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รากฐานส าคัญที่คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นเพื่อวางไว้
เป็นแนวทางส าหรับทุก ๆ คนในองค์กร ซึ่งถือเป็น
ก าลังส าคัญที่จะด าเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  
หลักส าคัญที่ทุกคนควรตระหนักยึดถือและน าไป
ปฏิบัติเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การด าเนินกิจการภายใต้
หลักธรรมภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการ
ก ากับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการวางแนวทางไว้ให้กับ
ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ มีการ
จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสม่ าเสมอโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้สามารถร่วม
ด าเนินการไปพร้อมกับการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวทางแห่งบรรษัทภิบาลนี้  ด้วยค่านิยมของบริษัท ที่มี “ภูมิใจ รู้หน้าที่ 
รับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้ง” ซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ภาคภูมิใจ และรู้หน้าที่ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รับผิดชอบ และ
ไม่ละเลยต่อหน้าที่ที่จะปฏิบัติและร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้พร้อมด าเนินการเพื่อให้ธุรกิจตลอดจนผู้มีส่วนรวมกับ
ธุรกิจโดยมีองค์ประกอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เกิดการพัฒนาสู่ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนร่วมกัน 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัตติามมาตรการและแนวทางด าเนนิการภายใต้หลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ดังนี ้

 
 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  หลักการ  (อ้างอิงจาก
เอกสาร หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน)  
“ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ ในความเป็น
เจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่าน
การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท า
หน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการ
ตั ด สิ น ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท 
บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน” 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญกับสิทธิพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ การมีส่วน
แบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารและขอ้มูลบริษทัอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงที่ส าคัญของบริษัทเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบัญชี และ
เร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เชน่ การจัดสรรเงินปนัผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การ
ลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการปกป้องรวมถึงด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิโดย
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ประกอบด้วย 
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1. การเปิดเผยข้อมูลและกฎระเบยีบส าหรับการสนับสนุนที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวขอ้งกับผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 

ข้อบังคับบริษัทในหมวดหุ้นและผู้ถือหุ้น 
 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น 

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน       ผู้จองหุ้น
หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ 

 หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่ง
ในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

 บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด
ก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต  

 ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์
ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ 

 การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว 
กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับ
โดยวิธีการอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดก็ได้ 

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่า
นั้นไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน
หลักทรัพย์ก าหนด 

 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจ าหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลัง
การจดทะเบียนบริษัท 

 ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทท าการออกใบหุ้นใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม 

 ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกท าลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องน าหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน
ต ารวจ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท 

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทอาจ
เรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอัน
ยกเลิก 

 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออก
เสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 
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ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่
จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนที่ช าระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน
ส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ 

การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
ช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว 

 
ข้อบังคับในหมวดการโอนหุ้น 
 หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้อง

มีจ านวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะ
ท าให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้ 

 การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอน และท าการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน 

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยัน
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น 

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว
ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้
ยื่นค าร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

 หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ท าค าร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือ
หลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอน
หุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับค าร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับค า
ร้องขอนั้น 

หากมีกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล มีแนวทางปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยต้อง  

1. รายงานการถือหลักทรัพย์คร้ังแรกตามแบบ 59-1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และ 

2. เมื่อใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็จะต้องรายงานตาม แบบ 59 -2 ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ยกเว้นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์
ในกรณีต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงาน 59-2 

2.1 ได้หลักทรัพย์จาก right offering (หรือ RO : การจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น) 
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2.2 ได้หุ้นจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ 
2.3 ได้หลักทรัพย์โดยทางมรดก 
2.4 ได้หลักทรัพย์จากโครงการ ESOP/EJIP* 
2.5 โอน/รับหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
หมายเหตุ : หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น หรือ หลักทรัพย์แปลงสภาพ (หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้) 

 *  ESOP  คือ การออกหุ้นใหม่ให้พนักงานในราคาถูก 
 *  EJIP  คือ  การที่บริษัทช่วยออกเงิน บางส่วน ให้พนักงาน ซือ้หุ้น ในกระดาน 

3. การเร่ิม/สิ้นสุดหนา้ที่ 
แบบ 59-1 : เริ่มมีหน้าที่รายงานเมื่อบริษัทท า IPO และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อบริษัทสิน้สุดหนา้ที่ตาม 
               มาตรา 56 
แบบ 59-2 : เริ่มมีหน้าที่เมื่อหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิน้สุดหนา้ที่เมื่อไม่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หมายเหตุ  
 วิธีปฏิบัติในการจดัส่งรายงาน  
 1.  ผู้บริหาร/ผู้สอบบัญชี ส่งเอกสารต่อ ก.ล.ต. ได้ภายใน 9.00 น. ของวันท าการถัดไป โดยไม่ต้องส่ง

โทรสารมาก่อน 
2.  การส่งทางโทรสาร ท าได้ที่หมายเลข 0 2 695 9660 โดยต้องส่งภายใน 24.00 น. ของวันก าหนดส่ง 

และต้องส่งเอกสารต้นฉบับต่อ ก.ล.ต.  ภายใน 3 วนัท าการนับจากวันก าหนดส่ง (ส่ง by hand หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้) 
อย่างไรก็ดี หาก ก.ล.ต.  ไม่ ได้รบัรายงานทางโทรสารภายในเวลาดังกลา่วข้างต้นจะถือว่าบริษทัไม่ไดส้่ง รายงานภายในวนั
ครบก าหนดส่งแม้วา่บริษัทจะสามารถส่งตน้ฉบบัได้ภายใน 3 วนัท าการก็ตาม 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่มสีัดส่วนที่เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นในจ านวนที่ถึงหรือข้าม 5% , 10% , 15% , 20%....ไปจนถึง 100% ของจ านวนสทิธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมด
ของกิจการ บุคคลที่มีได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพยท์ี่สัดสว่นที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีหน้าที่ตอ้งรายงานตามมาตรา 246 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

การรายงานตามมาตรา 246 ได้แก่          
(1)   การถือหุ้นในจ านวนที่ถึงหรือข้าม 5% … 10%...15%... 20%... ไปจนถึง 100% ของจ านวนสิทธิออกเสียงของ

หุ้นทั้งหมดของกิจการ  

(2) การถือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีจ านวนหุน้รองรับรวมกันถึงหรือข้าม 5% …10%...15%... 20%...  
ไปจนถึง 100% ของจ านวนสทิธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมดของกิจการ 

โดยระหว่างปี 2559 มีการโอนซื้อขายหุ้นข้ามจุด 45% ซึ่งเข้าข่ายต้องท า Tender Offer เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2559 ซึ่งมีรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางข้อบังคับและให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในหมวดที่เก่ียวกับหุ้นและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 
ได้มอบหมายใหบ้ริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยในส่วน
วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทจึงให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ก าหนด  

ข้อมูลสถานที่ติดต่อ บริษทัศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งปัจจบุันมีการย้ายทีท่ าการแห่งใหม่ซึ่ง
มีผลในวนัที่ 4 มกราคม 2559 สามารถติดต่อตามที่อยู่ดังนี้  
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ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย ์
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ TSD  
Mail Room ชั้น 1 (อาคาร C) 

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจนี)  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 02 009 9385  
โทรสาร 02 009 9476  
email: srg_tsd@set.or.th 
ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินส ารอง 
 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้

หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 30 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินส ารองสะสมซึ่งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
ข้อบังคับในหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น

จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ

<72/202>

mailto:srg_tsd@set.or.th


  
 
 
 
 
 

 

รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
ดังกล่าว 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ   

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอ่ืนๆ 

 
          การให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ กฎระเบียบพื้นฐานที่จ าเป็น ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร 
ตลอดจนพนักงาน ด้วยเล็งเห็นความส าคัญของขอบเขตแห่งการเรียนรู้และจดจ าในกฎระเบียบและข้อบังคับพื้นฐานซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรทราบและจดจ าเพื่อสามารถด าเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับได้โดย
อัตโนมัติจนกลายเป็นวินัยพื้นฐานที่พึงปฏิบัติจนเป็นกิจวัตร 

2. การด าเนินการและปฏิบัตติามข้อบังคับของบริษัท การให้สิทธิส าหรับผูถ้ือหุ้น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกส าหรับผูถ้ือหุ้นเพื่อเข้าร่วมการประชุม  และการจัดท ารายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนน  โดยด าเนินการดังนี้ 
ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 2 คร้ังโดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2559  การด าเนินการหลัก ๆ ประกอบด้วย 

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่
กฎหมายก าหนด โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่การประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน  

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได ้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษทัไดจ้ัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม  

3. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงวิธีการใชส้ิทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบไุว้อย่างชัดเจน
ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการประชุม  

4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดยระหว่าง
การประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง ซึ่งกรรมการ
และผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และนอกเหนือจาก
การให้สิทธิส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วม
ประชุมแทน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงในการประชุมเพื่อท าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วนตนเองมีโอกาสได้รับทราบเนื้อหาจากการประชุมผู้ถือหุ้น 

5. มีการน าเสนอวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ าปีรายปี ค่าเบี้ยประชุม 
และโบนัสประจ าปี โดยโบนัสประจ าปีจะเสนอเพื่อพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี ส าหรับสิทธิประโยชน์
อื่นๆ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับกรรมการ ทั้งนี้
ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6. จัดท าบันทึกรายการการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอผา่นเว็บไซตข์องบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ 
และส านักงาน ก.ล.ต.  

