นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการของบริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ ว่าการตัดสิ นใจใดๆ ในการเข้าทาธุ รกรรมหรื อรายการใดๆ ของบริ ษทั จะต้อง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
แนวปฏิบัติ
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้
เสี ยของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณา รวมถึ งไม่มีอานาจในการอนุ มัติธุรกรรมนั้นๆ ทั้งนี้
การกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมายความรวมถึงการกระทา ดังต่อไปนี้ดว้ ย
1.

การแข่ งขันกับบริษัท หรื อบริษัทย่อย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อ ผูอ้ ื่น ซึ่ งอาจเป็ นผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่ว่าโดยตรงหรื อ
อ้อม หรื อเข้าเป็ นหุ้นส่ วน หรื อผูถ้ ือหุ้นที่มีอานาจตัดสิ นใจ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะ
เดียวกันกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทาให้เชื่อมัน่ ได้ว่าการดาเนินการดังกล่าว
จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวม

2.

แสวงหาผลประโยชน์ จากกิจการส่ วนตัวกับบริษัท หรื อบริษัทย่อย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนควรจะเปิ ดเผยธุรกิจหรื อกิจการที่ประกอบขึ้นเป็ นส่ วนตัวหรื อกับครอบครัว
หรื อญาติพี่น้อง หรื อผูอ้ ยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อนั จะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย เช่น
• การร่ วมลงทุนหรื อมีผลประโยชน์กบั ผูค้ า้ ที่ประกอบธุรกิจกับบริ ษทั หรื อลูกค้าของบริ ษทั
• การดารงตาแหน่งใด หรื อแม้แต่เป็ นที่ปรึ กษาของผูค้ า้ ที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั หรื อลูกค้าของบริ ษทั
• การทาการค้าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อโดยตรงหรื อทาการผ่านผูอ้ ื่น

3.

การใช้ ข้อมูลของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็ นความลับของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติ การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา

เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหายหรื อไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้
ข้อมูลภายในของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
4.

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ในจานวนซึ่ งเป็ น
จานวนที่มีนยั สาคัญหากทาให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไม่กระทาการ หรื อละเว้นการกระทาการที่ควรทาตาม
หน้า ที่ หรื อ มี ผ ลกระทบต่อ งานในหน้า ที่ ในกรณี ที่ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานได้หุ้ นนั้น มาก่ อ นการเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน หรื อก่อนที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยจะเข้าไปทาธุ รกิจนั้น หรื อได้มาโดยทางมรดก
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทันที ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด

5.

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องพึงดูแลให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้ และเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั

6.

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ ยวโยงกับตนเองหรื อบุคคล/นิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั

7.

ในกรณี รายการที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่ งไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษทั
อนุมตั ิ หรื อมีลกั ษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอานาจการพิจารณาของฝ่ ายจัดการ ต้องผ่านการสอบทานและให้
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้น

8.

ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เปรี ยบเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก และ
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั

9.

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด บริ ษทั
มีนโยบายกาหนดให้ตอ้ งจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรื อมี
ลักษณะการปฏิบตั ิงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน

10.

ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและอนุมตั ิ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 กันยายน 2562 เป็ น
ต้นไป

