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SUTHA 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน 
การก ากับกิจการที่ดี  

และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

ของ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ปรับปรุง ครั้งที่ 2 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  

ครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  
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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 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีธุรกิจหินปูนและการจัดการแร่ โดยมีวิศวกรรมการ
ผลิตเป็นของตนเอง มุ่งม่ันสู่การจัดการที่เป็นเลิศท้ังกระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า
และบริการ มีการบริหารต้นทุน เพ่ือความสามารถด้านการแข่งขัน โดยถือลูกค้าเป็น
หัวใจส าคัญ ด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อถือแก่นักลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาล ทั้งต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรด้วยบรรยากาศการท างานที่มีความสุข มี
คุณภาพชีวิตอันเป็นการสร้างความรักและผูกพันเพ่ือร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้
ธุรกิจเติบโตสูงสุดอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
สุธากัญจน์ มีความมุ่งมั่นสู่การต าเนินธุรกิจที่มีการเติบโตสุงสุด อย่างมั่นคง และ
ยั่งยืน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  

• สร้างความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีหินปูนและการจัดการแร่ โดยมีวิศวกรรมการผลิตเป็นของตนเอง  
• มุ่งม่ันสู่กระบวนการจัดการที่เป็นเลิศ ทั้งด้านการผลิต คุณภาพสินค้าและบริการ และการบริหารต้นทุน

เพ่ือสร้างความสามารถในเชิงแข่งขัน โดยถือลูกค้าเป็นหัวใจส าคัญ 
• ดูแลสิ่งแวดล้อม  ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาล 
• ด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือ และตรวจสอบได้  ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
• ส่งเสริมพนักงาน เพิ่มพูนความรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง สร้างทักษะแห่งความเป็นเลิศ ด้วยบรรยากาศการ

ท างานที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิต สร้างเสริมค่านิยมแห่งความรักและผูกพันเพ่ือร่วมสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขให้ธุรกิจเติบโตสูงสุดอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
ค่านิยม 

• ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ มุ่งพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 
หมายเหต ุ:  วิสัยทัศน์และพันธกจิ แก้ไขปรับปรุงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 วันที่ 9 พฤศจกิายน 2560 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
 

ส่วนที่ 1   
ข้อมูลทั่วไป 

1 ค านิยาม 
2 ความหมาย 
3 ความส าคญั 
4 การด าเนินการ การส่งเสริม และตดิตามใหม้ีการปฏิบัติตาม 
5 การตรวจสอบตนเอง 
6 การประเมินผลการปฏิบตัิตาม 
7 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
8 การสอบถาม การให้ข้อมูล และการเสนอแนะ 
9 การแจ้ง และการร้องเรยีน 
10 การทบทวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

1. ค านิยาม 
SUTHA or บริษัทฯ  

 

หมายความว่า บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) หรือ  
Golden Lime Public Company Limited  

บริษัทย่อย 

 

หมายความว่า บริษัทที่ SUTHA ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หรือบริษัทที่ SUTHA มีอ านาจควบคุมในการแต่งตั้ง 
ถอดถอนกรรมการในจ านวนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ หรือควบคุมคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

บริษัท 
 

หมายความว่า บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คณะกรรมการ หรือกรรมการ 

 
 

หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ถูกแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานบริษัทและก ากับควบคุมดูแลให้เป็นตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและก่อให้เกิด
ประโยชน์ท่ีดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น  
  
การเข้าเป็นกรรมการในบริษัทได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติทั่วไป และการปฏิบัติหน้าที่จะต้องท า
ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยกรรมการทุกคนจะมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถูกก าหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการที่มิได้มีส่วนร่วมในการบริหารและไม่มีส่วนได้เสียในทางการเงิน กล่าวคือ มี
ความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท 
ปัจจุบัน ก.ล.ต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ 
ให้หมายถึง ค าจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เกี่ยวกับกับการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 
และไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการ หรือมีอ านาจควบคุม
บริษัท อีกทั้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่กรรมการ
ตรวจสอบ โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน        
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลเรื่องรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท ดูแลรายการต่าง ๆ ที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งการตรวจสอบการกระท าที่อาจมิชอบ หรือรายการที่มี
ความเกี่ยวโยงกันของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบว่าคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบที่ได้รับมอบอ านาจหรือไม่ 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ 

 

หมายถึง  ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท
ย่อย และให้รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเยี่ยงผู้บริหารนั้น 
โดยอ้างถึงประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 ส าหรับนิยามผู้บริหาร หรือ
ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการ (หมายถึง 
กรรมการผู้จัดการ) ลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร
รายที่สี่ทุกรายและให้หมายรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือ
การเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

สิทธิผู้ถือหุ้น 

 

“ผู้ถือหุ้น” คือ กลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญ เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของ
เงินลงทุนในกิจการ และถือเป็นผู้ที่มีบทบาทควบคุมบริษัทในทางอ้อมโดยเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของตนในการก ากับดูแลการด าเนินงานของกิจการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด 
  
ปัจจุบัน พ.ร.บ. มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
เช่น สิทธิการซื้อขายหุ้นอย่างอิสระ สิทธิที่จะได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ สิทธิการประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการตัดสินใจเรื่องส าคัญ  ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัท เช่น การเพิ่มทุน 
การซื้อขายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นต้น  นอกจากนี้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้เพิ่มข้อก าหนดในเรื่องบทบาทของผู้ถือหุ้นและมาตรการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็น
ต้น 

เลขานุการบริษัท 

 

บุคคลที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎและระเบียบของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   
  
นอกจากหน้าที่ต่อคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นโดยการเป็นผู้
ติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ของบริษัทผ่านการ
ประชุมผู้ถือหุ้น  เลขานุการบริษัท เสมือนเป็นกลไกที่มีส่วนช่วยให้การด าเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียน ชัดเจน โปร่งใส มีการระแวดระวังให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ส่งผลให้เกิดการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  

พนักงาน 

 

หมายถึง พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด 
(มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทที่ได้รับการว่าจ้างและผู้ปฏิบัติงานสมทบและให้
รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เยี่ยงนั้นและอยู่ภายใต้บังคับบัญชาบริษัท  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 

หมายถึง ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, พนักงาน, หน่วยงานภาครัฐ, ผู้ร่วมทุน, สังคม, ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม, คู่ค้า, ผู้รับเหมา, เจ้าหนี้ และคู่แข่งขัน 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ข้อมูลภายใน 

 

หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระส าคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
 

คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นท่ีไว้วางใจ เช่น ผู้ด ารงกรรมการผู้บริหาร 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กร หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว เป็นต้น ต้อง
เลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ซึ่งท าให้ตัดสินใจ
ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติได้ การขัดกันแห่งผลประโยชน์นี้สามารถ
เกิดขึ้นได้แม้ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่าง ๆ และสามารถด าเนินการ
ได้ต้องเป็นไปนโยบาย และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการท ารายการเกี่ยว
โยงของบริษัทจดทะเบียน 

ทุจริต และคอรัปชั่น 
 
 
 

 

ได้แก่ การกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย 
จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอื่น
รวมถึงประโยชน์อื่นใด การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่
รัฐ หรือบุคคล ที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ และการคอร์รัปช่ันระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

การช่วยเหลือทางการเมือง

 

ได้แก่ การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอ่ืนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาค
เงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ  หรือ CSR หรือ ESG (Environment, Social, 
Governance) อาจเป็นค าใหม่ที่เพิ่งมีการใช้กันแพร่หลายในช่วงสิบกว่าปีหลังมานี้  แต่
แท้จริงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้รับการพูดถึงทั้งในระดับประเทศและในระดับ
สากลมาก่อนหน้าเป็นเวลานาน  
  
ส าหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาว
ไทยตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517 เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้ถูกน ามา
ประยุกต์ใช้ในเวลาต่อมา โดยเป็นการด าเนินธุรกิจตามทางสายกลาง ภายใต้หลักความ
พอประมาณ ความระมัดระวัง มีเหตุผล และการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งต้องมี
ความรู้และคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมาย คือ ความสมดุล มั่นคง
และยั่งยืนของชีวิตและสังคม ดังนั้น การด าเนินธุรกิจตามปรัชญานี้ จึงอยู่บนพ้ืนฐานของ
การไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือแสวงหาผลก าไรจนเกินควรจากการเบียดเบียน
ประโยชน์ของสังคม โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตตามมา ตลอดจน
ให้ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดและมีคุณภาพ 

