
  
 
 
 
 
 

รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการก ากบักจิการภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวาม
มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรการการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และเป็นการ
เสรมิสรา้งความโปร่งใสและประสทิธภิาพของฝ่ายจดัการอนัจะสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยมกีารด าเนินงานตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) โดยในปี 
2558 บรษิทัฯ ไดร้บัการส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

• โครงการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน 

      นบัเป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการส ารวจหลงัการจดทะเบยีนเป็นสมาชกิของตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อปี 
2557 และในปี 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัผลประเมนิโดยภาพรวมในระดบัด ีหรอืจดัอยูใ่นล าดบั 3 ดาว ซึง่ประเมนิผลโดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

• โครงการประเมนิคุณภาพการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2558 (Annual General Meeting : AGM) ที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ร่วมกบัสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยและสมาคม
บรษิทัจดทะเบยีนไทยเป็นผูจ้ดั ซึง่เป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการส ารวจ  โดยผลการประเมนิคณุภาพการจดัการประชมุ
ผูถ้อืหุน้สามญั ประจ าปี 2558 มผีลประเมนิอยู่ในระดบั “ดเียีย่ม” 

• โครงการประเมนิการด าเนินการเพื่อความยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ตามแผนพฒันาความยัง่ยนื
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนโดยสถาบนัไทยพฒัน์ไดร้บัการสนบัสนุนจากส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ซึง่มกีารส ารวจเป็นปีทีส่องนบัจากเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยบรษิทัมรีะดบัการพฒันาการป้องกนั
การมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัคอรร์ปัชัน่ในระดบัที ่3 “Established”  

และเพื่อให้บรษิัทฯ มแีนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละน าไปสู่การพฒันาบรษิัทตามแนวทางการ
พฒันาเพื่อความยัง่ยนื  โดยมกีารทบทวนปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัสม ่าเสมอเพื่อใหม้แีนวทาง
ทีส่อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลที่ดขีองบรษิทัจดทะเบยีน และมคีวามสอดคลอ้งตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์(SET) ได้
จดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่ไว ้(อา้งองิฉบบัปี2555) โดยฉบบันี้ไดม้กีารปรบัปรุงจดัท าโดยเทยีบเคยีงจากหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development นอกจากนี้บรษิัทฯ มกีาร
ด าเนินการอื่นๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั รวมถึงแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์และส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดว้างไว ้ ตามหลกัการก ากบักจิการใน 5 หมวด ดงันี้  

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีมกนั 
3. บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
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 สิทธิของผูถื้อหุ้น 
  หลกัการ  (อา้งองิจากเอกสาร หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน) 

  “ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษทัผา่นการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าท่ีแทน

ตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั บริษทัจึงควรส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นได้

ใช้สิทธิของตน” 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัสทิธพิืน้ฐานของผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัย ์ การมี
สว่นแบ่งในก าไรของกจิการ การไดร้บัขา่วสารและขอ้มลูบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อการใชส้ทิธอิอก
เสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัเพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัช ี และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอื
บรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้   

คณะกรรมการบรษิทัซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีม่คีวามเกีย่วขอ้งเพื่อรกัษาสทิธริวมถงึสง่เสรมิและ
อ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการมีนโยบายให้ บริษทั เปิดเผยข้อมูลและกฎระเบียบส าหรบัการสนับสนุนท่ีจะให้สิทธิแก่
ผูถ้ือหุ้น 

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัผูถ้อืหุ้น ประกอบด้วย 

 

ข้อบงัคบับริษทัในหมวดหุ้นและผูถ้ือหุ้น 
 หุน้ของบรษิทัเป็นหุน้สามญัมมีลูค่าหุน้ละเท่าๆ กนัและเป็นหุน้ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหุน้ 

หุน้ทุกหุน้ของบรษิทัตอ้งช าระค่าหุน้เตม็มลูค่าหุน้ดว้ยตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นนอกจากตวัเงนิ       ผูจ้อง
หุน้หรอืผูซ้ือ้หุน้จะขอหกักลบลบหนี้กบับรษิทัไม่ได ้

 หุน้ของบรษิทัจะแบ่งแยกมไิด ้ถา้บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปจองซือ้หรอืถอืหุน้ร่วมกนัต้องตัง้ใหค้นใดคน
หนึ่งในบุคคลเหล่านัน้เป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี 

 บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะออกและเสนอขายหุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิหุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืหลกัทรพัย์อื่น
ใดกไ็ดต้ามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาต  

 ใบหุน้ทุกใบของบรษิทัจะระบุชื่อผูถ้อืหุน้ และมลีายมอืชื่อกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรอืพมิพ์
ลายมอืชื่อและประทบัตราของบริษัทไว้ แต่ทัง้นี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูล้งหรอืพมิพล์ายมอืชื่อแทนกไ็ด้ 

 การลงลายมอืชื่อในใบหุ้นหรอืใบหลกัทรพัย์อื่นใดของกรรมการหรอืนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ดงักล่าว 
กรรมการหรอืนายทะเบยีนหลกัทรพัยอ์าจลงลายมอืชือ่ดว้ยตนเอง หรอืใชเ้ครื่องจกัร ใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์หรอืประทบั
โดยวธิกีารอื่นใดตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดกไ็ด้ 

 
*57/204*



  
 
 
 
 
 

รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

บรษิทัจะต้องเกบ็รกัษาทะเบยีนผู้ถอืหุน้และหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบยีนผู้ถอืหุ้น
ทีว่่านัน้ไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิทั อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจจะมอบหมายใหบ้รษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบริษัทกไ็ด้และหากบรษิัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัแลว้ วธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วกบังานทะเบยีนของบรษิทัใหเ้ป็นไป
ตามทีน่ายทะเบยีนหลกัทรพัยก์ าหนด 

 บรษิัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดอืนนับแต่วนัที่นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนบรษิัท 
หรอืนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นในกรณีทีบ่รษิทัจ าหน่ายหุน้ทีเ่หลอืหรอืออกจ าหน่ายหุน้ทีอ่อกใหม่
ภายหลงัการจดทะเบยีนบรษิทั 

 ในกรณีทีใ่บหุน้ฉบบัใดช ารุด หรอืลบเลอืนในสาระส าคญั ผูถ้อืหุน้อาจขอใหบ้รษิทัท าการออกใบหุน้ใหม่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยคนืใบหุน้เดมิ 

 ในกรณีทีใ่บหุน้ฉบบัใดสญูหายหรอืถูกท าลาย ผูถ้อืหุน้จะต้องน าหลกัฐานการแจง้ความต่อเจา้พนักงาน
ต ารวจ หรอืหลกัฐานอื่นอนัสมควรมาแสดงต่อบรษิทั 

ในทัง้สองกรณี บรษิทัจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด โดยบรษิทัอาจ
เรยีกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้เดมิจากผูถ้อืหุน้นัน้ แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิกว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนด
ไว ้

 ใบหุน้ทีส่ญูหาย ลบเลอืน หรอืช ารุดซึง่ไดม้กีารออกใบหุน้ใหม่แทนใหแ้ลว้ ใหถ้อืว่าใบหุน้เก่านัน้เป็นอนั
ยกเลกิ 

 บรษิทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรอืรบัจ าน าหุน้ของบรษิทัเองไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิัทอาจซื้อหุ้นคนืจากผู้ถือหุน้ที่ออกเสยีงไม่เหน็ด้วยกบัมติของทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น ซึ่งอนุมตัิการ

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วกบัสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรบัเงนิปันผล เนื่องจากผูถ้ือ
หุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ยเหน็ว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(2) บรษิัทอาจซื้อหุ้นคนืเพื่อวตัถุประสงค์ในการบรหิารทางการเงนิ ในกรณีที่บริษัทมกี าไรสะสมและ
สภาพคล่องสว่นเกนิ และการซือ้หุน้คนืนัน้ไม่เป็นเหตุใหบ้รษิทัประสบปัญหาทางการเงนิ 

ทัง้นี้ หุ้นที่บรษิัทถอือยู่นัน้จะไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผู้ถอืหุ้น รวมทัง้ไม่มสีทิธใินการออก
เสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรบัเงนิปันผล 

บรษิทัจะต้องจ าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนืตามวรรคก่อน ภายในเวลาทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีทีบ่รษิัท
ไม่จ าหน่ายหรอืจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจะด าเนินการลดทุนที่ช าระแล้ว โดยวธิตีดัหุ้นจด
ทะเบยีนสว่นทีจ่ าหน่ายไม่ได ้

การซือ้หุน้คนื การจ าหน่ายหุน้ และการตดัหุน้ทีซ่ือ้คนื ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การซือ้หุน้ของบรษิทัคนื ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัมสีถานะเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและการซือ้หุน้ดงักล่าวมจี านวนไม่เกินกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของ
ทุนช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการของบรษิทัในการอนุมตักิารซือ้หุน้คนืดงักล่าว 
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ข้อบงัคบัในหมวดการโอนหุ้น 
 หุน้ของบรษิทัย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรโีดยไม่มขีอ้จ ากดั และหุน้ทีถ่อืโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่ง

ตอ้งมจี านวนรวมกนัไมเ่กนิกว่ารอ้ยละสีส่บิเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั การโอนหุน้ราย
ใดทีจ่ะท าใหอ้ตัราสว่นการถอืหุน้ของคนต่างดา้วของบรษิทัเกนิอตัราสว่นขา้งตน้ บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้บริษทั
รายนัน้ได ้

 การโอนหุน้ย่อมมผีลสมบรูณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุชื่อผูร้บัโอน และลงลายมอืชื่อของผูโ้อน
กบัผูร้บัโอน และท าการสง่มอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้เมื่อบริษัทได้รบัค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยัน
บุคคลภายนอกไดเ้มื่อบรษิทัไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมุดทะเบยีนหุน้แลว้เท่านัน้ 

เมื่อบรษิทัพจิารณาแลว้ว่าการโอนหุน้นัน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้รษิทัลงทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าว
ภายในสบิสี ่(14) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ หรอืหากบรษิทัเหน็ว่าการโอนหุน้นัน้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ใหบ้รษิทัแจง้
แก่ผูย้ ื่นค ารอ้งขอทราบภายในเจด็ (7) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ 

 หากหุน้ของบรษิทัไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ ใหก้ารโอนหุน้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 กรณีทีผู่ร้บัโอนหุน้มคีวามประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหท้ าค ารอ้งขอต่อบรษิทัโดยท าเป็นหนงัสอืลงลายมอื
ชื่อของผูร้บัโอนหุน้ และมพียานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมอืชื่อรบัรองลายมอืชื่อนัน้พรอ้มกบัเวนคนืใบหุน้เดมิหรอื
หลกัฐานอื่นใหแ้ก่บรษิทั ในการนี้ หากบรษิทัเหน็ว่าการโอนหุน้นัน้ถูกต้องตามกฎหมายแลว้ ใหบ้รษิทัลงทะเบยีนการ
โอนหุน้ดงักล่าวภายในเจด็ (7) วนั นบัแต่วนัไดร้บัค ารอ้งขอ และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหนึ่ง (1) เดอืนนับแต่วนัทีไ่ด้
รบัค ารอ้งขอนัน้ 

หากมีกรณีเกิดการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยส์ าหรบัผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคล มีแนวทางปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ี คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผย
รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ โดยตอ้ง  

1. รายงานการถือหลกัทรพัยค์รัง้แรกตามแบบ 59-1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดการ
เสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน หรอืวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั และ 

2. เมื่อใดกต็ามที่บุคคลดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย ์กจ็ะต้องรายงานตาม แบบ 59-2 ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย์ ยกเว้นการได้มาซึ่ง
หลกัทรพัยใ์นกรณีต่อไปนี้ ไม่ตอ้งรายงาน 59-2 

2.1 ไดห้ลกัทรพัยจ์าก right offering (หรอื RO : การจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้) 
2.2 ไดหุ้น้จากการใชส้ทิธติามหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
2.3 ไดห้ลกัทรพัยโ์ดยทางมรดก 
2.4 ไดห้ลกัทรพัยจ์ากโครงการ ESOP/EJIP* 
2.5 โอน/รบัหลกัทรพัยจ์ากการวางเป็นประกนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
หมายเหตุ : หลกัทรพัย ์หมายถงึ หุน้ หรอื หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ (หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้ หรอืใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด)้ 

 *  ESOP  คอื การออกหุน้ใหมใ่หพ้นกังานในราคาถูก 
 *  EJIP  คอื  การทีบ่รษิทัชว่ยออกเงนิ บางส่วน ใหพ้นกังาน ซื้อหุน้ ในกระดาน 
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3. การเริม่/สิน้สดุหน้าที ่
แบบ 59-1 : เริม่มหีน้าทีร่ายงานเมื่อบรษิทัท า IPO และสิน้สดุหน้าทีเ่มื่อบรษิทัสิน้สดุหน้าทีต่าม 
               มาตรา 56 
แบบ 59-2 : เริม่มหีน้าทีเ่มื่อหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสิน้สดุหน้าทีเ่มือ่ไม่มี
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หมายเหต ุ 
 วิธีปฏิบติัในการจดัส่งรายงาน  
 1.  ผูบ้รหิาร/ผูส้อบบญัช ีสง่เอกสารต่อ ก.ล.ต. ไดภ้ายใน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป โดยไม่ตอ้ง

สง่โทรสารมาก่อน 
2.  การสง่ทางโทรสาร ท าไดท้ีห่มายเลข 0 2 695 9660 โดยตอ้งสง่ภายใน 24.00 น. ของวนัก าหนด

สง่ และตอ้งสง่เอกสารตน้ฉบบัต่อ ก.ล.ต.  ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดสง่ (สง่ by hand หรอืสง่ทางไปรษณีย์
กไ็ด)้ อย่างไรกด็ ีหาก ก.ล.ต.  ไม่ ไดร้บัรายงานทางโทรสารภายในเวลาดงักล่าวขา้งตน้จะถอืวา่บรษิทัไม่ไดส้ง่ รายงาน
ภายในวนัครบก าหนดสง่แมว้่าบรษิทัจะสามารถสง่ตน้ฉบบัไดภ้ายใน 3 วนัท าการกต็าม 

กรณีมกีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยโ์ดยการไดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีม่สีดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลง
การถอืหุน้ในจ านวนทีถ่งึหรอืขา้ม 5% , 10% , 15% , 20%....ไปจนถงึ 100% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงของหุน้ทัง้หมด
ของกจิการ บุคคลทีม่ไีดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีส่ดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงดงักล่าว มหีน้าทีต่อ้งรายงานตามมาตรา 
246 ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

การรายงานตามมาตรา 246 ไดแ้ก่          

(1)   การถอืหุน้ในจ านวนทีถ่งึหรอืขา้ม 5% … 10%...15%... 20%... ไปจนถงึ 100% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง 
ของหุน้ทัง้หมดของกจิการ  

(2) การถอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทีม่จี านวนหุน้รองรบัรวมกนัถงึหรอืขา้ม 5% …10%...15%... 20%...  
ไปจนถงึ 100% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงของหุน้ทัง้หมดของกจิการ 

เพื่อใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามแนวทางขอ้บงัคบัและใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้ในหมวดทีเ่กีย่วกบัหุน้และผูถ้อืหุน้
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์อง
บริษทั โดยในสว่นวธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วกบังานทะเบยีนของบรษิทัจงึใหเ้ป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนหลกัทรพัยก์ าหนด  

ขอ้มลูสถานทีต่ดิต่อ บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ปัจจุบนัมกีารยา้ยทีท่ าการแห่งใหม่
ซึง่มผีลในวนัที ่4 มกราคม 2559 สามารถตดิต่อตามทีอ่ยู่ดงันี้  

ท่ีอยู่ติดต่อทางไปรษณีย ์
ฝ่ายนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์TSD  
Mail Room ชัน้ 1 (อาคาร C) 

           ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทตูจนี)  
เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์02 009 9385  
โทรสาร 02 009 9476  
email: srg_tsd@set.or.th 
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ข้อบงัคบัในหมวดเงินปันผลและเงินส ารอง 
 หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิ

ใหจ้่ายเงนิปันผล 
 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและ

ก าหนดใหหุ้น้บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปัน
ผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไร
สมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม
คณะกรรมการลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปัน
ผลนัน้ในหนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุน
จดทะเบยีน 

 

ข้อบงัคบัในหมวดการประชุมผูถ้ือหุ้น 
 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
 ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อื

หุน้จ านวนไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีาร
ประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อทีป่ระชุมพร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

 ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืทีอ่ื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิ
ห้า (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม  
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 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผู้
ถอืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได ้ให้ที่ประชุมเลอืกผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดงักล่าว 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้อืหุ้น ให้ถอืว่าหุ้นหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง และผู้ถอืหุน้คนใดมสี่วนได้
เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
(ค)  การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั   

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(ฉ) การเลกิบรษิทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

 กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน 

(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 

(7) กจิการอื่นๆ 

 
 

 
*62/204*



  
 
 
 
 
 

รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

2. การด าเนินการและปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษทั การให้สิทธิส าหรบัผูถ้ือหุ้น การจดัการประชมุผูถ้ือ
หุ้น การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อเข้ารว่มการประชมุ  และการจดัท า
รายงานการประชมุผูถ้ือหุ้น การเปิดเผยมติการประชมุผูถื้อหุ้นและผลการลงคะแนน  โดยด าเนินการ
ดงัน้ี 

1. จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า
ตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยจะระบุวนั เวลา สถานทีก่ารประชุม และมรีายละเอยีดระเบยีบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบระเบยีบวาระต่างๆ พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้น 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชมุแทนได ้ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอื
เชญิประชุม 

3. ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะชีแ้จงวธิกีารใชส้ทิธลิงคะแนนและนบัคะแนนตามทีร่ะบุไวอ้ย่าง
ชดัเจนในขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมถงึจดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชุมสามญั
และวสิามญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ  

4. ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดย
ระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ และซกัถามอย่างทัว่ถงึ 
ซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งจะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได้ และ
นอกเหนือจากการใหส้ทิธสิ าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระหรอืบุคคล
ใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทน บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึเสยีงในการประชุมเพื่อท าการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ 
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้นตนเองมโีอกาสไดร้บัทราบเนื้อหาจากการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. จดัท าบนัทกึรายการการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

6. เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างสม ่าเสมอผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั และช่องทางของตลาด
หลกัทรพัย ์และส านกังาน ก.ล.ต. รวมถงึเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

7. บรษิทัก าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทุก
กลุ่ม รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) เปิดเผยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เรื่องก าหนดการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดเผยระเบยีบ
วาระการประชมุ และสาระส าคญัของวาระการประชมุ ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัย”์) ทนัทไีม่เกนิวนัท าการถดัไป นบัจากวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีต ิ

