
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 
 
 

 
 
 
รากฐานส าคัญที่คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นเพื่อวางไว้เป็นแนวทางส าหรับทุก ๆ คนในองค์กร ซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญที่จะด าเนินการ
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  หลักส าคัญที่ทุกคนควรตระหนักยึดถือและน าไปปฏิบัติเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การด าเนินกิจการภายใต้
หลักธรรมภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการก ากับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการวางแนวทางไว้ให้กับทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสม่ าเสมอโดยจัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้สามารถร่วมด าเนินการไปพร้อมกับการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวทางแห่ง
บรรษัทภิบาลนี้ ด้วยค่านิยมของบริษัท ท่ีมี “ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ มุ่งพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน” ซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ภาคภูมิใจ และรู้หน้าที่ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รับผิดชอบ และไม่ละเลยต่อหน้าที่ที่จะ
ปฏิบัติและร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพร้อมด าเนินการเพื่อให้ธุรกิจ  ตลอดจนผู้มีส่วนรวมกับธุรกิจโดยมีองค์ประกอบทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เกิดการพัฒนาสู่ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนร่วมกัน 
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ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลด้านการด าเนินการก ากับดูแลกิจการ ดังนี้ 
 
1. การประเมินตามโครงการการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2560  

 

 
 

2. ผลการประเมินตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) ประจ าปี 2560  
 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางด าเนินการภายใต้หลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555)  
“ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเปน็เจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน” 

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคัญกับสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย ์ การมีส่วนแบ่งใน
ก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารและข้อมลูบริษัทอย่างเพยีงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของบริษัทเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท 
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรอืเพิ่มทุน การอนุมตัิรายการ
พิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคญัในการปกป้องรวมถึงด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิโดยส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดอย่างเพยีงพอและเหมาะสม ประกอบด้วย 

1. การเปิดเผยข้อมูลและกฎระเบียบส าหรับการสนับสนุนทีจ่ะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 

สรุปผลคะแนน โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ผลคะแนนประจ าปี 2017/2560 2016/2559 2015/2558 
จ านวนบษัทท่ีท าการประเมิน 618 601 575 
ผลการประเมินของ SUTHA 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
100 100 100 

   

5TIA 5TIA 5TIA 
ผลประเมินเฉลี่ย SET50 92.75 95.62 98.63 
ผลประเมินเฉลี่ย SET100 90.10 92.90 97.59 
ผลประเมินเฉลี่ย SET รวม 92.17 92.10 92.93 

                                                                     หน้า < 67/208 >



 
 
 
 
 
 

 

 

หมวดหุ้นและผู้ถือหุ้น 
o หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น 

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน       ผู้จองหุ้นหรือผู้
ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ 

 หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งใน
บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

 บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต  

o ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือช่ือกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ
และประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ 

o การลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือ
นายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือช่ือด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดก็ได้ 

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่านั้นไว้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เ ป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ก าหนด 

o บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่
วันที่บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจ าหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจด
ทะเบียนบริษัท 

o ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทท าการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม 

 ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกท าลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องน าหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานต ารวจ หรือ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท 

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทอาจเรียก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นน้ัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 ใบหุ้นท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก 
o บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จ าหน่าย
หรือจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนที่ช าระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่ วนที่จ าหน่าย
ไม่ได้ 

การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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o การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแล้ว ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว 

หมวดการโอนหุ้น 
o หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้นท่ีถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวน

รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้อัตราส่วน
การถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้ 

o การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนได้สลักหลงัใบหุ้นโดยระบุช่ือผู้รบัโอน และลงลายมือช่ือของผู้โอนกับผู้รับโอน 
และท าการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน 

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้
เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น 

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ 
(14) วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องขอทราบ
ภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

 หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การ
โอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

o กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ท าค าร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของ
ผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอ่ืนให้แก่
บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) 
วัน นับแต่วันได้รับค าร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอนั้น 

 
หากมีกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องเปิดเผย

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยต้อง  
1. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกตามแบบ 59-1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

หลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และ 
2. เมื่อใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็จะต้องรายงานตาม แบบ 59 -2 ต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ยกเว้นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในกรณีต่อไปนี้ ไม่
ต้องรายงาน 59-2 

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

 *  ESOP  คือ การออกหุ้นใหม่ให้พนักงานในราคาถูก 
 *  EJIP  คือ  การที่บริษัทช่วยออกเงิน บางส่วน ให้พนักงาน ซื้อหุ้น ในกระดาน 
3. การเริม่/สิ้นสดุหน้าที ่

แบบ 59-1 : เริ่มมีหน้าที่รายงานเมื่อบริษัทท า IPO และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อบริษัทสิ้นสุดหน้าทีต่าม 
               มาตรา 56 
แบบ 59-2 : เริ่มมีหน้าที่เมื่อหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อไมม่ีหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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หมายเหตุ  

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีมีสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นในจ านวนที่ถึงหรือข้าม 5% , 10% , 15% , 20%....ไปจนถึง 100% ของจ านวนสิทธอิอกเสียงของหุ้นทั้งหมดของ
กิจการ บุคคลที่มีได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีหน้าที่ต้องรายงานตามมาตรา 246 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้

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

ทั้งหมดของกิจการ  

(2) การถือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มจี านวนหุ้นรองรับรวมกันถึงหรือขา้ม 5% …10%...15%... 20%... ไปจนถึง 
100% ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นท้ังหมดของกิจการ 

วิธีปฏิบัติในการจัดส่งรายงาน แบบ 59-2 หรือ แบบ 246-2 ให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
1.  ผู้บริหาร/ผู้สอบบญัชี (แบบ 59-2, แบบ 59-1) หรือผู้ที่ท าการซื้อขายหุ้นข้ามจุด (แบบ 246-2) ใหส้่งเอกสารต่อ 

ก.ล.ต. ได้ภายใน 9.00 น. ของวันท าการถัดไป โดยไม่ต้องส่งโทรสารมาก่อน  
2.  การส่งทางโทรสาร ท าได้ที่หมายเลข 0 2 695 9660 โดยต้องส่งภายใน 24.00 น. ของวันก าหนดส่ง หรือส่งผ่าน 

อีเมลล์: corgov@sec.or.th  และต้องส่งเอกสารต้นฉบับต่อ ก.ล.ต.  ภายใน 3 วันท าการนับจากวันก าหนดส่ง (ส่ง by hand หรือ
ส่งทางไปรษณยี์ก็ได้) อย่างไรก็ดี หาก ก.ล.ต.  ไม่ ไดร้ับรายงานทางโทรสารภายในเวลาดังกล่าวข้างตน้จะถือว่าบริษัทไมไ่ดส้่ง 
รายงานภายในวันครบก าหนดส่งแม้ว่าบริษัทจะสามารถส่งต้นฉบับได้ภายใน 3 วันท าการก็ตาม 

เพื่อให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามแนวทางข้อบังคับและให้สิทธิกับผู้ถือหุน้ในหมวดที่เกี่ยวกับหุ้นและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้
มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยในส่วนวิธีปฏิบตัิที่
เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทจึงให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ก าหนด  

 
หมวดเงินปันผลและเงินส ารอง 
o ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้น

บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

o บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนและบริษัทฯ 
ได้มีการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบจ านวน 30 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินส ารองสะสมซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแล้ว 

หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น 
o คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัท 
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การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

o ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

o ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

o ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

o ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ   การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
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o กิจการที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 

 

          การให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ กฎระเบียบพื้นฐานที่จ าเป็น ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจน
พนักงาน ด้วยเล็งเห็นความส าคัญของขอบเขตแห่งการเรียนรู้และจดจ าในกฎระเบียบและข้อบังคับพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรทราบและจดจ าเพื่อสามารถด าเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับได้โดยอัตโนมัติจนกลายเป็นวินัย
พื้นฐานท่ีพึงปฏิบัติจนเป็นกิจวัตร 
 
2. การด าเนินการและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท การให้สิทธิส าหรับผู้ถือหุ้น การจัดการประชุมผู้ถอืหุ้น การส่งเสริม

และอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือเข้าร่วมการประชุม  และการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การ
เปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนน  โดยด าเนินการดังนี้ 
ระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้งโดยเป็นการจดัการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 
เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560 โดยด าเนินการดังนี ้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมให้แกผู่้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่
กฎหมายก าหนด โดยจะระบุวัน เวลา สถานท่ีการประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบยีบ
วาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุน้ได้ศึกษาข้อมลูอย่างครบถ้วน  

โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จดัท าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จะประกอบด้วย  
(1) วัน  เวลา และสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
(2) วาระการประชม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ใน

วาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละ
วาระ 

(3) วัตถุประสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง 
ก.   วาระอนุมัตจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้ง เหตุผลและขอ้มูล

ประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรใหเ้หตผุลและข้อมลูประกอบ เช่นกัน 
ข.   วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุช่ือ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัท จดทะเบียนและ

บริษัทท่ัวไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภท ของกรรมการที่เสนอ และใน
กรณีที่เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหนง อีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปี่ท่ี
ผ่านมา และวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท 

ค.   วาระอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ของกรรมการแต่
ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและ สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบญัชี – ช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบการณ์ท างาน ความเป็น อิสระของผูส้อบ
บัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ 

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
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(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ  เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้ง ผลคะแนนเสียง สิทธิของ
หุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
เอกสารทีผู่้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานท่ีจดัประชมุ 
เป็นต้น 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะที่บริษัทได้จดัส่งไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม  

3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะช้ีแจงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามทีร่ะบไุว้อย่างชัดเจนใน
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดให้มีบุคคลทีเ่ป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวสิามญัผู้ถือหุ้น 
และเปดิเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม  

4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดยระหว่างการ
ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างท่ัวถึง ซึ่งกรรมการและผู้บรหิาร
ที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และนอกเหนือจากการให้สิทธิส าหรับผู้
ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ได้จัดให้มี
การบันทึกเสียงในการประชุมเพื่อท าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วน
ตนเองมีโอกาสได้รับทราบเนื้อหาจากการประชุมผู้ถือหุ้น 

5. มีการน าเสนอวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ าปีรายปี ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส
ประจ าปี โดยโบนัสประจ าปีจะเสนอเพื่อพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี ส าหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทฯ ยัง
ไม่มีนโยบายในการในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับกรรมการ ท้ังนี้ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดจะ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6. จัดท าบันทึกรายการการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

7. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้แกผู่้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และ
ส านักงาน ก.ล.ต.  

8. บริษัทก าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นส าหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องก าหนดการประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการ
ประชุม และสาระส าคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 
ทันทีไม่เกินวันท าการถัดไป นับจากวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ 

(2) จัดให้มีกระบวนการจดัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท 

(3) บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
และส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ในเวลาอันสมควร โดยแจ้งประกาศก าหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้แจ้ง
เผยแพร่ก าหนดการในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมีก าหนดระยะเวลาการรับเรื่องระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – วันที่ 30 ธันวาคม 
2560    

(4)  ดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม 
(5)  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูล

ประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ และค าแนะน าขั้นตอนการมอบฉันทะ 
โดยบริษัท ท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทราบก าหนดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 
วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) อีกช่องทาง
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ด้วย และการด าเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14-21 วัน ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น 

(6)  ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

(7)   เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
เวลา โดยก าหนดระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะประชุม
อย่างเหมาะสม 

(8)   บริษัทมีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถ
เดินทางเข้าร่วมประชุมได้ง่าย มีพนักงานต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน รวมทั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับรับลงทะเบียนและนับผลคะแนนเสียงที่มี
ประสิทธิภาพ  

(9)    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน 

(10)  เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
โดยไม่ชักช้า ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

(11)  จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีแสดงผลคะแนนรายงาน
ต่อที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น หรือข้อซักถาม ค าถาม และค าตอบ ที่มีจากการด าเนินการประชุม 
และผลคะแนนจากการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงมีการบันทึกรายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุมด้วย  
ตลอดจนผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม และเปิดเผยในรายงานประชุมถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

(12)  จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม 

(13)  บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์และบันทึกการออกเสียง และได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกท่ีสนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีจัดขึ้น 

(14)  มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความสะดวก
ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุน 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555) 
“ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการ

ปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย” 
 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย 
ดังนี ้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการไดล้่วงหน้าก่อนการประชุม   
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระทีก่ าหนดโดยไมเ่ปลีย่นแปลงข้อมลูส าคัญ หรือเพิ่ม

วาระการประชุมโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดม้ีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการ
ตัดสินใจ 

3. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น 
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4. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การท ารายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้
ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และไดก้ าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มหีน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มี
หน้าท่ีจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แกค่ณะกรรมการ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญและเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงส่งเสรมิให้ผู้ถือหุน้ รวมทั้งนักลงทุน
สถาบัน ไดม้ีส่วนเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น จึงมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
o ด าเนินการแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ 

และเผยแพรผ่่านทาง Website บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และการด าเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14-21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

o ด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะประเภทของหุ้น 

o มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุม เปน็ภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นท่ี
เป็นฉบับภาษาไทย 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
o ก าหนดหลักเกณฑ์การใหผู้้ถือหุ้นส่วนน้อย

เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า 
โดยมีประกาศหลักเกณฑผ์่านเว็บไซด์ของบริษัท และเว็บไซด์
ของตลาดหลักทรัพย ์

หลักเกณฑ์การใหส้ิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมี
เผยแพร่ข้อมลูดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 
www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนู
ดาวน์โหลดข้อมลูและแบบฟอร์ม และมีการแจ้งข่าวเพื่อเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมแนบรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ 
เพื่อประชาสมัพันธ์แจ้งข่าวผ่านเวบ็ไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  โดยก าหนดระยะเวลาการรับเรื่อง 
ระหว่างวันท่ี 16 ตุลาคม – 29 ธันวาคม ก่อนการจัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี

o  เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้มีก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบาย
เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปดิเผยในรายงานประจ าปี ซึ่ง
มีแนวทางดังนี ้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารและพนักงานในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ดังนี ้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท น าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าท่ีที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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3. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดับผู้จัดการฝา่ยขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือขอ้มูลข่าวสารที่เป็นสาระส าคญั 
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 

4. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและ
ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วันท าการภายหลังเข้ารับต าแหน่ง 
และรายงานทุกครั้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และแจ้ง
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด พร้อมท้ังจัดส่งส าเนารายงาน
นี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ทีฝ่่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย
แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนั้นๆ 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1 ก าหนดแนวทางการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน หรือการท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความ

เกี่ยวโยงโดยมีนโยบายดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน เพื่อท าให้รายการระหว่าง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุป
แนวทางดังนี ้

การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทาง
การค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว  

การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของ
รายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคา
ของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มี
ความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้
ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น 
ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศค าสั่งหรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

4.2  ก าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมส าหรับวาระที่มีการ
พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงเพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 
 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555) 
“ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มี

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้
เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ” 
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บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สังคมชุมชน
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ไว้ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางปฏบิัติส าหรับผูม้ีส่วนได้เสีย  
2. ก าหนดจรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทางปฏบิัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ  
3. ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
4. ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติ รวมถึงการสนับสนนุกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคน

ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  
5. ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับพนักงานลูกค้าอยา่งเป็น

ธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน 
6. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีจดัท า

รายละเอียดการแจ้งเบาะแสและช่องทางการร้องเรียน รวมถึงจัดท าช่องทางร้องเรียนผา่นเว็บไซด์ของบริษัท และเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ าป ี
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7. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือ การด าเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตา่ง 
ๆ ผ่านข้อมูลเว็บไซด์และรายงานประจ าปี รวมถึงมีการจัดท ารายงานความรับผดิชอบทางสังคม ซึ่งมีเนื้อหาการด าเนินการ
ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สังคมจัดท าเปน็รายงานรวมอยู่ในรายงานประจ าทุกปี 

