�องเร�ยนโดยระบุชื่อผู�ร�องเร�ยน วันที่ บุคคล และเหตุการณ�ที่ร�องเร�ยน และ
ข�อมูลอื่นที่เกี่ยวข�อง พร�อมทั้งกำหนดวันเพ�่อที่จะแจ�งความคืบหน�าให�แก�ผู�แจ�งเร�่องร�องเร�ยนทราบ ซึ่งหาก
มีผลกระทบต�อชื่อเสียงของบร�ษัทฯ อย�างร�ายแรงให�ผู�เกี่ยวข�องดำเนินการอย�างเร�งด�วน ส�วนกรณีอื่นๆ ให�
ดำเนินการโดยเร็ว โดยผู�ประสานงานส�งเร�อ่งร�องเร�ยนไปยังผู�ดูแลเร�อ่งร�องเร�ยนเพ�อ่หาข�อเท็จจร�ง และดำเนินการ
ตามอำนาจหน�าที่ 37



 2. การตรวจสอบข�อเท็จจร�ง และดำเนินการ ผู�ดูแลเร�่องร�องเร�ยนหร�อผู�บังคับบัญชาของผู�ถูกร�องเร�ยน
ดำเนินการหาข�อเท็จจร�ง หากข�อร�องเร�ยนดังกล�าวเป�นจร�งซึ่งส�งผลกระทบทำให�เกิดความเสียหายต�อบร�ษัทฯ
ให�ผู�ดูแลเร�่องร�องเร�ยนดำเนินการให�ข�อแนะนำผู�ที่เกี่ยวข�องให�มีพฤติกรรม หร�อการปฏิบัติที่เหมาะสมต�อไป หาก
มีความผิดทางว�นัยให�ประสานงานไปยังฝ�ายทรัพยากรบุคคล เพ�่อให�การลงโทษเป�นไปตามระเบียบบร�ษัทฯ และ
ส�งผลการตรวจสอบข�อเท็จจร�ง การดำเนินการ หร�อส่ังลงโทษ โดยผ�านผู�บังคับบัญชาตามลำดับไปยังกรรมการ
ผู�จัดการ เพ�่อทราบหร�อพ�จารณาสั่งการเป�นกรณีไป
กรณีท่ีมีการตรวจสอบแล�วไม�พบว�าผู�ถูกร�องเร�ยนมีการกระทำท่ีเป�นความผิดตามข�อร�องเร�ยนให�ป�ดเร�อ่งร�องเร�ยน
ดังกล�าวโดยให�ผู�ดูแลเสนอผู�บังคับบัญชาลำดับเหนือข�้นไป 1 ขั้น เพ�่อขอป�ดเร�่องร�องเร�ยน และส�งสำเนาเร�่องให�
ผู�ประสานงานเร�่องร�องเร�ยนทราบต�อไป

 3. การแจ�งผลดำเนินการ และรายงานสรุปผลข�อร�องเร�ยน ผู�ประสานงานเร�อ่งร�องเร�ยนแจ�งผลดำเนินการให�กับ
ผู�ร�องเร�ยนทราบ และบันทึกรายละเอียดดำเนินการเก่ียวกับเร�อ่งร�องเร�ยน โดยสรุปเป�นรายงานข�อร�องเร�ยนเพ�อ่
นำเสนอต�อคณะกรรมการตรวจสอบเป�นรายไตรมาสรวมท้ังสรุปไว�ในรายงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบร�ษัทฯ

 4. การร�องเร�ยนโดยสุจร�ต การแจ�งเร�่องร�องเร�ยน หร�อให�ข�อมูลใดๆ ที่ไม�เป�นความจร�ง หากพ�สูจน�ได�ว�าเป�น
การกระทำโดยไม�สุจร�ต ถ�าเป�นผู�บร�หารหร�อพนักงานของกลุ�มบร�ษัทศร�ตรัง บุคคลนั้นจะได�รับโทษทางว�นั
ตามระเบียบบร�ษัทฯ แต�หากเป�นบุคคลภายนอก และการกระทำดังกล�าวทำให�บร�ษัทฯ ได�รับความเสียหาย บร�ษัทฯ
อาจพ�จารณาดำเนินคดีกับผู�ร�องเร�ยนนั้นด�วย