(2) จดัใหม้กีระบวนการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทีโ่ปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(3) บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท และส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ในเวลาอันสมควร โดยแจ้งประกาศก าหนดการและ
ระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัย”์) รวมถงึเวบ็ไซดข์องบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธดิงักล่าว โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า
มากกว่า 3 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ส าหรบัปี 2558 บรษิทัฯ ไดแ้จง้เผยแพร่ก าหนดการในวนัที ่15 ตุลาคม 2558 
โดยมกี าหนดระยะเวลาการรบัเรื่องระหว่าง วนัที ่16 ตุลาคม – วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558   
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(4) ดแูลผูถ้อืหุน้ ใหไ้ดร้บัขอ้มลูสารสนเทศทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ในเวลาทีเ่หมาะสม 
(5) จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ระบุวนั เวลา สถานทีป่ระชุม ระเบยีบวาระการประชุมและ

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมทัง้เอกสาร/หลกัฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ และค าแนะน า
ขัน้ตอนการมอบฉนัทะ โดยบรษิทั ท าการเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมล่วงหน้าเพื่อแจง้ผูถ้อืหุน้ทราบก าหนดระยะเวลา
การเขา้ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วนั พรอ้มทัง้แจง้ผู้ถอืหุน้ทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) อกีช่องทางดว้ย และการด าเนินการเพื่อจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(6) ประกาศหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นลงในหนังสอืพมิพร์ายวนัตดิต่อกนั ไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อน
วนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

(7) เปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเวลา โดยก าหนดระยะเวลาเปิดรบัลงทะเบยีน
ล่วงหน้าก่อนเวลาทีจ่ะประชุมอย่างเหมาะสม 

(8) บรษิัทมกีารอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถเดนิทางเขา้ร่วมประชุมได้ง่าย มีพนักงาน
ต้อนรบั พนักงานลงทะเบียน รวมทัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัรบัลงทะเบียนและนับผลคะแนนเสยีงที่มี
ประสทิธภิาพ  

(9) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม โดยไดจ้ดัสรร
เวลาอย่างเพยีงพอและเหมาะสม และจะบนัทกึขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะทีส่ าคญัจากผูถ้อืหุน้ไวใ้นรายงานการประชุม
อย่างครบถว้น 

(10) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุน้พร้อมทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรพัยโ์ดยไม่ชกัชา้ ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(11) จดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบนัทึกการชี้แจงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีแสดงผล
คะแนนให้ที่ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้บนัทกึประเดน็ หรอืขอ้ซกัถาม ค าถาม และ
ค าตอบ ทีม่จีากการด าเนินการประชุม และผลคะแนนการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถงึมกีารบนัทกึรายชื่อกรรมการที่
เขา้ร่วมประชุม และกรรมการทีล่าประชุมดว้ย 

(12) จดัสง่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แก่หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง และไดเ้ผยแพร่รายงาน
การประชุมทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

(13) บรษิทับนัทกึการประชุมในลกัษณะสือ่วดีทีศัน์และบนัทกึการออกเสยีง และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซด์
ของบรษิทั เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และบุคคลภายนอกทีส่นใจดกูารประชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ดัขึน้ 

(14) มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ ์เป็นผูต้ดิต่อ ประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกระหว่างบรษิทักบัผูถ้อืหุน้รวมถงึนกัลงทุน 
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 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
  หลกัการ  (อา้งองิจากเอกสาร หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน) 

“ผูถื้อหุ้นทุกราย ทัง้ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร รวมทัง้ผูถื้อหุ้นต่างชาติ ควร

ได้รบัการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยท่ีถกูละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รบัการชดเชย” 

บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัจงึมี
นโยบาย ดงันี้ 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่วาระการประชุม หรอืเสนอชื่อกรรมการไดล่้วงหน้าก่อนการประชุม  
2. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ จะพจิารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระทีก่ าหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญั 

หรอืเพิม่วาระการประชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลู
ประกอบวาระก่อนการตดัสนิใจ 

3. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคล
หนึ่ง หรอืใหม้กีรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน เขา้ร่วมประชมุและลงมตแิทนได ้ และแจง้รายชื่อกรรมการอสิระดงักล่าว
ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 

4. สนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระทีส่ าคญั เช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การท า
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้และในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ จะเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้แนวทาง
ดงักล่าวใหทุ้กคนในบรษิทัถอืปฏบิตั ิ และไดก้ าหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครอง
หลกัทรพัยต์ามกฎหมาย มหีน้าทีจ่ดัสง่รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการ  

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัและเพื่อใหส้ทิธทิีเ่ท่าเทยีมกบัผูถ้อืหุน้ทุกราย รวมถงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ 

รวมทัง้นกัลงทุนสถาบนั ไดม้สีว่นเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ จงึมแีนวทางปฏบิตั ิ ดงันี้ 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชมุผูถื้อหุ้น 

1.1 ด าเนินการแจง้ก าหนดการประชมุพรอ้มระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาด

หลกัทรพัย ์และเผยแพร่ผ่านทาง Website บรษิทั อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนันดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.2 ด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์าง ๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีง ลงมต ิ

รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3 มกีารจดัท าหนงัสอืเชญิประชมุ เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นฉบบัภาษาไทย 

2. การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

2.1 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และสง่ค าถามล่วงหน้า โดยมปีระกาศหลกัเกณฑผ์่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

และเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรพัย ์
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสมัพนัธเ์ลอืกเมนูดาวน์โหลดขอ้มูลและแบบฟอรม์ และมกีารแจ้งข่าวเพื่อ

เผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวพรอ้มแนบรายละเอยีดและแบบฟอรม์ต่างๆ เพื่อประชาสมัพนัธแ์จง้ข่าวผ่านเวบ็ไซดข์อง

ตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2558  โดยก าหนดระยะเวลาการรับเรื่อง ระหว่ างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 

พฤศจกิายน 2558 ก่อนการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 
 

2.2 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 

3. การป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน 

คณะกรรมการไดม้กี าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในนโยบายเรื่องการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน เพื่อแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิรวมถงึเปิดเผย

ในรายงานประจ าปี ซึง่มแีนวทางดงันี้ 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารและพนกังานในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่

ประโยชน์สว่นตน ดงันี้ 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั น าความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของ

บรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

และไม่ว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

2. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่

เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งจดัท าและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 

และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบท

ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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3. บรษิทัไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอื

การเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งระงบัการซือ้ และ/หรอื การขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนทีบ่รษิทัจะมกีารเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ

หรอืขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จนกว่าบรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลู

ภายในดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้ 

4. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ

ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า จดัท าและน าสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัซึง่บุคคลดงักล่าว 

รวมถงึคู่สมรสและของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะถอือยู่ มายงัเลขานุการบรษิทั โดยใหจ้ดัท าและน าสง่ภายใน 30 วนัท า

การภายหลงัเขา้รบัต าแหน่ง และรายงานทุกครัง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เมื่อมกีารซือ้หรอืขายหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท า

การ ตามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด พรอ้มทัง้จดัสง่ส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่เลขานุการ

บรษิทัในวนัเดยีวกนักบัวนัทีส่ง่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.  

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูท้ีฝ่่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรอื

กฎหมายแลว้แต่กรณี โดยการพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1  ก าหนดแนวทางการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั หรอืการท าธุรกรรมกบับุคคลหรอืนิตบิุคคล

ซึง่มคีวามเกีย่วโยงโดยมนีโยบายดงันี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติก าหนดนโยบาย และขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกนั เพื่อท าให้

รายการระหว่างบุคคลหรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ

บรษิทั โดยสามารถสรุปแนวทางดงันี้ 

การท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทกบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้ง จะต้องได้รบัอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านัน้มขีอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะทีบุ่คคลทัว่ไปจะพงึกระท ากบัคู่สญัญา

ทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุ คคลทีม่คีวาม

เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิวแ้ลว้  

การเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสีว่นไดส้ว่นเสยี

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้น

ราคาของรายการนัน้ๆ โดยพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกจิปกติในอุตสาหกรรมและมี

การเปรยีบเทียบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรอืราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการ

พจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้บรษิัทจะจดัให้มบีุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษเช่นผูส้อบบญัช ีหรอืผู้

ประเมนิราคาทรพัยส์นิ ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น ทีม่คีวามเป็นอสิระจากบรษิทัและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เป็น

ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี
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จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าวอกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่

ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้บงัคับประกาศค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่

เกีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐาน

บญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ คงเหลอืจ านวนรายการระหว่างกนักบับุคคลทีม่ีความเกีย่วโยง 

จ านวน 1 รายการได้แก่ รายการค่าเช่าส านักงานซึง่ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้พจิารณา

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าว โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัราค่าเช่าอาคารส านักงานที ่

อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอาคารส านักงานของบรษิทัแลว้ และมคีวามเหน็ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นมคีวาม

เหมาะสม  เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการเผยแพร่ขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการท ารายการเกีย่วโยง

ดงักล่าวตามหลกัเกณฑผ์่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2558 

4.2   ก าหนดใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอย่างมนียัส าคญังดเวน้จากการมสีว่นร่วมในการประชุมส าหรบั

วาระทีม่กีารพจิารณารายการระหว่างกนัหรอืรายการเกีย่วโยงเพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูมี้ส่วนได้เสียของ Sutha 
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 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
หลกัการ  (อา้งองิจากเอกสาร หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน) 

“ผูมี้ส่วนได้เสียควรได้รบัการดแูลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการควร

พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความ

รว่มมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของ

กิจการ” 
 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วน

ไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผู้ถอืหุน้ กรรมการผูบ้รหิารและพนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก ได้แก่ ลูกคา้ คู่คา้และผูใ้ห้

บรกิาร สงัคมชุมชนสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานภาครฐั และประเทศชาติ ดงันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีคณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบาย ดงันี้ 

ผูถ้ือหุ้น : มุ่งเน้นการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์และโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัทัง้ขอ้มลูทาง
การเงนิ และขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

ลูกค้า : ใหค้วามส าคญัในการผลติ และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีม่คีุณภาพภายใตเ้งื่อนไขที่
เป็นธรรม รวมทัง้รกัษาความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ 

กรรมการ 
ผูบ้ริหารและ
พนักงาน 

: ปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมกีารใหค้่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
ก าหนดนโยบายการดแูลความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้สนบัสนุนการ
พฒันาความรูแ้ละความสามารถของพนกังาน 

คู่ค้าและ
คู่สญัญา 

และผูใ้ห้บริการ 

: ปฏบิตัติามเงื่อนไขทางธุรกจิต่อคู่สญัญาทีไ่ดต้กลงกนัไวอ้ย่างเป็นธรรม และมจีรรยาบรรณทีด่ใีน
การด าเนินธุรกจิ ตลอดจนปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

คู่แข่งทางการ
ค้า 

: สง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ีและเป็นธรรม โดยจะปฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิา
การแขง่ขนัทีด่ ี 

ชุมชนสงัคม 
ส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงาน
ภาครฐัและ
ประเทศ 

: ใหค้วามส าคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม โดยสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ตาม
โอกาส รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างเคร่งครดั และใหค้วาม
ร่วมมอืในการด าเนินการตามกฎเกณฑแ์ละนโยบายทัง้หน่วยก ากบั และภาครฐั  รวมถงึมสีว่น
สง่เสรมิหรอืช่วยเพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อน ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและประเทศชาต ิ

โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิไวด้งันี้ 
1. ก าหนดแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยี  
2. ก าหนดจรรยาบรรณการจดัซือ้ จดัหา จดัจา้ง และแนวทางปฏบิตัใินการจดัหาและคดัเลอืกคู่คา้/คู่ธุรกจิ  
3. ก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
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4. ก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติ รวมถงึการสนบัสนุนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคน
ปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

5. ก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตักิบัพนกังานลกูคา้อยา่งเป็น
ธรรม รวมทัง้มกีารพฒันาความรู ้และศกัยภาพของพนกังาน 

6. จดัใหม้กีระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยมจีดัท า
รายละเอยีดการแจง้เบาะแสและช่องทางการรอ้งเรยีน รวมถงึจดัท าช่องทางรอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

7. ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกจิกรรมความรว่มมอื การด าเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ
ต่าง ๆ ผ่านขอ้มลูเวบ็ไซดแ์ละรายงานประจ าปี  

  

 

คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ให้มีการปฏิบติั ดงัน้ี 
 

จรรยาบรรณในการปฏิบติักบัผูมี้ส่วนได้เสีย   ของบริษทั ดงัน้ี   
 

1. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น  

- การด าเนินการตามแนวทางการก ากบักจิการทีด่ ีเพื่อใหส้ทิธปิระโยชน์และสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกบัผูถ้อืหุน้ 

- การบรหิารจดัการเพื่อสรา้งผลตอบแทนรวมถงึสรา้งมูลค่าเพิม่ของผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยมกีารจดัสรรและการจ่ายปันผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัผูถ้อืหุน้ 

- การท าหน้าทีด่ว้ยความสุจรติ โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรพัยส์นิโดยรวมของผูถ้อืหุน้ และไม่ก่อใหเ้กดิความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยการด าเนินการต้องเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมกีารปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏบิตัอิย่างถูกตอ้ง 

- การด าเนินการตามแนวทางการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ และการด าเนินการเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนั 

2. การปฏิบติัต่อลูกค้า 

- เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้น  

- มกีารฝึกอบรมเพื่อใหพ้นกังานทีใ่หก้ารบรกิารกบัลกูคา้สามารถใหข้อ้มลู รวมถงึชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้ก าหนด 

และเงื่อนไขของสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัทราบรวมถงึแจง้เงื่อนไข และขอ้ตกลงกบัลกูคา้ โดยมี

การจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ 

 การแจง้ราคาสนิคา้ การบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่มไ่ดอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขราคาสนิคา้หรอื 

     บรกิาร 

 ขอ้มลูคุณลกัษณะของสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์และการจดัสง่ ขอ้ก าหนดในการจดัสง่ 

 ขอ้มลูอื่นๆ ทีม่ขีอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัลกูคา้ 

- มกีารแจง้การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไขทีส่ าคญั ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ล่วงหน้า 

- มกีารฝึกอบรมพนกังานเพื่อใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะตอบค าถามของลกูคา้ทัง้ดา้นสนิคา้ บรกิาร ขอ้รอ้งเรยีน 

การใหค้ าแนะน า และการตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากลกูคา้ โดยยดึมัน่การ
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ด าเนินการทุกดา้นบนพืน้ฐานมติรและไมตรจีติทีด่ ี โดยพรอ้มรว่มหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้

หากลกูคา้พบปัญหาจากการใชส้นิคา้ของบรษิทั  

- การจดัเตรยีมอุปกรณ์การสือ่สารทีพ่รอ้มต่อการสือ่สารกบัลกูคา้ในแต่ละช่องทาง เพื่อพรอ้มส าหรบัลกูคา้

สามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก และรวดเรว็ 

- รกัษาความลบัและขอ้มลูทางการคา้ของลกูคา้ 

 

เพื่อใหม้ตีวัชีว้ดัเป็นแนวทางการปรบัปรุงการท างานเพื่อสามารถตอบสนองต่อความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทั ได้

ท าการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ ในดา้นต่างๆ  โดยส ารวจในกลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้แต่ละกลุ่มผลติภณัฑห์ลกั โดย

ค่าผลเฉลีย่คะแนนทีท่ าการส ารวจ ดงันี้ 

 
 

โดยมีหวัข้อที่ท าการประเมินประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ระบบ งานดา้นบรกิารและการประสานงาน 

2. ระบบ คุณภาพสนิคา้ 

3.ระบบ งาบรกิารดา้นเอกสาร 

4. ระบบงาน จดัส่ง สนิคา้ 

5. ระบบบรรจภุณัฑ ์ของสนิคา้ 
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3. การปฏิบติัต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ี 

- มกีารก าหนดและปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณในการจดัซือ้ จดัจา้งและแนวทางปฏบิตัใินการจดัการและ

คดัเลอืกคู่คา้/คู่ธุรกจิ  

- มกีารปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีม่ต่ีอคู่คา้และเจา้หนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ

ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

- มกีารปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงื่อนไขต่าง ๆ ทีต่กลงร่วมกนั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใด ขอ้หนึ่ง

จะมกีารเจรจาท าความตกลงกบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขไมใ่หเ้กดิ

ความเสยีหาย 

- ใหข้อ้มลูทางการเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจรงิ และตรงเวลาอย่างสม ่าเสมอ 

- ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สจุรติกบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้  

 

4. การปฏิบติัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารพึงปฏิบติัต่อพนักงาน 

- มกีารใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของ

พนกังานแต่ละคน 

- มกีารสง่เสรมิพฒันา และเพิม่พนูความรูค้วามสามารถของพนกังาน ร่วมถงึใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการ

ก าหนดทศิทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบรษิทั 

- มกีารดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ สขุภาพอนามยั ร่างกายและทรพัยส์นิของ

พนกังาน โดยมแีนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัสากล 

(OHSAS18001) 

- มกีารใหร้างวลั และการลงโทษพนกังานตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความถูกตอ้ง และเป็นธรรม และกระท าดว้ย

ความสจุรติ 

- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและสวสัดภิาพของ

พนกังาน 

- หลกีเลีย่งการบรหิารจดัการทีไ่มเ่ป็นธรรมซึง่สง่ผลต่อความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชพีการงานของ

พนกังาน 

- ปฏบิตัต่ิอพนกังานโดยตัง้บนพืน้ฐานการใหเ้กยีรตเิพื่อด ารงซึง่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์โดยใหค้วามเคารพต่อ

สทิธแิละหน้าทีส่ว่นบุคคล 

5. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

- มกีารแขง่ขนัทางการคา้ภายในกรอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

- ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติผดิกฎหมาย 

- ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ดว้ยการกล่าวรา้ย หรอืกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความจรงิ และไม่เป็นธรรม 
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6. การปฏิบติัเก่ียวกบัสินทรพัยท์างปัญญาและการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 
- ก าหนดแนวทางโดยพนกังานตอ้งปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผกูพนัตามสญัญา

ทัง้หมดเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาทีถู่กตอ้ง รวมถงึสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ และขอ้มลู
กรรมสทิธิอ์ื่น ๆ 

- พนกังานตอ้งมกีารตรวจสอบเพือ่ไม่ละเมดิขอ้มลูอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัมาหรอืทีจ่ะน าไปใช้
ภายในบรษิทัตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่น 

- พนกังานทีใ่ชค้อมพวิเตอรข์องบรษิทัจะตอ้งใชซ้อฟแวรต์ามขอ้อนุญาตของเจา้ของลขิสทิธิ ์และเฉพาะทีบ่รษิทั
ฯ จดัใหเ้ท่านัน้ เพื่อป้องกนัปัญหาการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

- เมื่อพน้สภาพจากการเป็นพนกังานจะตอ้งสง่มอบทรพัยส์นิทางปัญญาต่าง ๆ รวมถงึผลงานต่าง ๆ คนืให้
บรษิทั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นรปูแบบใด ๆ กต็าม 