ค าจ ากัดความโดยท่ัวไปของการ
ด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

ความยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการแบบบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 
สังคม: 
 (1) ความสามารถในการด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หรือยั่งยืนในระยะยาว 
 (2) ความสามารถในการรักษา หรือสนับสนุนกิจการ หรือกระบวนการได้ในระยะยาว 
เศรษฐกิจ:  
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

มีการพัฒนาหรือเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์นั้นต้องปราศจากการ
เสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นค าจ ากัดความที่ก าหนดว่า
รายได้ มาจากมีการไหลเวียนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจโดยสามารถสร้างขึ้นได้
เรื่อยๆ โดยปราศจากการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
การบ ารุงรักษาปัจจัยและการปฎิบัติที่ส่งผลต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

เส้นทางการด าเนินธุรกิจ 
อย่างย่ังยืนของ SUTHA 

 

คือ การบริหารจัดการแบบบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 
เมื่อ SUTHA ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม CAMEUSE นโยบายและวิธีการด้านความยั่งยืนก็ได้ถูก
จ าแนกออกเป็น 3 ค า คือ 
ความส าเร็จรุ่งเรือง, ประชากร  และโลก 
 
นี่คือหลักการของต้นไม้ที่ยังคงอยู่จากศูนย์กลาง โดย SUTHA ได้น้อมรับความมุ่งมั่นและ
ปรัชญาของ CAMEUSE  ซึ่งเป็นความภูมิใจและเรามั่นใจว่าธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา
นั้น เป็น “Natural Solution” ส าหรับลูกค้าและโลกใบนี้ท่ีเราอาศัยอยู่อย่างแน่นอน 

กลุ่มบริษัทคามสุ 
Carmeuse group 

 

คือ กลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม โดยเป็นกลุ่มของบริษัทตามโครงสร้างในกลุ่ม
บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SUTHA ได้แก่ บริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทจีพี 
GP group 

 
 

คือ ก 
ลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม โดยเป็นกลุ่มของบริษัทตามโครงสร้างในกลุ่มบริษัทซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SUTHA ได้แก่ บริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

2  ความหมาย 

เส้นทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บริษัท  หมายถึง การบริหาร
จัดการแบบบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ เมื่อ 
SUTHA ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม CAMEUSE นโยบายและวิธีการด้านความยั่งยืนก็ได้
ถูกจ าแนก  ออกเปน็ 3 ค า: 

ความส าเร็จรุ่งเรือง, ประชากร  และโลก 

นี่คือหลักการของต้นไม้ที่ยังคงอยู่จากศูนย์กลาง โดย บริษัท ได้น้อมรับความ
มุ่งมั่นและปรัชญาของ CAMEUSE  ซ่ึงเป็นความภูมิใจและเรามั่นใจว่าธุรกิจ
และผลิตภัณฑข์องเรานั้น เป็น “Natural Solution” ส าหรับลกูค้าและโลกใบ
นี้ที่เราอาศัยอยู่อย่างแน่นอน 
 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  คือ การบริหารจัดการธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีโครสร้างการจัดการ 
ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานยืดถือปฏิบัติ เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และยดึถือปฏิบัติ โดยมีหลักปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่ของบริษัจดทะเบียนซ่ึงออกใหม่ในปี 2560 (Corpoarte Governance Code for listed 
companies 2017:CG Code 2017”) ซ่ึงมีหลักเกณฑก์ารปฏิบติั 8 ประการ 

จรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกิจ  (จริยธรรมทางธุรกิจ-Business 
Ethics) เป็นรูปแบบของการปรับใช้หลักจริยธรรม (Ethics) หรือ
จรรยาบรรณในการบริหารงานและการประกอบธุรกจิ กล่าวคือ 
เพ่ือให้มีหลักจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมซึ่ง

เป็นไปตาสภาพแวดล้อมของธุรกจิ ให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจทุกๆ 
ฝ่าย ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายจัดการ 
พนักงาน และผู้มสี่วนได้เสียทุกรายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทได้ยึดถือไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติ 

 

3  ความส าคัญ 

คณะกรรมการ ก าหนดให้ เส้นทางการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนของ บริษัท , การก ากับดูแลกิจการที่ดี และ  จรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นระเบียบและแนวทางปฏิบัตซิึ่งถือเป็น
หลักการส าคัญที่ใช้ในการด าเนินธรุกิจ โดยเป็นระบบบการบริหาร
จัดการที่ดมีีประสิทธิภาพ และจรยิธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม โดย
ยึดถือแนวทางด้วยความรบัผิดชอบ โดยมีการด าเนินการที่ไม่สิ้นสุด 
ด้วยการปฏิบัติที่ดีท่ีสุด โดยมุ่งเนน้การใช้การจัดการทรัพยากรอย่างได้
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ และการส่งต่อผลติภณัฑท์ี่
ได้คณุภาพได้มาตรฐานสากลให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใช้ปลายทาง เพือ่สร้างมลูค่าในระยะยาวให้กับผู้ถอืหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สียโดย
เป็นองค์กรทีม่ีแบบอย่างดีที่ดใีห้คูค่้าอื่น. 

                       
                SUTHA
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัท เช่ือมั่นว่า หากยึดถือแนวทางตาม เส้นทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บริษัท , การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ จะช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความความเช่ือมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการ
สื่อสารที่ชัดเจนโปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน เป็นการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและการใช้อ านาจของคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นกลไกส าคัญที่ก าหนดภาพรวมและทิศทางด าเนินการของ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันขององค์กร เพื่อส่งเสริมให้ บริษัท บรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
 

4  การด าเนินการ การส่งเสริม และติดตามให้มกีารปฏิบัติตาม  

คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเปน็ผู้น าและเป็นตัวอย่างท่ีดี (CG Leader) ในการ
ปฏิบัติ แนะน า สื่อสาร และเสรมิสร้างให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการด าเนินการตามเส้นทาง
ในการด าเนินธุรกจิอย่างยั่งยืน การก ากับดูแลกจิการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเป็นแบบอย่างท่ี
ดีให้แก่คู่ค้าอ่ืน ๆ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เพือ่ให้การบริหารจัดการธุรกิจ
ของ บริษัท มีประสิทธิภาพและจรยิธรรม โดยพนักงานมีหน้าทีต่้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

5  การตรวจสอบตนเอง  

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระท าของตนเองว่าถูกต้อง สอดคล้องตาม เส้นทางการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัท , 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ของ บริษัท หรือไม่ ขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถาม
ตนเองก่อนกระท าการนั้น ๆ ด้วยค าถามต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   อย่างไรก็ตาม ก่อนถามค าถามข้างตัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องเข้าใจทิศทางการด าเนินการของ บริษัท ใน
เรื่องนั้น ๆ ประกอบด้วย โดยสามารถสอบถามได้จากผูบ้ังคับบัญชา หรือพิจารณาการด าเนินการเป็นไปตามเส้นทางการด าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บริษัท,  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หรือแนวทางการปฏิบัติทีด่ีซึ่งได้เปน็ปฏิบัติและเป็นท่ียอมรับมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 

เป็นการกระท าทีถู่กต้อง,  
ถูกกฎหมายไหม 

เป็นการกระท าที่ได้รับการยอมรับจากสงัคม 
และเปิดเผยให้สังคมรับรู้ได้ ? 

เปน็การกระท าที่ส่งผลให้เส่ือมเสียชื่อเสียงอันดีงาม 
ของบริษัทหรือไม่ ?   