 5. การละเลยไม�ปฏิบัติตามนโยบาย ในกรณีที่ผู�ดูแลเร�่องร�องเร�ยนละเลยหร�อไม�ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผู�ดูแล
เร�่องร�องเร�ยนจะได�รับการพ�จารณาโทษทางว�นัย

นโยบายเกี่ยวกับการป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�� 
 คณะกรรมการของบร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�บนหลักการที่ว�าการตัดสินใจใดๆ ในการเข�าทำธุรกรรมหร�อรายการใดๆ
ของบร�ษัท จะต�องเป�นไปเพ�่อประโยชน�สูงสุดของบร�ษัท และผู�ถือหุ�นของบร�ษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจ
ก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

แนวปฏิบัติ

 ผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องหร�อมีส�วนได�เสียกับรายการที่พ�จารณาต�องแจ�งให�บร�ษัททราบถึงความสัมพันธ�หร�อการ
มีส�วนได�เสียของตนในรายการดังกล�าว และต�องไม�มีส�วนร�วมในการพ�จารณา รวมถึงไม�มีอำนาจในการอนุมัติ
ธุรกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ การกระทำที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�หมายความรวมถึงการกระทำ
ดังต�อไปนี้ด�วย

 1. การแข�งขันกับบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย
กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานพ�งละเว�นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป�นการแข�งขันกับกิจการ
ของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อยไม�ว�าจะทำเพ�อ่ประโยชน�ส�วนตัวหร�อผู�อ่ืน ซ่ึงอาจเป�นผลเสียหายต�อบร�ษัท ไม�ว�าโดยตรง
หร�ออ�อม หร�อเข�าเป�นหุ�นส�วน หร�อผู�ถือหุ�นท่ีมีอำนาจตัดสินใจ หร�อผู�บร�หารในกิจการท่ีเป�นการแข�งขัน หร�อมีลักษณะ
เดียวกันกับบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย เว�นแต�จะสามารถแสดงได�ว�ามีกลไกท่ีจะทำให�เช่ือม่ันได�ว�าการดำเนินการดังกล�าว
จะไม�ส�งผลกระทบต�อบร�ษัท รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป�นไปเพ�่อประโยชน�ที่ดีที่สุดของบร�ษัท และผู�ถือหุ�นโดยรวม

 2. แสวงหาผลประโยชน�จากกิจการส�วนตัวกับบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย
กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนควรจะเป�ดเผยธุรกิจหร�อกิจการท่ีประกอบข�น้เป�นส�วนตัวหร�อกับครอบครัว
หร�อญาติพ�น่�อง หร�อผู�อยู�ในอ�ปการะ มีผลประโยชน�อันจะมีผลกระทบให�เกิดการขัดผลประโยชน�ทางธุรกิจกับบร�ษัท
หร�อบร�ษัทย�อย เช�น
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 • การร�วมลงทุนหร�อมีผลประโยชน�กับผู�ค�าที่ประกอบธุรกิจกับบร�ษัท หร�อลูกค�าของบร�ษัท  
 • การดำรงตำแหน�งใด หร�อแม�แต�เป�นที่ปร�กษาของผู�ค�าที่ทำธุรกิจกับบร�ษัท หร�อลูกค�าของบร�ษัท 
 • การทำการค�าผลิตภัณฑ�หร�อบร�การกับบร�ษัท หร�อบร�ษัทในเคร�อโดยตรงหร�อทำการผ�านผู�อื่น

 3. การใช�ข�อมูลของบร�ษัท เพ�อ่แสวงหาผลประโยชน�
กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานจะไม�แสวงหาประโยชน�ให�แก�ตนเองหร�อผู�อื่น โดยอาศัยข�อมูลอันเป�นความลับ
ของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย เช�น แผนงาน รายได� มติ การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค�นคว�า
การประมูลราคาเพ�อ่ประโยชน�ส�วนตน ไม�ว�าจะทำให�บร�ษัท ได�รับความเสียหายหร�อไม�ก็ตาม รวมถึงจะต�องปฏิบัติ
ตามนโยบายการใช�ข�อมูลภายในของบร�ษัท โดยเคร�งครัด

