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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

บทน า 

1. วัตถุประสงค์การจัดนโยบายการก ากับกิจการที่ดี 
 

บริษัท สุธากัญจน์  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตรายแรกที่
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 บริษัทมีเป้าหมายต าเนินธุรกิจท่ี
ต้องการเติบโตสุงสุด อย่างมั่นคง และยั่งยืน องค์ประกอบส าคัญเพื่อรองรับกับเป้าหมายดังกล่าวของกิจการ บริษัทฯ ต้องมีความ
แข็งแกร่งเพียงพอ และมีความพร้อมเพื่อรองรับกับแนวโน้มและทิศทางที่ต้องการการเติบโต    

 

คณะกรรมการมุ่งมั่นที่จะก าหนด ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายขององค์กรเพื่อ
เป็นทิศทางที่สามารถสร้างกระบวนการท างานและการจัดการให้มีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการบรรลุ อันเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่
ความยั่งยืน  ซึ่งหลักส าคัญที่ทุกคนควรตระหนัก และยึดถือไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ การด าเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล และเป็นไปตามหลักก ากับกิจการที่ดี โดยมุ่งพัฒนาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 

 

บริษัทฯ มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสม่ าเสมอ 
โดยมีการเผยแพรผ่่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ ให้ผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงและรับทราบ เพื่อด าเนินการภายใต้หลักการและ
แนวทางแห่งบรรษัทภิบาลนี้  โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษทั,  ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผูม้ีส่วนได้เสยีได้มแีนวทางเดียวกัน    โดย
เชื่อว่าหากทุกคนมีพ้ืนฐานความรู ้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ และหลักปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงมีจิตส านึกท่ีดีก ากับการกระท าให้
ถูกต้องโดยยึดประโยชน์สุขร่วมกัน ทั้งองค์กร, ธุรกิจ สังคม และส่วนรวม ย่อมเกิดการขับเคลื่อนไปทิศทางที่เติบโตสูงสุด อย่างมั่นคง 
และยั่งยืน ได้ในท่ีสุด 

 

 ส าหรับ นโยบายการก ากับกิจการที่ดี ฉบับน้ี บริษัทฯ ได้ท าการปรบัปรุงให้มีเนื้อหานโยบายและแนวทางการก ากับดูแล
กิจการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งออกใหม่ในปี 2560 โดยส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงคณะท างาน ไดร้่วมจัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่เป็นแนวทางส าหรับบริษัทจดทะเบียนแทน
ฉบับเดิมในปี 2555 โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขโดยมีการจดัเรยีงล าดับหมวดหมู่ของเนื้อหาใหม่ และปรับปรุงเนื้อหาให้มีกระชับ 
ความชัดเจน และเพิ่มเติม ใหเ้ป็นไปตามแนวทางหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบยีนที่ไดจ้ัดท าขึ้นใหม่ 

 

 

 

ลงนาม:                                            ลงนาม:  

         (นายกีซา เอมิล เพอราคี)                                          (นายทิโมธี มาเรีย แวน เดน บอสซ์) 
               กรรมการผู้จัดการ                                                              ประธานคณะกรรมการ 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ส่วนที่ 4 : จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

 
 
 

ส่วนที่ 4 :  
จรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ 

1 คติธรรมในการท างาน 
2 แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง 
 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
     การปฏิบัติในการให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 
 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า 
 ข้อพึงปฏิบัติคู่ค้าและเจ้าหนี ้
    จรรยาการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และคัดเลือกคู่ค้า / คู่ธุรกิจ 
    การเลือกคู่ค้า/และคู่ธุรกิจ 
     ขั้นตอนการท าธุรกิจ และการท าธุรกรรมด้านการซื้อขายกับบรษิัท 
 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสนิทรัพย์ทางปัญญา และการไม่ละเมิดสนิทรัพย์ทางปัญญา

และลขิสิทธิ ์
 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม 

3 การทรัพยากรบุคคล 
 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 ความเป็นส่วนตัว การปฏบิัติอย่างเท่าเทียมกัน  และการไม่ข่มขู่คุกคาม 
 ยาเสพตดิ สารเสพติด และแอลกอฮอล์ 
 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
 กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบตัิตอ่พนักงาน 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

58 | P a g e  
 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

1. คติธรรมในการท างาน 
                                                                                                เราจะร่วมกันท างาน ,  