(Corporate governance) (Corporate governance)anization 
values  

(Corporate governance) 
 ในทุกสถานการณ์ เรามีหน้าที่ตอ้งท าในสิ่งที่ถูกต้อง ; 
และสิ่งที่ถูกต้องจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา. 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

6.  การประเมินผลการปฏิบัติ 

 คณะกรรมการ มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาปรับปรุง เส้นทางการด าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน การก ากับดูแลกจิการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ของ บริษัท อยู่
เสมอ จึงให้หน่วยงานซึ่งเป็นคู่ค้าจากภายนอกรวมถึงผู้ประเมินท่ีเป็นอิสระจาก
ภายนอกท าการประเมินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าผลไปปรับปรุงให้เหมาะสม
ยิ่งข้ึนและเผยแพร่ใหผู้้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สียได้ทราบผ่านรายงานประจ าปี 
 เพื่อเป็นแนวทางการติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการ
ด าเนินการสอดคล้องตามแนวการปฏิบัติที่ดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควราก าหนด
แบบประเมินผลส าหรับบุคลากรในองค์กรได้ประเมินตนเองเป็นประจ าทุกป ี
 

7.  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

ประธานกรรมการและผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชาตามสายงาน จะต้องสอดส่องและแนะน าให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชาด ารงตน
และปฏิบตัิตาม เส้นทางการด าเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัท , การก ากับดูแลกิจการที่ดี และ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ของ บริษัท   โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องด ารงตนและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 

 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เสน้ทางการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัท , การก ากับดูแล
กิจการที่ดี และ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ของ บริษัท จะถูกพิจารณาลงโทษทาง

วินัยตามความร้ายแรงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และหากฝ่าฝืนกฎหมายก็จะถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไมดู่แลใหม้ีการปฏิบัติตาม หรือไมด่ าเนินการ
ลงโทษตามความเหมาะสม จะไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย 

 

8.  การสอบถาม การให้ข้อมูล และการเสนอแนะ 

หากมีข้อสงสัยไม่แน่ใจ หรือต้องการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ เส้นทางการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของ 
บริษัท , การก ากับดูแลกิจการที่ดี และ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ของ บริษัท สามารถติดต่อ
ผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา 

ตามล าดับข้ัน 

ทีมงานจัดการ
และบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

เลขานุการบริษัท 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบใน

เร่ืองนั้นโดยตรง 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

9.  การแจ้งและการร้องเรียน 

กรณีที่พบเห็นพฤติกรรมหรือเหตกุารณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนการก ากับดูแลกิจการทีด่ี และจริยธรรมธรุกิจ สามารถแจ้ง
เรื่องไดโ้ดยตรงผ่านช่องทางที่ก าหนดให้ตาม .”ระเบียบการรับเรื่องรอ้งเรียนและการให้ความคุ้มครอง” ดังนี ้

  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 ากัด (มหาชน) 

89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช  
ถนนป๊อบปูลา่ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2017 7461-3  

 Email  Address :    glmis@goldenlime.co.th 
หรือผ่านช่องทางทางเว็บไซด์ของบริษัท เว็บไซด์ : www.goldenlime.co.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ หากเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยของบริษัท ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดย
ระบุเรื่องร้องเรียนและช่ือของบริษัทย่อยด้วย 

บริษัท จะด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระบียบการรับเรื่องร้องเรียน และการให้ค วาม
คุ้มครอง โดยถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับและจะด าเนินการอย่างระมัดระวัง ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

10.  การทบทวน 

เพ่ือให้แนวทางตาม เส้นทางการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัท , การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ของ บริษัท มีความสอดคล้อง
ตาม กฎหมาย และระเบียบที่กี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ รวมถึงกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ ท่ี บริษัท ต้องปฏิบัติตามอยู่เสมอ จึงให้มีการทบทวน
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เมื่อมีแนวปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่เป็นสาระส าคัญมีการ
เปลี่ยนแปลง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร  เส้นทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท , การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

และ  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เป็นหลักเกณฑ์เพื่อก ากับดูและและด าเนินธุรกิจ 

เมื่อต้องกระท าการในนามของ บริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ส่วนที่ 2 : เส้นทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบริษัท 
 
 

ส่วนที่ 2 : เส้นทาง 
การด าเนินธรุกิจอย่างย่ังยืน

ของ SUTHA 

1 ค าจ ากัดความโดยท่ัวไปของการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 
2 ความส าเร็จรุ่งเรือง 
3 ประชากร 
4 โลก 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

เส้นทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท 

1. ค าจ ากัดความโดยทั่วไปของการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 

ความยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการแบบบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ เมื่อ SUTHA 

ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม CAMEUSE นโยบายและวิธีการด้านความยั่งยืนก็ได้ถูกจ าแนกออกเป็น 3 ค า คือ 

ความส าเร็จรุ่งเรือง, ประชากร  และโลก 

นี่คือหลักการของต้นไม้ที่ยังคงอยูจ่ากศูนย์กลาง โดย SUTHA ได้น้อมรับความมุ่งมั่นและปรัชญาของ CAMEUSE  ซึ่งเป็น
ความภูมิใจและเรามั่นใจว่าธรุกิจและผลิตภัณฑ์ของเรานั้น เป็น “Natural Solution” ส าหรับลูกค้าและโลกใบนี้ท่ีเราอาศยัอยู่
อย่างแน่นอน 

ผลิตภัณพ์ของ SUTHA ทั้งปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตนั้น มีการใช้อย่างทั่วไปและหลากหลาย ซึ่งอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ทุกๆ วัน เช่น ถนน เขื่อน 
รางรถไฟ อาคาร บ้านเรือน ไฟฟ้า น้ าดื่ม นมผง กระดาษ เคเบิ้ล ของเล่น 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย  กล่าวเป็นอีกนัยหนึ่ง เราจะท าอย่างไรหาก
ปราศจาก หินปูน ปูนขาว ปูนร้อน และแคลเซียมคาร์บอเนต ? 
 

2.  ความส าเร็จรุ่งเรือง  

ความสามารถในการผลิต  

SUTHA หรือ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ช่ือภาษาอังกฤษ Golden Lime Public Company Limited เป็นผู้ผลิตปูนร้อน
และปูนไฮเดรทรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ผลิตปูนแคลเซียมคาร์บอเนตรายส าคัญ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานเล็กๆ 
เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมและการค้า โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี และมีโรงงานอีก 3 แห่งในจังหวัดลพบุรีและจังหวัด
สระบุรี   ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 100 กิโลเมตรจากตัวเมือง  
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ในปีพ.ศ. 2560 บริษัทฯ จะสามารถเดินเตาผลิตปูนได้ทั้งสิ้น 7 เตา และมีเครื่องอัดไฮเดรตอีกหลายชนิด ซึ่งจะท าให้เรามีก าลังการ
ผลิตปูนขาวทั้งสิ้น 1,050 ตันต่อวันหรือ 380,000 ตันต่อปี 

การพัฒนาในเชิงวิศวกรรมซึ่งเป็นของตนเองและจ าหน่าย 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างเตาเผาปูนขาวแห่งใหม่ของโรงงานส าหรับก าลังการผลิตใหม่
ในอนาคตนั้น   บริษัทฯ ได้จัดตั้งธุรกิจด้านวิศวกรรมและจ าหน่าย ภายใต้ช่ือ บริษัท โกลเด้น
ไลม์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (GLE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มี SUTHA เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว 
โดยท าหน้าที่จัดหาเครื่องจักรและให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับลูกค้าของ SUTHA 
ทั้งภายในและต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เริ่มท าการผลิตเตาเผาชนิด Easy Operation Double 
shaft (EOD) PFR ด้วยก าลังการผลิต 150 ตันต่อวัน ในป ีพ.ศ.2557 
ในการเป็นเจ้าของงานด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี EOD เพื่อส าหรับสร้างความมั่นใจในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
• ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าสุดเนื่องจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยในขณะที่มีความเป็นระบบอัตโนมัติค่อนข้างสูง 
• การเก็บรักษาคุณค่าค่อนข้างสูงในระยะเวลานาน และยังคงเป็นเตาที่ทันสมัยในอีก 20 ปี 
• มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยซึ่งสามารถปฎิบัติได้ตามกฎระเบียบต่างๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
• ปูนขาวและ Dolime มีคุณภาพสูง มีคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างน้อย มีการท าปฎิกิริยาค่อนข้างสูง 
 

ความหลากหลายในการใช้งาน 

โดยภาพรวม  ปูนขาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ใ ช้กันอย่ างแพร่หลายในหลายๆ 
อุตสาหกรรม และหลากหลายด้านการใช้งาน ทั้งอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรม
เคมี อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรม
การแยกตัวซัลเฟอร์ในเช้ือเพลิงและก๊าซ อุตสาหกรรมน้ าและการบ าบัดน้ า เสีย 
การบ าบัดด้านสิ่งแวดล้อม งานก่อสร้าง อุตสาหกรรมการเกษตร การผลิตแก้ว การ
ส ารวจพลังงาน และอุปกรณ์ด้านสันทนาการ ซึ่งเป็นตลาดหลักที่ SUTHA ท าการ
ผลิตและจัดหา โดยจะรักษาถึงคุณภาพของสินค้าและการก าจัดของเสียต่างๆ 
เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในความสัมพันธ์ของธุรกิจในระยะยาว. 