- ผลงานทีเ่ป็นทรพัยส์นิทางปัญญาอนัเกดิจากโครงการของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ เป็นผูใ้หด้ าเนินการถอืเป็น
ผลงานและทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ ถงึแมน้สนิทรพัยน์ัน้ ๆ ยงัไม่ขึน้ทะเบยีน หรอืจดทะเบยีนดา้น
ทรพัยส์นิทางปัญญา หา้มพนกังานน าไปท าซ ้า หรอืดดัแปลงเพือ่ผลประโยชน์สว่นตวั หรอืผลประโยชน์ของ
ผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 

7. ข้อพึงปฏิบติัต่อสงัคมและส่วนรวม 
- ประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม และมแีนวทางปฏบิตับินพืน้ฐานจรรยาบรรณทีด่เีพื่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุก

ฝ่ายไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม 
- การต่อตา้นการทจุรติ มุง่มัน่สนบัสนุนและก ากบัดแูลใหพ้นกังาน ตวัแทน  คู่คา้คู่สญัญารบัจา้งตระหนกัถงึการ

ทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้และการต่อตา้นการทุจรติ  ดว้ยการแสดงภาวะผูน้ าของกจิการในการเป็นแบบอย่าง ในการ
ปฏบิตัต่ิอผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายบนพืน้ฐานกระท าทีส่จุรติและไม่ผดิจรรยาบรรณทีต่ัง้ไว้ 

- เคารพสทิธมินุษยชนมกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในกจิการและกระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามหลกัการสทิธมินุษยชนอนัเป็นมาตรฐานสากลซึง่ครอบคลุมไปถงึกจิการในเครอืผูร้่วมทุนและคู่คา้   สรา้ง
องคค์วามรูด้า้นสทิธมินุษยชนพรอ้มทัง้ปลกูจติส านึกใหบุ้คลากรในกจิการยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัสทิธิ
มนุษยชน 

- ปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมธรรมปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและสวสัดกิารแรงงาน  หลกัจรยิธรรม  
สรา้งความยตุธิรรมและ เคารพในสทิธสิว่นบุคคล เพื่อใหเ้กดิความมัน่คงสงบสขุ   และจะสง่เสรมิโอกาส 
ความกา้วหน้าในการท างานพรอ้มทัง้พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ตลอดจนมกีารดแูลมาตรฐานการครองชพี
ของพนกังาน 

- รบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคโดยผลติสนิคา้ บรกิารทีม่คีุณภาพ และมกีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ  สรา้ง
ความไวว้างใจ ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทัง้ก่อนและหลงัการขายมรีะบบจดัเกบ็และการใหข้อ้มลูทีต่รงความจรงิ
และเพยีงพอรวมทัง้ใหค้วามรูเ้พือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารท าการวจิยัและพฒันาเพื่อ
สรา้งนวตักรรมของสนิคา้และบรกิารโดยใหค้วามส าคญักบักระบวนการและกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

- ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มมกีารสง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีไ่ดผ้ลอย่างเป็นรปูธรรมมกีารใช้
ทรพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าเพื่อประโยชน์สงูสดุ   รวมถงึก าหนดมาตรการป้องกนัมลภาวะใหก้บัพนกังานและ
ชุมชน 

- พฒันาชมุชนและสงัคม  โดยสง่เสรมิและใหค้วามร่วมมอืทัง้กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนใกลเ้คยีงเพื่อร่วม
พฒันาชมุชนและสงัคมโดยจุดมุง่หมายเพื่อร่วมกนัสรา้งชมุชนสงัคมน่าอยู่ โดยมกีารสง่เสรมิและใหก้าร
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สนบัสนุนทัง้ดา้นการศกึษาศลิปวฒันธรรมและจรยิธรรมในชมุชนตลอดจนการจา้งงานและพฒันาทกัษะชาว
ชุมชมเพื่อขจดัและป้องกนัภยัคกุคามทีม่ผีลต่อสขุภาพ  ชวีติและทรพัยส์นิ 

- พฒันานวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมโดยสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ เช่นการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ 
กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมสีว่นช่วยสรา้งมลูค่าและคุณค่าเพิม่เพื่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในเชงิบวก  เพื่อจะท าใหก้จิการสงัคมชุมชนวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มเกดิการเปลีย่นแปลง
ในทางทีด่ขี ึน้ 

- มกีารด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ และมกีารก าหนดแนวทางเพื่อประเมนิ
ความเสีย่งจากการทจุรติ รวมถงึการด าเนินการตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการเปิดเผย
รายงานการด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

8. ข้อพึงปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหารและพนักงาน 
- ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ และปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายของบรษิทัตามแนวทางจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกจิของบรษิทั 
- ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์นโยบาย รวมถงึหมัน่ศกึษาหาความรู ้ เพื่อทราบ

ใน เหตุผล หลกัเกณฑ ์ เพื่อหาแนวทางปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง เหมาะสม ทนัต่อยุคสมยั หรอืสอดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงภายใตก้ฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถงึผลกระทบ หรอืความ
เสยีหายจากการไม่ด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์ หรอืนโยบาย ซึง่อาจสง่ผล
เสยีหายต่องาน รวมถงึสง่ผลกระทบต่อบรษิทัฯ  

- ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการใชค้วามรูค้วามสามารถ ตลอดจนทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์ ในการจดัการและการบรหิารงาน
รวมถงึหมัน่ศกึษาเพิม่พนูความรู ้ความสามารถ ทกัษะ เพื่อสามารถปฏบิตัหิน้าที ่และใชค้วามรู ้
ความสามารถและทกัษะทีพ่ฒันาไม่หยุดนิ่ง ชว่ยในการด าเนินงานตลอดจนพฒันางานเพื่อใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าในกจิการงานของบรษิทัฯ 

- ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรอืเบยีดบงัทรพัยส์นิซึง่ควรเป็นของบรษิทัฯ หรอืควรเป็นของ
ลกูคา้ของบรษิทั รวมถงึไม่เขา้รว่มหรอืรบัต าแหน่งใด ๆ ในองคก์รอื่นๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการขดัผลประโยชน์ของ
บรษิทั 

- หลกีเลีย่งการเปิดเผยหรอืการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอย่างเดด็ขาด 
- ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ไมใ่ชอ้ านาจหน้าทีใ่นการหาผลประโยชน์ หรอืกระท าการทีไ่ม่สจุรติ 

หรอืสอ่ไปในทางทุจรติคอรปัชัน่ ทัง้กบับรษิทั ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายของบรษิทั 
- การมสีว่นร่วม สรา้ง และรกัษาบรรยากาศแห่งความสามคัค ีพงึมสีว่นร่วมในกจิกรรมสรา้งสรรค ์ไม่ใชอ้คต ิ

หรอืความคดิเหน็สว่นตวั ท าใหเ้กดิความแตกแยกต่อสงัคมสว่นรวม รวมถงึกระท าการอนักระทบต่อชื่อเสยีง
อนัดขีองบรษิทั 

- มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดแูลทรพัยส์นิของบรษิทัฯ มใิหเ้สือ่มเสยี สญูหาย และใชท้รพัยส์นิอย่างมี
ประสทิธภิาพใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และไม่น าทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูอ้ื่น 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งงาน  ไม่กระท าการในเรื่องต่อไปนี้ 
- เรยีกรอ้ง หรอืรบัผลประโยชน์จากลกูคา้ คู่สญัญา นายหน้า หรอืผูใ้หบ้รกิารต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบ แทนการ

ท างานในหน้าทีข่องตน 
- เรยีก รอ้ง หรอืรบัผลประโยชน์จากลกูคา้ คู่คา้ คู่สญัญา โดยการตอบแทนดว้ยการใหล้กูคา้ คู่คา้  คู่สญัญา

ไดร้บัผลประโยชน์เป็นกรณีพเิศษ ซึง่เป็นการผดิเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 
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- ไม่น าขอ้มลูภายในเกีย่วกบัการลงทุนอนัยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถงึ 
     มกีารปฏบิตัติามนโยบายเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั 
- กรณีทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในหรอืผลประกอบการบรษิทั ไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง  บรษิทัใน

ระหว่างระยะเวลาหา้มซือ้ขาย 
 
 

จรรยาบรรณการจดัซ้ือ จดัหา จดัจ้าง และแนวทางปฏิบติัในการจดัหาและคดัเลือกคู่ค้า/คู่ธรุกิจ  
บรษิทัฯ ก าหนดแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง เพือ่ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

และรกัษาภาพพจน์อนัดขีองบรษิทัฯ  จงึก าหนดแนวทางไวเ้ป็นหลกัเกณฑซ์ึง่เกีย่วกบัจรรยาบรรณในการจดัซือ้จดัจา้ง
ของบรษิทั ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

1. การรบัของขวญั ของก านลั การรบัเลีย้ง และการใหค้วามชอบพอเป็นพเิศษ 
1.1    การรบัของขวญัหรอืของก านลั 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายรบัของขวญัหรอืของก านลั อนัสอ่ใหเ้หน็วา่เป็นการรบัสนิบน  เวน้แต่ การ
ใหข้องทีร่ะลกึซึง่คู่คา้มกีารจดัท าอนัเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบรษิทั ทีม่อบใหใ้นเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ 
หรอืปฏทินิ บรษิทัฯ ไม่ถอืว่าการรบัของขวญัของทีร่ะลกึตามประเพณีดงักล่าวเป็นการใหส้นิบน 

1.2  การรบัเลีย้ง 
การรบัเลีย้ง  บรษิทัฯ ขอใหแ้ต่ละหน่วยงานพจิารณาถงึความเหมาะสม และควรหลกีเลีย่งหาก

ไม่จ าเป็น  การรอ้งขอเพื่อใหคู้่คา้พาไปเลีย้ง สงัสรรค ์ตามสถานทีต่่าง ๆ บรษิทัฯ ถอืเป็นการกระท าอนัผดิจรรยาบรรณ 
1.3 การใหค้วามสนิทชอบพอเป็นพเิศษ 

       กรณีบรษิทัฯ มกีารเปิดโอกาสใหคู้่คา้เขา้รว่มการเสนอราคา ควรละเวน้การกระท าอนัแสดงให้
เหน็ถงึความ สนิทชดิชอบกบัผูค้า้รายหนึ่งรายใดอนัเป็นเหตุ คู่คา้รายอื่น ๆ คดิไปว่าน่าจะเกดิความไม่ยุตธิรรมขึน้  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ท าใหคู้่คา้รายอื่นเกดิความเขา้ใจผดิ และไมต่อ้งการร่วมมอืเพื่อเสนอราคาต่อสูด้ว้ย และยงัอาจน าไป
บอกกล่าวกบัผูอ้ื่นจนท าใหเ้สยีภาพพจน์ของบรษิทัได ้

2. แนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 
2.1  การจดัซือ้จดัจา้ง กรณีสนิคา้ทีไ่ม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให ้คู่คา้หลาย ๆ ราย

เสนอสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหส้ามารถคดัเลอืกคู่คา้ที ่สามารถเสนอสนิคา้ และบรกิาร ทีด่แีละ เหมาะสม และก่อ
ประโยชน์สงูสดุ 

 2.2   การเชญิผูเ้ขา้รว่มเสนอราคาควรตอ้งเลอืกสรรคู่คา้ทีด่แีละสนใจต่อการประมลูเสนอราคานัน้ ๆ 
การเชญิคู่คา้เพยีงเพื่อใหค้รบตามจ านวน ตามระเบยีบโดยไม่ค านึงถงึความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนั จะท า
ใหก้ารจดัหาขาดคุณภาพ และขาดความยตุธิรรมทัง้ต่อบรษิทั และคู่คา้รายอื่น ๆ ดว้ย 

 2.3   คู่คา้ทุกรายจะตอ้งไดร้บัรายละเอยีด ขอ้มูลและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดยีวกนั ซึง่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร กรณีอธบิายดว้ยวาจา  ตอ้งยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

3. ขอ้ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ 
 3.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย ควรจะเป็นในรปูของการสรา้งความมัน่ใจต่อกนัดว้ยความ

สจุรติและความยตุธิรรม พงึปฏบิตัต่ิอกนัอย่างสภุาพชน 
 3.2 ระเบยีบปฏบิตัแิละวธิกีารต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดขึน้จะตอ้งแสดงใหผู้ค้า้ทราบทนัทนีบัแต่ผูค้า้

สมคัรเขา้มาเป็นผูค้า้กบับรษิทัฯ และแจง้ใหท้ราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง 
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 3.3 การตรวจรบัสนิคา้ หรอืตรวจรบังาน ตลอดจนขึน้ตอนการจ่ายเงนิ ควรกระท าอย่างรวดเรว็และ
รดักุมและความยตุธิรรมกบัผูค้า้ ผูท้ีจ่งใจท าใหเ้กดิความล่าชา้เป็นการปฏบิตัทิีถ่อืว่าผดิจรรยาบรรณเช่นกนั 

 3.4 ละเวน้การช่วยคู่คา้ทีท่ างานกบับรษิทัฯ  ดว้ยการกระท าใดๆ อนัเป็นการช่วยใหไ้ม่ตอ้งเสยีภาษทีี่
พงึตอ้งเสยีใหก้บัภาครฐั 

4. การรบัของขวญั ของก านลั การรบัเลีย้ง และการใหค้วามชอบพอเป็นพเิศษ 
4.1   การรบัของขวญัหรอืของก านลั 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายรบัของขวญัหรอืของก านลั อนัสอ่ใหเ้หน็วา่เป็นการรบัสนิบน  เวน้แต่ การ
ใหข้องทีร่ะลกึซึง่คู่คา้มกีารจดัท าอนัเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบรษิทั ทีม่อบใหใ้นเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี ่
หรอืปฏทินิ บรษิทัฯ ไม่ถอืว่าการรบัของขวญัของทีร่ะลกึตามประเพณีดงักล่าวเป็นการใหส้นิบน 

4.2  การรบัเลีย้ง 
การรบัเลีย้ง  บรษิทัฯ ขอใหแ้ต่ละหน่วยงานพจิารณาถงึความเหมาะสม และควรหลกีเลีย่งหาก

ไม่จ าเป็น  การรอ้งขอเพื่อใหคู้่คา้พาไปเลีย้ง สงัสรรค ์ตามสถานทีต่่าง ๆ บรษิทัฯ ถอืเป็นการกระท าอนัผดิจรรยาบรรณ 
4.3 การใหค้วามสนิทชอบพอเป็นพเิศษ 

       กรณีบรษิทัฯ มกีารเปิดโอกาสใหคู้่คา้เขา้รว่มการเสนอราคา ควรละเวน้การกระท าอนัแสดงให้
เหน็ถงึความ สนิทชดิชอบกบัผูค้า้รายหนึ่งรายใดอนัเป็นเหตุ คู่คา้รายอื่น ๆ คดิไปว่าน่าจะเกดิความไม่ยุตธิรรมขึน้  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ท าใหคู้่คา้รายอื่นเกดิความเขา้ใจผดิ และไมต่อ้งการร่วมมอืเพื่อเสนอราคาต่อสูด้ว้ย และยงัอาจน าไป
บอกกล่าวกบัผูอ้ื่นจนท าใหเ้สยีภาพพจน์ของบรษิทัได ้

5. แนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 
5.1   การจดัซือ้จดัจา้ง กรณีสนิคา้ทีไ่ม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให ้คู่คา้หลาย ๆ ราย

เสนอสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหส้ามารถคดัเลอืกคู่คา้ที ่สามารถเสนอสนิคา้ และบรกิาร ทีด่แีละ เหมาะสม และก่อ
ประโยชน์สงูสดุ 

5.2  การเชญิผูเ้ขา้รว่มเสนอราคาควรตอ้งเลอืกสรรคู่คา้ทีด่แีละสนใจต่อการประมลูเสนอราคานัน้ ๆ 
การเชญิคู่คา้เพยีงเพื่อใหค้รบตามจ านวน ตามระเบยีบโดยไม่ค านึงถงึความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนั จะท า
ใหก้ารจดัหาขาดคุณภาพ และขาดความยตุธิรรมทัง้ต่อบรษิทั และคู่คา้รายอื่น ๆ ดว้ย 

5.3 คู่คา้ทุกรายจะตอ้งไดร้บัรายละเอยีด ขอ้มลูและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดยีวกนั ซึง่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร กรณีอธบิายดว้ยวาจา  ตอ้งยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

6. ขอ้ปฏบิตัต่ิอคู่คา้/คู่ธุรกจิ 
 6.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย ควรจะเป็นในรปูของการสรา้งความมัน่ใจต่อกนัดว้ยความ

สจุรติและความยตุธิรรม พงึปฏบิตัต่ิอกนัอย่างสภุาพชน 
 6.2 ระเบยีบปฏบิตัแิละวธิกีารต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดขึน้จะตอ้งแสดงใหผู้ค้า้ทราบทนัทนีบัแต่ผูค้า้

สมคัรเขา้มาเป็นผูค้า้กบับรษิทัฯ และแจง้ใหท้ราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง 
6.3 การตรวจรบัสนิคา้ หรอืตรวจรบังาน ตลอดจนขึน้ตอนการจ่ายเงนิ ควรกระท าอย่างรวดเรว็และ

รดักุมและความยตุธิรรมกบัผูค้า้ ผูท้ีจ่งใจท าใหเ้กดิความล่าชา้เป็นการปฏบิตัทิีถ่อืว่าผดิจรรยาบรรณเช่นกนั 
 6.4 ละเวน้การช่วยคู่คา้ทีท่ างานกบับรษิทัฯ  ดว้ยการกระท าใดๆ อนัเป็นการช่วยใหไ้ม่ตอ้งเสยีภาษทีี่

พงึตอ้งเสยีใหก้บัภาครฐั 
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แนวทางทางปฏิบติัในการเลือกคู่ค้า/และคู่ธรุกิจ 
คณุสมบติัของคู่ค้า/คู่ธรุกิจ 
1. เป็นผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ ผูจ้ าหน่าย ผูแ้ทนจ าหน่าย หรอืผูร้บัจา้ง รวมถงึบุคคลธรรมดา ซึง่มสีถาน

ประกอบการ หรอืทีต่ัง้ทีส่ามารถตรวจสอบได ้
2. มบีุคลากร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ สนิคา้ บรกิาร คลงัสนิคา้ สถานภาพทางการเงนิ และประวตักิาร

ด าเนินกจิการ หรอืการใหบ้รกิาร ทีน่่าเชื่อถอื 
3. ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์นวทางและวธิกีารปฏบิตัซิึง่บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว้ 
4. เป็นผูท้ีใ่หบ้รกิาร หรอืสง่มอบสนิคา้ รวมถงึมบีรกิารหลงัการขาย หรอืมเีงื่อนไขอื่นๆ สอดคลอ้งตรงตาม

คุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนด 
5. เป็นคู่คา้/คู่ธุรกจิ ทีไ่มม่ผีลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
6. ไม่เป็นคู่คา้/คู่ธุรกจิทีม่ปีระวตัติอ้งหา้มท าการคา้อนัเนื่องมาจากการกระท าทุจรติ 
ขัน้ตอนการท าธรุกิจ และการท าธรุกรรมด้านการซ้ือขายกบับริษทัฯ 
1. คู่คา้/คู่ธุรกจิทีไ่ดร้บัเชญิใหท้ าการเสนอราคา หรอืผ่านขัน้ตอนการเสนอราคา/หรอืสอบราคาแลว้เมื่อมี

การแจง้ตกลงท าการซือ้ขาย จะด าเนินการในการขัน้ตอนถดัไป 
2. กรณีเป็นนิตบิุคคลตอ้งน าสง่แบบเอกสารประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ภพ.20) และกรณีเป็นบุคคลธรรมดาตอ้ง

น าสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษเีพื่อขึน้ทะเบยีนเป็นผูข้ายหรอืผูบ้รกิารกบับรษิทั 
3. ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงในการจดัซือ้/จดัจา้ง ร่วมถงึเงื่อนไขการช าระค่าสนิคา้เป็นไปตาม

ระบบการจดัซือ้/จดัจา้ง ของบรษิทัฯ 
4. ใบสัง่ซือ้หรอืสญัญาตามขอ้ตกลงระหว่างคู่คา้/คู่ธุรกจิ ซึง่จดัท าเป็นลายลกัษณ์จะถอืเป็นขอ้ผกูมดัในการ

ท าธุรกรรมดา้นการซือ้ขาย 
5. ในการจดัซือ้ หรอืท าสญัญา บรษิทัฯ อาจขอใหคู้่คา้/คูธุ่รกจิ มกีารวางหลกัประกนั หรอืวางเงนิมดัจ า

ส าหรบัการปฏบิตัติามขอ้ตกลง ซึง่จะบรษิทัฯจะ แจง้เป็นลายลกัษณ์ ในเอกสารการสัง่ซือ้หรอืสญัญา และบรษิทัฯ จะท า
การคนืเงนิมดัจ า หรอืหลกัประกนัใหเ้มื่อสิน้สดุภาระผกูพนัอนัเกีย่วเน่ืองกบัธุรกรรมนัน้ ๆ แลว้ 

6. เมื่อคู่คา้/คู่ธุรกจิ ปฏบิตัติามขอ้ตกลง สญัญา หรอืใบสัง่ซือ้แลว้ คูค่า้/คู่ธุรกจิ จะตอ้งสง่มอบใบก ากบัภาษ ี
ใบเสรจ็ และ/หรอืเอกสารประกอบอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อขอรบัช าระเงนิ ณ สถานทีแ่ละก าหนดเวลาตามทีบ่รษิทัฯก าหนด  
โดยการช าระคา่สนิคา้/บรกิารหลงัหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามทีท่างราชการก าหนด และภาระผกูพนัอื่นๆ ตามสญัญา เช่น
เงนิค ้าประกนัผลงาน เงนิมดัจ า โดยจดัท าเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายใหก้บัคู่คา้/คู่ธุรกจิ หรอืโอนเขา้บญัช ีแลว้แต่จะมกีารตก
ลงกนั 

7. คู่คา้/คู่ธุรกจิสามารถขอแกไ้ข ขอ้มลูคู่คา้/คู่ธุรกจิในระบบ โดยตดิต่อกบัหน่วยงานทีด่ าเนินการจดัซือ้ 
จดัหา พรอ้มสง่เอกสารประการแกไ้ขทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูม้อี านาจของคู่คา้/คู่ธุรกจิ 
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นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลด้านต่างๆ   
พนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่า และเป็นสว่นส าคญัในการสรา้งความเจรญิกา้วหน้าใหก้บับรษิทั 

ดงันัน้บรษิทัฯจะสรา้งบรรยากาศการท างานทีด่ต่ีอพนกังาน ใหพ้นกังานท างานดว้ยความรกั ความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 
บรษิทัฯ มคีวามปรารถนาทีจ่ะเหน็พนกังานทุกคนมคีวามเป็นอยู่ที่ดแีละมคีวามเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  

 

นโยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

•   สรรหาบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามรบัผดิชอบ และมคีุณธรรมเขา้ร่วมงานกบับรษิทัฯ 

•   บรษิทัฯ จะด าเนินการเพื่อก่อใหเ้กดิการท างานเป็นทมีและความเป็นหนึ่งเดยีวในการอยู่รว่มกนัสรา้ง 

ขวญัก าลงัใจทีด่ใีนหมู่พนกังานทุกระดบั 

•   พฒันาพนกังานใหม้คีวามรู ้ ความสามารถ ความช านาญ ทกัษะการปฏบิตังิาน และการจดัการ เพื่อให้

เกดิความมัน่คง และความเจรญิกา้วหน้าของพนกังานตามความเหมาะสม 

•   บรษิทัฯ จะสง่เสรมิและรกัษาพนกังานทีด่ใีหป้ฏบิตังิานกบับรษิทัฯ ใหย้าวนานทีส่ดุ 

•   บรษิทัฯ จะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามมัน่คง และเจรญิกา้วหน้าในสายงานอาชพีโดยการ

เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งงาน บรษิทัฯ จะพจิารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเขา้ปฏบิตังิานแทนในต าแหน่งทีว่่างลง  

•   พฒันาจติส านึก เคารพต่อกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กตกิาทางสงัคมของพนกังาน 

•   พจิารณาปรบัปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ ใหก้บัพนกังานตามความเหมาะสมกบั   

ต าแหน่งงานประสบการณ์ คุณสมบตั ิ โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ สภาวะแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกจิ และสงัคม 

•   กระบวนการบรหิารงานบคุคลในแต่ละดา้นตัง้แต่การสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง 

การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังาน โดยก าหนดใหผู้้บงัคบับญัชาทุกระดบั 

มหีน้าทีส่ือ่สารท าความเขา้ใจกบัพนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน าแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

ตามแนวนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไวไ้ปปฏบิตั ิ
 

นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลดา้นต่างๆ   
1.   ด้านก าลงัพล 

บรษิทัฯจะใชพ้นกังานจ านวนน้อยเท่าทีจ่ าเป็นโดยมุ่งเน้นทีจ่ะรบัคนทีม่คีุณภาพสงูเขา้มาปฏบิตังิานและจดัคน 
เขา้ท างานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานก าหนดแผนโอนยา้ยงานในแต่ละวชิาชพีอย่างสม ่าเสมอเพื่อโอกาสในการ 
พฒันาความสามารถและความเจรญิกา้วหน้าในวชิาชพีของพนกังาน 
 
2.   ด้านการสรรหาและคดัเลือกพนักงาน 

บรษิทัฯมุ่งเน้นการสรรหาพนกังานจากภายในเป็นล าดบัแรกหากไม่มหีรอืไม่เพยีงพอจงึจะสรรหาจาก
ภายนอกโดยใชร้ะบบการสรรหาและคดัเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมเพื่อใหไ้ดพ้นกังานทีเ่ป็นทัง้"คนเก่ง"และ"คน
ด"ีเขา้มาร่วมปฏบิตังิาน บรษิทัฯ มกีารก าหนดคุณสมบตัเิบือ้งตน้ในคดัเลอืก หรอืสรรหาบุคลากรเพื่อปฏบิตังิาน โดยให้
บุคลากรไดป้ระเมนิตนเองโดย บรษิทัฯ ตอ้งการบุคลากร ทีม่คีณุสมบตั ิเบือ้งตน้ ดงันี้ 
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1. คดิด ี  หมายถงึ  คดิสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมและองคก์ร 
2. พดูด ี หมายถงึ  พดูสิง่ด ีก่อใหเ้กดิประโยชน์และความสามคัคต่ีอสว่นรวมและองคก์ร 
3. ท าด ี หมายถงึ ท าใหเ้กดิสิง่เป็นคุณประโยชน์ต่อสว่นรวมและองคก์ร 
4. ทศันคตดิ ี หมายถงึ  ความรูส้กึนึกคดิทีเ่ป็นคุณและเป็นมติร ไม่เบยีดเบยีน, ไม่อจิฉา, ไม่อคต ิ
5. ซื่อสตัยด์ ี หมายถงึ มคีวามซื่อสตัยจ์รงิใจ, ไม่อยากไดข้องทีไ่ม่ใช่ของตน, ไมค่ดิคดโกง, มคีวาม 

  พอเพยีง 
6. รบัผดิชอบด ี หมายถงึ รูห้น้าที,่ รูร้บัผดิชอบใหด้ดีว้ยตนเองและน าไปด าเนินปฏบิตัไิดส้ าเรจ็บรรลุผลต่อ 

             สว่นรวมและองคก์ร 
7. สือ่สารด ี หมายถงึ  มกีารพดู , คุย , แนะน า , แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอ้ชีแ้นะทีด่ใีนระหว่างบุคคล  

  และหน้าทีก่ารงาน เพื่อใหง้านขององคก์รบรรลุเป้าหมายทีด่ทีีส่ดุ 
3.  ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 

บรษิทัฯ  บรหิารค่าจา้งและผลตอบแทนโดยยดึหลกัความเป็นธรรม ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
และสอดคลอ้งกบัความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลรวมทัง้สามารถแขง่ขนัในระดบัผูน้ าของบรษิทัภายนอกทีอ่ยู่
ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัไดพ้นกังานควรไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานและการชีแ้จงอย่างสม ่าเสมอและ
ตรงไปตรงมาเพื่อการพฒันาและปรบัปรุงตนเอง  บรษิทัฯตระหนกัว่าค่าจา้งและผลตอบแทนเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สรา้งแรงจงูใจและสง่ผลต่อการรกัษาพนกังานไวก้บัองคก์ร   จงึก าหนดนโยบายการบรหิารค่าจา้งและผลตอบแทนโดย
ยดึหลกัความเป็นธรรม ทัง้ภายในซึง่ค านึงถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความสามารถของพนกังานเป็นรายบุคคลและ
ความเป็นธรรมภายนอกซึง่ดแูลค่าจา้งของพนกังานใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บับรษิทัชัน้น าในธุรกจิประเภทเดยีวกนัตลอดจน
พจิารณาถงึสภาพเศรษฐกจิทัว่ๆไปของประเทศอตัราค่าแรงในตลาดแรงงานและระดบัต าแหน่งงานต่างๆภายในบรษิทั
นอกจากนัน้บรษิทัยงัจะสมทบเงนิช่วยเหลอืเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนกังานซึง่ท าใหพ้นกังานสามารถสะสมเงนิ
ไวใ้ชเ้มื่อเกษยีณอายุอกีดว้ย 
 เพื่อใหเ้ป็นแนวทางทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการทุจรติซึง่คณะกรรมการไดก้ าหนดแนวทางไว ้ โดย
ก าหนดความคุม้ครองต่อผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่  หรอืด าเนินการตามแนวทางปฏบิตัิตาม
แนวนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชัน่ ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบหรอืสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ ซึง่
หากมกีารด าเนินการ หรอืปฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความสญูเสยีดงักล่าว ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานจะ
ไดร้บัการปกป้องไมใ่หม้กีารด าเนินการลงโทษ หรอืลดต าแหน่งหน้าทีก่ารงานจากการยดึถอืตามแนวปฏบิตัติาม
นโยบายการต่อตา้นการทจุรติโดยเคร่งครดั 

4.   ด้านการจดัสวสัดิการ 
บรษิทัฯ  จดัสวสัดกิารใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์และความจ าเป็นของพนกังานสว่นใหญ่โดยค านงึถงึ

ความสามารถของบรษิทัและดแูลปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอใหส้อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคมเศรษฐกจิ
และความจ าเป็นของธุรกจิโดยจะจดัสวสัดกิารใหพ้นกังานไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนดตลอดจนเหมาะสมกบั
ประโยชน์และความจ าเป็นของพนกังานสว่นใหญ่รวมถงึครอบครวัเช่น  กองทุนประกนัสงัคม , กองทุนเงนิทดแทน , 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี , การตรวจสขุภาพประจ าปีโดยค านงึถงึสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานเป็นหลกัโดยจดั
ใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปีการจดั X - ray ปอด , และสวสัดกิารอื่นๆ  เช่น ประกนัชวีติและอุบตัเิหตุ , เครื่องแบบใน
การท างาน , รถรบั-สง่ และรถยนตป์ระจ าต าแหน่ง(ส าหรบัผูป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชร้ถยนตใ์นการเดนิทาง, 
บา้นพกัพนกังาน , เงนิช่วยเหลอืงานฌาปนกจิศพ , เงนิช่วยเหลอืกรณีพนกังานเสยีชวีติ , เบีย้ขยนั , ของขวญัเยีย่ม
กรณีพนกังานเจบ็ป่วย , ค่าตรวจรกัษาพยาบาล , โบนสัประจ าปี ซึง่รายละเอยีดสามารถดไูดจ้ากคู่มอืพนกังาน 
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5.   ด้านการฝึกอบรมและพฒันา 
บรษิทัฯถอืว่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีม่คี่า การพฒันาพนกังานเป็นการลงทุนเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการ

แข่งขนัทางธุรกจิในระยะยาวพนักงานทุกวชิาชพีทุกระดบัทุกคนจะได้รบัการพฒันาอย่างเพยีงพอและต่อเนื่องทัง้ใน
เรื่องงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกบัธุรกจิตลอดจนการบรหิารและการจดัการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของพนักงานรวมทัง้สรา้งจติส านึกในเรื่องคุณภาพใหแ้ก่พนักงานทุกคนบรษิทัฯมนีโยบายว่าพนักงานทุก
วชิาชพีทุกระดบัทุกคนจะไดร้บัการพฒันาอย่างเพยีงพอและต่อเนื่องทัง้เรื่องงานในหน้าทีค่วามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิตลอดจน
การบรหิารและการจดัการตามความเหมาะสมของหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังานรวมทัง้สรา้งจติส านึกในเรื่อง
คุณภาพใหแ้ก่พนกังานทุกคนจากบุคลากรภายในทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยความรูแ้ละประสบการณ์และจากสถาบนัภายนอกที่
มชีื่อเสยีงโดยจะมกีารทบทวนและปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัและเหมาะสมอยู่เสมอทัง้นี้การฝึกอบรมและพฒันาถือ
เป็นความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและฝ่ายทรพัยากรบุคคลร่วมกนั  

บรษิทัฯ วางเป้าหมายพืน้ฐาน ส าหรบัพฒันาดา้นการฝึกอบรม บุคลากรทีเ่ขา้มาร่วมงานกบับรษิทัฯ  โดยวาง
ไวเ้ป็นแนวทางพืน้ฐานเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ การฝึกอบรมปฐมนเิทศพนกังานใหม่เพื่อทราบรายละเอยีดความเป็นมาของ
บรษิทัฯ แนวนโยบายต่าง ๆ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิและจรยิธรรมในการท างาน (Code of Conduct) , 
นโยบายการต่อดา้นการทจุรติ นโยบายคุณภาพ และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมซึง่ร่วมถงึการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม แนวทางการด าเนินการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เป็นตน้ โดยมกีารจดัท าเป็นคู่มอืพนกังาน 
และการฝึกฝนทกัษะของการเป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่ โดยวางแนวทางส าหรบัพนกังานเพื่อฝึกฝนการเป็นผูค้ดิรเิริม่ ดงันี้ 
 ความคดิรเิริม่ สิง่ส าคญั คอื การตอ้งฝึกตนเองใหเ้ป็นผูร้กัที่จะคดิ โดยทกัษะของการเป็นผูร้กัทีจ่ะคดิ ผูฝึ้กฝน

ตอ้งหมัน่ฝึกมองเหน็สิง่ต่าง ๆ ทีผ่่านสายตา ในลกัษณะ “เหน็แลว้คดิ” ซึง่เป็นหวัใจของการฝึกตนเอง บุคลากรทีด่ตีอ้ง

รูจ้กัและพยายามฝึกฝนตนเองในขัน้แรกทีจ่ะเริม่เป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่ โดยใหเ้ป็นการรเิริม่ฝึกตนเองใหเ้ป็นนกัคดิ นกั

ปฏบิตั ิโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

1. เหน็แลว้คดิ 

2. คดิแลว้วเิคราะห ์

3. วเิคราะหแ์ลว้ วางแผน 

4. วางแผนแลว้จดัระบบวธิกีารท างานเพื่อปฏบิตั ิ

5. จดัระบบวธิกีารท างานปฏบิตั ิแลว้มกีารตดิตามผล 

6. มกีารตดิตามผลแลว้มกีารประเมนิผลลพัธ ์

7. หลงัจากประเมนิผลลพัธ ์กห็าแนวทางป้องกนัในอนาคต หรอืพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ต่อ ๆ ไป 

บรษิทัฯ เชื่อว่าพนกังานทุกคนหากหมัน่ฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นผูม้ทีกัษะในการคดิรเิริม่ บรษิทัฯ องคก์ร จะ

เตบิโตมัน่คงแขง็แรงได ้  ขอใหพ้นกังานหมัน่ฝึกฝนเพื่อเป็นผูม้คีวามสามารถในการคดิและรเิริม่ ซึง่จะเป็นสว่น

สนบัสนุนทีส่ าคญัในการทีบ่รษิทัและองคก์รสามารถเตบิโตและมัน่คงยิง่ขึน้ได้ 
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ส าหรบัปี 2558 มีการจดัฝึกอบรมส าหรบับุคลากร ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.   ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

บรษิทัฯจะดแูลความกา้วหน้าในสายอาชพีของพนกังานแต่ละบุคคลอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรมโดยพจิารณาให้
สอดคลอ้งกบัระดบัความรูท้กัษะความสามารถและระดบัศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคล 

 
7.   ด้านแรงงานสมัพนัธบ์รรยากาศและสภาพการท างาน 

บรษิทัฯ ถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างบรษิทัและพนกังานโดยจดัใหม้คีณะกรรมการ
สวสัดกิารโรงงานทีต่วัแทนของพนกังานทุกฝ่ายงาน  ร่วมบรหิารจดัการสวสัดกิารทีจ่ าเป็นรวมทัง้เพื่อร่วมหารอืและ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้  รวมถงึเอาใจใสด่แูลทุกขส์ขุและสภาพการท างานของพนกังานใหเ้หมาะสมโดยพนกังาน
ไม่ตอ้งเรยีกรอ้ง และปฏบิตัต่ิอพนกังานเสมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนัใหค้วามเป็นธรรมต่อพนกังานทุกระดบั
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นทีพ่ึง่และเป็นตวัอย่างทีด่ขีองพนกังาน 
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นโยบายต่อต้านทุจริต และการแจ้งเบาแสะและรบัเรือ่งรอ้งเรียน 
คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติามกฎหมาย และก าหนดแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหม้กีารปฏบิตัติาม