                                                                                บริหารงาน บนพื้นฐานของ "ธรรม"  
หลักปฏิบัติอนัได้แก่  
1.  มีคุณธรรม  คือ  การรู้ถูก  รู้ผิด 
2.  มีจริยธรรม    คือ การรู้  ควร  หรือ ไม่ควรท า 
3.  มีศีลธรรม    คือ การรู้  บาป  บุญ  คุณ  โทษ 
4. มีความยุติธรรม  คือ  การยึดความจริงและเสมอภาคไมล่ าเอียงเป็นท่ีตั้ง 
5. มีวัฒนธรรม    คือ  การปฏิบัติประจ าวันท่ีมีหลักในการยึดเหนี่ยว 

วัฒนธรรมองค์กรเรา คือ สัตย์ซ่ือ, ถือตัว ,  กลัวผิด , จิตสะอาด 
6. มีมนุษยธรรม    คือ  การมีจิตใจเมตตา , เอื้ออารีย ์ซึ่งกันและกัน 
7. มีสุจรติธรรม    คือ  การไม่คดโกง เอาของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
 
บริษัท จะด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่ยึดมั่นการท างานตามแนวทางแห่งคติธรรม อันได้แก่  ธรรมทั้ง 7 ประการ และจะ

ด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่น  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ 
1. ประกอบกิจการการด้วยความเป็นธรรม  โดย บริษัท มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม ได้

ก าหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่าง
ยุติธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย  ทุก
ฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค 

2. ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการด าเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบก าหนดไว้อย่างถูกต้องบริษัทฯ มี
แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีการปฏิบัติเพื่อสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และต่อต้านการกระท าท่ีเป็นการทุจริต หรือผิดศีลธรรม 

3. มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดระบบการบริหารจัดการงานต่าง ๆ การก าหนดนโยบายและ
แนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมีความครบถ้วน สม่ าเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  ท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

4. มีแนวทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมอันดี ด าเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปในทิศทางซึ่งไม่
ก่อความเดือดร้อน  ไม่เบียดเบียนประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีความรับผิดชอบ มีแนวทางที่ผู้ปฏิบัติสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยจัดการกระบวนการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนสังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

5. ด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระท าอันสุจริต มีการด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการบริหาร  และมีแนวทางป้องกันเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบ หรือบริหารความ
เสี่ยงในด้านต่าง ๆ   มีการเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อม เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ์ หรือผลกระทบ รวมถึงโอกาส
ที่อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคต มีพื้นฐานการด าเนินการที่กระท าด้วยความสุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

2. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มสี่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี  โดยยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย  โดยก าหนดแนวทางจริยธรรมในการท างาน (Code of Conduct) เพื่อทุกฝ่ายได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏบิตัิ
ร่วมกัน โดยทุกฝ่ายให้ด าเนินการตามแนวทางนโยบายในการก ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
(เอกสารเลขที่  CS20150601  และให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต  การคอร์รัปชั่นที่
คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ รวมถึง แนวทางพื้นฐานอันเป็นข้อพึ่งปฏิบัติส าหรับผู้มีส่วนเสียของบริษัท  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. มีแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์และสิทธิที่เทา่เทียมกันของผู้ถือหุ้น 
2. บริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมถึงสร้างมลูค่าเพิ่มของผลตอบแทนให้ตอบแทนแก่ผู้ถอืหุ้นได้อย่าง 

เหมาะสม 
3. ท าหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรัพยส์ินอันเป็นสนิทรัพย์โดยรวมของผู้ถือหุ้น และไม่ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลโยชน์ซึ่งถือเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม   
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงขอ้มูลส าคัญ 

หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดม้ีโอกาสศึกษา
ข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ 

6. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้น 

7. สนับสนนุให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ส าคัญ เชน่ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การท า
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลอืกตั้ง
กรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

8. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทาง 
 ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือ

ครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดสง่รายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการ  
9. ส่งเสริมการและวางแนวทางเพือ่ให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 
 
ข้อพึงปฏิบัติในการให้สิทธทิี่เทา่เทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1 ด าเนินการแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และ
ความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์  และเผยแพร่
ผ่านทาง Website บริษัท อย่างนอ้ย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้
ถือหุ้น  และการด าเนินการเพื่อ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้
ถือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 - 21 วัน 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 ด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนแตล่ะประเภทของหุ้น 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