8. บริษัทก าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและสง่เสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นส าหรับผูถ้ือหุ้นทุก
กลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏบิัติ ดังนี้ 
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(1) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เร่ืองก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบยีบวาระ
การประชุม และสาระส าคัญของวาระการประชุม ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ทันทีไม่เกินวนัท าการถัดไป นบัจากวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ 

(2) จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเปน็ไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท 

(3) บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท และส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ในเวลาอันสมควร โดยแจ้งประกาศก าหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงเว็บไซด์ของ
บริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งเผยแพร่ก าหนดการในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยมีก าหนดระยะเวลาการรับเรื่อง
ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – วันที่ 30 ธันวาคม 2559    

(4)  ดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม 
(5)  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ และค าแนะน าขั้นตอน
การมอบฉันทะ โดยบริษัท ท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเพื่อแจ้งผู้
ถือหุ้นทราบก าหนดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้ง
แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) อีกช่องทางด้วย และการด าเนินการเพื่อจัดส่งหนังสอื
เชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14-21 
วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

(6)  ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์
รายวันติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

(7)   เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลา โดยก าหนดระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียน
ล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะประชุมอย่างเหมาะสม 

(8)   บริษัทมีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ง่าย มีพนักงาน
ต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับรับลงทะเบียนและนับผลคะแนนเสียงที่มี
ประสิทธิภาพ  

(9)    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงาน
การประชุมอย่างครบถ้วน 

(10)    เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนน
เสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ภายในวันท า
การถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

(11)    จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีแสดงผล
คะแนนรายงานต่อที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น หรือข้อซักถาม ค าถาม และค าตอบ ที่มี
จากการด าเนินการประชุม และผลคะแนนจากการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม กรรมการที่ลาประชุมด้วย ตลอดจนผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม และเปิดเผยในรายงานประชุม
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ถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับ
คะแนน 

(12)   จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่รายงาน
การประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม 

(13)   บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์และบันทึกการออกเสียง และได้เผยแพร่บนเว็บไซด์
ของบริษัท เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น 

(14)   มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุน 

 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
  หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน) 

“ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับ
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย” 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมี
นโยบาย ดังนี ้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม   
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพจิารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคญั 

หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ 

3. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง่ 
หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได ้ และแจง้รายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

4. สนับสนนุให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การท า
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกลา่วให้แก่คณะกรรมการ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัและเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักลงทนุสถาบัน ได้มีส่วนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้น 
1.1 ด าเนินการแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด

หลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านทาง Website บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และการด าเนนิการเพื่อ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนล่วงหนา้ไมน่้อยกว่า 14-21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 ด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมต ิรวมทั้ง
สิทธิการออกเสียงลงคะแนนแตล่ะประเภทของหุ้น 

1.3 มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุม เป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นที่เป็นฉบบัภาษาไทย 
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2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือ
หุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่ง
ค าถามล่วงหนา้ โดยมีประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซด์ของ
บริษัท และเวบ็ไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมี
เ ผยแพร่ ข้ อมู ลดั ง กล่ า ว ไ ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซด์ ของบริ ษั ท ฯ 
www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม และมีการแจ้งข่าวเพื่อ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมแนบรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวผ่านเว็บไซด์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559  โดยก าหนดระยะเวลาการรับเรื่อง ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม ก่อน
การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2.2  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้มีก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเปน็ลายลกัษณ์อักษรใน
นโยบายเร่ืองการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยใน
รายงานประจ าป ีซึ่งมีแนวทางดงันี ้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารและพนักงานในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพือ่ประโยชน์
ส่วนตน ดังนี ้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัท น าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า
จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดับบรหิารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

3. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ที่เป็นระดบัผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบัติงานที่เก่ียวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่เปน็สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะไดเ้ปิดเผยข้อมูลภายใน
ดังกล่าวต่อสาธารณชนแลว้ 

4. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้จัดการฝา่ยขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าสง่รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทัซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่
สมรสและของบุตรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วันท าการ
ภายหลังเข้ารับต าแหนง่ และรายงานทุกครั้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการ 
ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวนั
เดียวกันกับวันทีส่่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผูท้ี่ฝ่าฝนืนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือ
กฎหมายแล้วแต่กรณี โดยการพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1  ก าหนดแนวทางการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน หรือการท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง

มีความเก่ียวโยงโดยมีนโยบายดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน เพื่อท าให้รายการ

ระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดย
สามารถสรุปแนวทางดังนี้ 

การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติ
ไว้แล้ว  

การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการ
เปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผู้สอบบัญชขีองบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศค าสั่งหรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

4.2   ก าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมส าหรับ
วาระที่มีการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงเพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

 
 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน) 

“ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้

เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงิน และความย่ังยืนของกิจการ” 
          
   

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้
เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ 

ผู้มีส่วนได้เสียของ SUTHA   
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น : มุ่งเน้นการปฏบิัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสในการเปดิเผยข้อมูลที่ส าคัญทัง้ข้อมูลทาง

การเงิน และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 
ลูกค้า : ให้ความส าคัญในการผลิต และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่

เป็นธรรม รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 
กรรมการ 
ผู้บริหารและ
พนักงาน 

: ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
ก าหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทัง้สนบัสนุนการ
พัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน 

คู่ค้าและ
คู่สัญญา 
และผู้ให้บริการ 

: ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาทีไ่ด้ตกลงกนัไว้อย่างเปน็ธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏบิตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

คู่แข่งทางการค้า : ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเปน็ธรรม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี  

ชุมชนสังคม 
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ประเทศ 

: ให้ความส าคัญและรบัผิดชอบตอ่ชุมชน สงัคม สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนนุกิจกรรมต่างๆ ตาม
โอกาส รวมทั้งปฏบิัติตามกฎหมาย และระเบยีบข้อบังคบัต่างๆ อย่างเคร่งครัด และให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการตามกฎเกณฑ์และนโยบายทั้งหน่วยก ากับ และภาครัฐ  รวมถึงมีส่วน
ส่งเสริมหรือช่วยเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาต ิ

โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ไว้ดงันี้ 
1. ก าหนดแนวทางปฏบิัติส าหรับผูม้ีส่วนได้เสีย  
2. ก าหนดจรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทาง

ปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ  
3. ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
4. ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติ รวมถึงการสนับสนนุ

กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝงัให้พนักงานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

5. ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติกับพนักงานลูกคา้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการพฒันาความรู้ 
และศักยภาพของพนักงาน 

6. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกับข้อ
ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีจัดท ารายละเอียดการแจ้งเบาะแสและช่อง
ทางการร้องเรียน รวมถึงจัดท าช่องทางร้องเรียนผา่นเวบ็ไซด์ของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

7. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือ การด าเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตา่ง 
ๆ ผ่านข้อมูลเว็บไซด์และรายงานประจ าปี รวมถึงมีการจัดท ารายงานความรับผดิชอบทางสังคม ซึ่งมีเนื้อหาการด าเนินการ
ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สังคมจัดท าเปน็รายงานรวมอยู่ในรายงานประจ าทุกปี 
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คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีการปฏิบัติ ดังนี ้
จรรยาบรรณในการปฏิบัติกบัผูม้ีส่วนได้เสีย   ของบริษัท ดังนี ้  
 

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
- การด าเนินการตามแนวทางการก ากับกิจการที่ดี เพื่อให้สิทธิประโยชน์และสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้น 
- การบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดย

มีการจัดสรรและการจ่ายปันผลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แจ้งไว้กับผู้ถือหุ้น 
- การท าหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรัพย์สินโดยรวมของผู้ถือหุ้น และไม่ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการด าเนินการต้องเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

- การด าเนินการตามแนวทางการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น และการด าเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน 
2. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

- เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน  
- มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทีใ่ห้การบริการกับลูกค้า

สามารถให้ข้อมูล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับข้อก าหนด และ
เงื่อนไขของสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ
รวมถึงแจ้งเงื่อนไข และข้อตกลงกับลูกค้า โดยมีการจัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก ่
 การแจ้งราคาสนิค้า การบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาสนิค้าหรือ 
     บริการ 
 ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดสง่ ข้อก าหนดในการจัดสง่ 
 ข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กบัลูกค้า 

- มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไขทีส่ าคัญ ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าล่วงหนา้ 
- มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีความพร้อมที่จะตอบค าถามของลูกค้าทั้งดา้นสินคา้ บริการ ข้อร้องเรียน การ

ให้ค าแนะน า และการติดตามผลความคืบหนา้ในประเด็นตา่ง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการ
ด าเนินการทุกดา้นบนพืน้ฐานมติรและไมตรีจิตที่ดี  โดยพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหาก
ลูกค้าพบปัญหาจากการใชส้ินคา้ของบริษัท  

- การจัดเตรียมอุปกรณ์การสื่อสารที่พร้อมต่อการสื่อสารกับลูกค้าในแต่ละช่องทาง เพื่อพร้อมส าหรับลูกค้า
สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก และรวดเร็ว 

- รักษาความลบัและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า 
 
โดยบริษัทฯ ได้มีการก าหนดหัวข้อส าหรับจัดท าแบบส ารวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเร่ืองต่าง ๆ ส าหรับ
กลุ่มลูกค้าที่มีการจัดซื้อผลติภัณฑ์หลัก ซึ่งมีผลส ารวจสรปุได้ดงันี้ 
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3. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้
- มีการก าหนดและปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณในการจัดซื้อ จัดจ้างและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและ

คัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ  
- มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รบั

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
- มีการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกนั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งจะ

มีการเจรจาท าความตกลงกับคูค่้า และ/หรือ เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความ
เสียหาย 

- ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมสุ่จริตกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้  

4. การปฏิบัติที่กรรมการและผูบ้รหิารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน 
- มีการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน

แต่ละคน 
- มีการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ร่วมถึงให้พนักงานมีสว่นร่วมในการก าหนด

ทิศทางการท างาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท 
- มีการดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพอนามัย รา่งกายและทรัพย์สินของ

พนักงาน โดยมีแนวทางการปฏบิัติที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (OHSAS18001) 
- มกีารให้รางวัล และการลงโทษพนักงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระท าด้วยความ

สุจริต 

1.ระบบ งานด้านบริการและการประสานงาน 

2. ระบบ คุณภาพสินค้า 

3.ระบบ งาบริการด้านเอกสาร 

4. ระบบงาน จัดส่ง สินค้า 

5. ระบบบรรจุภัณฑ์ ของสินค้า 
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- มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับต่าง ๆ และด าเนนิการเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของ
พนักงาน 

- หลีกเลี่ยงการบริหารจัดการที่ไมเ่ป็นธรรมซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของ
พนักงาน 

- ปฏิบัติต่อพนักงานโดยตั้งบนพืน้ฐานการให้เกียรติเพื่อด ารงซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้ความเคารพต่อสิทธิ
และหน้าทีส่่วนบุคคล 

5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
- มีการแข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เปน็ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย 
- ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม 

6. การปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางปัญญาและการไม่ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาและลขิสิทธิ์ 
- ก าหนดแนวทางโดยพนักงานต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทัง้หมด

เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สนิทางปญัญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธบิัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์
อื่น ๆ 

- พนักงานต้องมีการตรวจสอบเพือ่ไม่ละเมิดข้อมูลอันเป็นสทิธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน าไปใช้
ภายในบริษัทต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของบุคคลอื่น 

- พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟแวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะทีบ่ริษัทฯ 
จัดให้เท่านั้น เพื่อป้องกันปญัหาการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

- เมื่อพ้นสภาพจากการเปน็พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพยส์ินทางปัญญาตา่ง ๆ รวมถึงผลงานตา่ง ๆ คืนให้บริษัท 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม 