นโยบายต่อต้านการทุจรติ ใหม้คีวามต่อเนื่องโดยมุ่งมัน่สนับสนุนและก ากบัดูแลให้ผูบ้รหิาร พนักงาน ตวัแทน  คู่ค้า
คู่สญัญา ลูกจา้งตระหนักถงึการทุจรติการคอรร์ปัชัน่ที่อาจเกดิขึน้และการต่อต้านการทุจรติการคอร์รปัชัน่  ดว้ยการ
แสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตการคอร์รปัชัน่ และมีการด าเนินการใน
ภาคปฏบิตั ิ(Anti-corruption in Practice) และในฐานะทีบ่รษิทัฯ ซึง่เป็นหนึ่งในสมาชกิของเครอืข่ายต้านทุจรติเพื่อ
ประเทศไทย(PACT Network) บรษิทัฯ ไดใ้หน้ิยามขอบเขตความหมายของ การทุจรติการคอรปัชัน่ ไวด้งันี้  

  การทุจรติ การคอรปัชัน่ ไดแ้ก่  การกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย รวมถงึ การ
ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่ และ/หรอื ใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จรยิธรรม ระเบยีบหรอื
นโยบายของบรษิทัฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรไดใ้นรปูแบบต่าง ๆ เช่น การเรยีก รบั เสนอ หรอืใหท้รพัยส์นิ 
สิง่ของ หรอืสิง่ตอบแทนอื่นรวมถงึประโยชน์อื่นใด การใหเ้งนิสดหรอืสิง่ของแทนเงนิสด การใหส้นิบนกบัเจา้หน้าทีร่ฐั 
หรอืบุคคล ทีท่ าธุรกจิกบับรษิทัฯ และการคอรร์ปัชัน่ระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ และหมาย
รวมถงึ 

การช่วยเหลอืทางการเมอืง ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ หรอืรปูแบบอื่นเพื่อสนบัสนุนกจิกรรมทาง
การเมอืง เช่น การใหกู้เ้งนิ การสนบัสนุนบุคลากร การใหส้ิง่ของ หรอืบรกิาร การโฆษณาเพื่อสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน
พรรคการเมอืง การซือ้บตัรเขา้ชมงาน เพื่อระดมทุน หรอืบรจิาคเงนิแก่องคก์รทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรค
การเมอืง เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิไวด้งันี้ 

1. บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) จะสนบัสนุนและสง่เสรมิให้บุคลากรทุกระดบัเหน็ความส าคญัและมี
จติส านึกในการ ต่อตา้นทจุรติ คอรร์ปัชัน่ รวมทัง้จดัใหม้กีารควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ การใหห้รอื
รบัสนิบน ในทุกรปูแบบ และทุกประเทศทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุน 

2. สรา้งจติส านึก ปลกูฝังคุณธรรม และสรา้งทศันคตใิหแ้กพ่นกังานในการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 

3. จดัระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ใหม้กีารตรวจสอบ และการใชด้ลุอ านาจ
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัมใิหพ้นกังานทุจรติหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ต่าง ๆ 

4. หา้มกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบัซึง่
ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ ส าหรบัตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั หรอืผูอ้ื่นทีส่อ่
ไปในทางจงูใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางทีช่อบ หรอือาจท าใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

5. หา้มกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหห้รอืเสนอทีจ่ะใหท้รพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจงูใจใหบุ้คคลนัน้กระท าหรอืละเวน้การกระท าทีผ่ดิต่อกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต าแหน่งหน้าที่
ของตน หรอืจ่ายสนิบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ 

6. จดัใหม้กีารรายงานสถานะทางการเงนิทีถู่กตอ้งและโปร่งใส 
7. จดัใหม้ชี่องทางในการสือ่สารเพื่อใหพ้นกังานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งสามารถทีจ่ะแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั 

โดยมัน่ใจไดว้่าจะไดร้บัความคุม้ครอง และตอ้งมกีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีท่ี่มหีน้าทีต่รวจสอบทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา 
8. เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มคีวามเสีย่งสงูกบัการเกดิการคอรร์ปัชัน่ จงึก าหนด

แนวทางส าหรบัผูบ้รหิาร และพนกังาน ทุกระดบัไดม้แีนวทางการปฏบิตัอิย่างระมดัระวงัในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
8.1   การช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political Contributions)   หมายถงึ การช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ 

หรอืรปูแบบอื่นเพื่อสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง เช่น การใหกู้เ้งนิ การสนับสนุนบุคลากร การใหส้ิง่ของ หรอืบรกิาร 
การโฆษณาเพื่อสง่เสรมิหรอืสนบัสนุนพรรคการเมอืง การซือ้บตัรเขา้ชมงาน เพื่อระดมทุน หรอืบรจิาคเงนิแก่องคก์รทีม่ี
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ความสมัพนัธใ์กล้ชดิกบัพรรคการเมอืง เป็นต้น ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการทีพ่นักงานเขา้ร่วมกจิกรรมตามสทิธเิสรภีาพส่วน
บุคคล แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรอืน าทรพัยส์นิ อุปกรณ์ เครื่องมอืใด ๆ ของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมอืง  บรษิัทฯ มนีโยบายด าเนินธุรกจิอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมอืง หรอื
นกัการเมอืงมอือาชพีทีส่งักดัพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง  บรษิทัจะไม่สนับสนุนทางการเงนิ หรอืสิง่ของใหแ้ก่ 
พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืผู้รบัสมคัรรบัเลอืกทางการเมอืงใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลอืทางการเมอืงตาม
ความหมายขา้งตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเอือ้ประโยชน์ทางธุรกจิใหก้บับรษิทัฯ 

8.2   การบรจิาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants)  อาจท าใหเ้กดิ
ความเสีย่งต่อบรษิทัฯ เน่ืองจากกจิกรรมดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิโดยไม่มผีลตอบแทนทีม่ตีวัตน และอาจจะ
ใชเ้ป็นขอ้อา้งหรอืเสน้ทางส าหรบัการคอรปัชัน่ และเพื่อไม่ใหก้ารบรจิาคเพื่อการกุศลมวีตัถุประสงคแ์อบแฝง บรษิทัฯ 
จงึก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการบรจิาคเพื่อการกุศล ส าหรบักระบวนการสอบทาน และรายละเอยีดการ
ควบคุม ไวด้งัต่อไปนี้ 

 การบรจิาคเพื่อการกุศล  บรษิทัฯ มนีโยบายในการร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา รวมถงึ
มสี่วนที่สามารถช่วยเหลอืสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครัง้คราว โดยการร่วมบรจิาคสามารถด าเนินการ
บรจิาค ผ่านมูลนิธ ิสมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศกึษา สภากาชาด วดัวาอาราม ซึ่งหน่วยงาน
รฐับาลและกรมสรรพากรไดข้ึน้ทะเบยีนทีส่ามารถหกัลดหย่อนเงนิบรจิาคได ้หรอืตามโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อสงัคมที่
บรษิทัฯ มกีารจดัเป็นประจ าทุกปี รวมถงึร่วมท าบุญและบรจิาคส าหรบัวดัวา อาราม ตามกจิกรรมงานบุญประจ าปี หรอื
ไดร้บัการบอกบุญเป็นครัง้คราว จากผูม้สี่วนไดเ้สยีตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงนิงบประมาณที่มกีารจดัสรร เพื่อ
กจิกรรมการกุศล ประจ าปี หรอืหากเป็นกรณีการช่วยเหลอืฉุกเฉิน ส าหรบักรณีเกดิเหตุสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิใหเ้สนอต่อผูบ้รหิารทีม่อี านาจเพื่ออนุมตัติามขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบรจิาคขา้งต้นเป็นไปเพื่อการ
กุศลโดยบริษัทฯ ต้องไม่มวีตัถุประสงค์เพื่อหวงัผลในการการค้า หรอืเกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรอืหน่วยงานใด ยกเวน้ เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ และมกีารประกาศรายชื่อ
ของบรษิทัฯ ณ สถานทีจ่ดังาน หรอืในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ และเงนิบรจิาคนัน้ตอ้งพสิจูน์ไดว้่า เป็นการให้
เงนิบรจิาค หรอืประโยชน์อื่นใด  ซึง่กรณีนี้ใหม้กีารแนบรูปถ่ายและรายละเอยีดแนบประกอบรายการในการสอบทาน
เพื่อการควบคุม  

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่ง
แตกต่างจากการบรจิาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระท าไดโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ตราสนิคา้ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 
ซึ่งมคีวามเสีย่งอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงนิส าหรบัการบรกิารหรอืผลประโยชน์ที่ยากต่อการวดัผลและติดตาม เงนิ
สนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกีย่วกบัการตดิสนิบน บรษิทัฯ จงึก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัเงนิสนับสนุน 
กระบวนการสอบทาน และรายละเอยีดการควบคุม ไวด้งัต่อไปนี้ 

 8.3.1 เงนิสนับสนุนนัน้ต้องพสิูจน์ไดว้่าผูข้อเงนิสนับไดท้ ากจิกรรมตามโครงการดงักล่าวจรงิ และเป็น
การด าเนินการเพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม หรอืเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามโครงการของบริษัท (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ซึง่กรณีนี้ใหม้กีารแนบเอกสารหลกัฐานใบเสรจ็ หรอื รายละเอยีดประกอบการชีแ้จงโครงการ 
หรอืภาพถ่ายซึง่แสดง ชื่อ Logo หรอืในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธช์ื่อของบรษิทั ในการสอบทานเพื่อการควบคุม 

8.3.2 เงนิสนับสนุนนัน้ต้องพสิจูน์ไดว้่าการใหเ้งนิสนับสนุนหรอืประโยชน์อื่นใดทีส่ามารถค านวณเป็น
ตวัเงิน เช่น การให้ที่พกัและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือ
หน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกยีรตคิุณตามธรรมเนียมธุรกจิทัว่ไป 
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 8.3.3 ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุชื่อผู้ร ับเงินสนับสนุนและ
วตัถุประสงคข์องการสนับสนุน พรอ้มแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอใหผู้ม้อี านาจอนุมตัขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ
ตามระดบัอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั 

8.4 ของขวญั ค่าบรกิารตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัพนัธมติรทางธุรกจิเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะน ามาซึง่

ความส าเรจ็อยา่งต่อเนื่องของบรษิทัฯ พนกังานสามารถให ้ หรอืรบัของขวญั(Gifts) และ/หรอืค่าบรกิารตอ้นรบั 
(Hospitality) และ/หรอืในรปูค่าใชจ้่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได ้หากเขา้เงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 

8.4.1 การด าเนินการทีเ่ป็นไปตามนโยบายสง่เสรมิการขาย หรอืเงื่อนไขทางการคา้ หรอืบรกิารในดา้น
การเป็นทีป่รกึษา ในกรณีมกีารเดนิทางเพื่อใหค้ าปรกึษา รวมถงึการเดนิทางไปเยีย่มชมกจิการของคู่คา้ และ/หรอืลกูคา้ 
โดยไดร้บัเงนิสนบัสนุนเป็นค่าเดนิทางทีพ่กั อาหาร หรอืของขวญัตามธรรมเนยีม และโอกาส จากคู่คา้ หรอืใหล้กูคา้ 
หรอืค่าใชจ้่ายเพื่อการรบัรองตอ้นรบัคู่คา้ หรอืลกูคา้ หรอื นกัลงทุน หรอืผูถ้อืหุน้ ทีม่าเยีย่มชมกจิการ หรอืไปเยีย่มชม
กจิการ หรอืเป็นของขวญัทีบ่รษิทัฯ จดัไวส้ าหรบัการมอบใหต้ามโอกาส หรือเทศกาล ประจ าปี เป็นตน้ 

8.4.2 เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
8.4.3 เป็นไปตามนามบรษิทั ไมใ่ช่ในนามพนกังาน 
8.4.4 ไม่เป็นของขวญัทีอ่ยูใ่นรปูเงนิสดหรอืสิง่เทยีบเท่าเงนิสด (เช่น บตัรของขวญั หรอืบตัรก านลั) 
8.4.5 เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การใหข้องขวญัตามเทศกาล หรอืของทีร่ะลกึของช ารวยของ

บรษิทัฯ หรอืทีคู่่คา้มกีารจดัท าใหเ้ป็นธรรมเนยีมตามเทศกาลปกติ 
 8.4.6 ประเภทและมลูค่ามคีวามเหมาะสม และมอบใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะ และตอ้งไมใ่ชใ่นกรณีที่

บรษิทัอยู่ระหว่างการจดัใหม้กีารประกวดราคา หรอืจดัซือ้จดัจา้ง พนกังานจะตอ้งไม่รบัของขวญั หรอืค่าบรกิารตอ้นรบั
จากบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประกวดราคา หรอือยู่ระหว่างจดัซือ้จดัจา้งนัน้ ๆ   

 8.4.7 เป็นการใหอ้ย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่เป็นการขดัต่อจรรยาบรรณในการจดัซือ้จดัจา้ง 
9. แนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่น้ี ครอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล 

ตัง้แต่การสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนกังาน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั มหีน้าทีส่ือ่สารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปใชป้ฏบิตัใินกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ และควบคมุดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตั ินี้ 

10. บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังาน หรอืบุคคลอื่นใดทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรื่องการ
ทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม รวมถงึพนกังานทีป่ฏเิสธ ต่อการกระท า โดยใชม้าตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการรบัขอ้
รอ้งเรยีน (Whistleblower Policy) 

11. ผูท้ีก่ระท าการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ ถอืเป็นการกระท าผดิตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานวา่ดว้ยการ
บรหิารงานบุคคล ส าหรบัพนกังาน ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัทีก่ าหนดไว ้ รวมถงึอาจไดร้บัโทษตาม
กฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมายดว้ย 

12. บรษิทัฯ จะสอบทานแนวปฏบิตัแิละมาตรการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกจิ 

13. เพื่อเป็นแนวทางในการตดิตาม การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ หรอืการ
คอรร์ปัชัน่ ผูบ้รหิารของบรษิทั จะตอ้งจดัใหม้กีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายรวมถงึขอ้ปฏบิตัขิา้งตน้ รวมถงึมี
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การประเมนิตนเองเกีย่วกบั มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการก ากบัและ
ควบคุมดแูลเพื่อใหม้กีารด าเนินการตามนโยบายทีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดไว ้ 

14. คณะกรรมการก าหนดใหบุ้คลากรทุกระดบัตัง้แต่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มหีน้าทีน่ ามาตรการ
ต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตั ิ และใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลกัดนัใหหุ้น้สว่น หรอืคู่คา้ทาง
ธุรกจิ ด าเนินนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีจ่ะไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ รวมถงึหากมบีรษิทัร่วม, บรษิทัฯ ย่อย  
ถา้มขีึน้ในอนาคต ใหย้ดึถอืแนวทางการปฏบิตัติามโยบายนี้ 

ความรบัผิดชอบและการติดตาม  
• คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ และมอบหมายใหน้ า

มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตั ิ
• คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ ซึง่ปัจจบุนักรรมการ

ผูจ้ดัการ มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัและ 
5 ส. , คณะกรรมการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม , คณะกรรมการอนุรกัษ์พลงังาน และคณะกรรมการจดัการดา้นคุณภาพ
และการปฏบิตังิาน และกรรมการจดัการ  โดยมอบหมายหน้าทีใ่หช้่วยกนัพจิารณางานดา้นต่าง ๆ  โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการมอบหมายใหผู้บ้รหิารในแต่ละหน่วยงานรวมถงึกรรมการในแต่ละคณะเป็นตวัแทนมหีน้าทีใ่นการตดิตามและ
ก ากบัดแูล เพื่อใหม้กีารด าเนินการและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

• คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ซึง่ท าหน้าทีใ่นการสอบทานระบบควบคมุ
ภายใน และการใหค้วามเหน็เกีย่วกบัระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถงึสอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

• คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบระบบควบคมุภายใน
กรณีผูต้รวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้บุคคลเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกบั
ผูต้รวจสอบภายในหรอืมอบใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีใ่นการประสานงานแทน 

• คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ผูท้ าหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน กรณีผูต้รวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
ภายนอกคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้บุคคลเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน หรอืมอบใหเ้ลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีใ่นการประสานงานแทน 

• ผูป้ระสานงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืเบาะแสต่าง ๆ และแจง้ประสานงานให้
ผูต้รวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อลงโทษ หรอืรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 

การแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรียน 
เพื่อใหม้มีาตรการในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผดิกฎหมาย ผดิจรรยาบรรณ หรือการมี

พฤตกิรรมทีส่อ่ถงึการทจุรติหรอืการประพฤตมิชิอบ ของบุคคลในองคก์ร ทัง้พนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น รวมถงึ
รายงานทางการเงนิทีไ่มถู่กตอ้ง รวมถงึระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่อง และมกีลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพื่อให้
ผูม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นรว่มในการสอดสอ่งดูแลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

เรือ่งท่ีรบัแจ้งเบาะแสหรอืรอ้งเรียน 
1. การกระท าผดิกฎหมาย ทจุรติคอรปัชัน่ ผดิระเบยีบบรษิทัฯ หรอืกระท าผดิจรรยาบรรณของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
2. ความผดิปกตขิองรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่องความเสีย่งดา้นต่าง ๆ ทีอ่าจ

เกดิขึน้ 
3. เรื่องทีม่ผีลต่อประโยชน์ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัฯ  
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4. เรื่องทีอ่าจสรา้งความเสยีหายต่อฐานะการเงนิ และทรพัยส์นิของบรษิทั 
5. พบขอ้สงสยั/ขอ้บกพร่องในการท าหน้าทีข่องพนกังาน/หรอืพบกจิกรรมทีไ่มโ่ปรงใสต่อผูถ้อืหุน้ 
 
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียนได้ท่ี : 
 ผูต้รวจสอบภายใน/ผูป้ระสานงานผูต้รวจสอบภายใน 
 บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
 7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุร-ีหล่มสกัสายใหม ่
 ต าบลช่องสารกิา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุร ี15220 
       หมายเลขโทรศพัท ์ :   036-436 178 
 Email  Address :    ac.internal@goldenlime.co.thหรอื 
 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
 8/222 หมู่ 3 ถ.ศรสีมาน ซอย 2 
       ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 
       หมายเลขโทรศพัท ์0 2961 8652 – 6 
 Email  Address :    glmis@goldenlime.co.th 
 
หรอืผ่านทางช่องทางการรอ้งเรยีนทีห่น้าเวบ็ไซดข์องบรษิทั โดยเลอืกสอบถามขอ้มลูบรษิทัฯ จากนัน้เลอืก

ช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่www.goldenlime.co.th หน้าสอบถามขอ้มลูบรษิทั และช่องทางการ
รอ้งเรยีน  
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กลไกการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส 
• จดัท าฐานขอ้มลูเกบ็ขอ้มลู หรอืแฟ้มขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแส และรายละเอยีด ก าหนดบทลงโทษส าหรบั

เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขอ้มลูดงักล่าวเมื่อขอ้มลูถูกเปิดเผย 
• การเขา้ระบบฐานขอ้มลูดงักล่าว หรอืแฟ้มขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งสามารถกระท าไดโ้ดยผูบ้รหิารระดบัสงู