อาคารและสิ่งก่อสร้าง  

อุตสาหกรรมเหล่านี้มีความต้องการเฉพาะ โดยจะใช้ปูนไฮเดรตเท่านั้น ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการก่ออิฐฉาบปูนและปูนปลาสเตอร์ 
ปูนไฮเดรตจะมีคุณสมบัติพิเศษในการ “ระบายอากาศได้”  ซึ่งดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงสร้างและที่อยู่อาศัยนั้นๆ 
 

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม  

ในหลายๆ อุตสาหกรรมได้ใช้ปูนขาวและหินปูนท่ีเอื้อในด้านประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในเรื่องการท าให้ อากาศ และน้ าบริสุทธิ์ 
และช่วยฟ้ืนฟูสภาพดิน โดยปูนขาวและหินปูนมีผลต่อโลกของเราในเชิงบวกดังนี้ 
• ด้านอากาศ ช่วยบ าบัดและก าจัดการปล่อยก๊าซไอเสียที่เป็นอันตรายจากหม้อไอน้ า เครื่องก าเนิดไอน้ า กระบวนการจาก
เตาเผา และ เตาเผาขยะ 
• ด้านน้ า  ช่วยท าความบริสุทธ์ิให้ของเหลวอันเกิดจากกระบวนการในอุตสาหกรรมเวลาไหลผ่าน 
• ด้านดิน  ใช้ในการบ าบัดดินท่ีปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม 

ปูนขาวถูกใช้ในการขจัดสิ่งสกปรกอันเกิดจากแร่ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทอง ทองแดง และอลูมิเนียม 

 

ประโยชน์ด้าน การเกษตร และ Agrofood  

ผลิตภัณฑ์ด้านแคลเซียมคาร์บอเนตและปูนถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเกษตร  และ 
Agrofood ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยในการกันดินและเป็นสารเติมแต่งในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์ ปูนขาว
ยังช่วยขจัดสิ่งสกปรกและแร่ธาตุอิทรีย์ในการผลิตน้ าตาล 
 

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการใช้งานเชิงพาณิขย์ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงไปนั้น เห็นได้ว่าตอนนี้ปูน
ขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเติบโตในหลายๆ ธุรกิจ การบริการ 
รวมถึงชุมชนรอบๆ ตัวเราอย่างต่อเนื่อง 

 

3.  ประชากร: ความสัมพันธ์ระยะยาว  

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเป็นก าลังที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดส าหรับพวกเรา นี่คือเหตุผลที่เราต้องท าให้มั่นใจว่า เรา
ได้พัฒนาความสัมพันธ์และศักยภาพของเราให้ภูมิใจในสิ่งที่
เราท า รวมถึงมีความสนุกในการท างานร่วมกัน 

สุขภาพและความปลอดภัย  

SUTHA เป็นบริษัทฯ ที่มีการท างานเชิงรุกในด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

โดยพิจารณาถึงรากฐานที่ส าคัญส าหรับการท างานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยอย่างยั่งยืนที่  SUTHA ได้รับ
นโยบายมาจาก CAREUSE ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของ Safety First โดยเป็นหนึ่งในหลักการความเป็นผู้น า โดยทาง 
CARMEUSE มีวัฒนธรรรมในเรื่องความปลอดภัยว่า “ ไม่มีสิ่งใดที่เราท าแล้วจะมีมูลค่าไปกว่าการได้รับบาดเจ็บ”  โดยทั่วไปแล้ว 
SUTHA และพนักงานมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการท าอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ หรือไม่แม้กระทั้งการที่พนักงานได้รับบาดเจ็บแม้เพียง
เล็กน้อยก็ตาม 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

SUTHA ซึ่งได้รับนโยบายจากทาง CARMEUSE เรื่องความภูมิใจในตนเองที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และประโยชน์ร่วมกันในระยะ
ยาวกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น พนักงานของ SUTHA และครอบครัวของพวกเขา ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ผลิต คู่ค้าทางธุรกิจ ชุมชน 
สังคม รวมถึงภาครัฐและเอกชน ต่างถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ SUTHA ต้องมีส่วนร่วมและดูแล 
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การสร้างความสัมพันธ์ 

SUTHA เป็นบริษัทที่มี  CARMEUSE เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ดังนั้น บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะเต็มไปด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขร่วมกัน SUTHA มีทีมงาน CSR ที่มีการหารือร่วมกันอย่างสม่ าเสมอในการท ากิจกรรมในท้องถิ่น
นั้นๆ  

SUTHA สนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการศึกษา นอกจากน้ี ยังได้เชญิชวนคนในชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่น
ในแต่ละพื้นที่ ที่โรงงานของ SUTHA ตั้งอยู่ ให้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ความรู้พวกเขาเรื่องโรงงานของเรา ดังนั้น หุ้นส่วนจึง
ได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กับชุมชนในเรื่องของการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 

. 

การพัฒนาทีมงาน 

SUTHA ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
จะช่วยให้พนักงานเพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการท างานและการบริการลูกค้า
อย่างดีที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาแนวทางในการปฎิบัติให้บรรลุผล คือ การฝึกอบรมพนักงานเพื่อ
เสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญ จนมีความโดดเด่นต่อความรับผิดชอบในธุรกิจหลักนั้นๆ 

 

4. โลก กับ ความมุ่งมั่นในด้านสิ่งแวดล้อม  

การด าเนินการที่ไม่มีสิ้นสุด 

ในฐานะที่ เป็นผู้ รับผิดชอบ และเป็นบริษัทฯ ในเ ชิกรุกด้าน
สิ่งแวดล้อม SUTHA ได้น าแนวทางที่ดีท่ีสุดไปใช้ในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม ในรูปแบบที่ค านึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพของ
มนุษย ์ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
. 

ความรับผิดชอบ 

ความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมรอบของพวกเรา สามารถพิสูจน์และมั่นใจได้ในกระบวนการการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต 
โดยมีความมุ่งเน้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของค่านิยมสูงสุดของเป้าหมายของพวกเรา พวกเราเชื่อว่าการกระท าที่
รอบคอบ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อสุขภาพของมนุษย์ รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ถือเป็นส่วนหน่ึงในความ
รับผิดชอบท่ียิ่งใหญ่ ในฐานะบริษัท ทั้งในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไป 
 

การปฎิบัติที่ดีที่สุด 

หลังจากมุ่งมั่นและแสวงหาความเป็นเลิศต่อการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม  SUTHA ได้มีแนวทางการปฎิบัติที่ดีได้แก่ : 
• ความควบคุมอันยาวนานโดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของพลังาน 
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• ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 
• การจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
• ลดปริมาณการใช้น้ าโดยการหมุนเวียนน ากลับมาใช้อีกครั้ง 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแหล่งทรัพยากรอย่างสูงสุด 

เรามีการใช้และแปลงทรัพยากรธรรมชาติ-หินปูน เช้ือเพลิง และ น้ า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีของเสียออกมาน้อยที่สุด  กระบวนการผลิตของ SUTHA นั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การใช้วัตถุดิบที่สกัดมาจากโลก การผลิตปูนขาวนั้น ต้องการอุณหภูมิที่สูงส าหรับกระบวนการ Calcinizing โดยใช้เตาเผาปูนขาว
แบบแนวตั้ง ซึ่งการจัดการด้านกระบวนการผลิตท าให้การใช้พลังงาน น้ า และหิน นั้นเป็นไปอย่างรอบคอบ 
 

มีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

ตลอดระยะเวลาการผลิต บริษัท มุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทีท่ีสุดต่อการใช้พลังงาน การปล่อยมลพิษในอากาศ เช้ือเพลิงทางเลือก 
และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการปฎิบัติทั้งหมดนี้ เราได้ท าการควบคุมภาพรวมการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง รวมไป
ถึงการปล่อยมลพิษ เพื่อส าหรับปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งใน
ตัวอย่างที่ดีท่ีสุดของแนวทางการตรวจติดตามในกระบวนการเตาเผา คือ เรามีการตรวจวัดเพื่อควบคุมมลพิษ เพื่อให้สามารถทราบ
ผลและมีการควบคุมด้านมลพิษ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ เพื่อความสะอาดปลอดภัย
สูงสุดแก่ชุมชนของเรา 
 

การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

สุดท้ายนี้ การใช้ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตในตลาดอุตสาหกรรมต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าน้ัน  เห็นได้ว่ามีผลและ
เป็นประโยขน์ต่อคุณภาพในชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นงานบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นอื่นๆ  