- ผลงานที่เปน็ทรัพย์สนิทางปญัญาอันเกิดจากโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้ด าเนินการถือเป็นผลงาน
และทรัพย์สนิทางปัญญาของบรษิัทฯ ถึงแม้นสนิทรัพยน์ั้น ๆ ยงัไม่ขึ้นทะเบยีน หรือจดทะเบียนด้านทรัพยส์ินทาง
ปัญญา ห้ามพนักงานน าไปท าซ้ า หรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากบริษัท 

7. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม 
- ประกอบกิจการด้วยความเปน็ธรรม และมีแนวทางปฏิบัตบินพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผูม้ีส่วนเก่ียวข้องทุก

ฝ่ายได้รับการปฏบิัติที่เปน็ธรรม 
- การต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการ

ทุจริตที่อาจเกิดข้ึนและการต่อตา้นการทุจริต  ด้วยการแสดงภาวะผูน้ าของกิจการในการเปน็แบบอย่าง ในการ
ปฏิบัติต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายบนพื้นฐานกระท าที่สุจริตและไม่ผดิจรรยาบรรณที่ตั้งไว ้

- เคารพสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุน้ให้มีการปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึง่ครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคูค่้า   สร้างองค์
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในกจิการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

- ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรมธรรมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงาน  หลกัจริยธรรม  สร้าง
ความยุติธรรมและ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข   และจะส่งเสริมโอกาส 
ความก้าวหน้าในการท างานพรอ้มทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของ
พนักงาน 

- รับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคโดยผลิตสินค้า บริการที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ  สรา้ง
ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริง
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และเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างนวตักรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมและสิง่แวดล้อม  

- ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมสนับสนนุให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเปน็รูปธรรมมีการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชนส์ูงสดุ   รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน 

- พัฒนาชุมชนและสังคม  โดยส่งเสริมและให้ความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคียงเพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมโดยจุดมุง่หมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนสงัคมน่าอยู่ โดยมีการส่งเสริมและให้การสนับสนนุ
ทั้งด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนตลอดจนการจ้างงานและพฒันาทักษะชาวชุมชมเพื่อขจัด
และป้องกันภัยคุกคามที่มผีลต่อสุขภาพ  ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- พัฒนานวัตกรรมและเผยแพรน่วัตกรรมโดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ
ผลิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนช่วยสร้างมลูค่าและคุณค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก  
เพื่อจะท าให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

- มีการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต และมีการก าหนดแนวทางเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงจากการทจุริต รวมถึงการด าเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการเปิดเผยรายงาน
การด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

8. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารและพนักงาน 
- ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้มสี่วนได้เสียทกุฝ่ายของบริษัทตามแนวทางจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท 
- ปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อทราบใน 

เหตุผล หลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางปฏบิัติให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อยุคสมัย หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถึงผลกระทบ หรือความเสียหายจากการไม่
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่องาน รวมถึง
ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ  

- ปฏิบัติหนา้ที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการและการบริหารงาน
รวมถึงหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อสามารถปฏิบัติหนา้ที่ และใช้ความรู้ ความสามารถ
และทักษะทีพ่ัฒนาไม่หยุดนิ่ง ชว่ยในการด าเนนิงานตลอดจนพฒันางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในกิจการงาน
ของบริษัทฯ 

- ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเปน็ของบริษัทฯ หรือควรเป็นของ
ลูกค้าของบริษัท รวมถึงไม่เข้ารว่มหรือรับต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรอ่ืนๆ ที่จะก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของ
บริษัท 

- หลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เปน็ความลับอย่างเด็ดขาด 
- ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ หรือกระท าการที่ไม่สุจริต หรือ

ส่อไปในทางทจุริตคอรัปชั่น ทัง้กับบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่คา้ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝา่ยของบริษัท 
- การมีส่วนร่วม สร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี พงึมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ใช้อคติ หรือ

ความคิดเห็นส่วนตัว ท าให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงกระท าการอันกระทบต่อชื่อเสียงอันดีของ
บริษัท 

- มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และไม่น าทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งงาน  ไม่กระท าการในเรื่องต่อไปนี้ 
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- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรอืผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบ แทนการ
ท างานในหนา้ที่ของตน 

- เรียก ร้อง หรือรับผลประโยชนจ์ากลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้า คู่คา้  คู่สัญญาได้รับ
ผลประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขที่บริษทัฯ ก าหนด 

- ไม่น าข้อมูลภายในเก่ียวกับการลงทุนอันยังไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถึง 
     มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด 
- กรณีที่มีส่วนเก่ียวข้องกับข้อมูลภายในหรือผลประกอบการบรษิัท ไม่ท าการซื้อขายหลักทรัพยข์อง  บริษัทใน

ระหว่างระยะเวลาห้ามซื้อขาย 
จรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทางปฏิบตัิในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธรุกิจ  
บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

และรักษาภาพพจน์อันดีของบรษิัทฯ  จึงก าหนดแนวทางไว้เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเก่ียวกับจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างของ
บริษัท ให้ปฏิบัติดังนี ้

1. การรับของขวัญ ของก านัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 
1.1    การรับของขวัญหรือของก านัล 

บริษัทฯ ไม่มนีโยบายรบัของขวัญหรือของก านัล อันส่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน  เว้นแต่ การให้
ของที่ระลึกซึ่งคู่ค้ามีการจัดท าอันเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรือ
ปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเปน็การให้สินบน 

1.2  การรับเลี้ยง 
การรับเลี้ยง  บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพจิารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่

จ าเป็น  การร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สงัสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัทฯ ถือเป็นการกระท าอันผิดจรรยาบรรณ 
1.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ 

       กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเว้นการกระท าอนัแสดงให้เห็น
ถึงความ สนทิชิดชอบกับผู้คา้รายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คู่ค้ารายอื่น ๆ คิดไปวา่นา่จะเกิดความไม่ยุติธรรมข้ึน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท าให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสู้ด้วย และยังอาจน าไปบอกกล่าวกับ
ผู้อื่นจนท าให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได ้

2. แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1  การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินคา้ทีไ่ม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปดิโอกาสให้ คู่ค้าหลาย ๆ รายเสนอ

สินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกคู่ค้าที่ สามารถเสนอสนิค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์
สูงสุด 

 2.2   การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลเสนอราคานัน้ ๆ การ
เชิญคู่ค้าเพียงเพื่อให้ครบตามจ านวน ตามระเบียบโดยไม่ค านึงถงึความสามารถในการปฏบิัติตามข้อผูกพัน จะท าให้การ
จัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และคู่คา้รายอื่น ๆ ด้วย 

 2.3   คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเปน็ลายลักษณ์
อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา  ตอ้งยืนยันเปน็ลายลักษณ์อักษรดว้ย 

3. ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้าย ควรจะเป็นในรปูของการสร้างความมั่นใจต่อกันดว้ยความ

สุจริตและความยุติธรรม พึงปฏบิัติต่อกันอย่างสุภาพชน 
 3.2 ระเบียบปฏบิัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทนัทีนบัแต่ผู้คา้

สมัครเข้ามาเป็นผู้คา้กับบริษทัฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
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 3.3 การตรวจรับสินคา้ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขึ้นตอนการจา่ยเงิน ควรกระท าอย่างรวดเร็วและ
รัดกุมและความยุติธรรมกับผู้คา้ ผู้ที่จงใจท าให้เกิดความล่าชา้เปน็การปฏิบัตทิี่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน 

 3.4 ละเว้นการชว่ยคู่ค้าที่ท างานกับบริษัทฯ  ด้วยการกระท าใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษทีี่พึง
ต้องเสียให้กับภาครัฐ 

4. การรับของขวัญ ของก านัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 
4.1   การรับของขวัญหรือของก านัล 

บริษัทฯ ไม่มนีโยบายรบัของขวัญหรือของก านัล อันส่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน  เว้นแต่ การให้
ของที่ระลึกซึ่งคู่ค้ามีการจัดท าอันเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรือ
ปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเปน็การให้สินบน 

4.2  การรับเลี้ยง 
การรับเลี้ยง  บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพจิารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่

จ าเป็น  การร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สงัสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัทฯ ถือเป็นการกระท าอันผิดจรรยาบรรณ 
4.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ 

       กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเว้นการกระท าอนัแสดงให้เห็น
ถึงความ สนทิชิดชอบกับผู้คา้รายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คู่ค้ารายอื่น ๆ คิดไปวา่นา่จะเกิดความไม่ยุติธรรมข้ึน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท าให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสู้ด้วย และยังอาจน าไปบอกกล่าวกับ
ผู้อื่นจนท าให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได ้

5. แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.1   การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินคา้ทีไ่ม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปดิโอกาสให้ คู่ค้าหลาย ๆ รายเสนอ

สินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกคู่ค้าที่ สามารถเสนอสนิค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์
สูงสุด 

5.2  การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลเสนอราคานัน้ ๆ การ
เชิญคู่ค้าเพียงเพื่อให้ครบตามจ านวน ตามระเบียบโดยไม่ค านึงถงึความสามารถในการปฏบิัติตามข้อผูกพัน จะท าให้การ
จัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และคู่คา้รายอื่น ๆ ด้วย 

5.3 คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเปน็ลายลักษณ์
อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา  ตอ้งยืนยันเปน็ลายลักษณ์อักษรดว้ย 

6. ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
 6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้าย ควรจะเป็นในรปูของการสร้างความมั่นใจต่อกันดว้ยความ

สุจริตและความยุติธรรม พึงปฏบิัติต่อกันอย่างสุภาพชน 
 6.2 ระเบียบปฏบิัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทนัทีนบัแต่ผู้คา้

สมัครเข้ามาเป็นผู้คา้กับบริษทัฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
6.3 การตรวจรับสินคา้ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขึ้นตอนการจา่ยเงิน ควรกระท าอย่างรวดเร็วและ

รัดกุมและความยุติธรรมกับผู้คา้ ผู้ที่จงใจท าให้เกิดความล่าชา้เปน็การปฏิบัตทิี่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน 
 6.4 ละเว้นการชว่ยคู่ค้าที่ท างานกับบริษัทฯ  ด้วยการกระท าใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษทีี่พึง

ต้องเสียให้กับภาครัฐ 
แนวทางทางปฏิบัติในการเลือกคู่ค้า/และคู่ธุรกิจ 
คุณสมบัติของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
1. เป็นผู้ผลิต ผูป้ระกอบการ ผู้จ าหน่าย ผู้แทนจ าหนา่ย หรือผู้รับจ้าง รวมถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมสีถาน

ประกอบการ หรือที่ตั้งที่สามารถตรวจสอบได ้
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2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสนิค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัตกิารด าเนิน
กิจการ หรือการให้บริการ ที่น่าเชื่อถือ 

3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการปฏิบัติซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 
4. เป็นผู้ที่ให้บริการ หรือส่งมอบสนิค้า รวมถึงมีบริการหลังการขาย หรือมีเงื่อนไขอ่ืนๆ สอดคล้องตรงตาม

คุณสมบัติทีบ่ริษัทฯ ได้ก าหนด 
5. เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ที่ไม่มผีลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6. ไม่เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่มีประวัติตอ้งห้ามท าการค้าอันเนื่องมาจากการกระท าทุจริต 
ขั้นตอนการท าธุรกิจ และการท าธุรกรรมด้านการซื้อขายกับบริษัทฯ 
1. คู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ได้รับเชิญให้ท าการเสนอราคา หรือผ่านขัน้ตอนการเสนอราคา/หรือสอบราคาแล้วเมื่อมีการ

แจ้งตกลงท าการซื้อขาย จะด าเนินการในการข้ันตอนถัดไป 
2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องน าส่งแบบเอกสารประจ าตวัผู้เสียภาษี (ภพ.20) และกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้อง

น าสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผู้ขายหรือผู้บริการกับบริษัท 
3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดซื้อ/จัดจา้ง ร่วมถึงเงื่อนไขการช าระค่าสนิค้าเปน็ไปตามระบบ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ของบริษทัฯ 
4. ใบสั่งซื้อหรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ซึ่งจัดท าเป็นลายลักษณจ์ะถือเป็นข้อผูกมัดในการท า

ธุรกรรมด้านการซื้อขาย 
5. ในการจัดซื้อ หรือท าสัญญา บรษิัทฯ อาจขอให้คู่ค้า/คู่ธุรกิจ มีการวางหลักประกนั หรือวางเงินมัดจ า

ส าหรับการปฏบิัติตามข้อตกลง ซึ่งจะบริษัทฯจะ แจ้งเปน็ลายลกัษณ์ ในเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญา และบริษัทฯ จะท า
การคืนเงินมัดจ า หรือหลักประกันให้เมื่อสิ้นสุดภาระผูกพันอนัเก่ียวเนื่องกับธุรกรรมนั้น ๆ แล้ว 

6. เมื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื้อแล้ว คู่ค้า/คู่ธุรกิจ จะต้องส่งมอบใบก ากับภาษี 
ใบเสร็จ และ/หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่จ าเปน็เพื่อขอรับช าระเงิน ณ สถานที่และก าหนดเวลาตามทีบ่ริษัทฯก าหนด  
โดยการช าระค่าสนิค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จา่ย ตามที่ทางราชการก าหนด และภาระผูกพนัอื่นๆ ตามสัญญา เช่นเงิน
ค้ าประกันผลงาน เงนิมัดจ า โดยจัดท าเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายให้กับคู่ค้า/คู่ธุรกิจ หรือโอนเข้าบัญชี แล้วแต่จะมีการตกลงกัน 

7. คู่ค้า/คู่ธุรกิจสามารถขอแก้ไข ข้อมูลคู่ค้า/คู่ธุรกิจในระบบ โดยตดิต่อกับหน่วยงานที่ด าเนินการจดัซื้อ จัดหา 
พร้อมส่งเอกสารประการแก้ไขที่ได้รับการรับรองโดยผู้มีอ านาจของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ   
พนักงานทุกคนเปน็ทรัพยากรทีท่รงคุณค่า และเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท ดังนั้น

บริษัทฯจะสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีต่อพนักงาน ให้พนักงานท างานด้วยความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ 
มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน  

นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
•   สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรบัผิดชอบ และมีคุณธรรมเข้าร่วมงานกบับรษิัทฯ 
•   บริษัทฯ จะด าเนนิการเพื่อก่อให้เกิดการท างานเปน็ทีมและความเป็นหนึ่งเดียวในการอยู่ร่วมกันสร้าง 

ขวัญก าลังใจที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ 
•   พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะการปฏิบัตงิาน และการจัดการ เพื่อให้เกิด

ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม 
•   บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดีให้ปฏิบัติงานกบับริษทัฯ ให้ยาวนานทีสุ่ด 
•   บริษัทฯ จะสง่เสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพโดยการ

เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งงาน บรษิัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัตงิานแทนในต าแหนง่ที่ว่างลง  
•   พัฒนาจิตส านึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทัฯ กตกิาทางสังคมของพนักงาน 
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•   พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในดา้นตา่งๆ ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับ   
ต าแหน่งงานประสบการณ์ คุณสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกับผลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ และสังคม 

•   กระบวนการบริหารงานบุคคลในแต่ละดา้นตัง้แต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มี
หน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บงัคับบญัชา เพื่อน าแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตาม
แนวนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ   
1.   ด้านก าลังพล 

บริษัทฯจะใช้พนักงานจ านวนนอ้ยเท่าที่จ าเปน็โดยมุ่งเน้นที่จะรบัคนที่มีคุณภาพสูงเข้ามาปฏิบตังิานและจัดคน
เข้าท างานให้เหมาะสมกับลักษณะงานก าหนดแผนโอนย้ายงานในแต่ละวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอเพื่อโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถและความเจริญกา้วหน้าในวิชาชีพของพนักงาน 
 
2.   ด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 

บริษัทฯมุ่งเนน้การสรรหาพนักงานจากภายในเปน็ล าดับแรกหากไม่มีหรือไม่เพียงพอจึงจะสรรหาจากภายนอก
โดยใช้ระบบการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นทั้ง"คนเก่ง"และ"คนดี"เข้า
มาร่วมปฏิบัตงิาน บริษัทฯ มีการก าหนดคุณสมบัติเบื้องตน้ในคดัเลือก หรือสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากร
ได้ประเมินตนเองโดย บริษัทฯ ต้องการบุคลากร ที่มีคุณสมบัติ เบื้องต้น ดังนี้ 

1. คิดดี   หมายถึง  คิดสิ่งที่เปน็ประโยชนต์่อส่วนรวมและองค์กร 
2. พูดดี  หมายถึง  พูดสิ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์และความสามัคคีต่อส่วนรวมและองค์กร 
3. ท าด ี หมายถึง ท าให้เกิดสิ่งเป็นคุณประโยชน์ตอ่ส่วนรวมและองค์กร 
4. ทัศนคติด ี หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นคุณและเป็นมิตร ไม่เบยีดเบียน, ไม่อิจฉา, ไม่อคติ 
5. ซื่อสัตย์ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์จริงใจ, ไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน, ไม่คิดคดโกง, มีความ 

พอเพียง 
6. รับผิดชอบด ี หมายถึง รู้หน้าที่, รู้รับผิดชอบให้ดีด้วยตนเองและน าไปด าเนินปฏบิัติได้ส าเร็จบรรลผุลต่อ

ส่วนรวมและองค์กร 
7. สื่อสารด ี หมายถึง  มีการพูด , คุย , แนะน า , แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อชี้แนะที่ดีในระหว่างบุคคล

และหน้าที่การงาน เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สดุ 
3.  ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 

บริษัทฯ  บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเปน็ธรรม ให้เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและ
สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลรวมทัง้สามารถแข่งขันในระดบัผู้น าของบริษัทภายนอกที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันได้พนักงานควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ าเสมอและตรงไปตรงมา
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง  บริษัทฯตระหนักว่าคา่จ้างและผลตอบแทนเปน็ปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงจูงใจและ
ส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร   จึงก าหนดนโยบายการบริหารค่าจา้งและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเปน็
ธรรม ทั้งภายในซึ่งค านึงถึงหน้าที่ความรบัผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลและความเปน็ธรรม
ภายนอกซึ่งดูแลค่าจา้งของพนักงานให้เปรียบเทียบได้กับบริษัทชั้นน าในธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนพิจารณาถึงสภาพ
เศรษฐกิจทั่วๆไปของประเทศอัตราค่าแรงในตลาดแรงงานและระดับต าแหนง่งานต่างๆภายในบริษัทนอกจากนัน้บริษทัยัง
จะสมทบเงินชว่ยเหลือเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานซึง่ท าให้พนักงานสามารถสะสมเงนิไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีก
ด้วย 
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 เพื่อให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทจุริตซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางไว้ โดย
ก าหนดความคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  หรือด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตาม
แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ซึง่อาจท าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่ง
หากมีการด าเนินการ หรือปฏิเสธการคอร์รัปชั่น จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียดังกล่าว ผู้บริหาร หรือพนักงานจะได้รับ
การปกป้องไม่ให้มีการด าเนนิการลงโทษ หรือลดต าแหน่งหน้าที่การงานจากการยึดถือตามแนวปฏิบัตติามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตโดยเคร่งครัด 
4.   ด้านการจัดสวัสดิการและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงาน 

บริษัทฯ  มีการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงานโดยค านงึถึงความสามารถและผลประกอบการของบริษัทและ
พิจารณาร่วมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล และมีการจัด
สวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่โดยค านึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแล
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและความจ าเป็นของธุรกิจโดยจะจัด
สวัสดิการให้พนักงานไมน่้อยกวา่ที่กฎหมายก าหนดตลอดจนเหมาะสมกับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วน
ใหญ่รวมถึงครอบครัวเช่น  กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , กองทุนส ารองเลีย้งชีพ , การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเปน็หลักโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีการจัด X - 
ray ปอด , และสวัสดิการอ่ืนๆ  เช่น ประกนัชีวิตและอุบัติเหตุ , เครื่องแบบในการท างาน , รถรับ-ส่ง และรถยนต์ประจ า
ต าแหน่ง(ส าหรับผูป้ฏิบัติหนา้ทีท่ี่มีความจ าเปน็ต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง, บ้านพักพนักงาน , เงินช่วยเหลืองาน
ฌาปนกิจศพ , เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต , เบี้ยขยัน , ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจบ็ป่วย , ค่าตรวจ
รักษาพยาบาล , โบนสัประจ าป ีซึ่งรายละเอียดสามารถดูไดจ้ากคู่มือพนักงาน 
5.   ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

บริษัทฯมีนโยบายว่าพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งเรื่องงาน
ในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานรวมทั้งสร้างจิตส านึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคนจากบุคลากรภายในที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และ
ประสบการณ์และจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงโดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่
เสมอทั้งนี้การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาพนักงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกัน  