เท่านัน้ 
• คณะกรรมการมนีโยบายในการปกป้องและคุม้ครองต่อผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่  

หรอืด าเนินการตามแนวทางปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ ทีไ่ดก้ าหนดไวซ้ึง่อาจท าใหบ้รษิทั
ฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ รวมถงึการปกป้องไมใ่หม้กีารด าเนนิการลงโทษ หรอืลดต าแหน่งจากการทีย่ดึถอืตามแนว
ปฏบิตัโิดยเคร่งครดั  

• ถอืเป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้าหน่วยงานของผูท้ีถ่กูรอ้งเรยีนทุกคน ในการใชด้ลุพนิิจสัง่
การทีส่มควร เพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน พยานและบุคคลทีใ่หข้อ้มลูในการสบืสวนสอบสวนมใิหต้อ้งรบัภยนัตรายและ
ความเดอืดรอ้น หรอืความไม่ชอบธรรมอนัเนื่องมาจากการรอ้งเรยีน การเป็นพยานหรอืการใหข้อ้มลู 

การสอบถาม 
 หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สามารถ

สอบถามไดท้ีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบรษิทั โทร. 02 9618652-6 หรอื Email : 
glmis@goldenlime.co.th 

 
บทลงโทษ 
1. การกระท าซึง่ผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระท าทีเ่ป็นความผดิรา้ยแรง จะพจิารณาโทษ

ใหอ้อกจากงาน หากเป็นการกระท าผดิตามกฎหมายใหด้ าเนินการไปตามตวับทกฎหมาย หากเป็นความผดิไม่รา้ยแรง
ใหม้กีารก าหนดการลงโทษ การตดัคะแนน การใหพ้กังานโดยไม่ไดร้บัค่าแรง หรอืมกีารพจิารณาเพื่อตดัคะแนนส าหรบั
การประเมนิผลงาน และพจิารณาในการงดเวน้ต่อการเลื่อนขัน้ หรอืงดเวน้การปรบัอตัรารายได ้เป็นตน้ 

2. การกระท าอนัเป็นการผดิจรรยาบรรณ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อตกัเตอืน รวมถงึพจิารณาในการตดั
คะแนนส าหรบัการประเมนิผลงาน และการเลื่อนขัน้ หรอืการปรบัอตัรารายได ้

3. การกระท าอนัเป็นการผดิระเบยีบวนิยับรษิทัฯ ใหท้ าหนงัสอืตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่าย
ทรพัยากรบุคคล และใหล้งโทษตามกฎระเบยีบของบรษิทั รวมถงึพจิารณาในการตดัคะแนนส าหรบัการประเมนิผลงาน 
และการเลื่อนขัน้ หรอืการปรบัอตัรารายได ้

4. หากผูก้ระท าผดิเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืกรรมการบรษิทั ใหน้ าเสนอขอ้มลูการสอบสวนต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาบทลงโทษ โดยใหม้บีทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการก ากบัดแูลกจิการ 

 
คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติการคอรร์ปัชัน่ ดงันี้   
1)  กระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ  
2)  แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพื่อป้องกนัและตดิตามความ เสีย่งจากการทุจรติ และ  
3)  แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ

คอรร์ปัชัน่ โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อ
วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิของ บรษิทัฯ สรุป
ดงันี้ 
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กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทจุริต 
บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกจิของ บรษิทัฯ เพื่อป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูจากการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิ ขึน้
จากการด าเนินธุรกจิ ประเมนิระดบัความเสีย่งทัง้โอกาสเกดิและผลกระทบ ก าหนดมาตรการต่อตา้นการทจุรติและ
คอรร์ปัชัน่ทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งที ่ประเมนิได ้วธิวีดัความส าเรจ็ ตลอดจนทรพัยากรทีต่อ้งใชเ้พื่อลดความเสีย่ง และ
มกีารเฝ้าตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนดขึน้  

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพือ่ป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต 
บรษิทัฯ ก าหนดใหม้แีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลและควบคุมดแูลเพื่อป้องกนัและ ตดิตามความเสีย่งจาก

การทุจรติและคอรร์ปัชัน่ สรุปได ้ดงันี้ 
1. จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุม

ระบบงานส าคญัต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจดัซือ้จดัจา้ง การจดัท าสญัญา ระบบการจดัท าและควบคมุ
งบประมาณ ระบบการบนัทกึบญัช ีการจ่ายช าระเงนิ เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางในการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

2. จดัใหม้ชี่องทางการรบัแจง้ขอ้มลู เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการฝ่าฝืน การกระท าผดิกฎหมายหรอื
จรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่หรอืขอ้ สงสยัใน
รายงานทางการเงนิ หรอืระบบการควบคมุภายใน โดยมนีโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรอืเบาะแส และจะเกบ็
รกัษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั รวมทัง้มมีาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวนิยัของบรษิทัฯ 
และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กรณีทีส่ามารถตดิต่อผูใ้หเ้บาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนได ้ บรษิทัฯ จะแจง้ผลการด าเนินการให้
รบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หวัหน้าแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบในการตดิตามการปฏบิตังิาน การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
(ถา้ม)ี และรายงานใหผู้ม้อี านาจทราบตามล าดบั 
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 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
  หลกัการ  (อา้งองิจากเอกสาร หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน) 

“คณะกรรมการควรดแูลให้บริษทัเปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทัง้ขอ้มูลทางการเงินและ

ข้อมูลท่ีมิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปรง่ใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงข้อมูลได้ง่าย มี

ความเท่าเทียมและน่าเช่ือถือ” 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งแจง้แก่ตลาดหลกัทรพัย ์ ส านกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหุน้ และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมนีโยบายเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัของบรษิทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ดงันี้ 

1. เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และผลประกอบการตรงต่อ
ความเป็นจรงิ ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา โดยงบการเงนิจะตอ้งผ่านการสอบทานหรอืตรวจทานจากผูส้อบบญัชวี่า
ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทั ก่อนการเผยแพรต่่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผูถ้อืหุน้ และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบรษิทั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทัอย่างทัว่ถงึ  

3. เปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ขอ้มลูจ านวนครัง้ที่
กรรมการแต่ละคนเขา้รว่มประชมุ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

4. มกีารจดัท าค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื 
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้เพื่อใหน้กัลงทุนไดท้ราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ 

5. เปิดเผยผลการด าเนินงานของบรษิทัทีช่ีว้ดัผลการด าเนินงานทีไ่ม่ใช่การเงนิเช่น ตวัชีว้ดัความพงึพอใจ
ของลกูคา้ ขอ้มลูการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไวใ้นรายงานประจ าปี 

6. เปิดเผยการเปลีย่นแปลงการถอืครองหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีถ่อื ณ ตน้ปี และทีม่กีาร
ซือ้ขายระหว่างปีไวใ้นรายงานประจ าปี ในสว่นโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 

7. การเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นๆ ทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวใ้นรายงานประจ าปี และหนงัสอื
เชญิประชุม 

8. การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูรวมถงึค่าตอบแทนทัง้
รปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในสว่นรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

9. ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูบรษิทัฯ ต่าง ๆ ผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทั ไดแ้ก่ 
- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี และสามารถใหด้าวน์โหลดได ้
- วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั 
- รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
- งบการเงนิและรายงานทีเ่กีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
- โครงสรา้งการถอืหุน้ 
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- หนงัสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 
- ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิรวมถงึปัจจยัความเสีย่งดา้นต่าง ๆ 
- กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย วาระการด ารง

ต าแหน่ง 
- นโยบายก ากบักจิการทีด่แีละจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิและแนวทางปฏบิตัต่ิาง ๆ 
- ขอ้มลูส าหรบัตดิต่อหน่วยงานต่าง ๆ และขอ้มลูตดิต่อนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 ในสว่นของงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัไดม้กีารมอบหมายใหผู้ช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่มี
ประสบการณ์ รวมถงึมอี านาจในการรายงานสารสนเทศของบรษิทัฯ ท าหน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธ ์โดยท าหน้าทีต่ดิต่อและ
เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุนสถาบนั นกัวเิคราะห ์ รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารฝึกทกัษะและพฒันา
โดยการเขา้ร่วมฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ส าหรบังานดา้นมวลชนสมัพนัธโ์ดยการเขา้ร่วม
ฝึกอบรมตามโปรแกรมการพฒันาทกัษะงานดา้นงานมวลชนสมัพนัธท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัใหม้อีบรม
ขึน้ 

โดยบรษิทัฯ ไดร้วบรวมขอ้มลูส าคญัส าหรบัเป็นแหล่งขอ้มลูใหก้บัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน ตลอดจนผูท้ีส่นใจ
และผูเ้กีย่วขอ้งโดยเปิดเผยไวผ้า่นหน้าเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่www.goldenlime.co.th  ในหน้านกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยบรษิัทมกีารจดัให้มกีารพบปะส าหรบันักลงทุนหรอืนักวเิคราะหท์ี่สนใจหรอืต้องการสอบถามขอ้มูลของ

บรษิัทฯ โดยกรรมการผู้จดัการ และนักลงทุนสมัพนัธ์เป็นผู้รบัผดิชอบในการตอบขอ้ซกัถามหรอืให้ขอ้มูลในส่วนที่

สามารถเปิดเผยไดต้ามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู  และมกีารตอบขอ้ซกัถามหรอืใหข้อ้มูลทีม่นีักลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจ

ไดส้อบถามผ่านช่องทาง Website ของบรษิทัฯ  อย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการใหส้มัภาษณ์ผ่านช่องทางการน าเสนอขอ้มลู

ของรายการ Money Chanel หรอื Money Talk ตามทีไ่ดร้บัค าเชญิเพื่อใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ทีเ่ป็นทีส่นใจของนกัลงทุน 

 

 

 
*90/204*

http://www.goldenlime.co.th/


  
 
 
 
 
 

รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
  หลกัการ  (อา้งองิจากเอกสาร หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน) 

“คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ” 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์

และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั

โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  ตลอดจนการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัแนวทาง

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ เพื่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายไดร้บัความชอบธรรมและไดร้บัการปฏบิตัทิี่

เหมาะสม  

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะดา้นซึง่เป็นประโยชน์กบับรษิทั ซึง่แต่ละท่านมวีสิยัทศัน์ ภาวะความเป็นผูน้ า และมคีวามเป็นอสิระ
ในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม โดยปัจจุบนักระบวนการสรรหากรรมการของบรษิทั
รบัผดิชอบโดยคณะกรรมการบรษิัทซึง่ร่วมกนัพจิารณาเพื่อสรรหาเพื่อหาบุคคลที่มคีุณสมบตัทิี่มคีวามเหมาะสมตาม
ข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. โดยเป็นผู้มีความรู้ มีทกัษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการ
ตดัสนิใจและใหค้วามเหน็ต่อทีป่ระชุมเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้  โดยประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 
7 ท่าน ดงันี้  

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รบรหิาร 

    ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
    

รายชื่อกรรมการ 

ปร
ะธ
าน

คณ
ะก
รร
มก

าร
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กา
ร 

กร
รม
กา
รอ
สิร
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ปร
ะธ
าน

กร
รม
กา
ร

ตร
วจ
สอ

บ 

กร
รม
กา
ร

ตร
วจ
สอ

บ 
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รหิ
าร

 

มกี
าร
ถอื

หุน้
ใน

บร
ษิทั

 

กร
รม
าก
รผ

ูจ้ดั
กา
ร 

เป็
นผ

ูบ้ร
หิา

ร  

ประสบการณ์ความรูค้วามเชีย่วชาญ 

1. นายเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์                   บรหิารธุรกจิ/วศิวกรรมเคม ี

2. นายเกยีรตกิุล  มนตเ์สรนุีสรณ์               
อุตสาหกรรมปนูขาวและแคลเซยีม
คารบ์อเนต แรแ่ละเคม ี

3. นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์                

บรหิารการตลาด / การจดัการ 
ธุรกจิอุตสาหกรรมปูนขาว 

4. นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์                 
Risk Management / บรหิารธุรกจิ 
Chemical and Food Industry 

5. นายศรภีพ สารสาส                   
บรหิารจดัการดา้นการเงนิและการ
ธนาคารและการตรวจสอบ 

6. นายสวุทิย ์มาไพศาลสนิ                   
บรหิารธุรกจิ/ตลาดเงนิและตลาดทนุ/
การตรวจสอบ 

7. นายสเุวทย ์ธรีวชริากุล*                   
บรหิารธุรกจิ / บญัช ี/ 
อสงัหารมิทรพัย์ 

หมายเหตุ : * นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล ไดข้อลาออกจากต าแหน่งเนื่องจากมภีารกจิเพิม่มากขึน้ โดยก าหนดวนัพน้จากต าแหน่งในวนัที ่16 
ธนัวาคม 2558 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทัง้ 7 ท่านขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่งตามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558 ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
หนึ่งในสาม(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะออกตามวาระแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้
กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3  ซึง่กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบั
ต าแหน่งอกีได ้ส าหรบัปี 2558 จะมกีรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ จ านวน 7 ท่าน 
โดยปี 2558 เป็นปีสองหลงัจากทีบ่รษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งใน
ปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บัสลากกนัสว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่ง
นานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยมกีรรมการอสิระ จ านวน 3 ท่านซึง่มคีุณสมบตัเิป็นอสิระตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งมกีรรมการอสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยวาระ
การด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระสามารถด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก  

โดยปี 2558 กรรมการท่านทีอ่อกตามวาระโดยวธิกีารจบัสลากและทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ไดม้ี
มตแิต่งตัง้คณะกรรมการโดยมกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558 โดยกรรมการแต่ละท่าน
ไดค้ะแนนเสยีงอตัรารอ้ยละ 100 ซึง่ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดมิทุกประการ ประกอบดว้ย นาย
เกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ , นายศรภีพ สารสาส และนายสวุทิย ์มาไพศาสสนิ 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการของบริษทั 

 ตามข้อบงัคบัของบริษทั เป็นดงัน้ี 
1. บรษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) 

คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
      กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบั (1) หุน้ต่อ (1) เสยีง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีพ่งึ
ม ีใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3.   ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบั
สว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 
 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
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4.   นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนับแต่วนัทีใ่บลาไปถึง

บรษิทั กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 

6. ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า

กึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

7. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ
เหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 

 มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

8. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงจ านวนและชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัได ้

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทั จะร่วมกนัพจิารณาเบือ้งตน้ถงึคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

อสิระ โดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคณุวุฒ ิ ประสบการณ์การ

ท างาน และความเหมาะสมดา้นอื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้ จะน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็น

กรรมการของบรษิทัต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดและตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย

หุน้ทีอ่อกใหมฉ่บบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงันี้ 
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1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทั

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัทัง้นี้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ

รายนัน้ๆดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อ

ส านกังานก.ล.ต. ทัง้นี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของ

สว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา

มารดาคู่สมรสพีน้่องและบตุรรวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูม้อี านาจควบคุมหรอืบุคคลทีจ่ะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษิทัในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย

เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคมุของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัรว่มผู้

ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าวรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ

การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ

ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มืค ้าประกนัการใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนัซึ่งเป็นผล

ใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอื

ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณ

มลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกนัโดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่ี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีอง

บรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอื ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทาง
วชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อยหรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีร่บั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วมบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูบ้รษิทั 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 
ตามข้อบงัคบัของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 
นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษทั ตามมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการ  โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงันี้ 
 ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ในกรณีทีม่รีองประธาน
กรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุ แต่ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ
นัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชมุ 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีง
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

 การเรยีกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของบรษิทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 

 คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างน้อยสาม (3) เดอืนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่
ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ื่นใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานที ่เป็นไปตามดุลยพนิจิของ
ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่
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ในทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดงักล่าว 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่งมเีสยีงหนึ่ง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นได้
เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนน
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั มดีงันี้ 

นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์ นายเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์ นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์  

นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการสองในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

อ านาจในการอนุมติัรายการของคณะกรรมการ 
โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่ 2/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 5 มนีาคม 2556 ไดม้มีตมิอบอ านาจในการ

อนุมตัวิงเงนิการท าธุรกรรมต่าง ๆ ใหก้บัคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการโดย
เป็นไปวงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวต้ามตารางอ านาจการอนุมตัซิึง่ทีป่ระชมุไดอ้นุมตัไิว ้ โดยประกอบดว้ยรายการธุรกรรมต่าง ๆ 
ดงันี้ 

1. การเจรจาและเขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลง ตราสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทัง้การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั เช่น การลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร (Capital Expenditure) การซือ้เครื่องจกัร อุปกรณ์ การซือ้
วตัถุดบิ เชือ้เพลงิ การซือ้ขายสนิคา้ เป็นตน้ 

2. การจดัซือ้จดัจา้งในการบรหิารจดัการทัว่ไป ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายทางดา้นการขาย การตลาด อุปกรณ์
ส านกังาน การเดนิทาง การฝึกอบรม การบรจิาค ฯลฯ 

3. ธุรกรรมทางดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ การอนุมตักิารกูย้มืเงนิ การท าสญัญาสนิเชื่อ การท าสญัญาจ านอง และ/
หรอืจ าน า การขอใหอ้อกหนงัสอืค ้าประกนักบัธนาคารและ/หรอืสถาบนัการเงนิ การขอเปิด L/C เพื่อช าระค่าสนิคา้และ
วตัถุดบิ 

4. การอนุมตัวิงเงนิเครดติสนิเชื่อใหแ้ก่ลกูคา้ 

การด าเนินการกรณีมีกรรมการบริษทัขอลาออก 

ข้อบงัคบับริษทัก าหนดไว้กรณีกรรมการบริษทัขอลาออก 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัที่
ใบลาออกไปถงึบรษิทั 

กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 

 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ
เหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 
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มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) 
ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

เมื่อมีกรรมการของบริษทัลาออก บริษทัฯ มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

บรษิทัฯ  จะมกีารด าเนินการตามแนวทางของบรษิทัจดทะเบยีนกรณีมกีรรมการบรษิทัฯ ขอลาออก ดงันี้ 
คณะกรรมการมกีารด าเนินการประการใดประการหนึ่ง ดงันี้ หาก 
 คณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน

จ ากดัและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

 บรษิทัฯ ต้องด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายในก าหนดระยะเวลา  3 วนั นับจากวนัที่
กรรมการได้ยื่นหนังสือ หรือวันที่ที่กรรมการได้ก าหนดวันที่ที่ขอลาออก หรือต้องรายงานสารสนเทศในเรื่องการ
เปลีย่นแปลงกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดทรพัยฯ์ (แบบ F24-1 (กรณีแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ) แบบ 
F24-2 ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรม หรอืบุคคลผู้มอี านาจในการจดัการของบรษิัทจด
ทะเบยีน 

 บรษิัทฯ ต้องด าเนินการแจง้ผ่านระบบบญัชรีายชื่อของคณะกรรมการของบรษิัทฯ ตามระบบงานของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยภ์ายใน 7 วนั 