1.3 มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุม เปน็ภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นท่ี
เป็นฉบับภาษาไทย 

 
2.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

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 าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
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 าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกลา่ว รวมถึง
คู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วัน
ท าการภายหลังเข้ารบัต าแหน่ง และรายงานทุกครั้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรพัย์ โดย
จัดส่งล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 1 วัน หรือจัดส่งภายใน 3 วันท าการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด พร้อมท้ังจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่เลขานกุารบริษัทในวันเดียวกันกับวันทีส่ง่รายงาน
ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

 
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ทีฝ่่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย

แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนั้นๆ 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
2. พนักงานจะต้องพร้อมในการให้ข้อมูล รวมถึงชี้แจงเก่ียวกับข้อก าหนด 

และเงื่อนไขของสินคา้และบริการ ของบริษัทให้ลูกค้าได้รับทราบรวมถึง
แจ้งเงื่อนไข และข้อตกลงทีไ่ด้ตกลงกับลูกค้าทราบเปน็ลายลักษณ์
อักษร ได้แก ่
2.1 ราคาสินคา้ การบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องที่ไมไ่ด้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขราคาสนิค้า หรือบริการ 
2.2 ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดการจัดส่งขอ้ก าหนดในการจัดส่ง 
2.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กบัลูกค้า 

3. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือ เงื่อนไขที่ส าคัญ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับลูกค้า จะตอ้งแจ้งให้
ลูกค้าทราบล่วงหนา้  

4. พนักงานต้องพร้อมที่จะตอบค าถามของลูกค้าทั้งด้านสนิค้า บริการ ข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการ
ติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รบัแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการด าเนนิการทุกด้านบนพื้นฐาน
มิตรและไมตรีจิตที่ดีและพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหากลูกค้าพบปัญหาจากการใช้
สินค้าของบริษทั 

5. หน่วยงานการขาย การตลาด และงานบริการตา่ง ๆ ควรเตรียมการในเร่ืองอุปกรณ์สื่อสารเพื่อพร้อมส าหรับ
ลูกค้าได้ติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว 

6. รักษาความลบัและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า 
 
ข้อพึงปฏิบัติคู่ค้าและเจ้าหนี้ 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
2. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกัน  
3. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งต้องเร่งเจรจากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้เป็นการล่วงหนา้ 

เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
4. ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
5. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมสุ่จริตกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามกีารจ่าย

ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจริตเกิดข้ึนพึงหารือกับ และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรม
และรวดเร็ว 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

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

1.1   การรับของขวัญหรือของก านัล 
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 าอย่างรวดเร็วและรัดกมุและความ

ยุติธรรมกับผู้คา้ ผู้ที่จงใจท าให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบตัิที่ถือว่าผิด
จรรยาบรรณเช่นกัน 

3.4 ละเว้นการช่วยคู่ค้าท่ีท างานกับบรษิัทฯ  ด้วยการกระท าใดๆ อันเป็นการ
ช่วยให้ไม่ต้องเสยีภาษีท่ีพึงต้องเสยีให้กับภาครัฐ 

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

ธรรมดา ซึ่งมีสถานประกอบการ หรือท่ีตั้งท่ีสามารถตรวจสอบได ้
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ ์สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการด าเนินกิจการ 

หรือการให้บริการ ที่น่าเชื่อถือ 
3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการปฏบิัติซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดไว ้
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

4. เป็นผู้ที่ให้บริการ หรือส่งมอบสินคา้ รวมถึงมีบริการหลังการขาย หรอืมีเงื่อนไขอื่นๆ สอดคล้องตรงตามคุณสมบัติที่
บริษัทฯ ได้ก าหนด 

5. เป็นคู่ค้า/คู่ธรุกิจ ที่ไมม่ีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6. ไม่เป็นคูค่้า/คู่ธรุกิจที่มีประวัติต้องห้ามท าการค้าอันเนื่องมาจากการกระท าทุจรติ 
 
การท าธุรกิจ และการท าธุรกรรมด้านการซื้อขายกับบริษัทฯ 
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 ากับภาษ ี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 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. มีการแข่งขันทางค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เปน็ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิด

กฎหมาย 
3. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใด ๆ โดย

ปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม 
 
ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกบัสินทรัพย์ทางปัญญา และการไม่ละเมิดสินทรัพย์ทางปญัญาและ
ลิขสิทธิ ์
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. พนักงานต้องปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเก่ียวกับสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลบัทางการค้า และข้อมูลกรรมสทิธิ์อ่ืนๆ  
2. พนักงานที่น าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัท

จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไมล่ะเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟแวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ

เฉพาะที่บริษัทฯมีจัดให้เท่านัน้ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

4. เมื่อพ้นสภาพจากการเปน็พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพยส์ินทางปัญญาตา่ง ๆ รวมถึงผลงานตา่ง ๆ คืนให้
บริษัทไม่วา่จะเปน็ข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

5. ผลงานที่เปน็ทรัพย์สนิทางปญัญาอันเกิดจากโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้ด าเนินการถือเป็น
ผลงานและทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ ถึงแม้นสนิทรัพย์นัน้ๆ ยังไม่ขึน้ทะเบยีน หรือจดทะเบียนดา้น
ทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานน าไปท าซ้ า หรือดัดแปลงเพือ่ผลประโยชนส์่วนตัว หรือผลประโยชน์ของ
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบรษิัท 

 
ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. ประกอบกิจการด้วยความเปน็ธรรม และมีแนวทางปฏิบตัิบนพืน้ฐานจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทุก

ฝ่ายได้รับการปฏบิัติที่เปน็ธรรม 
2. การต่อต้านการทุจริต มุ่งมัน่สนบัสนนุและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่คา้คู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการ

ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อตา้นการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่าง ในการ
ปฏิบัติต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายบนพื้นฐานกระท าที่สุจริตและไม่ผดิจรรยาบรรณที่ตั้งไว้ 

3. เคารพสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุน้ให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึง่ครอบคลมุไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า   สรา้ง
องค์ความรู้ด้านสทิธิมนษุยชนพร้อมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

4. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรมธรรมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงาน หลักจริยธรรม สร้าง
ความยุติธรรมและ เคารพในสทิธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข   และจะสง่เสริมโอกาส 
ความก้าวหน้าในการท างานพรอ้มทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพ
ของพนักงาน 

5. รับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคโดยผลิตสินค้า บริการที่มีคุณภาพ และมกีารบริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ สร้าง
ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กบัลูกค้าทั้งก่อนและหลงัการขายมรีะบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริง
และเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการท าการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความส าคัญกบักระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม  

6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมสนับสนนุให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเปน็รูปธรรมมีการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชนส์ูงสดุ   รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและ
ชุมชน 

7. พัฒนาชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมและให้ความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคียงเพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมโดยจุดมุง่หมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนสงัคมน่าอยู่ โดยมีการส่งเสริมและให้การ
สนับสนนุทั้งดา้นการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนตลอดจนการจ้างงานและพฒันาทักษะชาว
ชุมชมเพื่อขจัดและป้องกนัภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน 

8. พัฒนานวัตกรรมและเผยแพรน่วัตกรรมโดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
กระบวนการผลิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชงิบวก เพื่อจะท าให้กิจการสังคมชุมชนวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางทีด่ีขึ้น 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

3. การทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ให้ความส าคัญกับคุณค่าทรัพยากรบุคคล  โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรกับบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 
บริษทั ยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสทิธิมนุษยชนและแรงงานขององค์การ
สหประชาชาต (United Nations) ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับ
ตลอดจนข้อจ ากัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัท เข้าด าเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงาน ทุกคนโดยเสมอภาคกัน 
ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึง
จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือถูกล่วง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
บริษัท เคารพและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัท  สงวนสิทธ์ที่จะ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยจะ
ปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1.    ไม่ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัยในการ

ท างาน หรือสถานที่ท างาน และในกรณีพบเห็น สภาพแวดล้อมที่ไม่
ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่
มีหน้าทีด่แูลจัดการให้ด าเนินการแกไ้ขโดยทันท ี

2.  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหา ต าแหน่งหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต 

3.  ไม่กระท าหรือชักจูงผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ 
ของบริษัท 

4.   ต้องดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนให้ได้รับการอบรมตามเหมาะสม 
รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษตามที่ก าหนดไว ้

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 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

10. ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท 
 
ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  และการไม่ข่มขู่คุกคาม 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1.   ไม่น าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือ 

วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นั้น หรือภาพลักษณ์โดยรวมบริษัท เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 