 4. กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานพ�งละเว�นการถือหุ�นในกิจการคู�แข�งของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อยในจำนวนซึ่ง
เป�นจำนวนท่ีมีนัยสำคัญหากทำให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานไม�กระทำการ หร�อละเว�นการกระทำการท่ีควร
ทำตามหน�าที่ หร�อมีผลกระทบต�องานในหน�าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานได�หุ�นนั้นมาก�อนการ
เป�นกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน หร�อก�อนท่ีบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อยจะเข�าไปทำธุรกิจน้ัน หร�อได�มาโดยทางมรดก
กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานต�องรายงานให�ผู�บังคับบัญชาทราบทันที ตามว�ธีการท่ีคณะกรรมการบร�ษัทกำหนด

 5. กรรมการ ผู�บร�หาร และบุคคลท่ีเก่ียวข�องพ�งดูแลให�บร�ษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ� ว�ธีการ และการเป�ดเผย
ข�อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกฎหมายหร�อหน�วยงานกำกับดูแลกำหนดไว� และเป�นไปตามระเบียบของบร�ษัท

 6. กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานพ�งหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหร�อบุคคล/นิติบุคคล
ที่เกี่ยวข�องที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบร�ษัท

 7. ในกรณีรายการท่ีเป�นรายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงไม�เป�นไปตามเง�อ่นไขการค�าท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการ
บร�ษัทอนุมัติ หร�อมีลักษณะและขนาดของรายการไม�อยู�ในอำนาจการพ�จารณาของฝ�ายจัดการ ต�องผ�านการ
สอบทานและให�ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก�อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัทหร�อ
ผู�ถือหุ�น

 8. ในกรณีที่มีความจำเป�นต�องทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต�องเป�นไปตามเง�่อนไขการค�าทั่วไป
ตามหลักการที่คณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติ ด�วยความโปร�งใสและเป�นธรรม เปร�ยบเสมือนการทำรายการกับ
บุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของบร�ษัท

 9. กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานจะต�องปฏิบัติตามนโยบายป�องกันการใช�ข�อมูลภายในของบร�ษัทโดยเคร�งครัด
บร�ษัทมีนโยบายกำหนดให�ต�องจัดโครงสร�างองค�กรโดยแบ�งแยกฝ�ายงานและพนักงานท่ีมีหน�าท่ีความรับผิดชอบ
หร�อมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ออกจากกัน

 10. ผู�ที่มีส�วนได�เสียจะต�องไม�มีส�วนในการพ�จารณารายการที่ตนมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�

นโยบายและแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม�ละเมิดทรัพย�สิน
ทางป�ญญา
 บร�ษัทฯ มีนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา เช�น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เคร�่องหมายการค�า เป�นต�น โดยวางนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในเร�่องดังกล�าว ดังนี้

1. สร�างความตระหนักให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน เพ�่อให�เกียรติ และเคารพซึ่งสิทธิ
ในทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อื่น รวมถึงบร�ษัทฯ จะต�องกระทำการขออนุญาตบุคคลผู�เป�นเจ�าของในทรัพย�สิน
ทางป�ญญาเหล�านั้นให�ถูกต�องตามกฎหมายเสียก�อนที่จะมีการใช�งาน

 2. ห�ามมิให�บุคคลทุกฝ�ายในบร�ษัทฯ กระทำการใดๆ ก็ตามอันเป�นการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อื่น
ไม�ว�าจะเป�นการละเมิดในเร�่องเคร�่องหมายการค�า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป�นต�น

 3. บร�ษัทฯ สนับสนุนไม�ให�ใช�งานใดๆ ก็ตามอันมีลักษณะเป�นการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาของบุคคลอื่น 39



 4. บร�ษัทฯ ส�งเสร�ม และสนับสนุนให�พนักงานในบร�ษัททุกคนสร�างสรรค�งานที่เกี่ยวข�องกับสินค�าของบร�ษัทฯ 
ในลักษณะใหม�ๆ ไม�ซ้ำกับงานอันมีเคร�่องหมายการค�า ลิขสิทธิ์ หร�อ สิทธิบัตรของบุคคลอื่น

5. บร�ษัทฯ ตกลงว�าจะรักษาความลับของลูกค�า ข�อมูลต�างๆ ท่ีบร�ษัทฯ ได�มาจากลูกค�า รวมถึงข�อมูลของบุคคล
ผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัทฯ ทั้งหมด ยกเว�นกรณีที่ได�รับอนุญาตจากเจ�าของข�อมูล โดยจะต�องใช�ความระมัดระวัง
อย�างยิ�งมิให�ความลับของลูกค�าและ / หร�อบุคคลผู�มีส�วนได�เสียล�วงรู�ไปถึงบุคคลภายนอก