และในขณะเดียวกัน คุณภาพชีวิตของเรายังถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะการใช้ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตในอุตสาหกรรม จะ
ช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถปฎิบัติได้ตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ยังผลต่อการสนับสนุนการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราด้วยนั่นเอง   
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ส่วนที่ 5 : แนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ เพ่ือการก ากับกิจการที่ดี 
 
 
 

ส่วนที่ 5 :  
แนวทางการปฏิบัต ิ
อื่น ๆ เพ่ือการก ากับ

กิจการที่ดี 

1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรมและขนม
ธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง 

2 การต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการคอรัปชั่น 
     แนวทางการปฏิบัติ 
     ความรับผิดชอบและการติดตาม 
     การแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรยีน 
     เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
     ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
     กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
     การสอบถาม 
     บทลงโทษ 
     กระบวนการในการประเมินความเสีย่งจากการทุจริต 

3 ความเป็นกลางทางการเมือง 
4 การใช้และการรักษาข้อมลูและทรัพย์สิน 
    การบันทึก การใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมลู 
    การใช้ และการดูแลรักษาข้อมลูอิเล็คทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การใช้ และดูแลรักษาทรัพยส์ินทางปัญญา 

5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    แนวทางการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน หรือการท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติ

บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวโยง 
    แนวทางการท ารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

6 การป้องการการฟอกเงิน 
7 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษพ์ลังงาน 
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 

8 ระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
9 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ การต่อต้านการทุจรุตการคอรัปชั่น การควบคุมดูแลระบบภายใน การ
บริหารจัดการความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 

 
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการ

เคารพวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง 
หลักปฏิบัติ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เคารพในวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณีในทุกพื้นที่ท่ีเข้าไปด าเนิน
ธุรกิจ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. ศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละพื้นท่ีที่ตนปฏิบัติงาน 
2. ศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานของ

บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
3. ศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายตาม

คู่มือหรือตารางอ านาจอนุมัติ หรือหนังสือมอบอ านาจที่ได้รับมอบหมาย 
4. ไม่ให้การการช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้ันตอนการปฏิบัติ หรือวิธีการปฏิบัติ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ย วกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

5. ในกรณีกิจการใด ๆ ท่ีให้บุคคลภายนอกด าเนินการแทนบริษัท หรือการเข้าเป็นคู่สัญญากับบุคคลใด ๆ ในนามบริษัท 
ควรมีการตรวจสอบประวัติ หรือแจ้งบุคคลดังกล่าวให้ยึดถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมถึงสอดดูแลไม่ให้
ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

6. เมื่อพบว่า ระเบียบ ข้อก าหนด ขั้นตอนการบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ของบริษัท แตกต่างจากข้อบังคับใช้ในพื้นที่
นั้น ๆ ให้ปรึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อนด าเนินการใด ๆ 

7. เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนตาม “ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความ
คุ้มครอง” และในกรณีที่เห็นว่าเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยส าคัญก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที 

การเคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละพื้นท่ีที่ตนปฏิบัติงาน 
2. เคารพความแตกต่างของวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อ

วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ 
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2. การต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการคอรัปชั่น 
หลักการ 
คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏบิัติเพื่อให้มีการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้มคีวามต่อเนื่องโดยมุ่งมั่น
สนับสนุนและก ากับดูแลใหผู้้บริหาร พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้าคู่สัญญา ลูกจ้างตระหนักถึงการทุจรติการคอร์รัปชั่นท่ีอาจ
เกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ัน  ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอยา่งของการต่อต้าน
การทุจริตการคอรร์ัปชั่น และมีการด าเนินการในภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และในฐานะที่บริษัทฯ ซึง่
เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT Network) บริษัทฯ ได้ให้นยิามขอบเขตความหมายของ 
การทุจริตการคอรัปช่ัน ไวด้ังนี้  
การทุจริต การคอรัปชั่น ได้แก่  การกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
รวมถึง การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี และ/หรือ ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่า
ฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอ่ืนรวมถึง
ประโยชน์อ่ืนใด การใหเ้งินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกบัเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล 
ที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ และการคอร์รัปช่ันระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง 
การช่วยเหลือทางการเมือง ได้แก่ การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอ่ืนเพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมทางการเมือง เช่น การใหกู้้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การ
โฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาค
เงินแก่องค์กรที่มีความสมัพันธ์ใกลชิ้ดกับพรรคการเมือง เป็นต้น  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ  
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รปัช่ัน รวมทั้งจัด

ให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรบัสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศท่ีกลุ่ม
บริษัทฯ ไดเ้ข้าไปลงทุน 

2. สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ 

3. จัดระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มกีารตรวจสอบ และการใช้ดุลอ านาจอย่าง
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกีย่วข้องกับการทุจริต การคอร์รปัช่ันต่าง ๆ 

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บรหิาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ อันเปน็การเรยีกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรพัย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น ส าหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทาง
จูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ในทางที่ชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บรหิาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรพัย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแกบุ่คคลภายนอก 
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าท่ีผดิต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ีของตน หรือจ่าย
สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินท่ีถูกต้องและโปร่งใส 
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผูม้ีส่วนเกีย่วข้องสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้

ว่าจะไดร้ับความคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีที่มีหน้าท่ีตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเขา้มา 
8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอรร์ัปชั่น จึงก าหนดแนวทางส าหรับ

ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบตัิอย่างระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี ้
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8.1   การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)   หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือรูปแบบ
อื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การ
โฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่
องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตาม
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของ
บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง  บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง 
ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง   บริษัทจะไม่
สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ 
ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้กับบริษัทฯ 

8.2   การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants)  อาจท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้
เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอรัปช่ัน และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง 
บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล ส าหรับกระบวนการสอบทาน และ
รายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี ้

 การบริจาคเพื่อการกุศล  บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมี
ส่วนท่ีสามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถด าเนินการ
บริจาค ผ่านมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวาอาราม ซึ่ง
หน่วยงานรัฐบาลและกรมสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ มีการจัดเป็นประจ าทุกปี รวมถึงร่วมท าบุญและบริจาคส าหรับวัดวา อาราม ตาม
กิจกรรมงานบุญประจ าปี หรือได้รับการบอกบุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ภายใต้
วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล ประจ าปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
ส าหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อผู้บริหารที่มีอ านาจเพื่ออนุมัติตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัทฯ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผล
ในการการค้า หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น เป็นการ
ร่วมงานการกุศลในฐานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และมีการประกาศรายชื่อของบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือ
ในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์
อื่นใด  ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทานเพื่อการควบคุม  

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการ
บริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระท าได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัท ซึ่งมี
ความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงิน
สนับสนุนอาจถูกเช่ือมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงิน
สนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี ้
8.3.1 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง  และเป็นการ

ด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามโครงการของบริษัท 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานใบเสร็จ หรือ 
รายละเอียดประกอบการช้ีแจงโครงการ หรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ช่ือ Logo หรือในสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ช่ือของบริษัท ในการสอบทานเพื่อการควบคุม 
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8.3.2 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตัวเงิน  
เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด 
หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

8.3.3 ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุช่ือผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์
ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทพิจารณา
อนุมัติตามระดับอ านาจอนุมัติของบริษัท 

8.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาซึ่ งความส าเร็จ
อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให้  หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ 
(Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
8.4.1 การด าเนินการที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขาย หรือเง่ือนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการเปน็

ที่ปรึกษา ในกรณีมีการเดินทางเพื่อให้ค าปรึกษา รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้า และ/
หรือลูกค้า โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส 
จากคู่ค้า หรือให้ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองต้อนรับคู่ค้า หรือลูกค้า หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุน้ 
ที่มาเยี่ยมชมกิจการ หรือไปเยี่ยมชมกิจการ หรือเป็นของขวัญที่บริษัทฯ จัดไว้ส าหรับการมอบให้ตาม
โอกาส หรือเทศกาล ประจ าปี เป็นต้น 

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

หรือท่ีคู่ค้ามีการจัดท าให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกติ 
8.4.6 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัทอยู่

ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการ
ต้อนรับจากบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ   

8.4.7 เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ันนี้ ครอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหา

หรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการใหผ้ลตอบแทนแก่
พนักงาน โดยก าหนดใหผู้้บังคับบญัชาทุกระดับ มหีน้าท่ีสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
น าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกจิที่อยู่ในความรับผดิชอบ และควบคุมดูแลการปฏบิัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวปฏบิัติ นี ้