บริษัทฯ วางเปา้หมายพื้นฐาน ส าหรับพัฒนาดา้นการฝึกอบรม บุคลากรที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ  โดยวางไว้
เป็นแนวทางพืน้ฐานเบื้องต้น ได้แก่ การฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อทราบรายละเอียดความเป็นมาของบริษัทฯ 
แนวนโยบายต่าง ๆ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและจริยธรรมในการท างาน (Code of Conduct) , นโยบายการต่อ
ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบรษิัทรวมถึงแนวทางปฏบิัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจรติ นโยบายคุณภาพ และ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งร่วมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการด าเนนิการด้านความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย เป็นต้น โดยมีการจดัท าเป็นคู่มือพนักงาน และการฝึกฝนทักษะของการเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม โดยวางแนวทาง
ส าหรับพนักงานเพื่อฝึกฝนการเป็นผู้คิดริเร่ิม ดังนี้ 
 ความคิดริเริ่ม สิ่งส าคัญ คือ การต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รักที่จะคิด โดยทักษะของการเป็นผู้รักที่จะคิด ผูฝ้ึกฝน
ต้องหมั่นฝึกมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านสายตา ในลักษณะ “เห็นแล้วคิด” ซึ่งเปน็หัวใจของการฝึกตนเอง บุคลากรที่ดีต้อง
รู้จักและพยายามฝึกฝนตนเองในขั้นแรกที่จะเริ่มเป็นผู้มีความคดิริเริ่ม โดยให้เป็นการริเริ่มฝึกตนเองให้เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. เห็นแล้วคิด 
2. คิดแล้ววิเคราะห์ 
3. วิเคราะห์แล้ว วางแผน 
4. วางแผนแล้วจัดระบบวธิีการท างานเพื่อปฏิบตัิ 
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5. จัดระบบวธิีการท างานปฏิบตัิ แล้วมีการติดตามผล 
6. มีการติดตามผลแล้วมีการประเมินผลลัพธ์ 
7. หลังจากประเมินผลลพัธ์ ก็หาแนวทางป้องกันในอนาคต หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ต่อ ๆ ไป 

บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานทุกคนหากหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีทักษะในการคิดริเริ่ม บริษัทฯ องค์กร จะเติบโต
มั่นคงแข็งแรงได้  ขอให้พนักงานหม่ันฝึกฝนเพื่อเป็นผู้มีความสามารถในการคิดและริเริ่ม ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนนุที่ส าคัญ
ในการที่บริษัทและองค์กรสามารถเติบโตและมั่นคงยิ่งขึ้นได ้

 
ชม.การอบรมแตล่ะหลักสูตร 

ชั่วโมงการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ปี 2559 ปี 2558 

ภาษาสือ่สาร 570 - 

Productivities 498 1,164 

กฎหมายต่างๆ 51 12 

Safety & Environment 637 807 

บริหารงานบุคคล 339 30 
ซ่อมบ ารุง Preventive 

Maintenance 
90 - 

ระบบงาน ISO 
9001,14000.OHSAS18001 

468 366 

ทักษะความสามารถเฉพาะงาน 324 - 

บัญชีการเงิน 30 - 
หลักสูตรการก ากับดูแล เช่น Anti-
corruption, Disclosure, IR, ฯลฯ 

29 46 

อื่นๆ 
 

30 

รวมชั่วโมงอบรม 3,036 2,455 

 
6.   ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

บริษัทฯจะดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแตล่ะบุคคลอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรมโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะความสามารถและระดับศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล 
7.   ด้านแรงงานสัมพันธ์บรรยากาศและสภาพการท างาน 

บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทและพนักงานโดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
โรงงานที่ตัวแทนของพนักงานทกุฝ่ายงาน  ร่วมบริหารจัดการสวัสดิการที่จ าเป็นรวมทั้งเพื่อร่วมหารือและแก้ไขข้อขัดแย้ง
ที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสภาพการท างานของพนักงานให้เหมาะสมโดยพนักงานไม่ต้องเรียกร้อง 
และปฏิบตัิต่อพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดบัผูบ้ังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่ง
และเป็นตัวอยา่งที่ดีของพนักงาน 

นโยบายต่อต้านทุจริต และการแจ้งเบาแสะและรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย และก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้มีความต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้า
คู่สัญญา ลูกจ้างตระหนักถึงการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น  ด้วยการแสดง
ภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น และมีการด าเนินการในภาคปฏิบัติ 
(Anti-corruption in Practice) และในฐานะที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย
(PACT Network) บริษัทฯ ได้ให้นิยามขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอรัปชั่น ไว้ดังนี้  

ปี 2559 ปี 2558 
เปลี่ยนแปล

ง 

จ านวนหลักสูตร 34 23 11

จ านวนผู้เข้าอบรม 297 292 5

จ านวน ชั่วโมง 3,036 2,455 580

เฉลี่ยมีการอบรม (ชม./
คน) 

10 8 2
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การอบรมให้กับบุคลากรส าหรับ ปี2559 
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  การทุจริต การคอรัปชั่น ไดแ้ก่  การ
กระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย รวมถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ และ/หรือ ใช้อ านาจหนา้ที่โดยมชิอบ การฝา่
ฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของ
บริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชนอ์ันมิควรได้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เชน่ การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน 
สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอื่นรวมถึงประโยชน์อื่นใด 
การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบน
กับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล ที่ท าธุรกิจกับบริษทัฯ 
และการคอร์รัปชั่นระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง 

การช่วยเหลือทางการเมือง ได้แก่ การ
ช่วยเหลือทางดา้นการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อ
สนับสนนุกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังนี้ 

1. บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะสนับสนนุและส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมี
จิตส านึกในการ ต่อต้านทจุริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทจุริต คอร์รัปชั่น การให้หรือ
รับสินบน ในทุกรูปแบบ และทกุประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทนุ 

2. สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต 

3. จัดระบบการควบคุมภายในให้มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล ให้มีการตรวจสอบ และการใช้ดุลอ านาจ
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่นต่าง ๆ 

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สนิ 
หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น ส าหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงู
ใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ในทางที่ชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ผดิต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ที่ของ
ตน หรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส 
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพือ่ให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถที่จะแจง้เบาะแสอันควรสงสัย 

โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รบัความคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหนา้ที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชั่น จึงก าหนด

แนวทางส าหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
8.1   การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)   หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านการเงิน 

หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ 
การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
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แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง  บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมือ
อาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่ พรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ 

8.2   การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants)  อาจท าให้
เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะ
ใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอรัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึง
ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล ส าหรับกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการ
ควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้ 

 การบริจาคเพื่อการกุศล  บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมี
ส่วนที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถด าเนินการบริจาค 
ผ่านมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวาอาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและ
กรมสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ มีการ
จัดเป็นประจ าทุกปี รวมถึงร่วมท าบุญและบริจาคส าหรับวัดวา อาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจ าปี หรือได้รับการบอก
บุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล 
ประจ าปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือฉุกเฉิน ส าหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อ
ผู้บริหารที่มีอ านาจเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัทฯ ต้องไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้า หรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น 
เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และมีการประกาศรายชื่อของบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือใน
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อื่นใด  ซึ่งกรณี
นี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทานเพื่อการควบคุม  

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่าง
จากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระท าได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความ
เสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูก
เชื่อมโยงไปเก่ียวกับการติดสินบน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน 
และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้ 

 8.3.1 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามโครงการของบริษัท ( Corporate Social 
Responsibility : CSR) ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานใบเสร็จ หรือ รายละเอียดประกอบการชี้แจงโครงการ 
หรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ชื่อ Logo หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชื่อของบริษัท ในการสอบทานเพื่อการควบคุม 

8.3.2 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตัว
เงิน เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด 
ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

 8.3.3 ในการเป็นผู้ ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและ
วัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตาม
ระดับอ านาจอนุมัติของบริษัท 

8.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

บริษัทฯ ตระหนักดวี่าการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิง่ส าคัญที่จะน ามาซึ่ง
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ 
(Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอืน่ (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

8.4.1 การด าเนินการที่เป็นไปตามนโยบายสง่เสริมการขาย หรือเงื่อนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการ
เป็นที่ปรึกษา ในกรณีมีการเดินทางเพื่อให้ค าปรึกษา รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้า และ/หรือลูกค้า โดย
ได้รับเงินสนบัสนนุเปน็ค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส จากคู่ค้า หรือให้ลูกค้า หรือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองต้อนรับคู่ค้า หรือลูกค้า หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มาเยี่ยมชมกิจการ หรือไปเยี่ยมชมกิจการ 
หรือเป็นของขวัญที่บริษัทฯ จัดไว้ส าหรับการมอบให้ตามโอกาส หรือเทศกาล ประจ าปี เปน็ต้น 

8.4.2 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
8.4.3 เป็นไปตามนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน 
8.4.4 ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปเงนิสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรก านัล) 
8.4.5 เหมาะสมกับสถานการณ์ เชน่ การให้ของขวัญตามเทศกาล หรือของที่ระลึกของช ารวยของบริษัทฯ 

หรือที่คู่ค้ามีการจัดท าให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกติ 
 8.4.6 ประเภทและมูลคา่มีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัท

อยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจาก
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างนัน้ ๆ   

 8.4.7 เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไมป่กปิด และไม่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่

การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคบับัญชาทุกระดบั มีหน้าทีส่ื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
เพื่อน าไปใช้ปฏิบตัิในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏบิัติให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวปฏบิัติ นี ้

10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเร่ืองการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และบริษทัในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อ
ร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

11. ผู้ที่กระท าการทจุริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนกังาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว ้ รวมถึงอาจได้รับโทษตาม
กฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

12. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การด าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือการ
คอร์รัปชั่น ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมีการ
ประเมินตนเองเก่ียวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเปน็ประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับและควบคุมดูแล
เพื่อให้มีการด าเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้  

14. คณะกรรมการก าหนดให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีน่ ามาตรการ
ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นไปปฏบิัติ และให้บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทาง
ธุรกจิ ด าเนินนโยบายและแนวทางปฏบิัติที่จะไม่มสี่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบรษิัทร่วม, บริษัทฯ ย่อย  ถ้ามี
ขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามโยบายนี้ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ความรับผิดชอบและการติดตาม  
• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีป่ฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชั่น และมอบหมายให้น ามาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบัติ 
• คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจบุันกรรมการผู้จัดการ 

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. , 
คณะกรรมการจัดการด้านสิง่แวดล้อม , คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและการ
ปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการ  โดยมอบหมายหนา้ที่ให้ช่วยกันพิจารณางานดา้นต่าง ๆ  โดยกรรมการผู้จัดการ
มอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรวมถึงกรรมการในแต่ละคณะเปน็ตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและก ากับดูแล 
เพื่อให้มีการด าเนินการและปฏบิัติให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

• คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งท าหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน 
และการให้ความเห็นเก่ียวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏบิัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
กรณีผู้ตรวจสอบภายในเปน็หนว่ยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกับ
ผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการประสานงานแทน 

• คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้ท าหนา้ที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
ภายนอกคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ในการประสานงานแทน 

• ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจง้ประสานงานให้
ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาเพือ่ลงโทษ หรือรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมี

พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดแูลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพยิง่ขึ้น 

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
1. การกระท าผิดกฎหมาย ทุจริตคอรัปชั่น ผิดระเบยีบบริษัทฯ หรือกระท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน 
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดข้ึน 
3. เร่ืองที่มีผลต่อประโยชน์ หรือชือ่เสียงของบริษัทฯ  
4. เร่ืองที่อาจสร้างความเสียหายตอ่ฐานะการเงิน และทรัพยส์ินของบริษัท 
5. พบข้อสงสัย/ข้อบกพร่องในการท าหน้าที่ของพนักงาน/หรือพบกิจกรรมที่ไม่โปรงใสต่อผู้ถือหุ้น 
 
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ : 
 ผู้ตรวจสอบภายใน/ผูป้ระสานงานผู้ตรวจสอบภายใน 
 บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
 7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุร-ีหล่มสักสายใหม่ 
 ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220 
       หมายเลขโทรศัพท์  :   036-436 178 
 Email  Address :    ac.internal@goldenlime.co.thหรือ 
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        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
 8/222 หมู่ 3 ถ.ศรีสมาน ซอย 2 
       ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
       หมายเลขโทรศัพท์ 0 2961 8652 – 6 
 Email  Address :    glmis@goldenlime.co.th 
 
หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้า

เว็บไซด์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูลบริษัท
ฯ จากนั้นเลือกช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนผ่านเว็บ
ไซด์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th หน้า
สอบถามข้อมูลบริษัท และช่องทางการร้องเรียน  

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
• จัดท าฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือ

แฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด 
ก าหนดบทลงโทษส าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 

• การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกลา่ว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระท าได้โดยผูบ้ริหารระดับสูง
เท่านั้น 

• คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  หรือ
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ การคอร์รัปชั่น ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ 
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปกป้องไม่ให้มีการด าเนนิการลงโทษ หรือลดต าแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนวปฏบิัติ
โดยเคร่งครัด  

• ถือเป็นหน้าที่ของผู้บงัคับบญัชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถกูร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่
สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรายและความ
เดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล 

การสอบถาม 
 หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถสอบถาม

ได้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบรษิัท โทร. 02 9618652-6 หรือ Email : 
glmis@goldenlime.co.th 

บทลงโทษ 
1. การกระท าซึ่งผา่นกระบวนการสอบสวนหากพบเปน็การกระท าที่เป็นความผิดรา้ยแรง จะพจิารณาโทษให้

ออกจากงาน หากเป็นการกระท าผดิตามกฎหมายให้ด าเนนิการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผดิไม่ร้ายแรงให้มี
การก าหนดการลงโทษ การตัดคะแนน การให้พักงานโดยไม่ได้รับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตัดคะแนนส าหรับการ
ประเมินผลงาน และพจิารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรอืงดเว้นการปรับอัตรารายได้ เปน็ต้น 

2. การกระท าอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคบับัญชาเพือ่ตักเตือน รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนน
ส าหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้ 
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3. การกระท าอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัทฯ ให้ท าหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล และให้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษทั รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนส าหรับการประเมินผลงาน 
และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได ้

4. หากผู้กระท าผิดเปน็ผูบ้ริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้น าเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยให้มีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชั่น ดังนี้   
1)  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทจุริต  
2)  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความ เสี่ยงจากการทุจริต และ  
3)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแนวทางปฏบิัติในการป้องกันการมีสว่นเก่ียวข้องกับการ

คอร์รัปชั่น โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึง่ของคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ บริษัทฯ สรุป
ดังนี ้

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกบัลักษณะการด าเนนิธุรกิจของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิด ขึ้นจาก
การด าเนินธุรกิจ ประเมินระดบัความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ ก าหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ที่เหมาะสมกับความเสีย่งที่ ประเมินได้ วิธีวัดความส าเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้า
ติดตามประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดแูลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวปฏบิตัิเก่ียวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและ ติดตามความเสี่ยงจาก

การทุจริตและคอร์รัปชั่น สรุปได้ ดังนี้ 
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม

ระบบงานส าคัญตา่งๆ เชน่ ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญา ระบบการจัดท าและควบคุม
งบประมาณ ระบบการบันทึกบญัชี การจ่ายช าระเงิน เปน็ต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม 

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝนื การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นหรือข้อ สงสัยในรายงานทางการ
เงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมนีโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้
ข้อมูลเป็นความลบั รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินัยของบรษิัทฯ และ/หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจง้ผลการด าเนนิการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้าม)ี 
และรายงานให้ผู้มีอ านาจทราบตามล าดับ 

 
 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
  หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน) 

“คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียม
และน่าเชื่อถือ” 
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บริษัทให้ความส าคัญกบัข้อมูลข่าวสารทีต่้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ดงันี้ 

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงต่อความ
เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจทานจากผู้สอบบัญชีวา่ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ถือหุน้ และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง  

3. เปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจ านวนคร้ังที่
กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป ี

4. มีการจัดท าค าอธบิายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนไดท้ราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น 

5. เปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษัทที่ชี้วัดผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงินเช่น ความคืบหนา้ พัฒนาการที่
ส าคัญ การประเมนิความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร เป็นตน้ 

6. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บรหิารของบริษัทที่ถือ ณ ต้นปี และที่มีการซื้อ
ขายระหว่างปไีว้ในรายงานประจ าปี ในส่วนโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

7. การเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนๆ ที่ผู้สอบบัญชีให้บรกิารไว้ในรายงานประจ าปี และหนังสือเชิญ
ประชุม 

8. การเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บรหิารระดับสูงรวมถึงค่าตอบแทนทั้งรูปแบบ
หรือลักษณะของค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

9. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ต่าง ๆ ผา่นเวบ็ไซด์ของบริษทั ได้แก่ 
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป ีและสามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 
- รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
- งบการเงินและรายงานที่เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 
- โครงสร้างการถือหุ้น 
- หนังสือเชิญประชุมสามัญและวสิามัญผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี 
- ข้อบังคับบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 
- กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย วาระการด ารง

ต าแหน่ง 
- นโยบายก ากบักิจการที่ดีและจรรยาบรรณการด าเนนิธุรกิจและแนวทางปฏิบัตติ่าง ๆ 
- ข้อมูลส าหรับติดต่อหน่วยงานตา่ง ๆ และข้อมูลติดต่อนักลงทนุสัมพันธ์ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 ในส่วนของงานดา้นนักลงทนุสัมพันธ์นัน้ บริษัทได้มี
การมอบหมายใหน้ายปัญชฤทธิ ์ มนต์เสรีนสุรณ์ ผู้จัดการฝ่าย
การตลาดท าหน้าที่เป็นนักลงทนุสัมพันธ์ โดยมีอ านาจในการรายงาน
สารสนเทศของบริษทัฯ และท าหน้าที่ติดต่อและเปน็ผู้ให้ข้อมูลกับผู้
ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวเิคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และมีการฝึกทักษะและพฒันาโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส าหรับงานดา้นมวลชนสัมพันธ์
โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะงานด้านงาน
มวลชนสัมพันธ์ที่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการอบรม
ขึ้น 
 
 

โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลส าคัญส าหรับเปน็แหล่งข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทนุ ตลอดจนผู้ที่สนใจและ
ผู้เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยไวผ้่านหน้าเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th  ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์  

โดยบริษัทมีการจัดให้มีการพบปะส าหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลของ
บริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการ และนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลในส่วนที่สามารถ
เปิดเผยได้ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล  และมีการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลที่มีนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้สอบถาม
ผ่านช่องทาง Website ของบริษัทฯ Email หรือทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ และมีการรับนัดหมายเพื่อร่วมประชุมกับ
นักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนที่สนใจที่นัดหมายเข้าพบและให้ข้อมูลตามกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ขอนัดหมายเป็นครั้ง
คราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน) 

“คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสดุของบรษิัท คณะกรรมการมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏบิัติหน้าที่ต่อผูถ้ือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ” 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้ 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการรวมจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 
คณะกรรม 
การบริหาร ข้อมูลประกอบอื่นๆ 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

รายชื่อกรรมการ 
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ะธ

าน
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รร

มก
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รม

กา
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กร
รม

กา
รต

รว
จส

อบ
 

ปร
ะธ
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รม
กา

รบ
ริห

าร
 

กร
รม

กา
รบ

ริห
าร

 

มีก
าร

ถือ
หุ้น

ใน
บร

ิษัท
 

กร
รม
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รผ

ู้จัด
กา

ร 
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่ได้

เป
็นผ
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ิหา

ร  

ถ่ิน
พ านัก 

สัญ
ชาติ 

ประสบการณ์ความรู้ความเช่ียวชาญ 

1. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์                ไทย ไทย บริหารธุรกิจ/วิศวกรรมเคมี 

2. นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์               ไทย ไทย 

อุตสาหกรรมปูนขาวและ
แคลเซียมคาร์บอเนต แร่และ

เคมี 

3. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ ์               ไทย ไทย 

บริหารการตลาด / การจัดการ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมปูนขาว 

4. นายกิติเมธ ีมนต์เสรีนุสรณ์              ไทย ไทย 

Risk Management / 
บริหารธุรกิจ 

Chemical and Food 
Industry 

5. นายศรีภพ สารสาส 
                ไทย ไทย 

บริหารจัดการด้านการเงินและ
การธนาคารและการตรวจสอบ 

6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน                 ไทย ไทย 

บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและ
ตลาดทุน/การตรวจสอบ 

7. นายบวร วงศ์สินอุดม                 ไทย ไทย วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกจิ  

 

<98/202>



  
 
 
 
 
 

 

รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หลังที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม(*) จ านวน 2 ท่าน กรรมการของ
บริษัท ประกอบด้วย กรรมการรวมจ านวน 9 ท่าน มีโครงสร้าง ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรม
การบริหาร อื่นๆ ข้อมูลประกอบอื่นๆ 

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
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ถ่ินพ านัก สัญชาติ 
ประสบการณ์ความรู้ความ

เช่ียวชาญ 

1. นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์             เบลเยียม เบลเยียม บริหารธุรกิจ 

2. นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ ์             ไทย ไทย 

อุตสาหกรรมปูนขาวและ
แคลเซียมคาร์บอเนต แร่และ

เคมี 

3. นางสาวนิชิต้า ชาห ์               ไทย ไทย บริหารธุรกิจ  

4. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่              ไทย อินเดีย บริหารธุรกิจ  

5. นายอเลก็ซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน(*)                   เบลเยียม เบลเยียม 

การจัดการธุรกิจ และการ
บริหารโครงการ และมี
ประสบการณ์ในการให้

ค าปรึกษาด้านธุรกิจ / โรงงาน
อุตสาหกรรมหนัก 

6. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน(*)                   เบลเยียม เบลเยียม นิติกรและท่ีปรึกษากฎหมาย 

7. นายศรีภพ สารสาส 
               ไทย ไทย 

บริหารจัดการด้านการเงินและ
การธนาคารและการตรวจสอบ 

8. นายสุวิทย์ มาไพศาลสนิ                 ไทย ไทย 
บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและ
ตลาดทุน/การตรวจสอบ 

9. นายบวร  วงศ์สินอุดม                 ไทย ไทย วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกิจ  

หมายเหตุ : โดยนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560 เนื่องจากสุขภาพไม่อ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการด าเนินการตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ตาม
รายละเอียดที่แสดงไว้ในส่วนเนื้อหาโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งมีรายงานโดยสังเขป ดังนี้ 

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท ในปี 2559 มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และการจัดการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง  ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการมีการจัดการ
ประชุมรวม 6 ครั้ง 

3. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีคณะกรรมการ
ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบสอบทานและงบตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชรีับอนุมัติได้สอบทานหรือตรวจสอบตามรอบระยะเวลา
บัญชี โดยเป็นงบรายไตรมาสรวม 3 คร้ังและงบรายปีจ านวน 1 ครั้ง 

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้
อย่างชัดเจน 

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ขอลาออก โดย
มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จ านวน 1 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ ขอลาออก รวม 3 และมีการเสนอชื่อ
บุคคลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ท่าน และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
คณะกรรมการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติและก าหนดรายชื่อกรรมการที่ท าหน้าที่ในการลงนาม
ผูกพันบริษัทใหม่ แทนกรรมการท่านที่ขอลาออก โดยรายละเอียดปรากฏตามโครงสร้างข้อมูลกรรมการที่ได้จัดท าไว้
ข้างต้น  

5. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดเป้าหมาย 
ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บริษัท ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารให้ เป็นไปตามนโยบายที่ ได้ รับ
มอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ อันได้แก่ 
เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็น
ต้น และคณะกรรมการจะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี   

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือ
ขายทรัพย์สินที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่
ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการด าเนินการโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการเปิดเผยสารสนเทศส าคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์และส านักงานกลต.ก าหนด ผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ เพื่อแจ้งรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องได้ทราบ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ชุดใหม่แทนกรรมการท่านที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการ เพื่อท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดย
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการรวม 4 ท่าน  โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท โดยมีอ านาจการลงนามผูกพันบริษัทจะมีกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญ
ของบริษัท  

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ

เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ
ท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท
ท าขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  

10. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงก าหนดจ านวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง 

คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจและ
จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดท าเพื่อให้สอดคล้องตาม
หลักการก ากับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการด าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน ก.ล.ต. ได้วางไว้ ซึ่งนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติอนุมัติฉบับปรับปรุงเมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านการรายงานจากผู้บริหารในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
ในแต่ละคราวและมีการให้ความเห็นส าหรับการด าเนินการหากไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
คณะกรรมการการได้ก าหนดแนวทางการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
บริษัทอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร  ซึ่งเป็นไปในลักษณะการท าธุรกิจการค้า

ทั่วไปและจะมีการก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน  โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก าหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว  ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น  บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญ
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

พิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดั งกล่าว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี  
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือ
หุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัท ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ าปี โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปีซึ่งงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท ารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไปและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงานอี วาย จ ากัดซึ่งให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน
และการก ากับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเก่ียวโยง
ระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมและ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่  
1. นายศรีภพ สารสาส  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายบวร   วงศ์สนิอุดม กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการอิสระทั้ง ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ   โดยนาย
ศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท า
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)   

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน  ได้แก่ การสอบทานงบ
การเงิน การสอบทานระบบควบคุมภายและการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง การสอบทานรายการระหว่างกนั 
การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันถึงประเด็น
ส าคัญ ๆ ในการจัดท างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีและรับทราบรายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีตลอดจนปัญหา และ
อุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานในการสอบบัญชี โดยรายชื่อกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลการเข้าร่วมประชุมมดีังนี้ 

ชื่อกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ไดร้ับการ
แต่งตั้ง/วนัทีผู่้ถือ

หุ้นมีมติให้ตอ่วาระ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 

การประชุมครั้งที ่
รวม 

เฉลี่ย 
% 1 2 3 4 

จ านวนกรรมการของบริษัททั้งสิน้  3 3 3 3     

องค์ประชมุขั้นต่ าของคณะกรรมการตรวจสอบ  2/3     

1 นายศรีภพ     สารสาส 3 เมษายน 2558 1 1 1 1 4/4 100 

2 นายสุวิทย์     มาไพศาลสิน   3 เมษายน 2558 1 1 1 - 3/4 75 

3 นายบวร       วงศ์สนิอดุม 
26 กุมภาพันธ์ 2559 
8 เมษายน 2559 - 1 1 1 3/4 75 

รวมจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  2 3 3 2   
 

  คิดเป็นองค์ประชุมที่เข้าร่วมประชมุ  2/3 3/3 3/3 2/3   
 

 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  67% 100% 100% 67%   83% 

โดยความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 
1. สอบทานงบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าป ี

2559 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ รวมถึงหัวหน้าฝา่ยการเงนิ รวมถึงรับฟังค าชี้แจง
และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการ
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

จัดท าเปน็ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และ
ทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบัญชีวา่งบการเงินดังกลา่วมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง  คณะกรรมการได้สอบทานความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงมี
ความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้จัดจ้างบริษทั ดีลอยท์ทูช้โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา 
จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ) เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคมุภายในและประเมินความเสี่ยงซึ่งบริษัททีป่รึกษาได้เข้า
ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงาน
ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงและมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในและประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม 

3. สอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก ากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความเห็นในเก่ียวกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มี
ความเพียงพอและเหมาะสม 

4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีซึง่มีความ
เหมาะสมจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีไ่ด้คัดเลือกไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสยี
กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญชี     จ านวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
 นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496     2 ปี : (เร่ิมปี 2557)  และ/หรือ 
 นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521         -   และ/หรือ  
 นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972        -    และ/หรือ 
 นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872       -  

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้ 
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558 

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 

 
825,000.- 

 
790,000.- 

- ค่าสอบทานงบรายไตรมาส 255,000.- 240,000.- 

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (2 บัตร) 100,000.- 100,000.- 

รวม ค่าสอบบัญชีที่เสนอ 1,180,000.- 1,130,000.- 

2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่าง 
ปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

ตามที่เกิดขึ้นจริง 
จ านวน 153,148  บาท 

ตามที่เกิดขึ้นจริง 
จ านวน 155,874 บาท 

 

5. สอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรม
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบด้วยบุคคลจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการบริหาร 
3 นายกิติเมธี มนต์เสรนีุสรณ ์ กรรมการบริหาร 

ในระหว่างปี 2559 มีกรรมการบริหาร จ านวน 2 ท่านขอลาออก ได้แก่ นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรนีุสรณ์ และนายกิ
ติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ มผีลในวนัที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 4/2559 
ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนท่านที่ขอลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริหาร 
เพิ่มอีก 1 ท่าน คณะกรรมการบริหาร จึงประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ท่านดังนี้ 

1 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายทโิมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ ์ กรรมการบริหาร 
3 นางสาวนิชิตา้ ชาห์  กรรมการบริหาร 
4 นายกริสนนั สบูรามาเนียน อายลู่  กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  ดังนี ้
1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ 
3. พิจารณาโครงการลงทนุของบรษิัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงนิลงทนุทีส่ าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามที่จะได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ  
6. เจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารตา่งๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับการด าเนนิ

ธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 
7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การท าสัญญาสินเชื่อ การท าสญัญาจ านองและ/หรือจ าน ากับธนาคารและ/หรือสถาบัน

การเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 
8. จัดสรรเงินบ าเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัท 
9. เป็นคณะทีป่รึกษาฝา่ยจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายดา้นการเงิน การตลาด การปฏบิัติการ และด้านการ

บริหารงานอื่นๆ  
10. มีอ านาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของบริษัท รวมถึงด าเนินการต่างๆเก่ียวกับบัญชีเงนิฝากดังกล่าว 
11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานใหญ่และสาขาของบริษทั ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
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       จะต้องอยู่ภายในท้องที่จงัหวัดนนทบุรีเท่านัน้ 
12. ด าเนินการตา่งๆ ทีจ่ าเปน็เพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 
13. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินสนิเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสนิเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับ

ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตาม
กฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
ลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว  เมื่อ
คณะกรรมการบริหารได้ด าเนินการใดๆ แล้ว จะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ 
 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมี
หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ดงันี ้ 

1. ควบคุม ดูแลการด าเนนิกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัท  
2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของ
บริษัททุกประการ 

อย่างไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนมุัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใด
ที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับกรรมการผู้จดัการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัตริายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับ
ของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษทัที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว  
 ผู้บริหาร 

โดยในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารซึ่งดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยผูบ้ริหาร จ านวน 9 
ท่านดงันี ้

1.  นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสุรณ์ กรรมการผู้จัดการ 
2.  นายกีซา เอมิล เพอราคี รองกรรมการผู้จัดการ 
3.  นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนสุรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
4.  นายไพฑูรย์ สงิห์ไข่มุกข์ ผู้จัดการทั่วไป 
5.  นายวชัรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการโรงงาน 
6.  นางสาวพรสุรีย์ มยงัพงษ ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและมวลชนสัมพนัธ์ 
7.  นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 
8.  นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา 
9.  นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ  ผู้จัดการส านักงาน 
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เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้เลขานุการบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท มีดังนี ้

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
      นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดงักล่าวเลขานุการบริษัทจะท าหน้าให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงก าหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับ
การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มี
มติแต่งตั้งนางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทและปฏิบัติหนา้ที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วย
คุณสมบัติส าหรับปฏบิัติหน้าที่ ดังนี้ 

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเร่ืองงานที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
3. ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยส์ุจริต  
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารทีด่ี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝา่ย  
5. มีความรู้ด้านการบัญชี และการเงิน 