 6. บร�ษัทฯ กำหนดให�มีข�อบังคับในการใช�งานคอมพ�วเตอร� และอินเทอร�เน็ตภายในบร�ษัทฯ ให�สอดคล�องกับ
พระราชบัญญัติว�าด�วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร� โดยบร�ษัทฯ ถือปฏิบัติตามเร�่องดังกล�าว
อย�างเคร�งครัด

นโยบายป�องกันการทุจร�ตคอร�รัปชั่น
 คณะกรรมการบร�ษัท ได�จัดให�มีกลไกท่ีทำให�ม่ันใจว�าการดำเนินธุรกิจจะเป�นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข�อง จ�งจัดให�มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด�วยความโปร�งใส ยุติธรรม มุ�งมั่นในการต�อต�านการทุจร�ต
คอร�รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค�กร เพ�่อให�สอดคล�องกับหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติด�านศีลธรรมและ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ได�มีการสื่อสารสร�างความรู�ความเข�าใจที่ถูกต�องในเร�่องการป�องกันการทุจร�ตคอร�รัปชั่น
โดยไม�เร�ยก ไม�รับ หร�อจ�ายผลประโยชน�ใดๆ ท่ีไม�สุจร�ตในการดำเนินธุรกิจ รวมท้ังส�งเสร�มการสร�างความตระหนัก
แก�บุคลากรในองค�กร เพ�่อสร�างจ�ตสำนึกที่ดี ค�านิยมที่ถูกต�อง และปลูกฝ�งจนเป�นวัฒนธรรมองค�กรที่ดี โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังต�อไปนี้

1. บุคคลากรในกลุ�มศร�ตรัง ต�องปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่น โดยต�องไม�เกี่ยวข�องกับ
เร�่องคอร�รัปชั่นไม�ว�าโดยทางตรงหร�อทางอ�อม

 2. บุคคลากรในกลุ�มศร�ตรัง พ�งไม�ละเลยหร�อเพ�กเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข�าข�ายคอร�รัปชั่น โดยให�แจ�ง
ผู�บังคับบัญชาหร�อหน�วยงานในองค�กรที่มีหน�าที่รับผิดชอบทราบ

 3. กลุ�มบร�ษัทศร�ตรังให�ความคุ�มครองบุคคลท่ีแจ�งเร�อ่งการทุจร�ตคอร�รัปช่ัน โดยใช�มาตรการคุ�มครองผู�ร�องเร�ยน
ที่กำหนดไว�ในนโยบายการรับเร�่องร�องเร�ยน

 4. กลุ�มบร�ษัทศร�ตรังตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร�ให�ความรู� และทำความเข�าใจในนโยบายป�องกัน
การทุจร�ตคอร�รัปชั่นกับบุคคลากรภายในองค�กร

 5. ผู�ที่กระทำการทุจร�ตคอร�รัปชั่น จะได�รับการพ�จารณาลงโทษทางว�นัย และอาจต�องได�รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระทำดังกล�าวผิดต�อกฎหมาย

นโยบายเร�่องสิทธิมนุษยชน และการไม�เลือกปฏิบัติ
 1. บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญในเร�่องสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต�อผู�อื่นด�วยความเสมอภาคเท�าเทียมกัน
และไม�เลือกปฏิบัติ

 2. บร�ษัทฯ ไม�เกี่ยวข�อง และไม�สนับสนุนการใช�แรงงานผิดกฎหมายไม�ว�าจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ�น  

 3. บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญและส�งเสร�มสภาพแวดล�อมในการทำงานที่ดีซึ่งปราศจากการคุกคาม กลั่นแกล�ง
ล�วงละเมิด หร�อการเลือกปฏิบัติอื่นๆ ดังนั้นพนักงานฯ ทุกคนจ�งควรช�วยกันสอดส�องดูแลให�สภาพแวดล�อม
ในการทำงานปลอดจากการคุกคาม กลั่นแกล�ง ล�วงละเมิด หร�อการเลือกปฏิบัติอื่นๆ
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แนวทางการรับแจ�งเบาะแส