10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผูร้้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อ
ร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

11. ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปช่ัน ถอืเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รบัการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท าน้ันผดิกฎหมายด้วย 

12. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของ
กฎหมาย และสภาพการด าเนินธรุกิจ 
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13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ หรือการคอร์รัปช่ัน 
ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดใหม้กีารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมีการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับและควบคุมดูแลเพื่อให้
มีการด าเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้  

14. คณะกรรมการก าหนดให้บคุลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่น ามาตรการต่อต้านการ
ทุจริต การคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติ และให้บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ 
ด าเนินนโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมบีริษัทร่วม, บริษทัฯ ย่อย  ถ้ามี
ขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัตติามโยบายนี ้

 
ความรับผิดชอบและการติดตาม  
• คณะกรรมการบริษัทมหีน้าท่ีปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมอบหมายให้น ามาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัต ิ
• คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหก้รรมการผู้จดัการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้จดัการ มีการ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจดัการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. , 
คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการอนรุักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและ
การปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการ โดยมอบหมายหน้าท่ีให้ช่วยกันพิจารณางานด้านต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จดัการ
มอบหมายใหผู้้บริหารในแตล่ะหนว่ยงานรวมถึงกรรมการในแตล่ะคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและก ากับ
ดูแล เพื่อให้มีการด าเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

• คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอสิระ ซึ่งท าหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในกรณผีู้
ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจ
สอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีใ่นการประสานงานแทน 

• คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผูท้ าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณผีู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีใ่นการประสานงานแทน 

• ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 

 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีนการกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่ส่อถึง
การทุจริตหรือการประพฤตมิิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผูม้ีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่
ถูกต้อง รวมถึงระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผูม้ีส่วนได้เสียมสี่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
1. การกระท าผิดกฎหมาย ทุจริตคอรปัช่ัน ผิดระเบียบบริษัทฯ หรือกระท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน 
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอ่งความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึ้น 
3. เรื่องที่มีผลต่อประโยชน์ หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ  
4. เรื่องที่อาจสร้างความเสยีหายต่อฐานะการเงิน และทรัพยส์ินของบรษิัท 
5. พบข้อสงสัย/ข้อบกพร่องในการท าหน้าท่ีของพนักงาน/หรือพบกิจกรรมทีไ่ม่โปรงใสต่อผู้ถือหุ้น 
 
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ : 
 ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน 
 บริษัท สุธากัญจน ์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 สุธากัญจน ์จ ากดั (มหาชน) 
89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช  
ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2017 7461-3  

 Email  Address :    glmis@goldenlime.co.th 
 
หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้าเว็บไซด์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูลบริษัทฯ จากนั้นเลือกช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของบริษัทท่ี www.goldenlime.co.th หน้าสอบถามข้อมูลบริษัท และช่องทางการร้องเรียน  
 
กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
• จัดท าฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด ก าหนดบทลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 
• การเข้าระบบฐานข้อมลูดังกล่าว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระท าไดโ้ดยผู้บรหิารระดับสูงเท่านั้น 
• คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บรหิาร หรอืพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน  หรือ

ด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ 
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปกป้องไม่ให้มีการด าเนินการลงโทษ หรือลดต าแหน่งจากการที่ยดึถือตามแนว
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

• ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร 
เพื่อคุ้มครองผูร้้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมลูในการสบืสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรายและความเดือดร้อน 
หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล 

การสอบถาม 
 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดีและการต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่น สามารถสอบถามได้ที่

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โทร. 02 017 7461-3 หรือ Email : 
glmis@goldenlime.co.th 

mailto:glmis@goldenlime.co.th
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

บทลงโทษ 
1. การกระท าซึ่งผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระท าท่ีเปน็ความผิดร้ายแรง จะพิจารณาโทษให้ออกจาก

งาน หากเป็นการกระท าผิดตามกฎหมายใหด้ าเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผิดไม่รา้ยแรงให้มีการ
ก าหนดการลงโทษ การตดัคะแนน การให้พักงานโดยไม่ได้รับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตัดคะแนนส าหรับการ
ประเมินผลงาน และพิจารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรืองดเว้นการปรับอัตรารายได้ เป็นต้น 

2. การกระท าอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อตักเตือน รวมถึงพิจารณาในการตดัคะแนนส าหรับ
การประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได ้

3. การกระท าอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัทฯ ให้ท าหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
และให้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงพิจารณาในการตดัคะแนนส าหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อน
ขั้น หรือการปรับอัตรารายได ้

4. หากผู้กระท าผิดเป็นผู้บริหารระดบัสูง หรือกรรมการบริษัท ให้น าเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยใหม้ีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการก ากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏบิัติในการป้องกันการมสี่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปช่ัน ดังนี ้  
1)  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจรติ  
2)  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและตดิตามความ เสี่ยงจากการทุจรติ และ  
3)  แนวทางในการติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิตามแนวทางปฏบิตัิในการป้องกันการมสี่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทดังนี้ 
 
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทฯ จัดให้มรีะบบการบริหารความเสีย่งท่ีเหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธรุกิจของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและคอรร์ัปช่ัน โดยระบเุหตุการณ์ที่มคีวามเสีย่งสูงจากการทุจรติและคอรร์ัปชั่นท่ีอาจเกิด ขึ้นจากการ
ด าเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงท้ังโอกาสเกดิและผลกระทบ ก าหนดมาตรการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ันท่ี
เหมาะสมกับความเสี่ยงท่ี ประเมินได้ วิธีวัดความส าเร็จ ตลอดจนทรพัยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดขึ้น  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคมุดูแลเพื่อป้องกันและตดิตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกีย่วกับการก ากับดูแลและควบคุมดแูลเพื่อป้องกันและ ตดิตามความเสี่ยงจากการทุจริต
และคอรร์ัปชั่น สรุปได้ ดังนี ้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยงท่ีครอบคลมุระบบงาน

ส าคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจดัซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญา ระบบการจัดท าและควบคุม
งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายช าระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจรติ
และคอรร์ัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม 

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝนื การกระท าผิดกฎหมายหรือจรยิธรรมธุรกจิของ
บริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ันหรือข้อ สงสัยในรายงานทางการเงิน 
หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลูหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้
ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ใหเ้บาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการด าเนนิการให้
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการตดิตามการปฏบิัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และ
รายงานให้ผู้มีอ านาจทราบตามล าดับ 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 
 

3. ความเป็นกลางทางการเมือง 
หลักการ 
บริษัท เป็นกลางทางการเมืองไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนพรรค
การเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองผู้หนึ่งผู้ใดในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัท ตระหนักและให้ความเคารพใน
สิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ตามที่
รัฐธรรมนูญ หรือที่ก าหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือ
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ทั้งนี้การให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกับภาครัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ใช้อ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการตามระบอบการปกครอง เช่น รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาลสถิตยุติธรรม ภายใต้ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสัญญา ไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่เป็นการฝักใฝ่ 
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอ านาจทางการเมือง 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. การใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมีตามกฎหมาย ต้องกระท าในนามตนเอง และระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ว่าเป็นการ

กระท าในนามบริษัท 
2. เมื่อต้องแสดงออกในนามบริษัท ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และแสดงอาการหรือลักษณะให้เห็นได้ว่าเป็นการฝักใฝ่พรรค

การเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ 
3. ไม่น าทรัพยากรของบริษัท เช่น เงินทุน บุคลากร สถานที่ ไปใช้สนับสนุน พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ ไม่ว่า

จะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
4. ไม่ใช้ต าแหน่งในบริษัท หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัท เพื่อชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนใด ๆ แก่

พรรคการเมือง หรือนักการเมือง 
5. ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ท างานหรือในเวลางานในเรื่องที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งท าง

ความคิด หรือเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคีในการท างาน 
6. ไม่หาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ ในพื้นที่ของบริษัท รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการ

ด าเนินการเช่นว่านั้น 

 

4. การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน 
หลักการ 
บริษัท ให้ความส าคัญกับการใช้และการเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และความถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล และทรัพย์สินต่าง ๆ 
ของบริษัท จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับบริษัทและบุคคล
อื่นๆ หรือถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นอย่างไม่ถูกต้อง ตลอดจนไม่ล่วงละเมิดข้อมูลของผู้อื่น 
ทั้งนี้ ทรัพย์สินของ SUTHA หมายความรวมถึง สังหาริมทรัพย์ เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องใช้ส านักงาน 
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์  ฯลฯ และ อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร โรงงาน โรงผลิต โกดัง
เก็บสินค้า นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึง เทคโนโลยีการผลิตเฉพาะ ความรู้ เอกสารสิทธิ์ สัญญาส าคัญ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะ และข้อมูลของบริษัท อีกด้วย 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน ทันเวลา ไม่เกินจริง ทั้งที่มีผลกระทบด้านบวกและด้านลบ  เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้
เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างความโปร่งใส และความเช่ือมั่นแก่ ผู้มี
ส่วนได้เสีย ผ่านหน่วยงานการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนและช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของ บริษัท 
 
บริษัท เคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานมีการคิดค้น
สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา  โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการท างานหรือใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัท ให้เป็น
ของกลุ่มบริษัท 
 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท มีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสาร รวมทั้งมีหน้าที่ปกป้องและดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ทั้งนี้ บริษัท สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่าง  ๆ ที่เป็นของ บริษัท โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาต 

  
 

การบันทึก การใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูล  
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. บันทึก และรายงานข้อมลูต่าง ๆ อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บ 

รักษาข้อมูลหรือเอกสาร จะต้องดแูลให้มีการท าลายด้วยวิธีท่ีเหมาะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท 
โดยให้ปฏิบตัิ ตามขั้นตอนและวิธีการรักษาความลับของนโยบายการบริหารจัดการเอกสารของ บริษทั และ
ข้อก าหนดระบบควบคุมเอกสาร (Document Control)  ของบริษัท SUTHA 

2.  ไม่น าข้อมลูของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตน หรือบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนอกจากข้อมูลที่
เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัท ถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท เป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึง่ต้องใช้ข้อมูลนั้น 
ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผดิชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  เมื่อมีหน้าท่ีทีต่้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จะต้องดูแลให้ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกินจริงหรือเกินความจ าเป็น ซึ่งอาจ
ท าให้เข้าใจว่าเป็นความพยายาม หรือจูงใจให้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย หรือ
กฎเกณฑ์ ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  เป็นต้น รวมทั้งผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 
และ/หรือ อนุมัติจากผู้รบัผิดชอบ และ หากเป็นข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมทุนรายอื่น ๆ จะต้องไดร้ับความเห็นชอบ
จากผู้ร่วมทุนตามเง่ือนไขสัญญาทีก่ าหนดไว ้

4.  รักษาข้อมูลทีเ่ป็นความลับของ  SUTHA และบริษัทย่อย เช่น ความลับทางการค้า ความลับเกีย่วกับข้อมูลแหล่ง
สัมปทาน แบบแปลน แผนท่ี เทคโนโลย ความรู้ทางวิชาการ ข่าวสารภายในองค์กรที่ส่งให้เฉพาะพนักงาน ฯลฯ ไม่ให้
รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกีย่วข้อง ซึง่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้มสี่วนได้เสีย ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นไป
ตามกฎหมาย หรือไดร้ับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจแล้ว 

5.  ไม่เปดิเผยข้อมูลทีเ่ป็นความลับของ SUTHA หรือบริษัทย่อย แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสดุการปฏิบัติงานท่ีในบริษัท ไป
แล้ว 

6.  ใช้เอกสารหลักฐานประกอบรายการทางการบัญชีและการเงินท่ีถูกต้องเป็นจริงและครบถ้วน 
7.  เมื่อพบความผดิปกติหรือข้อบกพรอ่งเกี่ยวกับรายการทางบญัชีและการเงิน  ต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและ 

หน่วยงานการเงินและการบญัชีในทันที 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

8.  เก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ประกอบรายการทางการบญัชีและการเงินอย่างปลอดภัย เป็นระบบ และสามารถ 
ตรวจสอบได้ โดยเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาทีต่อ้งเก็บรักษาขอ้มูลหรือเอกสาร ตอ้งดูแลใหม้ีการท าลายดว้ยวธีิทีเ่หมาะสม
ถูกต้อง กับข้อมูลหรือเอกสารแตล่ะประเภท 

 
การใช้ และการดูแลรักษาข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1.   ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท เพือ่ ประโยชน์ของ 

บริษัท เป็นหลัก 
2.   ไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยวิธีการใดๆ ทีเ่ปน็การฝ่าฝืน 

กฎหมาย 
3.  ดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ตนเองมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยไมไ่ด้  

รับอนุญาต อย่างผิดกฎหมาย หรอืเกินกว่าความจ าเป็นต่อการท างาน และให้ปฏิบตัิตามนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ SUTHA อย่างเคร่งครดั 

4.  ไม่ใช้อุปกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศที่บริษัท จัดให้ในเชิงธุรกิจส่วนตวัไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบรษิัท จัดให้ เพื่อกิจกรรมส่วนตัว (ที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ) ได้ตามสมควร เว้นแต่เป็นการท า
ให ้บริษัท เสียหายหรือเป็นการรบกวนประสิทธิภาพการท างานและสร้างความร าคาญแก่ผู้อื่น 

5.   ใช้อีเมล และอินเตอร์เนต็ที่จัดให้เพือ่ธุรกิจของบริษัท อย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ผิด
ศีลธรรม หรือเว็บไซต์ทีไ่ม่เป็นท่ีรู้จกัซึ่งอาจไม่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารในรูปแบบท่ีจะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสีย ช่ือเสยีงของบริษัท  

 
การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา 
1. ปฏิบัติตามกฎหมายทางทรัพยส์ินทางปัญญา 
2. ดูแลรักษษรายงาน ข้อมูลทางเทคโนโลยี แบบพมิพ์เขียว โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็น

ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษทั ซึ่งตนเองมีหน้าที่ดูแลผิดชอบ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและไม่เปดิเผยให้กับผู้ใด เว้นได้
ได้รับอนญุาต 

3. ไม่น าข้อมลู เอกสารทรัพยส์ิน ความรู้ต่าง ๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น เขียนบทความลงตีพิมพ์ใน
วารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรอืรายงานอ่ืนๆ หากต้องใช้ต้องได้รบัอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามหน่วยงานก่อน
ยกเว้นเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

4. ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการแสดงสิทธ์ิ หรือขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็น
เจ้าของ 

5. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน
ทั้งหมด ข้อมูล รายงาน แบบแปลน โปรแกรม พิมพเ์ขียว วิธีการ กระบวนการที่อยู่ในครอบครองคืนให้แก่บริษัทและ
กลุ่มบริษัทท้ังหมดไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใด ๆ 

6. ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปญัญาของบริษัทและกลุม่บริษัทไม่ให้เสยีหาย และใช้ทรัพยส์ินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์
ต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท 

7. เคารพนับถือทรัพยส์ินทางปัญญาของผู้อื่น และไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หลักการ 
บริษัท ให้ความส าคญักับการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท และตระหนักดีว่าความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึน้ได้ แต่
การเข้าไปเกี่ยวข้อง ตัดสินใจ หรือเลือกเอาประโยชน์ของตนเอง เปน็หลักโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นเรื่องที่
ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได ้ดังนั้น กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน จะต้องยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคัญและหลีกเลี่ยง
การเข้าไป เกี่ยวข้องในกิจกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากเห็นว่ามีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้นให้รีบแจ้งใหผู้บ้ังคับบัญชา  หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี ดูแลโดยด่วน 

ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1.  ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน  หรือมีลักษณะเดยีวกันกับกลุ่มบริษัท 
2.  ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นท่ีมอี านาจตัดสินใจ  หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกัน  

กับบริษัท แต่ในกรณีทีไ่ม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 
3.   ไม่แสวงหาผลประโยชน์ท่ีไม่ควรได้จากข้อมูล  หรือสิ่งใด ๆ ที่ตนรูเ้นื่องมาจากต าแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
4.  หลีกเลี่ยงการมสี่วนเกี่ยวข้องทางการเงินและ/หรือความสมัพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม บริษัท 

ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 
5.   กรณีที่มีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า การปฏิบัติงานของตน หรือการที่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปมสี่วนร่วม หรือ 

เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ โดยที่กจิการดังกล่าวไดม้ีการด าเนินธุรกรรมกับบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง ทาง 
ผลประโยชน์ เกิดขึ้น ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบญัชาตามสายงานทราบโดยทันทีและให้แจ้งหนว่ยงานฝ่ายบัญชี
การเงินและเลขานกุารบริษัทเพ่ือทราบด้วย 