ประวัติการท างานและการอบรมของผู้ปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการบริษัท  

ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อท าหน้าที่
เลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

นางสาวธิดารัตน์  
สีหวัลลภ  
ผู้จัดการส านักงานเลขานุการ
บริษัทและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

45 - ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management  St. John 
University 

- ปวช. บัญชี วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
- ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 
- Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- EMT 24/2012 Effective Minute Taking 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- BRP 8/2012 Board Reporting Program 

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

0.000002% 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี) 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
 

 2556- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 
         เลขานุการคณะกรรมการ 
         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
         บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
2549- ปัจจุบัน ผู้จัดการส านักงาน  
         บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อท าหน้าที่
เลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม  - การใช้งานระบบ SCP Straight Through  
- The Road towards Corporate Sustainability  
- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
- การเปิดเผยแบบแสดงข้อมูลประจ าปี  
- เคล็ดไม่ลับกับการเปิดเผยข้อมูล  
- Calcium Carbonate and Polymer Training  

(In-house Training) 
- Vision and Mission Work Shop (In-house Workshop) 
- สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกัน กรรมการ 
- How to Write an Effective MD&A 

  

 
 การประชุมคณะกรรมการ 

ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมรวม 6 ครั้ง   โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบเป็น
องค์ประชุมตามก าหนดข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมแต่ละคร้ังมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม  
โดยกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุม และขอลาการประชุมซึ่งหากกรรมการติดภารกิจจะแจ้งขอลาการประชุมล่วงหน้า โดย
สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย ส าหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 92-98 โดยจะกรรมการแต่ละท่านจะ
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัทมีการดูแลให้กรรมการแต่ละท่านได้รับวาระการประชุม 
และข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน  เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้
ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน  และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

ส าหรับปี 2559 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน มดีังนี ้

ชื่อกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2559 

การประชุมคร้ังที่ 
รวม เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 

จ านวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น (ท่าน) 7 7 7 7 7 9 

1 
นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ 1 1 1 1     4   

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์         1 1 2   

2 นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์ 1 1 1 1 1 1 6   

3 
นายปัญชฤทธิ์  มนต์เสรีนุสรณ์ 1 1 1 1     4   

นางสาวนิชิต้า ชาห ์         1 1 2   

4 
นายกิติเมธ ี     มนต์เสรีนุสรณ์ 1 1 1 1     4   

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่         1 1 2   

5 นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน           1 1   

6 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน           1 1   

7 นายศรีภพ     สารสาส 1 1 1 1 1 1 6   
8 นายสุวิทย์     มาไพศาลสิน   1 1 1 1 1   5   
9 นายบวร       วงศ์สินอุดม (**) 1 1 1 1 1 1 6   

รวมจ านวนกรรมการที่เข้ารว่มประชุม (ท่าน) 7 7 7 7 7 8     
  คิดเป็นองค์ประชุมที่เข้าร่วมประชุม 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 8/9     

 สัดส่วนการเข้ารว่มประชุมของคณะกรรมการ 100% 100% 100% 100% 100% 89%   98% 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมา เพื่อหาแนวทางเพื่อพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เป็นประจ าทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน 
ประเด็นและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปทีี่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการ โดยมีการประเมนิผล
การท างานแบบรายคณะ และการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบริษัทจะน าสง่แบบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏบิัติงานประจ าปีทั้งแบบราย
คณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าสง่แบบประเมินกลบัมายงั
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมจดัท าสรุปผลรายงานต่อที่ประชุม 

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการดังนี้ 
“การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ 
ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ 
โดยหัวข้อหลักที่มีการประเมินรายคณะประกอบด้วย 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

“การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการชุดย่อย
รายบุคคล 
ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ  
โดยหัวข้อหลักที่มีการประเมินรายบุคคลประกอบด้วย 

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2.   การประชุมของคณะกรรมการ 
3.   บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้ 
0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนัน้ 
1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย  
2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดีเยี่ยม 
ซึ่งแต่ละหัวข้อการประเมินในหวัข้อหลัก ๆ จะมีรายละเอียดในหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อซ่ึงคณะกรรมการใช้เป็น

แนวทางและเกณฑ์การประเมินการท างานในแตล่ะหัวข้อตามรายละเอียดปลีกย่อย 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

บริษัทก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงถึงผลการด าเนินงาน
ของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหนา้ที่
กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่กรรมการตรวจสอบด้วยทั้งนี้การจา่ยค่าตอบแทนของกรรมการ
จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนรายปี    คนละ 30,000 บาท 

2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
o ประธานคณะกรรมการ   คร้ังละ 15,000 บาท 
o กรรมการบริษัท    คร้ังละ 10,000 บาท 

3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  คร้ังละ 12,000 บาท 
o กรรมการตรวจสอบ   คร้ังละ 10,000 บาท 

4) โบนสัพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ 
 

ในปี 2559  -  2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ สรุปดังนี้ 

ในปี 2559  -  2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเป็นรายบุคคล สรปุดังนี้  
ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง  

เป็นผู้ 
บริหาร 

ค่าตอบตอบแทนกรรมการ 
ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
1 นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์* 

ประธานคณะกรรมการ 
 82,356 210,000 265,000 

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์  37,644 - - 
2 นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ-กรรมการผู้จัดการ  90,000 175,000 220,000 

3 นายปัญชฤทธิ์  มนต์เสรีนุสรณ์* กรรมการ   62,356 175,000 220,000 

นางสาวนิชิต้า ชาห ์ กรรมการ  27,644 - - 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท       
ค่าเบี้ยประชุม 460,000 260,000  375,000  
ค่าตอบแทนรายป ี 213,617          210,000      210,000  
โบนัส -          750,000     1,000,000  
รวม 673,617 1,220,000     1,585,000  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ       
ค่าเบี้ยประชุม 108,000 108,000       128,000  
รวม 108,000 108,000  128,000  
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 781,617 1,328,000          1,713,000  
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

4 นายกิติเมธ ี     มนต์เสรีนุสรณ์* กรรมการ   62,356 165,000 220,000 

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการ  27,644 - - 
5 นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน กรรมการ  14,110 - - 
6 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน(**) กรรมการ  14,110 - - 
7 นายศรีภพ     สารสาส กรรการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 138,000 223,000 268,000 

8 นายสุวิทย์     มาไพศาลสิน   กรรการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 110,000 185,000 260,000 

9 นายบวร       วงศ์สินอุดม  กรรการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 115,397 - - 

หมายเหตุ :   *ด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น. 
ส าหรับปี 2559 ค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการค านวณตามระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งตามรอบระยะเวลาบัญช ี
โดยไม่รวมค่าตอบแทนโบนัสประจ าปี ซ่ึงจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจากผลประกอบการ 

ค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร 
  บริษัท ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารในแต่ละราย รวมถึงมีการประเมินผล
การท างานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละรายร่วมกับผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยมีการประเมิน
ถึงแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและแผนงานของบริษัทซึ่งน ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับ
ผู้บริหารด้วย   โดยในระหว่างปี 2559-2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร ดังนี้ 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  ปี 2559   ปี 2558   ปี2557  

จ านวนผู้บริหาร (ราย) 9 7 7 
เงินเดือน 12,488,651 8,766,972          7,926,972  
โบนัส - -              915,873  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 107,040 98,544  98,544  

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร 12,595,691 8,865,516 8,941,389 

โดยบริษัทฯ มีการพิจารณาสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารข้างต้น ในรูปแบบของเงิน
ประกันสังคม สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ  ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น สวัสดิการค่าเช่าบ้าน, รถยนต์ส าหรับใช้งาน ค่าน้ ามันและบ ารุงรักษารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และ
ค่าบริการด้านการสื่อสารอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้การพิจารณาในส่วนสวัสดิการที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่จะมีการพิจารณา
เป็นรายบุคคลตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยดูจากการมอบหมายงานหน้าที่และข้อตกลงในเงื่อนไขการจ้างงานที่
บริษัทฯ ได้ท าข้อตกลงไว้กับผู้บริหารในแต่ละราย 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ 
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับ
กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ  บริษัทฯ ได้จัดท า
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รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

        บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2559 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลส าหรับกรรมการแต่ละท่านเพื่อสามารถค้นหาข้อมูล โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่
ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับกรรมการ รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรความรู้ต่าง ๆ ที่ทางส านักงาน 
กลต. , ตลาดหลักทรัพย์ , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จัดท าการเผยแพร่ รวมถึงเอกสารซึ่งกรรมการแต่
ละท่านได้เคยเข้าร่วมอบรม โดยจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Book เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้
ส าหรับกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมาย กฎเกณฑ์ 
รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับกรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึง ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ส าหรับการท าหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้มีการเผยแพร่  

โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อท า
แผนการฝึกอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหารในอนาคต   
โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางการด าเนินการเพ่ือปฐมนิเทศกรรมการใหม่ หากมีกรรมการเข้าใหม่ไว้ ดังนี้ 
การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 
 แนวทางการด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยด าเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้า
ใหม่ (Board Orientation Guideline) ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางไว้ โดยเอกสารประกอบใช้ในการ
จัดการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการเข้าใหม่ ประกอบด้วย  

1. เอกสารการก ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ ฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารซึ่ง
ได้รวบรวมนโยบายการก ากับกจิการรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการต่อต้าน
การทุจริต , การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง , ความรับผิอชอบต่อสังคม , การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ  

2. แบบรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ล่าสุด ซึง่ได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงการแนะน าโครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างการ
จัดการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ, ประวัติข้อมูลของบริษัทฯ, ลกัษณะการประกอบธุรกิจ , รายละเอียดค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการ , ขอบเขตความรับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการด าเนนิการของ
บริษัทฯ และคณะกรรมการในปทีี่ผ่านมา 

3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคบัของบริษัทฯ  
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางก าหนดการประชุมส าหรับปี 
5. รายการเก่ียวโยงและรายการระหว่างกัน 
6. จัดให้มีการพบปะประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกทั้งนี้

เพื่อแจ้งกรรมการท่านใหม่ทราบนโยบายส าคัญ และแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่ จากการด าเนินการซึ่งคณะกรรมการมุ่ง
พัฒนาและด าเนินการเพื่อก ากับกิจการตามหลักการก ากับกิจการที่ดี จะเป็นรากฐานส าคัญให้บริษัทฯ สามารถสร้างความ
มั่นคงบนเส้นทางการด าเนินธุรกิจ ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  ด้วยความส านึกต่อหน้าที่ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดี คณะกรรมการจะมุ่งพัฒนาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติ และ
ด าเนินการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามโครงสร้างองค์กรและธุรกิจของ
บริษัท ตลอดจนให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  
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