 บรษิัทฯ ต้องจดทะเบยีนกรรมการเขา้ใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กบันายทะเบยีน
พาณิชย์ ภายใน 14 วนั นับแต่วนัที่ ทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นมมีตแิต่งตัง้กรรมการคงดงักล่าว 
หรอืวนัทีม่กีรรมการลาออก 

การด าเนินการของกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้เข้าใหม ่

 ยื่นแบบ 59-1 กบัส านกังานคณะกรรม ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครัง้แรก ภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ) 

 อย่างไรกด็ ี กรณีทีก่รรมการมกีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ กรรมการตอ้งยื่นแบบ 59-2 ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครัง้เมื่อมกีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ โดยจะตอ้งยื่นภายใน 3 วนัท า
การ นบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ขาย ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์

 ยื่นรายงานการมสีว่นไดเ้สยีกบัเลขานุการบรษิทั ตามก าหนดเวลาทีบ่รษิทัแต่ละแห่งก าหนดขึน้เอง  
 จดัสง่ประวตักิรรมการตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด (หนงัสอืรบัรองและประวตัิ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่  
 หากกรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ ตอ้งสง่แบบ F24-1 (แบบแจง้รายชื่อและ

ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการตอ้งสง่แบบ F24-2 (หนงัสอืรบัรองประวตัิ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ) ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยตอ้งสง่แบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และสง่แบบ F24-2 เป็นฉบบัเอกสารโดยไม่ตอ้งสง่ผ่านระบบอเิลคทรอนิกส ์
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การด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

 แนวทางการด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยด าเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการ

เขา้ใหม่ (Board Orientation Guideline) ทีต่ลาดหลกัทรพัยไ์ดใ้หข้อ้เสนอแนะแนวทางไว ้โดยเอกสารประกอบใชใ้น

การจดัการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ ประกอบดว้ย  

1. เอกสารการก ากบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ ฉบบัล่าสดุของบรษิทั ซึง่เป็นเอกสาร

ซึง่ไดร้วบรวมนโยบายการก ากบักจิการรวมถงึนโยบายอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการไดว้างไว ้เช่น นโยบายการต่อตา้นการ

ทุจรติ , การควบคมุและตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่ง , ความรบัผอิชอบต่อสงัคม , การบรหิารทรพัยากร

บุคคล และอื่นๆ  

2. แบบรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ล่าสดุ ซึง่ไดร้วบรวมเน้ือหาขอ้มลูของบรษิทั รวมถงึขอ้มลูทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 3 ปี เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึการแนะน าโครงสรา้งการถอืหุน้ และ

โครงสรา้งการจดัการในดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัฯ , ประวตัขิอ้มลูของบรษิทัฯ , ลกัษณะการประกอบธุรกจิ , รายละเอยีด

ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ , ขอบเขตความรบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการ

ด าเนินการของบรษิทัฯ และคณะกรรมการในปีทีผ่่านมา 

3. หนงัสอืบรคิณหส์นิธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

4. รายงานการประชมุคณะกรรมการยอ้นหลงั 1 ปี และตารางก าหนดการประชุมส าหรบัปี 

5. รายการเกีย่วโยงและรายการระหว่างกนั 

6. จดัใหม้กีารพบปะประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครัง้แรก

ทัง้นี้เพื่อแจง้กรรมการท่านใหมท่ราบนโยบายส าคญั และแนะน าในการปฏบิตัหิน้าที ่

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ทัง้นี้ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ

เลขานุการบรษิทั มดีงันี้ 

1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
นอกเหนือจากหน้าที่ความรบัผิดชอบดงักล่าวเลขานุการบริษัทจะท าหน้าให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑต่์าง ๆ รวมถงึการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ จงึก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั ควรไดร้บั
การฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั 
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ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีติ
แต่งตัง้นางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั โดยพจิารณาจากคุณสมบตั ิดงันี้ 

1. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัและเรื่องงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ี

2. มคีวามรูใ้นกฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
3. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ  
4. มคีวามสามารถในการจดัการระบบ และมกีารสือ่สารทีด่ ีและสามารถประสานงานกบับุคคลหลายฝ่าย  
5. มคีวามรูด้า้นการบญัช ีและการเงนิ 

ประวตัิการท างานและการอบรมของผู้ปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุารบริษัท  

ชือ่-สกุล /ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุกิารศกึษา/การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะเพื่อท าหน้าที่
เลขานุการบรษิทั 

สดัส่วนการถอื
หุน้ (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

นางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ  

ผูจ้ดัการส านกังาน

เลขานุการบรษิทัและ

เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

44 - ปรญิญาตร ีสาขา Computer Information Management  St. 
John University 
- ปวช. บญัช ีวทิยาเขตพณิชยการพระนคร 
- ปวส.คอมพวิเตอรธ์รุกจิ วทิยาเขตพาณิชยการพระนคร 
- Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- EMT 24/2012 Effective Minute Taking 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- BRP 8/2012 Board Reporting Program 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

-  DAP SEC/2013 Director Accreditation Program 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

0.000002% 

(ไมม่กีาร

เปลีย่นแปลง

ระหว่างปี) 

ไมม่ ี

ประสบการยอ้นหลงั 5 ปี 

2549-ปัจจบุนั 

 ผูจ้ดัการส านกังาน บรษิทั สุธากญัจน  จ ากดั (มหาชน)   

หลกัสูตรทีเ่ขา้รว่มอบรม

ระหว่างปี 2557-2558 

 - การใชง้านระบบ SCP Straight Through  
- The Road towards Corporate Sustainability  
- การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
- การเปิดเผยแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  
- เคลด็ไมล่บักบัการเปิดเผยขอ้มลู 
- Calcium Carbonate and Polymer Training  

(In-house Training) 
- Vision and Mission Work Shop (In-house Workshop) 
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2.    คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัมคีณะกรรมการชุดย่อยอกี 2 ชุดไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารในการ
พจิารณาเรื่องต่างๆเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีระธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คนมวีาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 3 ปีโดยบรษิทัมนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระทีส่อดคลอ้งกบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ลงวนัที ่ 15 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี)  
2. เป็นกรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัขิองกรรมการอสิระดงักล่าวขา้งตน้และ 

(1)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั

บรษิทัย่อยบรษิทัรว่มบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูบ้รษิทัและ 

(2)  ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

3. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบทัง้นี้ตอ้งมกีรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื
ของงบการเงนิได ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายศรภีพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล* กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุวทิย ์มาไพศาลสนิ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีางสาวธดิารตัน์ สหีวลัลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2556 เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2556 

ในปี 2558 มกีรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งเนื่องการลาออก จ านวน 1 ท่านไดแ้ก่ นายสเุวทย ์ธรีวชริ

กุล(*) โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 16 ธนัวาคม 2558  โดยบรษิทัมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านทีม่คีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์เพยีงพอทีส่ามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิไดแ้ก ่ นายศรภีพ สารสาส 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ท่านมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบ

ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทั โดยท่านด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ

ตรวจสอบในบรษิทัหลายแห่ง โดยสามารถจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอเพื่อท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระและประธาน

กรรมการตรวจสอบใหก้บับรษิทั 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด ้ กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด

นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบคุคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบซึง่ได้

การแต่งตัง้ใหม้าแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ  
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหม้คีวามถกูตอ้งและ
ครบถว้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูในการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(ง) ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(ฉ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ช) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ซ) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎบตัร
(charter) 

(ฌ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามรายละเอยีดขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บรษิทัโดยตรงและคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้รษิทัแจง้มตเิปลีย่นแปลงหน้าที่

และจดัท ารายชื่อ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามแบบทีต่ลาด

หลกัทรพัยก์ าหนด และน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยวธิกีาร

ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการรายงานโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

8   ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร โดยในปีทีผ่่านไม่ปรากฏรายการ ดงัต่อไปนี้ 

1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแกไ้ขรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงท ีสมาชกิของ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบรษิทัโดยมจี านวนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และโดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้

กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยบุคคลจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการบรหิาร 

3. นายกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการบรหิาร 

โดยม ีนางสาวอมรพนัธ ์สวุรรณรตัน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมอี านาจ หน้าที ่ และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรื่องเกีย่วกบัการด าเนินงาน
ตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษิทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจ
การบรหิารต่างๆ ของบรษิทั หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชมุ
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คณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาและอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัตามนโยบายทีก่ าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1. ก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ ์ และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เหน็ชอบ 

3. พจิารณาโครงการลงทุนของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

4. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ าคญัๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามทีจ่ะไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

5. อนุมตักิารจดัซือ้จดัจา้งในการบรหิารจดัการในวงเงนิไม่เกนิ 20 ลา้นบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

7. อนุมตักิารกูย้มืเงนิ การท าสญัญาสนิเชื่อ การท าสญัญาจ านองและ/หรอืจ าน ากบัธนาคารและ/หรอืสถาบนั
การเงนิในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

8. จดัสรรเงนิบ าเหน็จ รางวลั โบนสั ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้แกพ่นกังานหรอืลกูจา้ง
ของบรษิทั 

9. เป็นคณะทีป่รกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเกีย่วกบันโยบายดา้นการเงนิ การตลาด การปฏบิตักิาร และดา้น
การบรหิารงานอื่นๆ  

10. มอี านาจอนุมตัใินการเปิดหรอืปิดบญัชเีงนิฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผูม้อี านาจเบกิถอนเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของบรษิทั รวมถงึด าเนินการต่างๆเกีย่วกบับญัชเีงนิฝากดงักล่าว 

11. อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านกังานใหญ่และสาขาของบรษิทั ทัง้นี้การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ัง้ส านกังาน
ใหญ่จะตอ้งอยู่ภายในทอ้งทีจ่งัหวดันนทบุรเีท่านัน้ 

12. ด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อการสง่เสรมิและปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทั 

13. อนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการใชว้งเงนิสนิเชื่อ และ/หรอื วธิเีบกิใชว้งเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัมวีงเงนิอยู่
กบัธนาคาร และ/หรอืสถาบนัการเงนิ 

ทัง้นี้ อ านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนุมัตริายการใดที่คณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี 
ตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
และอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการที่
เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกตทิัว่ไปของบรษิทัทีค่ณะกรรมการก าหนดกรอบการพจิารณาไวช้ดัเจนแลว้  

เมื่อคณะกรรมการบรหิารไดด้ าเนินการใดๆ แลว้ ใหร้ายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการดว้ย 
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3.    บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขอบเขตความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงัน้ี 
 

1. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชขีองบรษิทั  

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

3. จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบ
บญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่งหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการหรอือาจมอบอ านาจ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
อ านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ
เพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานต่างๆ โดยมี
รายละเอยีดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร ซึง่การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณา และอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชดุ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรหิาร โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ไวอ้ย่างชดัเจน 

5. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ก าหนดเป้าหมาย ความเสีย่ง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บรษิทั ควบคุมก ากบัดแูลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนี้ คณะกรรมการตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เรื่องที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เชน่ การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรอื
โอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอืน่ หรอืการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็น
ของบรษิทั การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ และคณะกรรมการจะมกีารทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์ 
และพนัธก์จิของบรษิทัอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี   

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการซือ้หรอื
ขายทรพัยส์นิทีส่ าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการโดยเคร่งครดั รวมถงึมกีารเปิดเผยสารสนเทศส าคญัซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และระเบยีบวธิกีารซึง่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังานกลต.ก าหนด ผ่าน Website ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึเวบ็ไซด์
ของบรษิทัฯ เพื่อแจง้รายงานต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบ 

6. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

7. ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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8. กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 
หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการ
ของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่
ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพือ่ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาที่
บรษิทัท าขึน้หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื  

10. เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ จงึก าหนด
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง ซึง่ไม่ควรเกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน หากจ านวนบรษิทั
ทีก่รรมการไปด ารงต าแหน่งมมีากเกนิใหม้กีารเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบดว้ย 

 

คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการจดัท าจรรยาบรรณธรุกิจ
และจดัท าไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการมกีารทบทวนปรบัปรุงเพือ่ใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ใหบ้รษิทัฯ มแีนวทางการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละน าไปสู่การพฒันาบรษิัทตามแนวทางการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื  โดยมกีารทบทวนปรบัปรุง
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัสม า่เสมอเพือ่ใหม้แีนวทางทีส่อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลทีด่ขีองบรษิทัจด
ทะเบยีน และมคีวามสอดคลอ้งตามทีต่ลาดหลกัทรพัย(์SET) ไดจ้ดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่ไว ้(อา้งองิฉบบัปี2555) โดย
ฉบบันี้ไดม้กีารปรบัปรุงจดัท าโดยเทยีบเคยีงจากหลกัการก ากบัดูแลกจิการของ The Organization for Economic Co-
Operation and Development นอกจากนี้บรษิัทฯ มกีารด าเนินการอืน่ๆ เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั รวมถงึแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ละส านักงาน ก.ล.ต. ได้วางไว้  ซึง่นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิฉบบันี้ได้รบัการอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการซึง่มมีติอนุมตัิฉบบัปรบัปรุงเมือ่
วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 
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โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลมหีน้าทีใ่นการจดัการท าเอกสารดงักล่าวเพื่อแจกจ่าย
และจดัอบรมใหก้บัพนกังานรวมถงึไดใ้หม้กีารมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการรบัผดิชอบดแูล
เพื่อใหม้กีารด าเนินการตามนโยบายและแนวทางทีไ่ดว้างไว ้ โดยคณะอนุกรรมการซึง่กรรมการผูจ้ดัการไดม้กีารแต่งตัง้
แลว้ประกอบดว้ยคณะกรรมการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัและ 5 ส. , คณะกรรมการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม , คณะกรรมการอนุรกัษ์พลงังาน และคณะกรรมการจดัการดา้นคุณภาพและการปฏบิตังิาน และกรรมการ
จดัการ  โดยมอบหมายหน้าทีใ่หช้่วยกนัพจิารณาและก ากบัดแูลงานดา้นต่าง ๆ  โดยกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายให้
ผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานรวมถงึกรรมการในแต่ละคณะเป็นตวัแทนมหีน้าทีใ่นการตดิตามและก ากบัดแูล เพื่อใหม้กีาร
ด าเนินการและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และเพื่อใหม้ชี่องทางในการรบัทราบเบาะแสหาก
มขีอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ บรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการเพื่อเพิม่ช่องทางส าหรบัรบัเรื่องรอ้งเรยีน โดยสามารถสง่ขอ้มลูผ่าน
ระบบเวบ็ไซดข์องบรษิทัซึง่ขอ้มลูการรอ้งเรยีนดงักล่าวจะมกีารจดัสง่ขอ้มลูการรอ้งเรยีนสง่ใหก้บัถงึคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อรบัทราบ  

ส าหรบัปี 2558 คณะกรรมการไดเ้หน็ชอบเพื่อก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์ ทีม่กีารทบทวน 
และเพิม่เตมิดงันี้ 

ไดม้มีตอินุมตั ิวสิยัทศัน์ พนัธกจิ โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่3/2558 ไดม้มีตเิหน็ชอบวสิยัทศัน์ และ
พนัธกจิซึง่ผูบ้รหิารไดน้ าเสนอใหท้ีม่กีารทบทวนก าหนดขึน้ ดงันี้ 

วิสยัทศัน์  

“เป็นผูผ้ลติปนูขาวและแปรรปูแร่อืน่ๆ ทีไ่ดคุ้ณภาพ ราคายุตธิรรม เพือ่ลกูคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรม 
มุ่งเน้นศกึษาโอกาสทางธุรกจิทัง้ในและนอกประเทศในดา้นปนูขาว การแปรรปูแร่ รวมถงึเคมพีื้นฐานเพิม่เตมิเพือ่เพิม่
ผลก าไรและความยัง่ยนืของบรษิทั และมุง่มัน่ในการศกึษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาวศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการผลติ
ดว้ยตนเอง” 

พนัธกิจ  

• เป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ (Product Quality) และมกีารบรหิารจดัการตน้ทุนในการผลติและค่าใชจ้่าย
ในการขายและบรหิาร (Cost Concern) เพือ่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดใ้นทุกอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ( Application & Market Knowledge) 

• รกัษา, ปกป้องใหก้ารลงทุนของผูถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยมกีารบรหิารและจดัการทีม่ี
ความโปร่งใส ชดัเจน เชือ่ถอื และตรวจสอบได ้และเป็นทีเ่ชือ่ถอืและไวว้างใจใหก้บัผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน  

• เป็นองคก์รทีบุ่คคลากรภายในองคก์รสามารถด ารงอยู่ดว้ยใจรกั มคีวามมุง่มัน่ มคีวามสขุในการท างาน 
และมคีวามภาคภูมใิจในการเป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร 

• เป็นองคก์รทีม่รีากฐานการสรา้งองคค์วามรู ้และเพิม่พนูความรูใ้หก้บับุคลากรทุกระดบั โดยสรา้งความ
ตืน่ตวั และพฒันาอยูต่ลอดเวลาไม่หยุดนิง่ ดว้ยแนวคดิทีม่กีารปลกูฝัง “จะท าใหด้กีว่า – Doing Better” 

• ดแูลอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สรา้งบรรยากาศร่มรืน่ ภายใตแ้นวคดิ “โรงงานในป่า ส านกังานในสวน” 

• เป็นองคก์รทีม่กีารเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

เหน็ชอบเพื่อเสนอต่อผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัแิกไ้ข/เพิม่เตมิ วตัถุประสงค ์และหนังสอืบรคิณห์สนธขิอง
บรษิัท  โดยเพิม่วตัถุประสงค์จ านวน 1 ข้อ ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่  3 เมษายน 2558 ซึ่งการ
ด าเนินการเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที่ 35 
ก าหนดไวว้่า การแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัทให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่
(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้เพื่อให้วตัถุประสงค์ของ
บรษิัทมคีวามชดัเจน ครอบคลุมธุรกจิและสอดคล้องกบัการด าเนินงานที่บรษิัทได้มกีารขยายงานด้านการจ าหน่าย
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ไปยงัต่างประเทศโดยเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัอกี 1 ขอ้เป็น ขอ้ 35 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 “ประกอบกจิการจดัตัง้โรงงาน หรอืจา้งผลติเครื่องจกัร ชิน้สว่นเครื่องจกัร หรอืประกอบเครื่องจกัร 
ประกอบตูร้ะบบไฟฟ้า และระบบควบคมุ รวมถงึผลติ และจ าหน่ายชิน้สว่นเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ผลติเคมภีณัฑท์ุกประเภท” 

คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านการรายงานจากผู้บริหารในการจัดการประชุม
คณะกรรมการในแต่ละคราวและมกีารใหค้วามเหน็ส าหรบัการด าเนินการหากไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่
ไดต้ัง้ไว ้