 หากผู�ใดพบว�ามีพนักงานฯ คนใดมีการกระทำท่ีไม�สอดคล�องกับนโยบายด�านสิทธิมนุษยชน และการไม�เลือก
ปฏิบัติ ให�แจ�งต�อหัวหน�าหร�อผู�บังคับบัญชาในลำดับถัดไป หร�อแจ�งต�อผู�จัดการโรงงาน หร�อสามารถแจ�งตรงมาท่ี
ส�วนงานกลาง ฝ�ายทรัพยากรมนุษย� สำนักงานใหญ�ของบร�ษัทฯ

นโยบายการลงทุน และการกำกับดูแลการดำเนินงานใน
บร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม
 บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) มีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ในบร�ษัทย�อยและ/หร�อบร�ษัทร�วม ดังมีรายละเอียดต�อไปน้ี

 1. นโยบายการลงทุนในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม 

 บร�ษัทมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบร�ษัทท่ีสอดคล�องกับเป�าหมาย ว�สัยทัศน�และแผนกลยุทธ�ในการเติบโตของบร�ษัท
ซ่ึงจะทำให�บร�ษัทมีผลประกอบการหร�อผลกำไรเพ��มข�น้ หร�อลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน� (Synergy) ให�กับบร�ษัท
เพ�อ่เพ��มข�ดความสามารถในการแข�งขันของบร�ษัท และเพ�อ่ให�บร�ษัทบรรลุเป�าหมายในการเป�นผู�ประกอบการช้ันนำ
ในธุรกิจหลักของบร�ษัท ท้ังน้ี บร�ษัท บร�ษัทย�อย และ/หร�อบร�ษัทร�วมอาจพ�จารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพ��มเติมหากเป�น
ธุรกิจท่ีมีศักยภาพการเติบโตหร�อสามารถต�อยอดทางธุรกิจ หร�อเป�นประโยชน�ต�อธุรกิจของกลุ�มบร�ษัท ซ่ึงสามารถ
สร�างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดยการพ�จารณาการลงทุนของบร�ษัท บร�ษัทย�อย และ/หร�อบร�ษัทร�วมนั้น
บร�ษัทจะทำการว�เคราะห�ความเป�นไปได�ของการลงทุนและพ�จารณาศักยภาพและป�จจัยความเส่ียงจากการลงทุน
โดยมีข้ันตอนการว�เคราะห�การลงทุนอย�างเหมาะสม ซ่ึงจะต�องได�รับความเห็นชอบ และ/หร�อการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�ษัท หร�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัท (แล�วแต�กรณี) ท้ังน้ี ในการขออนุมัติ
การลงทุนบร�ษัทย�อย และ/หร�อ บร�ษัทร�วมดังกล�าวจะต�องสอดคล�องเป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยที่เกี่ยวข�อง

 2. นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม

 บร�ษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบร�หารกิจการบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม โดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อ
กำหนดมาตรการ และกลไกทั้งทางตรง และทางอ�อมเพ�่อให�บร�ษัทสามารถกำกับดูแล และบร�หารจัดการกิจการ
ของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม รวมถึงการติดตามดูแลให�บร�ษัทย�อย และบร�ษัทร�วมมีการปฏิบัติตามมาตรการ
และกลไกต�างๆที่กำหนดไว�ได�เสมือนเป�นหน�วยงานของบร�ษัทเอง และเป�นไปตามนโยบายของบร�ษัท รวมถึง
กฎหมายบร�ษัทมหาชนประมวลกฎหมายแพ�ง และพาณิชย� กฎหมายหลักทรัพย� และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องตลอดจน
ประกาศ ข�อบังคับ และหลักเกณฑ�ต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ทั้งนี้ เพ�่อรักษาผลประโยชน�ใน
เง�นลงทุนของบร�ษัทในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมดังกล�าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 2.1. บร�ษัทจะส�งบุคคลที่เป�นตัวแทนของบร�ษัท เข�าไปเป�นกรรมการในแต�ละบร�ษัทย�อยและ/หร�อบร�ษัทร�วม
ตามความเหมาะสม เพ�อ่ทำหน�าท่ีกำกับดูแลให�บร�ษัทย�อย และ/หร�อ บร�ษัทร�วมดำเนินการให�สอดคล�องกับกฎหมาย
นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังนโยบายอ่ืนๆ ของบร�ษัท อย�างไรก็ดี การส�งตัวแทนของบร�ษัท เข�าไปเป�น
กรรมการในแต�ละบร�ษัทย�อยและ/หร�อบร�ษัทร�วมจะต�องได�รับการพ�จารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต�ละบร�ษัท
 2.2. หากในการเข�าทำรายการ หร�อการดำเนินการใดๆ ของบร�ษัทย�อยที่เข�าข�ายหร�อเป�นการได�มาหร�อ
จำหน�ายไปซึ่งทรัพย�สินตามประกาศรายการได�มาหร�อจำหน�ายไปซึ่งสินทรัพย� หร�อรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงจะส�งผลให�บร�ษัทมีหน�าท่ีต�องขออนุมัติท่ีประชุมคณะกรรมการของ
บร�ษัท และ/หร�อ ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัท หร�อขออนุมัติจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องตามกฎหมาย
ก�อนการเข�าทำรายการ บร�ษัทย�อยจะเข�าทำรายการหร�อดำเนินการนั้นได�ต�อเมื่อได�รับอนุมัติจากที่ประชุม 41