2.  ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสมัพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนือ่งจากความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นก าเนดิ 
เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ  อาย ุสีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ 
หรือเรื่องอื่นใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

3.    ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง หรือ
สร้างความอับอายขายหน้า  หรือ สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ บ่ันทอนก าลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการ
ปฏิบัติงาน ทัง้นี ้พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม  อนาจาร การเกีย้วพา
ราสี หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจา  หรือ ร่างกายก็ตาม รวมทั้งการ
กระท าอื่นใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นตามกฎหมาย 

ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล ์ 
(ค าจ ากัดความให้เป็นไปตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ปฏิบัตงิาน)  
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
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 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ และพึงปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ายของบริษัทตามแนวทางจรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
2. ปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อทราบใน 

เหตุผล หลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางปฏบิัติให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อยุคสมัย หรือสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถึงผลกระทบ หรือความ
เสียหายจากการไม่ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ซึ่งอาจส่งผล
เสียหายต่องาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ  

3. ปฏิบัติหนา้ที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการและการ
บริหารงานรวมถึงหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อสามารถปฏบิัติหน้าที่ และใช้ความรู ้
ความสามารถและทักษะที่พัฒนาไม่หยุดนิง่ ช่วยในการด าเนนิงานตลอดจนพัฒนางานเพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในกิจการงานของบริษัทฯ 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

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

5. พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอยา่งเด็ดขาด 
6. พึงปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ หรือกระท าการที่ไม่สุจริต 

หรือส่อไปในทางทจุริตคอรัปชั่น ทั้งกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คูค่้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท 
7. มีส่วนร่วม สร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี พึงมีสว่นร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ใช้อคต ิหรือ

ความคิดเห็นส่วนตัว ท าให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงกระท าการอันกระทบต่อชื่อเสียงอันดี
ของบริษัท 

8. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และไม่น าทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผู้อื่น 

9. ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งงาน โดยกระท าดังนี ้
- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรอืผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนการ

ท างานในหนา้ที่ของตน 
- เรียก ร้อง หรือรับผลประโยชนจ์ากลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้า คู่คา้ คู่สัญญา

ได้รับผลประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการผดิเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ ก าหนด 
10. ไม่น าข้อมูลภายในเก่ียวกับการลงทุนอันยังไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถึงควรดูแล

ปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด 
11. กรณีที่มีส่วนเก่ียวข้องกับข้อมูลภายในหรือผลประกอบการบรษิัท ไม่ท าการซื้อขายหลักทรัพยข์องบริษัทใน

ระหว่างระยะเวลาห้ามซื้อขาย 
 
กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบตัิต่อพนักงาน 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัตงิานของพนักงานแต่

ละคน 
2. ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าและมัน่คงในอาชพี 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก าหนดทิศทางการท างาน และแก้ไขปัญหาของบริษทั 
4. ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพย์สินของ

พนักงาน 
5. การให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระท าด้วย

ความสุจริต 
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนักงาน 
7. หลีกเลี่ยงการบริหารและจัดการที่ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึง่ส่งผลต่อความก้าวหนา้และความมั่นคงใน

อาชีพการงานของพนักงาน 
8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพืน้ฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ส่วน

บุคคล 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

บทสรุป 
 

  บริษัทฯ  จะด าเนินการจัดท าและเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและรับ
นโยบายตลอดจนแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติโดยเคร่งครัด  และมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด าเนินการ  น าไปจัดท าไว้
เป็นคู่มือเพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคนทราบและปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานของบริษัทฯ ได้ทราบในนโยบายและ
หลักเกณฑ์เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้จัดท าเอกสารเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ทราบแนวทางดังกล่าวเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  โดยให้มีการจัดท าและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องในหลักเกณฑ์และวิธีการตามยุคและสมัยอย่างสม่ าเสมอ 

 
   

             
 
 
         ----------------------------------------------- 
                        (นายทิโมธี มาเรีย แวน เดน บอสซ์) 

                                       ประธานคณะกรรมการ 

 
 
รายละเอียดเอกสารที่จัดท าและการปรับปรุง 

ล าดับ เลขที่เอกสาร ว.ด.ป.ที่อนุมัติ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัต ิ
1 CS20150601 8 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 
2 CS20150601 (Rev 1) 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 
3 CS20150601 (Rev 2) 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
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