  
คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีการปฏิบัติ ดังนี้ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี  โดยยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
โดยก าหนดแนวทางจริยธรรมในการท างาน (Code of Conduct) เพื่อทุกฝ่ายได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยทุกฝ่ายให้
ด าเนินการตามแนวทางนโยบายในการก ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (เอกสารเลขที่ CS20150601 ฉบับ
ปรับปรุง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนด
แนวทางพื้นฐานอันเป็นข้อพึ่งปฏิบัติส าหรับผู้มีส่วนเสียของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
1. มีแนวทางการก ากับดูแลกิจการทีด่ีเพื่อประโยชน์และสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
2. บริหารจดัการเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมถึงสร้างมลูค่าเพิ่มของผลตอบแทนให้ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่าง เหมาะสม 
3. ท าหน้าที่ด้วยความสุจรติ โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรัพย์สินอันเป็นสินทรัพย์โดยรวมของผู้ถือหุ้น และไม่ ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลโยชน์ซึ่งถือเปน็การลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการไดล้่วงหน้าก่อนการประชุม   
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมลูส าคัญ หรือเพิ่ม

วาระการประชุมโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบ
วาระก่อนการตัดสินใจ 

6. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

7. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การท ารายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

8. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทาง 
 ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบตัิ และได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหนา้ที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ  
9. ส่งเสริมการและวางแนวทางเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 

 

ข้อพึงปฏิบัติในการให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1 ด าเนินการแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์  
และเผยแพรผ่่านทาง Website บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และการด าเนินการเพื่อ 
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถอืหุ้นทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 - 21 วัน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 ด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะประเภทของหุ้น 

1.3 มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุม เปน็ภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นท่ี
เป็นฉบับภาษาไทย 

2.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
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2.1  ก าหนดหลักเกณฑ์การใหผู้้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า โดยมปีระกาศหลักเกณฑ์ผา่นเว็บไซด์ของบริษัท 
และเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย ์

2.2 หลักเกณฑ์การใหส้ิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ  
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 คณะกรรมการได้มีก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบาย

เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปดิเผยใน
รายงานประจ าปี ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
3.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท น าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไป

เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะไดร้ับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็าม 

3.2 ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าท่ีที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 
59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

3.3 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส าคญั ซึง่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปดิเผยข้อมูล
ภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 

3.4 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึง
คู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วัน
ท าการภายหลังเข้ารับต าแหน่ง และรายงานทุกครั้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยแจ้งข้อมูลล่วงหน้า 1 วันก่อนมี
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือภายใน 3 วันท าการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต.  

 
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ทีฝ่่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย

แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนั้นๆ 

ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า 
1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
2. พนักงานจะต้องพร้อมในการให้ข้อมูล รวมถึงช้ีแจงเกี่ยวกับข้อก าหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ ของบริษัท

ให้ลูกค้าได้รับทราบรวมถึงแจ้งเง่ือนไข และข้อตกลงที่ไดต้กลงกับลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไดแ้ก ่
2.1 ราคาสินค้า การบริการ หรือคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ไมไ่ด้อยู่ภายใต้เงือ่นไขราคาสินค้า หรือบริการ 
2.2 ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดการจัดส่งข้อก าหนดในการจดัส่ง 
2.3 ข้อมูลอื่นๆ ทีม่ีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า 

3. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือ เงื่อนไขทีส่ าคัญ ที่มสีว่นเกี่ยวข้องกับลูกค้า จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า  
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4. พนักงานต้องพร้อมท่ีจะตอบค าถามของลูกค้าท้ังด้านสินค้า บริการ ข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการตดิตามผล
ความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการด าเนินการทุกด้านบนพ้ืนฐานมิตรและไมตรีจิตที่
ดีและพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหากลูกค้าพบปัญหาจากการใช้สินค้าของบริษทั 

5. หน่วยงานการขาย การตลาด และงานบริการต่าง ๆ ควรเตรียมการในเรื่องอุปกรณส์ื่อสารเพื่อพร้อมส าหรับลูกค้าได้
ติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว 

6. รักษาความลบัและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า 
 
บริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดหัวข้อส าหรับจัดท าแบบส ารวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมี
การจัดซื้อผลติภณัฑ์หลักซึ่งผลส ารวจสรุปไดด้ังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อพึงปฏิบัติคู่ค้าและเจ้าหนี ้
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีมตี่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย 
2. ปฏิบัติตามสญัญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกัน  
3. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งต้องเร่งเจรจากับคูค่้า และ/หรือ เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
4. ให้ข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
5. ไม่เรียก ไมร่ับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมลูว่ามีการจ่ายผลประโยชน์

ใด ๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึ้นพึงหารือกับ และ/หรือเจ้าหนี ้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมและรวดเร็ว 

จรรยาการจัดซ้ือ จัดหา จัดจ้าง และปฏิบัติกับคู่ค้า / คู่ธุรกิจ 
บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ และรักษา
ภาพพจน์อันดีของบริษัทฯ  จึงก าหนดแนวทางไว้เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ให้
ปฏิบัติดังนี ้
1. การรับของขวัญ ของก านลั การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 

1.1   การรับของขวัญหรือของก านัล 
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บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายรับของขวัญหรือของก านัล อันส่อให้เห็นว่าเปน็การรับสินบน  เว้นแต่ การให้ของที่ระลึก
ซึ่งคู่ค้ามีการจดัท าอันเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรือ
ปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเป็นการใหส้ินบน 

1.2  การรับเลี้ยง 
       การรับเลี้ยง  บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่จ าเป็น  การ

ร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สังสรรค์ ตามสถานท่ีตา่ง ๆ บริษัทฯ ถอืเป็นการกระท าอันผิดจรรยาบรรณ 
1.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ 

กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้คูค่้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเว้นการกระท าอันแสดงให้เห็นถึงความ 
สนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คูค่้ารายอื่น ๆ คิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเขา้ใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสู้ด้วย และยัง
อาจน าไปบอกกล่าวกับผู้อื่นจนท าให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได ้

2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.1  การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินคา้ที่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปดิโอกาสให ้คู่ค้าหลาย ๆ รายเสนอสินค้าและ

บริการ เพื่อให้สามารถคดัเลือกคู่คา้ที่ สามารถเสนอสินค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์
สูงสุด 

2.2  การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมลูเสนอราคานั้น ๆ การเชิญคู่ค้า
เพียงเพ่ือให้ครบตามจ านวน ตามระเบียบโดยไม่ค านึงถึงความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพัน จะท าให้การ
จัดหาขาดคณุภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และคู่ค้ารายอื่น ๆ ด้วย 

2.3  คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเง่ือนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณ์อกัษร กรณี
อธิบายด้วยวาจา  ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

3. ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า 
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจรติและความ

ยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน 
3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแตผู่้ค้าสมัครเข้ามา

เป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลีย่นแปลง 
3.3 การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขึ้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระท าอย่างรวดเร็วและรัดกมุและ

ความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่จงใจท าให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติทีถ่ือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน 
3.4 ละเว้นการช่วยคู่ค้าท่ีท างานกับบรษิัทฯ  ด้วยการกระท าใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไมต่้องเสียภาษีที่พึงต้องเสีย

ให้กับภาครัฐ 

การเลือกคู่ค้า/และคู่ธุรกิจ 
คุณสมบัติของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผูจ้ าหนา่ย ผู้แทนจ าหน่าย หรือผูร้ับจ้าง รวมถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมสีถานประกอบการ 

หรือท่ีตั้งท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ ์สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการด าเนินกิจการ 

หรือการให้บริการ ที่น่าเชื่อถือ 
3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการปฏบิัติซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดไว ้
4. เป็นผู้ที่ให้บริการ หรือส่งมอบสินคา้ รวมถึงมีบริการหลังการขาย หรอืมีเงื่อนไขอื่นๆ สอดคล้องตรงตามคุณสมบัติที่

บริษัทฯ ได้ก าหนด 
5. เป็นคู่ค้า/คู่ธรุกิจ ที่ไมม่ีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6. ไม่เป็นคูค่้า/คู่ธรุกิจที่มีประวัติต้องห้ามท าการค้าอันเนื่องมาจากการกระท าทุจรติ 
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การท าธุรกิจ และการท าธุรกรรมด้านการซ้ือขายกับบริษัทฯ 
1. คู่ค้า/คู่ธุรกจิที่ไดร้ับเชิญให้ท าการเสนอราคา หรือผ่านขั้นตอนการเสนอราคา/หรือสอบราคาแล้วเมื่อมกีารแจ้งตกลง