คณะกรรมการของบร�ษัท และ/หร�อ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัท และ/หร�อ หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ( แล�วแต�กรณี )
เป�นที่เร�ยบร�อยแล�ว
 นอกจากน้ี หากในการเข�าทำรายการหร�อการเกิดเหตุการณ�บางกรณีของบร�ษัทย�อย อันทำให�บร�ษัท มีหน�าท่ี
ต�องเป�ดเผยสารสนเทศต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยตามหลักเกณฑ�ท่ีกำหนดประกาศท่ีเก่ียวข�องคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย กรรมการผู�แทนของบร�ษัทย�อยดังกล�าวมีหน�าท่ีต�องแจ�งมายังฝ�ายจัดการของ
บร�ษัทในทันทีท่ีทราบว�าบร�ษัทย�อยมีแผนจะเข�าทำรายการหร�อเกิดเหตุการณ�ดังกล�าว
 2.3. คณะกรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัทย�อย และ/หร�อ บร�ษัทร�วมแต�ละบร�ษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน�าท่ี
และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง เช�น เป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเง�น และผลการ
ดำเนินงานให�แก�บร�ษัททราบ โดยนำประกาศที่เกี ่ยวข�องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยมาใช�บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเป�ดเผย และนำส�งข�อมูลส�วนได�
เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข�องต�อคณะกรรมการบร�ษัทให�ทราบถึงความสัมพันธ� และการทำธุรกรรม
กับบร�ษัท บร�ษัทย�อยและ / หร�อบร�ษัทร�วมในลักษณะท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� และหลีกเล่ียง
การทำรายการที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
 2.4. บร�ษัทจะกำหนดแผนงาน และดำเนินการท่ีจำเป�น เพ�อ่ทำให�ม่ันใจได�ว�าบร�ษัทย�อย และ/หร�อ บร�ษัทร�วม
มีการเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเง�นให�แก�บร�ษัทแม� และบร�ษัทจะดำเนินการท่ีจำเป�น
และติดตามให�บร�ษัทย�อย และ/หร�อ บร�ษัทร�วมมีระบบในการเป�ดเผยข�อมูล และระบบควบคุมภายในท่ีเพ�ยงพอ และ
เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

 นอกจากนี้ บร�ษัทจะติดตามอย�างใกล�ชิดถึงผลประกอบการ และการดำเนินงานของบร�ษัทย�อย และ/หร�อ
บร�ษัทร�วมดังกล�าว และนำเสนอผลการว�เคราะห�รวมถึงแสดงความคิดเห็นหร�อข�อเสนอแนะต�อคณะกรรมการ
บร�ษัท และคณะกรรมการบร�ษัทย�อยหร�อบร�ษัทร�วมนั้นๆ เพ�่อใช�ประกอบการพ�จารณากำหนดนโยบายหร�อ
ปรับปรุงส�งเสร�มให�ธุรกิจของบร�ษัทย�อย และ/หร�อ บร�ษัทร�วม มีการพัฒนาและเจร�ญเติบโตอย�างต�อเนื่อง
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บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน) 
10 ซอย 10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110
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