 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเรือ่งความขดัแย้งของผลประโยชน์ 
คณะกรรมการการไดก้ าหนดแนวทางการท ารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ดงันี้ 
บรษิทัอาจมกีารท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตตามแต่เหน็สมควร  ซึง่เป็นไปในลกัษณะการท าธุรกจิการคา้

ทัว่ไปและจะมกีารก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน  โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการคา้
ตามปกตขิองธุรกจิเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดใหก้บับุคคล และ/หรอื บรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั  หากมกีารเขา้ท ารายการ
ระหว่างกนั บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว  ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้  บรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลทีม่ี
ความรู ้ ความช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ี หรอืผูป้ระเมนิเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี  เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทั ไดค้ านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อื
หุน้ทุกราย 

รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยง

กนัและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีี่

ก าหนดโดยสภาพวชิาชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัรวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการ

ตรวจสอบภายในและการก ากบัดแูลทีเ่หมาะสมเพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้งครบถ้วนและเพยีงพอทีจ่ะ

ด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัตลอดจนเพื่อไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระทัง้สิน้เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ

การสอบทานนโยบายการบญัชแีละรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิการสอบทานระบบการควบคุม

ภายในการตรวจสอบภายในและประเมนิความเสีย่งตลอดจนพจิารณาใหค้วามเหน็ในเรื่องต่างๆ รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มลูรายการเกีย่วโยงระหว่างกนัอย่างครบถว้นเพยีงพอและเหมาะสม โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้

มกีารประชมุร่วมกนัทัง้สิน้ 4 ครัง้ และโดยมผีูส้อบบญัช ี และผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ร่วมการประชมุ เพื่อปรึกษาหารอืกนัถงึ

ประเดน็ส าคญั ๆ ในการจดัท างบการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงนิ รวมถงึรบัทราบผล

การปฏบิตังิานในการสอบทานและตรวจสอบบญัชแีละรบัทราบรายงานขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัชตีลอดจนปัญหา และ

อุปสรรคระหว่างการปฏบิตังิานในการสอบบญัช ีโดยด าเนินการโดยสรุปดงันี้ 

o คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชซีึง่มคีวามเหมาะสม โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อ

ทีไ่ดค้ดัเลอืกไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้พจิารณาเลอืก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จ านวน 4 ราย โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ
ค่าตอบแทนการสอบบญัช ีรวมทัง้ไดใ้หค้วามเหน็และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั อ ี
วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2558 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
รายชื่อผูส้อบบญัช ี    จ านวนปีทีส่อบบญัชขีองบรษิทัฯ  
           ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

 นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4496     1 ปี : (ปี 2557)   หรอื 

 นางสาวพมิพใ์จ  มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521         -    หรอื  

 นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972               -    หรอื 

 นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872               -  
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

โดยมคี่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2558 เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ดงันี้ 
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 
- ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 

 
790,000.- 

 
790,000.- 

- ค่าสอบทานงบรายไตรมาส 240,000.- 240,000.- 

- ค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิ
การลงทุน  
(ปี 2558 เสนอจ านวน 2 บตัร) 

100,000.- 100,000.- 

รวม ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ 1,130,000.- 1,130,000.- 

2. ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิ ระหวา่ง 
ปฏบิตังิาน เช่น ค่าเดนิทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร 
เป็นตน้ 

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
จ านวน 155,874 บาท 

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
จ านวน 288,930 บาท 

 

o คณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี ร่วมกบัผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละงบประมาณ รวมถงึหวัหน้าฝ่ายการเงนิ รวมถงึรบัฟังค าชีแ้จงและขอ้สงัเกตจากผูส้อบ
บญัช ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้น เชื่อถอืได ้มกีารจดัท าเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลในรายงานการเงนิอย่างเพยีงพอ และทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อนกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงนิ  

o คณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมนิความ
เสีย่ง  โดยสอบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่งเพื่อใหม้คีวามเพยีงพอและเหมาะ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบใหจ้ดัจา้งผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายในไดแ้ก่ บรษิทั ดลีอยทท์ูช้
โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากดั (บรษิทัทีป่รกึษาฯ) เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความ
เสี่ยงซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารตดิตามรบัทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่ง
และใหค้วามเหน็ส าหรบัระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯ ถงึความเพยีงพอและเหมาะสม 

o คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก ากบัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ อย่าง
เคร่งครดั รวมถงึให้ความเหน็ในเกีย่วกบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพื่อใหม้คีวามเพยีงพอและ
เหมาะสม 

o คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยพิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขธุรกจิ
ปกติ มคีวามเป็นธรรมสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กบับรษิัท และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพยีงพอ โดยยึดถอืการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและตาม
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

4.  การประชมุคณะกรรมการ 

ส าหรบัปี 2558 คณะกรรมการบรษิัทได้จดัการประชุมรวม 4 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัการ
ประชุม รวม 4 ครัง้  โดยมกีรรมการเขา้ร่วมการประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามก าหนดขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยในการ
ประชุมแต่ละครัง้มกีรรมการมาเขา้ร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการทัง้ที่
เขา้ร่วมประชุม และขอลาการประชุมซึ่งกรรมจะแจ้งล่วงหน้า จะได้รบัขอ้มูลที่เพยีงพอ ครบถ้วน และทนัเวลา โดย
เลขานุการบรษิทัมกีารดูแลใหก้รรมการแต่ละท่านไดร้บัวาระการประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนั เพื่อศกึษาและพจิารณาเรื่องทีต่อ้งใหค้วามเหน็และการออกเสยีงลงคะแนน  และ
มกีารจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ
บรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได้ 

 ปี 2558 บรษิทัมกีารจดัการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้ 

 
                    

 

 

 

 

 

    ระหว่างปี 2556-2558 กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุม ดงันี้ 

ช่ือกรรมการ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั บริษทั บริษทั 

1 นายเชดิเกยีรต ิมนต์เสรนุีสรณ์ 4/4   5/5   7/7   

2 นายเกยีรตกิุล  มนต์เสรนุีสรณ์ 4/4   5/5   7/7   

3 นายปัญชฤทธิ ์ มนต์เสรนุีสรณ์ 4/4   5/5   7/7   

4 นายกติเิมธ ี     มนต์เสรนุีสรณ์ 3/4   5/5   7/7   

5 นายศรภีพ       สารสาส 4/4 4/4 5/5 4/4 7/7 7/7 

6 นายสุวทิย ์    มาไพศาลสนิ   2/4 3/4 5/5 4/4 7/7 7/7 

7 นายสุเวทย ์    ธรีวชริกุล  3/4 3/4 5/5 4/4 7/7 6/7 

หมายเหตุ : ในการประชุมกรรมการครัง้ที ่ 2/2558 คุณสุเวทย ์ ธรีวชริกลุ และคุณสุวทิย ์ มาไพศาลสนิ ตดิภารกจิในต่างประเทศจงึไม่

สามารถเขา้ร่วมการประชุม และในการประชุมครัง้ที ่4/2558 คุณสุวทิย ์มาไพศาลสนิขอลาการประชุมเนื่องจากตดิภารกจิใน

ต่างประเทศและคุณกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์ ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุม เนื่องจากมภีารกจิด่วนเดนิทางไปต่างประเทศ 

การประชมุคณะกรรมการ ประจ าปี 2558 

ล าดบั ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่
จ านวนครัง้/ปี 1/2558 2/2558 3/2558 4/2558 
วนัทีจ่ดัประชุม 25/2/2558 14/5/2558 13/8/2558 13/11/2558 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558 

ล าดบั ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่
จ านวนครัง้/ปี 1/2558 2/2558 3/2558 4/2558 
วนัทีจ่ดัประชุม 25/2/2558 12/5/2558 13/8/2558 13/11/2558 
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บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานประจ าปี 2558 SUTHA   … doing better 

5.   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ในปีทีผ่่านมา เพื่อหาแนวทางเพื่อพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพใหด้ยีิง่ขึน้ โดยมกีารประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการ การประเมนิการด าเนินการตามแนวทางต่อตา้นการทุจรติ และการประเมนิตนเองตามโครงการส ารวจ
การก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย เป็นตน้ และในปี 2558 คณะกรรมการมมีตอินุมตัแินวทางการประเมนิผล
การท างาน โดยใหม้กีารด าเนินการดงันี้ 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทุกปีเพื่อ

ช่วยใหค้ณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา และเพิม่

ประสทิธผิลการท างานของคณะกรรมการ โดยประเมนิผลการท างานแบบรายคณะ และการประเมนิคณะกรรมการชุด

ย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบรษิทัจะน าสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ สง่ใหค้ณะกรรมการ

ทุกคนประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีทัง้แบบคณะและรายบุคคล ซึง่ภายหลงัทีค่ณะกรรมการแต่ละคนประเมนิเสรจ็

เรยีบรอ้ยแลว้ จะน าสง่แบบประเมนิกลบัมายงัเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวม 

 

6.  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการพจิารณาโดยคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัมนีโยบายจา่ยค่าตอบแทน
กรรมการในระดบัทีเ่หมาะสม โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงถงึผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยกรรมการทีไ่ดร้บั
มอบหมายใหท้ าหน้าทีก่รรมการตรวจสอบ จะไดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีก่รรมการตรวจสอบดว้ยทัง้นี้การจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการไดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่ 3 เมษายน 2558 

มดีงันี้ 

1) ค่าตอบแทนรายปี     คนละ 30,000 บาท 
2) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ 

o ประธานคณะกรรมการ   ครัง้ละ 15,000 บาท 
o กรรมการบรษิทั    ครัง้ละ 10,000 บาท 

3) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ 12,000 บาท 
o กรรมการตรวจสอบ   ครัง้ละ 10,000 บาท 

4) โบนสัจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 
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ในปี 2558  -  2556 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ สรุปดงันี้ 

 ในปี 2558  -  2556 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นรายบุคคล สรุปดงันี้  

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

นายเชดิเกยีรต ิ มนต์เสรนุีสรณ์  ประธานกรรมการ 210,000 265,000 195,000 
นายเกยีรตกิุล   มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการ  175,000 220,000 160,000 
นายปัญชฤทธิ ์  มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการ  175,000 220,000 160,000 
นายกติเิมธ ี      มนต์เสรนุีสรณ์ กรรมการ 165,000 220,000 160,000 

นายศรภีพ        สารสาส  
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

223,000 268,000 244,000 

นายสุวทิย ์     มาไพศาลสนิ    
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

185,000 260,000 230,000 

นายสุเวทย ์     ธรีวชริกุล  
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

195,000 260,000 210,000 

นายอุกฤษฏ ์    จฑูะเตมยี ์(ปี 2556) กรรมการ - - 10,000 
รวม   1,328,000 1,713,000 1,369,000 

ส าหรบัปี 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการจงึมมีตอินุมตัเิพื่อจดัสรรเงนิโบนสัส าหรบัปี 2558 ใหก้บัคณะกรรมการ

จ านวน 750,000 บาท โดยจ่ายใหป้ระธานคณะกรรมการจ านวน 120,000 บาท และจ่ายส าหรบักรรมการทีเ่หลอืท่าน

ละ 105,000 บาท 

 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ปี 2558   ปี 2557   ปี 2556  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั       

ค่าเบีย้ประชุม 260,000  375,000         525,000  

ค่าตอบแทนรายปี          210,000      210,000          210,000  

โบนสั          750,000     1,000,000  420,000  

รวม           1,220,000     1,585,000         1,155,000  
        

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ       

ค่าเบีย้ประชุม             108,000       128,000        214,000  

รวม                108,000             128,000             214,000  
        

รวมค่าตอบแทนทัง้ส้ิน           1,328,000          1,713,000          1,369,000  
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  ค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้ริหาร 
  บรษิทั ก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบักรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงในระดบัที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรบัผดิชอบที่ได้รบั
มอบหมาย ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของผูบ้รหิารในแต่ละราย รวมถงึมกีารประเมนิผลการท างานและการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารในแต่ละรายร่วมกบัผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิทั โดยมกีารประเมนิถงึแนวโน้มของ
สภาพเศรษฐกจิและแผนงานของบรษิทัซึง่น ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการพจิารณาค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้รหิารดว้ย 

  โดยในระหว่างปี 2558-2556 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้รหิาร ดงันี้ 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  ปี 2558   ปี2557   ปี 2556  

จ านวนผูบ้รหิาร (ราย)                    7                     7                   6  

เงนิเดอืน         8,766,972          7,926,972       7,134,972  

โบนสั                     -              915,873       1,424,049  

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 98,544  98,544  70,920  
รวมค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 8,865,516 8,941,389 8,629,941 

โดยบรษิทัฯ มกีารพจิารณาสวสัดกิารอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้รหิารขา้งต้น ในรูปแบบของ
เงนิประกนัสงัคม สวสัดกิารด้านการประกนัชวีติและอุบตัิเหตุ  ค่ารกัษาพยาบาล รวมถึงสวสัดกิารอื่นๆ ซึ่งมีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น สวสัดิการค่าเช่าบ้าน, รถยนต์ส าหรบัใช้งาน ค่าน ้ามนัและบ ารุงรกัษารถยนต์ ค่า
โทรศพัท ์และค่าบรกิารดา้นการสือ่สารอนิเตอรเ์น็ต  ทัง้นี้การพจิารณาในสว่นสวสัดกิารทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีจ่ะ
มกีารพจิารณาเป็นรายบุคคลตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยดจูากการมอบหมายงานหน้าทีแ่ละขอ้ตกลงในเงื่อนไข
การจา้งงานทีบ่รษิทัฯ ไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บักบัผูบ้รหิารในแต่ละราย 

    

7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการ ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุง
การปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบนักรรมการของบรษิัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และเพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรบักรรมการแต่ละท่านสามารถเขา้ถงึขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจและท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการ  บรษิทัฯ ได้
จดัท าระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูส าหรบักรรมการแต่ละท่านเพื่อสามารถคน้หาขอ้มูล โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
ท าหน้าทีใ่นการรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบักรรมการ รวมถงึเนื้อหาหลกัสตูรความรูต่้าง ๆ ทีท่าง
ส านกังาน กลต. , ตลาดหลกัทรพัย ์, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยไดจ้ดัท าการเผยแพร่ รวมถงึเอกสาร
ซึง่กรรมการแต่ละท่านไดเ้คยเขา้ร่วมอบรม โดยจดัเกบ็รวบรวมในรูปแบบอเิลคทรอนิกส์ หรอื E-Book เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ส าหรบักรรมการของบรษิัทฯ รวมถึงมีการรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกจิของ
บรษิทัฯ กฎหมาย กฎเกณฑ ์รวมถงึกฎระเบยีบต่าง ๆ  เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบักรรมการแต่ละท่านสามารถเขา้ถงึ ซึง่จะ
เป็นฐานขอ้มลูองคค์วามรูต่้าง ๆ ส าหรบัการท าหน้าทีข่องกรรมการทุกท่าน ซึง่กรรมการทุกท่านสามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต หรอืสามารถดาวน์โหลดขอ้มลูความรู ้ซึง่เป็นขอ้มลูที่ไดร้บัอนุญาตใหม้กีารเผยแพร่  
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โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายทรพัยากรบุคคลมหีน้าทีใ่นการพจิารณาเพื่อท า
แผนการฝึกอบรมส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารในอนาคต  ส าหรบัปี 2558 ไดม้กีารจดัสง่กรรมการและผูบ้รหิารเพื่อเขา้
ร่วมในการฝึกอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ ดงันี้ 
              ส าหรบัปี 2558 มีหลกัสูตรท่ีจดัส่งกรรมการและผูบ้ริหารเข้ารว่มฝึกอบรมดงัน้ี               

หลกัสูตรท่ีจดัส่งกรรมการ/ผูบ้ริหารเข้ารบัการอบรม ผูเ้ข้ารบัการอบรม (ท่าน) 

การพฒันาสมรรถนะเครอืขา่ยสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 1 

ศกึษาดงูานสถานประกอบการภายใตโ้ครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานฯ 1 

การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 1 

พฒันาเครอืขา่ยคุม้ครองแรงงานในระบบ 1 

เคลด็(ไม่)ลบั กบัการเปิดเผยขอ้มลู 1 

ก าหนดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร แนวทางการดา้นทุจรติส าหรบัองคก์รธุรกจิ 1 

IR Professional Training 2015 (SET) 1 
               

 โดยบริษทัฯ ได้วางแนวทางการด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่ หากมีกรรมการเข้าใหม่
ไว้ ดงัน้ี 

 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 

 แนวทางการด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยด าเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศ
กรรมการเขา้ใหม ่(Board Orientation Guideline) ทีต่ลาดหลกัทรพัยไ์ดใ้หข้อ้เสนอแนะแนวทางไว ้โดยเอกสาร
ประกอบใชใ้นการจดัการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ ประกอบดว้ย  

1. เอกสารการก ากบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ ฉบบัล่าสดุของบรษิทั ซึง่เป็นเอกสาร
ซึง่ไดร้วบรวมนโยบายการก ากบักจิการรวมถงึนโยบายอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการไดว้างไว ้เช่น นโยบายการ
ต่อตา้นการทจุรติ , การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่ง , ความรบัผอิชอบต่อ
สงัคม , การบรหิารทรพัยากรบคุคล และอื่นๆ  

2. แบบรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ล่าสดุ ซึง่ไดร้วบรวมเน้ือหาขอ้มลูของบรษิทั รวมถงึขอ้มลูทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 3 ปี เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึการแนะน าโครงสรา้งการถอืหุน้ และ
โครงสรา้งการจดัการในดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัฯ , ประวตัขิอ้มลูของบรษิทัฯ , ลกัษณะการประกอบธุรกจิ , รายละเอยีด
ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ , ขอบเขตความรบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการ
ด าเนินการของบรษิทัฯ และคณะกรรมการในปีทีผ่่านมา 

3. หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
4. รายงานการประชมุคณะกรรมการยอ้นหลงั 1 ปี และตารางก าหนดการประชุมส าหรบัปี 
5. รายการเกีย่วโยงและรายการระหว่างกนั 
6. จดัใหม้กีารพบปะประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครัง้แรก

ทัง้นี้เพื่อแจง้กรรมการท่านใหมท่ราบนโยบายส าคญั และแนะน าในการปฏบิตัหิน้าที ่
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จากการด าเนินการซึง่คณะกรรมการมุง่พฒันาและด าเนินการเพื่อก ากบักจิการตามหลกัการก ากบักจิการ
ที่ด ีจะเป็นรากฐานส าคญัให้บรษิทัฯ สามารถสรา้งความมัน่คงบนเส้นทางการด าเนินธุรกจิ ที่สามารถ
เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื  ด้วยความส านึกต่อหน้าที่ และการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยีบนพืน้ฐานของการมี
จรรยาบรรณและจรยิธรรมอนัด ีคณะกรรมการจะมุ่งพฒันาเพื่อวางแนวทางการปฏบิตั ิและด าเนินการ
ก ากบัดูแลให้มกีารปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละแนวทางอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามโครงสรา้งองค์กรและ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบยีน 

  

 
*115/204*