ท าการซื้อขาย จะด าเนินการในการขั้นตอนถัดไป 
2. กรณีเป็นนติิบุคคลต้องน าส่งแบบเอกสารประจ าตัวผู้เสียภาษี (ภพ.20) และกรณเีป็นบุคคลธรรมดาต้องน าส่งส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบตัรประจ าตัวผู้เสียภาษีเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผู้ขายหรือผู้บริการกับบริษัท 
3. ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงในการจัดซื้อ/จัดจา้ง ร่วมถึงเง่ือนไขการช าระค่าสินค้าเป็นไปตามระบบการ

จัดซื้อ/จดัจ้าง ของบริษัทฯ 
4. ใบสั่งซื้อหรือสญัญาตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้า/คู่ธรุกิจ ซึ่งจัดท าเป็นลายลักษณจ์ะถือเป็นข้อผูกมัดในการท าธุรกรรม

ด้านการซื้อขาย 
5. ในการจัดซื้อ หรือท าสัญญา บริษทัฯ อาจขอให้คู่ค้า/คู่ธุรกิจ มีการวางหลักประกัน หรือวางเงินมัดจ าส าหรับการ

ปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งจะบริษัทฯจะ แจ้งเป็นลายลักษณ์ ในเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญา และบริษัทฯ จะท าการคืน
เงินมัดจ า หรือหลักประกันให้เมื่อสิ้นสุดภาระผูกพันอันเกีย่วเนื่องกับธุรกรรมนั้น ๆ แล้ว 

6. เมื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ปฏิบตัิตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื้อแล้ว คู่ค้า/คู่ธุรกิจ จะต้องส่งมอบใบก ากับภาษี ใบเสร็จ 
และ/หรือเอกสารประกอบอ่ืนๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อขอรับช าระเงิน ณ สถานท่ีและก าหนดเวลาตามที่บริษัทฯก าหนด  โดย
การช าระค่าสินค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่ทางราชการก าหนด และภาระผูกพันอ่ืนๆ ตามสัญญา เช่นเงิน
ค้ าประกันผลงาน เงินมดัจ า โดยจดัท าเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายให้กับคูค่้า/คู่ธุรกิจ หรือโอนเข้าบัญช ีแล้วแตจ่ะมีการตกลง
กัน 

7. คู่ค้า/คู่ธุรกจิสามารถขอแก้ไข ข้อมูลคู่ค้า/คู่ธุรกิจในระบบ โดยตดิตอ่กับหน่วยงานที่ด าเนินการจดัซื้อ จัดหา พร้อมส่ง
เอกสารประการแก้ไขท่ีได้รับการรบัรองโดยผู้มีอ านาจของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 

ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
1. มีการแข่งขันทางค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
2. ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สจุริตผิดกฎหมาย 
3. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไมเ่ปน็ธรรม 

ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสนิทรัพย์ทางปัญญา และการไม่ละเมิดสนิทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธิ ์
1. พนักงานต้องปฏิบัติตนให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า และข้อมลูกรรมสิทธ์ิอื่นๆ  
2. พนักงานท่ีน าผลงานหรือข้อมลูอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดร้บัมาหรือท่ีจะน ามาใช้ภายในบริษทัจะต้อง

ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไมล่ะเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
3. พนักงานท่ีใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟแวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่

บริษัทฯมีจัดใหเ้ท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปญัญา 
4. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพยส์ินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานตา่ง ๆ คืนให้บริษัทไม่ว่า

จะเป็นข้อมลูที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 
5. ผลงานท่ีเป็นทรัพยส์ินทางปัญญาอันเกิดจากโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้ด าเนินการถือเป็นผลงานและ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ถึงแม้นสินทรัพย์นั้นๆ ยังไม่ขึ้นทะเบียน หรือจดทะเบียนด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 
ห้ามพนักงานน าไปท าซ้ า หรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรอืผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก
บริษัท 

ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม 
1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และมีแนวทางปฏิบตัิบนพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดเีพื่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
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2. การต่อต้านการทุจรติ มุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญารับจา้งตระหนกัถึงการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานกระท าท่ีสุจริตและไมผ่ิดจรรยาบรรณที่ตั้งไว้ 

3. เคารพสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า   สรา้งองค์ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจติส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบตัิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

4. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมธรรมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวสัดิการแรงงาน หลักจริยธรรม สร้างความ
ยุติธรรมและ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสขุ   และจะส่งเสรมิโอกาส ความกา้วหน้าในการ
ท างานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน 

5. รับผิดชอบต่อผู้บรโิภคโดยผลติสินค้า บริการที่มีคณุภาพ และมีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างความ
ไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าท้ังก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมลูที่ตรงความจรงิและเพียงพอ
รวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของ
สินค้าและบริการโดยให้ความส าคญักับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม  

6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสรมิสนับสนุนใหม้ีการจดัการสิ่งแวดล้อมท่ีไดผ้ลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสดุ   รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน 

7. พัฒนาชุมชนและสังคม โดยส่งเสรมิและให้ความร่วมมือท้ังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคยีงเพื่อร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมโดยจดุมุ่งหมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนสังคมน่าอยู่ โดยมีการส่งเสรมิและให้การสนับสนุนท้ังด้าน
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนตลอดจนการจ้างงานและพัฒนาทักษะชาวชุมชมเพื่อขจัดและ
ป้องกันภัยคุกคามที่มผีลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน 

8. พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมโดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมสี่วนช่วยสร้างมลูค่าและคณุค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในเชิงบวก เพื่อจะ
ท าให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

 
การทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ให้ความส าคัญกับคุณค่าทรัพยากรบุคคล  โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และแรงงานขององค์การสหประชาชาติ  (United 
Nations) ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับ
ตลอดจนข้อจ ากัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศ
ที่กลุ่มบริษัท เข้าด าเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม
การท างานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล 
ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงาน ทุกคนโดย
เสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สี
ผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการ
คุกคามหรือข่มขู่ หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
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บริษัท เคารพและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัท  สงวนสิทธ์ที่จะ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยจะ
ปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
1.    ไม่ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัยในการท างาน หรือสถานที่ท างาน และในกรณีพบเห็น 

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลจัดการให้
ด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

2.  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหา 
ต าแหน่งหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต  

3.  ไม่กระท าหรือชักจูงผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์  
ของบริษัท 

4.   ต้องดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนให้ได้รับการอบรมตามเหมาะสม 
รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษตามที่ก าหนดไว้ 

5.    ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบภายใน  โดยให้ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึง ไม่
ปกปิด บิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร  หรือแทรกแซงในขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ 

6.  รับฟังค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นและเป็นค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาท่ีสูงกว่า ซึ่งต้องเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

7.    ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น ตามที่ตนเห็นสมควร 
8.    ไม่เรียกร้องเรี่ยไรต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลสาธารณะโดยต้องไม่มากเกิน

จ าเป็นและขัดขวางสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้ผู้อื่น 
9.   แต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับหน้าท่ีการงานและภาพลักษณ์ของบริษัท  รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี 
10. ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท 

ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  และการไม่ข่มขู่คกุคาม 
1.   ไม่น าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือ 

วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นั้น หรือภาพลักษณ์โดยรวมบริษัท เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 

2.  ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน  หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่อง ถิ่น
ก าเนิด เช้ือชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ  อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล 
ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

3.    ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง หรือสร้างความอับอายขายหน้า  หรือ 
สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่บั่นทอนก าลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือ
รบกวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลมุถึงการลวนลาม  อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกิน
ทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจา  หรือ ร่างกายก็ตาม รวมทั้งการกระท าอื่นใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นตามกฎหมาย 

 

ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์  
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(ค าจ ากัดความให้เป็นไปตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน)  
1.    ไม่ครอบครอง ใช้ ให้หรือรับ ซื้อหรือขาย ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน หรือในพื้นที่

ปฏิบัติงาน เว้นแต่มีความจ าเป็น ต้องมีใบรับรองแพทย์ท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจ าเป็นต้องใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว และ
ในกรณีปฏิบัติงาน ที่มีสภาพอันตรายจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้บังคับบัญชาด้วย 

2.    ให้ความร่วมมือในการสุ่มตรวจการใช้ยาเสพตดิ  สารเสพติด และแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบตัิงาน หรือในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบ และพึงปฏิบัตติ่อผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทตามแนวทางจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อทราบใน 

เหตุผล หลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันตอ่ยุคสมัย หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถึงผลกระทบ หรือความเสียหายจากการไม่
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่องาน รวมถึงส่งผล
กระทบต่อบริษัทฯ  

3. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการจดัการและการบรหิารงาน
รวมถึงหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าท่ี และใช้ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ช่วยในการด าเนินงานตลอดจนพัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในกิจการงานของบริษัท 

4. ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบยีดบังทรัพยส์ินซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้า
ของบริษัท รวมถึงไม่เข้าร่วมหรือรบัต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการขดัผลประโยชน์ของบริษัท 

5. พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่เป็นความลับอย่างเดด็ขาด 
6. พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ หรือกระท าการที่ไมสุ่จรติ หรือส่อ

ไปในทางทุจริตคอรัปช่ัน ทั้งกับบรษิัท ผู้ถอืหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท 
7. มีส่วนร่วม สร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี พึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมสรา้งสรรค์ ไม่ใช้อคต ิหรือความ

คิดเห็นส่วนตัว ท าให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงกระท าการอันกระทบต่อช่ือเสียงอันดีของบริษัท 
8. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของ

บริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สญูหาย และใช้ทรัพย์สินอย่าง
มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และไม่น า
ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผู้อื่น  

9. ตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งงาน โดย
กระท าดังนี ้
o เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า 

คู่สัญญา นายหน้า หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนการท างานในหน้าท่ีของตน 
o เรียก ร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่ค้า คู่สญัญา โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้า คู่ค้า คู่สญัญาไดร้ับ

ผลประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเปน็การผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 
10. ไม่น าข้อมลูภายในเกีย่วกับการลงทุนอันยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถึงควรดูแลปฏิบตัิตาม

นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครดั 
11. กรณีที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในหรือผลประกอบการบริษัท ไมท่ าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทัในระหว่าง

ระยะเวลาหา้มซื้อขาย 

กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน 
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1. ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 
2. ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถของพนักงานเพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก าหนดทิศทางการท างาน และแก้ไขปญัหาของบริษัท 
4. ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพยส์ินของพนักงาน 
5. การให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระท าดว้ยความสุจริต 
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวสัดภิาพของพนักงาน 
7. หลีกเลี่ยงการบริหารและจดัการทีไ่ม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการ

งานของพนักงาน 
8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิและหน้าทีส่ว่นบุคคล 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ   
พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ

จะสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดตี่อพนักงาน ให้พนักงานท างานด้วยความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีความปรารถนา
ที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเปน็อยู่ที่ดีและมีความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน บริษัทฯ ก าหนดด้านทรัพยากรบคุคลไว้ดังน้ี 

o การสรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมเข้าร่วมงานกับบริษัท 
o การท างานเป็นทีม จะด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว ในการอยู่ร่วมกัน การสร้างขวัญก าลังใจท่ีดีในหมู่

พนักงานทุกระดับ 
o พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะการปฏิบัติงาน และการจัดการ เพื่อให้เกิดความมัน่คง และความ

เจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม 
o ส่งเสริมและรักษาพนกังานที่ดี  ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้ยาวนานท่ีสุด 
o ส่งเสริมและสนับสนนุให้พนักงานมีความมัน่คงและเจริญก้าวหนา้ในสายงานอาชีพโดยการเลื่อนขัน้ เลื่อน

ต าแหน่งงาน บริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัติงานแทนในต าแหน่งที่ว่างลง  
o พัฒนาจิตส านึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กติกาทางสังคมของพนักงาน 
o ผลตอบแทนสอดคล้องกับผลการด าเนินธุรกิจ พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับ

พนักงานตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงานประสบการณ์ คณุสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม 

o กระบวนการบริหารงานบุคคล ในแต่ละด้านตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มี
หน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปช่ัน 
ตามแนวนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ 

o ด้านก าลังพล  บริษัทฯ จะใช้พนักงานจ านวนน้อยเท่าท่ีจ าเป็นโดยมุ่งเน้นท่ีจะรับคนท่ีมีคณุภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงาน
และจัดคนเข้าท างานให้เหมาะสมกับลักษณะงานก าหนดแผนโอนยา้ยงานในแต่ละวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอเพื่อโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถและความเจรญิก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน 

o ด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นล าดับแรกหากไม่มหีรือไม่
เพียงพอจึงจะสรรหาจากภายนอกโดยใช้ระบบการสรรหาและคัดเลอืกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้ได้พนักงานท่ีเป็นทั้ง"
คนเก่ง"และ"คนดี"เข้ามาร่วมปฏิบตัิงาน มีการก าหนดคุณสมบตัิเบือ้งต้นในคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยให้
บุคลากรได้ประเมินตนเองโดย บริษัทฯ ต้องการบุคลากร ที่มีคุณสมบัติ เบ้ืองต้น ดังนี ้

คิดดี   หมายถึง   คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กร 
พูดดี   หมายถึง  พูดสิ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์และความสามคัคีต่อส่วนรวมและองค์กร 
ท าดี  หมายถึง ท าให้เกิดสิ่งเป็นคณุประโยชน์ต่อสว่นรวมและองค์กร 

 ทัศนคติดี หมายถึง  ความรูส้ึกนึกคิดที่เป็นคณุและเป็นมิตร ไม่เบียดเบียน, ไม่อิจฉา, ไม่อคต ิ
  
 ซ่ือสัตย์ดี หมายถึง มีความซื่อสตัย์จริงใจ, ไม่อยากไดข้องที่ไม่ใช่ของตน, ไม่คิดคดโกง, มีความ 
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 พอเพียง 
 รับผิดชอบดี หมายถึง  รู้หน้าท่ี, รู้รับผิดชอบให้ดดี้วยตนเองและน าไปด าเนินปฏบิัติได้ส าเรจ็บรรลุผลต่อ 

ส่วนรวมและองค์กร 
สื่อสารดี หมายถึง  มีการพูด , คุย , แนะน า , แลกเปลี่ยนความคดิเห็น ข้อช้ีแนะที่ดีในระหว่างบุคคล 

และหน้าท่ีการงาน เพื่อให้งานขององค์กรบรรลเุป้าหมายที่ดีที่สดุ 
 

o ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน บริษัทฯ  บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ให้
เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลรวมทั้งสามารถแข่งขันในระดับผู้น า
ของบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้พนักงานควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ าเสมอ
และตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง  บริษัทฯตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
แรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร   จึงก าหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเปน็
ธรรม ทั้งภายในซึ่งค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลและความเป็นธรรมภายนอกซึ่ง
ดูแลค่าจ้างของพนักงานให้เปรียบเทียบได้กับบริษัทช้ันน าในธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจท่ัวๆไปของ
ประเทศอัตราค่าแรงในตลาดแรงงานและระดับต าแหน่งงานต่างๆภายในบริษัทนอกจากนั้นบริษัทยังจะสมทบเงินช่วยเหลือเข้า
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานซึ่งท าให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย 

 

โดยระหว่างปี 2558-2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนกังาน ดังนี้ 
 

 
 

เพื่อให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านการทุจรติซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางไว้ โดยก าหนดความ
คุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รปัช่ัน  หรือด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิตามแนวนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริต การคอรร์ัปชั่น ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ไดร้ับผลกระทบหรือสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ ซึ่งหากมีการด าเนินการ หรือปฏเิสธการ
คอร์รัปช่ัน จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียดังกล่าว ผูบ้ริหาร หรือพนักงานจะไดร้ับการปกป้องไม่ให้มกีารด าเนินการลงโทษ หรือลด
ต าแหน่งหน้าที่การงานจากการยึดถือตามแนวปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติโดยเคร่งครัด 

 
o ด้านการจัดสวัสดิการและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงาน บริษัทฯมีการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับ

พนักงานโดยค านึงถึงความสามารถและผลประกอบการของบริษัทและพิจารณาร่วมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล และมีการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วน
ใหญ่โดยค านึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแลปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
เศรษฐกิจและความจ าเป็นของธุรกิจโดยจะจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตลอดจนเหมาะสมกับประโยชน์
และความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่รวมถึงครอบครัวเช่น  กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ , 
การตรวจสุขภาพประจ าปโีดยค านงึถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีการ
จัด X - ray ปอด , และสวสัดิการอื่นๆ  เช่น ประกันชีวิตและอุบัตเิหตุ , เครื่องแบบในการท างาน , รถรับ-ส่ง และรถยนต์ประจ า
ต าแหน่ง (ส าหรับผู้ปฏบิัติหน้าที่ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง, บ้านพักพนักงาน , เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ , 
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสยีชีวิต , เบีย้ขยัน , ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย, ค่าตรวจรักษาพยาบาล, โบนัสประจ าปี(ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  ซึ่งรายละเอยีดสามารถดูได้จากคู่มือพนกังาน 

o ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทฯมีนโยบายว่าพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องทั้งเรื่องงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของพนักงานรวมทั้งสร้างจิตส านึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคนจากบุคลากรภายในท่ีเพียบพร้อมด้วย

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
จ านวนพนักงาน สรุป ณ 31 ธค (ไมร่วมต าแหน่งผู้บริหาร) 206 210 233                     
เงินเดือน 51,257,761             51,899,128           52,768,408
โบนัส 1,508,370              -                      -                      
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 379,514                 349,882               302,205               
รวมค่าตอบแทนพนักงาน 53,145,645             52,249,010           53,070,846           
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ความรู้และประสบการณ์และจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงโดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสม
อยู่เสมอท้ังนี้การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาพนักงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกัน  

o ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ บริษัทฯจะดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะความสามารถและระดับศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล 

o ด้านแรงงานสัมพันธ์บรรยากาศและสภาพการท างาน บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ท่ีจะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
บริษัทและพนักงานโดยจัดใหม้ีคณะกรรมการสวสัดิการโรงงานท่ีตวัแทนของพนักงานทุกฝ่ายงาน  ร่วมบริหารจัดการสวัสดิการที่
จ าเป็นรวมทั้งเพื่อร่วมหารือและแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสภาพการท างานของพนักงานให้
เหมาะสมโดยพนักงานไม่ต้องเรยีกร้อง และปฏิบัตติ่อพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุก
ระดับผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พ่ึงและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน 
 

นโยบายต่อต้านทุจริต และการแจ้งเบาแสะและรับเร่ืองร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย และก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริต ให้มีความต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้าคู่ สัญญา ลูกจ้าง
ตระหนักถึงการทุจริตการคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ัน  ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการใน
การเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ัน และมีการด าเนินการในภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) 
และในฐานะที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT Network) บริษัทฯ ได้ให้นิยาม
ขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอรัปช่ัน ไว้ดังน้ี  

  การทุจริต การคอรัปช่ัน ได้แก่  การกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถงึ การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบตัิหน้าที่ และ/หรือ ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบยีบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รบั เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอ่ืนรวมถึง
ประโยชน์อ่ืนใด การใหเ้งินสดหรอืสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือบุคคล ทีท่ าธุรกิจกับบริษัทฯ และการ
คอร์รัปช่ันระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง 

การช่วยเหลือทางการเมือง ได้แก่ การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรอืรูปแบบอ่ืนเพื่อสนับสนุนกจิกรรมทางการเมือง เช่น 
การให้กู้เงิน การสนับสนุนบคุลากร การใหส้ิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้า
ชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบรจิาคเงินแก่องค์กรที่มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ไวด้ังนี ้

1. บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกใน
การ ต่อต้านทุจรติ คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การใหห้รือรับสินบน ในทุกรูปแบบ 
และทุกประเทศท่ีกลุม่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน 

2. สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคณุธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ 

3. จัดระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีการตรวจสอบ และการใช้ดลุอ านาจอย่าง
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกีย่วข้องกับการทุจริต การคอร์รปัช่ันต่าง ๆ 

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น ส าหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัต ิ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในทางที่ชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบตอ่ต าแหน่งหน้าท่ีของตน หรือ
จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินท่ีถูกต้องและโปร่งใส 
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผูม้ีส่วนเกีย่วข้องสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจ

ได้ว่าจะไดร้ับความคุ้มครอง และตอ้งมีการแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ท่ีมีหน้าทีต่รวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
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8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปช่ัน จึงก าหนดแนวทาง
ส าหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

8.1  การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)   หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือรูปแบบ
อื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริม
หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรค
การเมือง เป็นต้น ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างควา มเป็น
พนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง  บริษัทฯ 
มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมืออาชีพท่ีสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  
บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อ
เป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ 

8.2  การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants)  อาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือ
เส้นทางส าหรับการคอรัปช่ัน และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล ส าหรับกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้ 

การบริจาคเพื่อการกุศล  บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมีส่วน
ที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถด าเนินการบริจาค ผ่านมูลนิธิ 
สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวาอาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและกรมสรรพากรได้ขึ้น
ทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ มีการจัดเป็นประจ าทุกปี รวมถึง
ร่วมท าบุญและบริจาคส าหรับวัดวา อาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจ าปี หรือได้รับการบอกบุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสีย
ตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล ประจ าปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน ส าหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อผู้บริหารที่มีอ านาจเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัทฯ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้า หรือเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และมี
การประกาศรายช่ือของบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า 
เป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อื่นใด  ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทาน
เพื่อการควบคุม  

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการ
บริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระท าได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจาก
เป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเช่ือมโยงไปเกี่ยวกับการติด
สินบน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้
ดังต่อไปนี ้

8.3.1 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมตามโครงการของบริษัท (Corporate Social Responsibility : CSR) 
ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานใบเสร็จ หรือ รายละเอียดประกอบการช้ีแจงโครงการ หรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ช่ือ Logo หรือ
ในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ช่ือของบริษัท ในการสอบทานเพื่อการควบคุม 

8.3.2 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตัว
เงิน เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น 
การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

8.3.3 ในการเป็นผู้ ให้เ งินสนับสนุน จะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุ ช่ือผู้รับเงินสนับสนุนและ
วัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับ
อ านาจอนุมัติของบริษัท 

8.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรบั และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ 
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บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมติรทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จ
อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรปู
ค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

8.4.1 การด าเนินการที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขาย หรือเงื่อนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการ
เป็นที่ปรึกษา ในกรณมีีการเดินทางเพื่อให้ค าปรึกษา รวมถึงการเดนิทางไปเยี่ยมชมกจิการของคู่ค้า และ/หรือลูกค้า โดยไดร้ับเงิน
สนับสนุนเป็นค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส จากคู่ค้า หรือให้ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรอง
ต้อนรับคู่ค้า หรือลูกคา้ หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มาเยี่ยมชมกจิการ หรือไปเยีย่มชมกิจการ หรือเป็นของขวัญที่บริษัทฯ จัดไว้
ส าหรับการมอบให้ตามโอกาส หรอืเทศกาล ประจ าปี เป็นต้น 

8.4.2 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
8.4.3 เป็นไปตามนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน 
8.4.4 ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรก านลั) 
8.4.5 เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญตามเทศกาล หรือของที่ระลึกของช ารวยของบริษัทฯ 

หรือท่ีคู่ค้ามีการจัดท าให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกต ิ
8.4.6 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัท

อยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจดัซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไมร่ับของขวัญ หรือค่าบรกิารต้อนรับจากบริษัทฯ ที่เข้า
ร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างน้ัน ๆ   

8.4.7 เป็นการให้อย่างเปดิเผย ไม่ปกปดิ และไม่เป็นการขดัต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ันนี้ ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตั้งแต่การสรร

หาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน 
โดยก าหนดให้ผู้บังคับบญัชาทุกระดับ มีหน้าทีส่ื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ น้ี 

10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรยีน 
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อรอ้งเรียน (Whistleblower 
Policy) 

11. ผู้ที่กระท าการทุจริต คอรร์ัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผดิ
กฎหมายด้วย 

12. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของ
กฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปช่ัน 
ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดให้มกีารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมีการประเมินตนเองเกี่ยวกบั 
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ัปชั่นเปน็ประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับและควบคุมดูแลเพื่อใหม้ีการด าเนินการตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้  

14. คณะกรรมการก าหนดให้บคุลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่น ามาตรการต่อต้านการ
ทุจริต การคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติ และให้บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคูค่้าทางธุรกิจ ด าเนินนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบริษัทร่วม, บริษัทฯ ย่อย  ถ้ามีขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนว
ทางการปฏิบัติตามโยบายนี ้

 
ความรับผิดชอบและการติดตาม  
o คณะกรรมการบริษัทมหีน้าท่ีปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมอบหมายให้น ามาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัต ิ
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o คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหก้รรมการผู้จดัการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผูจ้ัดการ มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจดัการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. , คณะกรรมการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อม , คณะกรรมการอนรุักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคณุภาพและการปฏิบัติงาน และกรรมการ
จัดการ  โดยมอบหมายหน้าท่ีใหช่้วยกันพิจารณางานด้านต่าง ๆ  โดยกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน
รวมถึงกรรมการในแตล่ะคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการตดิตามและก ากับดูแล เพื่อให้มีการด าเนินการและปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  

o คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอสิระ ซึ่งท าหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในกรณผีู้
ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการประสานงานแทน 

o คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผูท้ าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเปน็หน่วยงานภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าท่ีในการประสานงานแทน 

o ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 
 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีนการกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมทีส่่อถึง

การทุจริตหรือการประพฤตมิิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผูม้ีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง 
รวมถึงระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
1. การกระท าผิดกฎหมาย ทุจริตคอรัปชั่น ผิดระเบียบบริษัทฯ หรือกระท าผดิจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน 
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอ่งความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึ้น 
3. เรื่องที่มีผลต่อประโยชน์ หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ  
4. เรื่องที่อาจสร้างความเสยีหายต่อฐานะการเงิน และทรัพย์สินของบรษิัท 
5. พบข้อสงสัย/ข้อบกพร่องในการท าหน้าท่ีของพนักงาน/หรือพบกิจกรรมทีไ่ม่โปรงใสต่อผู้ถือหุ้น 
 

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ : 
ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หลม่สักสายใหม ่
ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220 
หมายเลขโทรศัพท์  :   036-436 178 
Email  Address :    ac.internal@goldenlime.co.thหรือ 
 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช  
ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
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หมายเลขโทรศัพท์ 0 2017 7461-3  
Email  Address :    glmis@goldenlime.co.th 
หมายเหตุ : ที่ท าการส านักงานใหญ่ ได้เปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่ข้างต้นเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
 
หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้าเว็บไซด์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูลบริษัทฯ จากนั้นเลือกช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของบริษัทท่ี www.goldenlime.co.th หน้าสอบถามข้อมูลบริษัท และช่องทางการร้องเรียน  
กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
1. จัดท าฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด ก าหนดบทลงโทษส าหรับเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 
2. การเข้าระบบฐานข้อมลูดังกล่าว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระท าไดโ้ดยผู้บรหิารระดับสูงเท่านั้น 
3. คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บรหิารหรอืพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน  หรือด าเนินการ

ตามแนวทางปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ การคอรร์ัปชัน่ ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งอาจท าให้บริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
รวมถึงการปกป้องไม่ใหม้ีการด าเนนิการลงโทษ หรือลดต าแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนวปฏิบัตโิดยเคร่งครัด  

4. ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร 
เพื่อคุ้มครองผูร้้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมลูในการสบืสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่
ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล 

การสอบถาม 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดีและการต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่น สามารถสอบถามได้ที่

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โทร. 0 2017 7461-3 หรือ Email : glmis@goldenlime.co.th 
 

บทลงโทษ 
1. การกระท าซึ่งผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระท าท่ีเปน็ความผิดร้ายแรง จะพิจารณาโทษให้ออกจาก

งาน หากเป็นการกระท าผิดตามกฎหมายให้ด าเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผดิไม่ร้ายแรงให้มีการก าหนดการ
ลงโทษ การตัดคะแนน การใหพ้ักงานโดยไมไ่ดร้ับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตัดคะแนนส าหรับการประเมินผลงาน และ
พิจารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรืองดเว้นการปรบัอัตรารายได้ เป็นต้น 

2. การกระท าอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อตกัเตือน รวมถึงพิจารณาในการตดัคะแนนส าหรับ
การประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได ้

3. การกระท าอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัทฯ ให้ท าหนังสือตักเตอืนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และให้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนส าหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการ
ปรับอัตรารายได ้

4. หากผู้กระท าผิดเป็นผู้บริหารระดบัสูง หรือกรรมการบริษัท ให้น าเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยใหม้ีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏบิัติในการป้องกันการมสี่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปช่ัน ดังนี้   
1)  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต  
2)  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคมุดูแลเพื่อป้องกันและตดิตามความ เสีย่งจากการทุจริต  
3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแนวทางปฏบิัติในการป้องกันการมสี่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2558 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกจิของ บริษัทฯ สรุปดังนี้ 
 

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทฯ จัดให้มรีะบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธรุกิจของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและคอรร์ัปช่ัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสีย่งสูงจากการทุจรติและคอรร์ัปชั่นท่ีอาจเกิด ขึ้นจากการด าเนิน
ธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงท้ังโอกาสเกดิและผลกระทบ ก าหนดมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเหมาะสมกับความ
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เสี่ยงท่ี ประเมินได้ วิธีวัดความส าเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝา้ติดตามประเมินผลการปฏิบัตติาม
แผนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดขึ้น  
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกีย่วกับการก ากับดูแลและควบคุมดแูลเพื่อป้องกันและ ตดิตามความเสี่ยงจากการทุจริต

และคอรร์ัปชั่น สรุปได้ ดังนี ้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมระบบงาน

ส าคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญา ระบบการจัดท าและควบคุมงบประมาณ ระบบ
การบันทึกบัญชี การจ่ายช าระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและตดิตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรร์ัปชั่น รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผดิกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมสี่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปัช่ันหรือข้อ สงสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบ
การควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลูหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้ง
มีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษทัฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้
เบาะแสหรือผูร้้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการด าเนินการใหร้ับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการตดิตามการปฏบิัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และ
รายงานให้ผู้มีอ านาจทราบตามล าดับ 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการธุรกิจบนพ้ืนฐานความรับผดิชอบต่อสังคมและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทั้งลูกค้าคู่ค้า

ชุมชนสิ่งแวดล้อม  มีนโยบายให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานดา้น CSR  การแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคม   จึงก าหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อเปน็แนวทางการด าเนินงานส าหรับผูบ้ริหารและพนักงาน   ซึ่งมีองค์ประกอบส าคญัที่จะต้องยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ประการดังนี้ 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ  ประกอบกิจการและปฎิบัติต่อกิจการอื่นด้วยความเป็นธรรมมจีริยธรรม และสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

กิจการที่รวมถึงบุคคลแตล่ะบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้แก่ผู้ถือหุ้นคูค่้าคู่สญัญารบัจ้างลูกค้าคู่แข่ง และ
ส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกีย่วข้องมีการปฏิบัตติ่อกิจการอื่นๆอย่างเปน็ธรรมด้วยเช่นกัน 

2.  การต่อต้านการทจุริต 
บริษัทฯ ด าเนินการปฏิบัติเพือ่ป้องกันอย่างแข็งขันตลอดจนรักษาและปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดย

ต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการ
ต่อต้านการทุจริต  ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริต 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ จะส่งเสรมิให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัตติามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการ

ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า   สร้างองค์ความรูด้้าน
สิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจติส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัตติามหลักสิทธิมนุษยชน 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
   บริษัทฯ  ยึดถือในการปฏบิัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎหมาย  หลักจริยธรรม  สร้างความยุติธรรมและ 

เคารพในสิทธิส่วนบคุคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข   และจะส่งเสริมโอกาส ความก้าวหน้าในการท างานพร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน  ดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
     บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ  และบรหิารจดัการอย่างมปีระสิทธิภาพ  สร้างความไว้วางใจ ความสมัพันธ์กับลูกค้า

ทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจดัเก็บและการให้ข้อมลูที่ตรงความจริงแลเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคา้และบริการท าการวจิัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการและ
กิจกรรมที่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
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6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
        บริษัทฯ  ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อ

ประโยชนส์ูงสุด   รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนกังานและชุมชน 
 

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 
บริษัท มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ

ก าหนดให้มีระบบการจัดการในระบบสากล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความส าคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย
มาตรฐาน และข้อก าหนดทางด้านความปลอดภัย มั่นคงและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในการด าเนินธุรกิจโดย
เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
พนักงานทุกคน คือ หัวใจของโครงการและเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัทฯ จะท าทุกวิถีทางเพื่อให้มีความปลอดภัยใน

การท างานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้น าการโม่บด ย่อยหินและการ
ผลิตปูนขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบาย
เพื่อให้ทุกฝ่ายด าเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฎิบัติ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 

2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3. บริษัทก าหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในทุก
โครงการ 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 

5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การด าเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย 
6. บริษัทจัดให้มี การติดตามละประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย  และอาชีวอนามัย เพื่อ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

 
นโยบายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึง

ความส าคัญของการจัดการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆ ของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุก
ระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องค านึงถึงความส าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี ้

1.  ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่าง   เคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือ
ประสานกับองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม 

2.  มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจากการ
ด าเนินงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

3.  ก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม    อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ 

4.  มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนใช้ซ้ า และแปร
สภาพกลับมาใช้ใหม่ 
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5.  ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อก าหนดที่
ระบุไว้ 

6.  ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานที่เหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัด
กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

7.  สนับสนุนให้มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
8.  มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 
 

นโยบายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 
บริษัทฯ มีอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 โดยน าระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในองค์กร ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลใน
การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบาย เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยถือเป็นหน้าที่หน่ึงในการปฏิบัติงาน   ดังนี ้  

1. บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานขององค์กร และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติดังกล่าว 

2. บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน  อย่างเหมาะสมกับลักษณะ และปริมาณพลังงานท่ี
ใช้ของแต่ละหน่วยงาน  

3. บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน 

4. บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท่ีดี 

โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท างาน การฝึกอบรม และ
การมีส่วนร่วม เพื่อสามารถด าเนินการด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบยีน ฉบับปี 2555) 
“คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ” 

บริษัทให้ความส าคัญกับข้อมลูข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย ์ ส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และมีนโยบายเปดิเผยขอ้มูลที่ส าคญัของบริษัทอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และโปร่งใส ดังนี้ 

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจทานจากผูส้อบบัญชีว่าถกูต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพรต่่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง  

3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจ านวนครั้งท่ีกรรมการแตล่ะ
คนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บรหิารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าป ี
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4. มีการจัดท าค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งข้ึน 

5. เปิดเผยผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีไม่ใช่การเงินเช่น ความคืบหน้า พัฒนาการที่ส าคญั 
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร เป็นต้น 

6. เปิดเผยการเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีถือ ณ ต้นปี และที่มีการซื้อขาย
ระหว่างปีไว้ในรายงานประจ าปี ในส่วนโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

7. การเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่นๆ ที่ผูส้อบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจ าปี และหนังสือเชิญประชุม 
8. การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงค่าตอบแทนท้ังรูปแบบหรือ

ลักษณะของค่าตอบแทนของกรรมการแตล่ะท่าน ในส่วนรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
9. ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูบริษัทฯ ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท ไดแ้ก่ 

- แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป ีและสามารถใหด้าวน์โหลดได้ 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 
- รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
- งบการเงินและรายงานที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
- โครงสร้างการถือหุ้น 
- หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 
- กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย วาระการด ารงต าแหน่ง 
- นโยบายก ากับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
- ข้อมูลส าหรับตดิต่อหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมลูติดต่อนักลงทุนสัมพนัธ์ 

 
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์น้ัน 
บริษัทได้มีการมอบหมายให้นายปญัชฤทธ์ิ 
มนต์เสรีนสุรณ์ ผู้จัดการฝา่ยการตลาดท า
หน้าท่ีเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีอ านาจใน
การรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ และท า
หน้าท่ีติดต่อและเป็นผู้ให้ข้อมลูกับผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และมีการฝึกทักษะและพัฒนาโดย
การเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
แลกเปลีย่นประสบการณส์ าหรับงานด้าน
มวลชนสัมพันธ์โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตาม
โปรแกรมการพัฒนาทักษะงานด้านงาน
มวลชนสัมพันธ์ท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจัดให้มีการอบรมขึ้น  โดยนายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ จะพ้นจากต าแหน่ง
เนื่องจากการลาออกมผีลในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และมีนายสมชาย จตุรานนท์ ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจสิติกส์ 
ซึ่งเริ่มงานเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบงานและท าหน้าที่นัก
ลงทุนสัมพันธ์ (IR)  

บริษัทฯ ไดร้วบรวมข้อมลูส าคัญส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ถือหุน้ นัก
ลงทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องโดยเปดิเผยไวผ้่านหนา้เว็บไซด์ของบริษัทท่ี 
www.goldenlime.co.th  ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์  
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โดยบริษัทมีการจัดให้มีการพบปะส าหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ 
โดยกรรมการผู้จัดการ และนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตาม 

หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล  และมีการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลที่มีนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้สอบถามผ่าน
ช่องทาง Website ของบริษัทฯ Email หรือทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ และมีการรับนัดหมายเพื่อร่วมประชุมกับนักวิเคราะห์ 
หรือนักลงทุนท่ีสนใจที่นัดหมายเข้าพบและให้ข้อมูลตามกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ขอนัดหมายเป็นครั้งคราว 
 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หลักการ  (อ้างอิงจากเอกสาร หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบยีน ฉบับปี 2555) 
“คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกจิการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความ

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการ” 
 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้ 
 

โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรหิาร อื่นๆ 

 

   
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง     
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ถ่ินพ านัก สัญชาติ 
ประสบการณ์
ความรู้ความ
เช่ียวชาญ 

1. นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย 
แวน เดน บอสซ ์ เป็น    เป็น       เป็น   ไม่มี  เป็น

 

เบลเยียม เบลเยียม บรหิารธุรกจิ 

2. นายเกียรติกุล  มนต์เสรี
นุสรณ ์   เป็น   เป็น     เป็น   

 
 มี   

 

ไทย ไทย 

อุตสาหกรรมปูน
ขาวและแคลเซียม

คาร์บอเนต แร่
และเคม ี

3. นางสาวนิชิต้า ชาห ์   เป็น   เป็น       เป็น   ไม่มี     ไทย ไทย บรหิารธุรกจิ  

4. นายกริสนัน สูบรามา
เนียน อายลู่   เป็น   เป็น       เป็น   ไม่มี  เป็น

 

ไทย อินเดีย บรหิารธุรกจิ  

5. นายกีซา เอมิล เพอราค ี   เป็น   เป็น       เป็น เป็น ไม่มี    

 

ไทย ฮังการ ี

การจัดการธุรกจิ
อุตสาหกรรมปูน

ขาว 

6. นางสาวคริสเทล เวอ
เลเยน   เป็น               ไม่มี    

 

เบลเยียม เบลเยียม 
นิติกรและที่

ปรึกษากฎหมาย 

7. นายศรีภพ สารสาส 
    เป็น  เป็น         ไม่มี    

 

ไทย ไทย 

บรหิารจัดการด้าน
การเงินและการ
ธนาคารและการ

ตรวจสอบ 

8. นายประพัฒน์ วนาพิทกัษ์     เป็น    เป็น       ไม่มี    

 

ไทย ไทย 

บรหิารธุรกจิและ
อุตสาหกรรม

โรงงาน 

9. นางลัดดา ฉัตรฉลวย     เป็น    เป็น        มี   

 

ไทย ไทย 

ที่ปรกึษาธุรกิจ
,ภาษี และด้าน

การเงิน 

 
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการด าเนินการตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ตามรายละเอียดที่
แสดงไว้ในส่วนเนื้อหาโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซ่ึงมีรายงานโดยสังเขป ดังนี้  
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