6.  ตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชนส์ูงสดุของบริษัท โดยปราศจากอิทธิพล ของ ความ
ต้องการหรือผลประโยชนส์่วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

7.  เมื่อต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง  คัดเลือก ตดัสินใจหรอือนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ ให้รายงานผู้บังคับบญัชาหรือผูม้ีส่วนร่วมในการอนุมตัิ  โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของบริษัท. และให้ถอนตัวจากการมสี่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการด าเนิน 
ธุรกรรมกับบริษัท 

8.   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทบทวนและประเมินตนเองเรื่องรายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ า
ทุกป ี

 
แนวทางการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน หรือการท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวโยง 
คณะกรรมการ ได้มีมติก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน เพื่อท าให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปแนวทางดังนี้ 

 
การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว  
การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ
นั้นๆโดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคา
ของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจ
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

เกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี  หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส านักงาน
กฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับประกาศค าสั่งหรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ี
ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย 
 
แนวทางการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
บริษัทอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร  ซึ่งเป็นไปในลักษณะการท าธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมี
การก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน  โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับท่ีก าหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้น  บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบ
บัญชี หรือผู้ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี  เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการ
เข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท า
รายการที่บริษัท ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาพวิชาชีพ
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 
 

6. การป้องกันการฟอกเงิน 
หลักการ 
บริษัท ยึดถือปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน  โดยจะไม่
รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ ทรัพยส์นิ หรือสนับสนุนใหม้ีการรับโอน หรือเปลี่ยน
สภาพทรัพยส์ินต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการกระท าความผดิ   เพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้หนึ่ง
ผู้ใดใช้ บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปดิ หรืออ าพราง
แหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1.  ก่อนท าธุรกรรมกับคูส่ัญญาในนามบริษัท ควรตรวจสอบประวัติของบุคคลนั้นว่าไม่เป็นผู้กระท าความผิด ตาม

กฎหมายฟอกเงินอย่างรอบคอบ 
2.  กรณีพบเห็นธรุกรรมที่ไม่ปกติที่อาจเข้าลักษณะเป็นการฟอกเงิน ให้รายงานให้ผู้บังคับบญัชา หน่วยงานกฎหมาย 

หรือ หน่วยงานการเงินและการบญัชีทราบโดยทันที 
3.  เมื่อกระท าการในนามบริษัทจะต้องไม่รับช าระราคาเป็นเงินสด  หรือส่งเทียบเท่าเงินสด ในลักษณะที่ไม่มี เอกสาร

ยืนยันการจ่าย หรือรับที่ชัดเจน 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

4.  เมื่อกระท าการในนามบริษัทต้องไม่ช าระราคาให้กับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สญัญา  หรือบุคคลทีร่ะบุไว้ให้เป็น ผู้รับเงิน
ตามสญญา หรือช าระเงินผ่านบุคคล หรือช่องทางทีไ่ม่ทราบที่มาชดัเจน เว้นแต่เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น การบังคับคดี การโอนสิทธิเรียกร้อง เป็นต้น 

 
 

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 
หลักการ 
บริษัท มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และก าหนดให้มีระบบการ
จัดการในระบบสากล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความส าคัญ
และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายมาตรฐาน และข้อก าหนดทางด้าน
ความปลอดภัย มั่นคงและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ใน
การด าเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
พนักงานทุกคน คือ หัวใจของโครงการและเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัทฯ จะท าทุกวิถีทางเพื่อให้มีความปลอดภัยใน
การท างานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้น าการโม่บด ย่อยหิน
และการผลิตปูนขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
ก าหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายด าเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและ
ตลอดไป ดังต่อไปนี้ 
1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฎิบัติ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 
2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 
3. บริษัทก าหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในทุกโครงการ 
4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 
5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การด าเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย 
6. บริษัทจัดให้ม ีการติดตามละประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
 เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 
 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆ ของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุก
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

คน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องค านึงถึงความส าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการด 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 
5.   ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อก าหนดที่

ระบุไว้ 
6.  ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานที่เหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัด

กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7.  สนับสนุนให้มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
8.  มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

 
การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 
บริษัทฯ มีอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยน าระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในองค์กร ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบาย เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการพลังงานในองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หน่ึงในการปฏิบัติงาน   ดังนี ้ 
1. บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน

เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานขององค์กร และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารทุก
ระดับ และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติดังกล่าว 

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 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายในการที่จะบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีการก ากับดูแล
กิจการที่ดี  มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุมระบบภายในและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ      
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบเพื่อคัดเลือกผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง โดยให้จัดจ้าง บริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมิน
ความเสี่ยงซึ่งมีความเป็นอิสระจากภายนอกเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัท 
บริษัทได้วางแนวทางนโยบายส าหรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง  ตลอดจนแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี ้

การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง มีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลให้ระบบควบคุมภายใน การก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงให้ค าแนะน าให้การดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร   
เพื่อให้ระบบมีความเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ ตลอดรวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การท ารายการเกี่ยวโยง การดูแลรักษาและใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีกลไกป้องกันการเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้บริษัทจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์จาก
ภายนอกโดยเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ  เพื่อรับหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในของกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) รวมถึงบริษัทฯ สามารถน า
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์เพื่อท าการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

การควบคุมภายใน มีการประเมินระบบควบคุมภายในต่างๆ จ านวน 5 หมวด 
ประกอบด้วย  
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment),  
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment),   
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities),  
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication),  
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

ส าหรับแผนงานและขั้นตอนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ทีป่รึกษาไดด้ าเนินการ
ภายในกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และการตรวจสอบที่มีพ้ืนฐานจากความเสี่ยง (Risk-Based 
Approach) โดยใช้แนวคิดพื้นฐานว่าทรัพยากรในการตรวจสอบนัน้มีจ ากัด และการตรวจสอบควรเน้นไปที่กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความเสีย่งสูงเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี ้

1) ประเมินความเสี่ยงส าหรับแต่ละกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท 



  

 

 

 

 

 

84 | P a g e  
 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

เส้นทางสู่ความยั่งยืน การก ากับกจิการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

เพื่อสนับสนุนการวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุกระบวนการทางธุรกิจหลักท่ีส าคัญ และจัดล าดับ
กระบวนการที่จะด าเนินการตรวจสอบ 

โดยกระบวนการธรุกิจหลักท่ีส าคญัซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 
1. กระบวนการผลติ (Production) 
2. กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิต (Inventory Management and Product Costing) 
3. กระบวนการขายและรับช าระเงิน (Order to Cash) 
4. กระบวนการจดัซื้อและจ่ายช าระเงิน (Purchase to Pay) 
5. กระบวนการปดิบัญชีและการจดัท ารายงานทางการเงิน (Account Closing and Financial Reporting) 
6. กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Management) 
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลและเงินเดือน (Human Resource Management and Payroll) 

2)   การวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในมีแนวทางดังนี ้
2.1   สัมภาษณผ์ู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท  
2.2 การสอบทานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและผู้ปฏบิตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุ

จัดล าดับการควบคมุที่บริษัทได้มีการก าหนดไว้  
2.3   การประเมินความเสีย่งตามเกณฑ์ และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการประเมินความเสีย่ง 
2.4   หารือร่วมกับผู้บรหิารแตล่ะหน่วยงานเพื่อยืนยันรายการความเสี่ยงและระดับคะแนนท่ีประเมินได้ 
2.5   จัดท าร่างแผนการตรวจสอบภายใน จากผลการประเมินความเสี่ยงท่ีได้จากขั้นตอนการหารือ 
2.6  น าเสนอร่างแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อยืนยันล าดับและระยะเวลาการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
2.7  ขออนุมัติแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และประกาศให้ผู้บริหารทุก

หน่วยงานรับทราบ 
3)    กระบวนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีแนวทางดังนี ้

3.1 ศึกษาและท าความเข้าใจในธุรกิจและขอบเขตของงานท่ีจะตรวจสอบ 
3.2 การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และสอบทานเอกสารประกอบการปฏิบตัิงานเพื่อศึกษาและท าความเข้าใจ

กระบวนการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบ 
3.3 ระบุความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและออกแบบแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 
3.4 ทดสอบจุดควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทดสอบดังระบุในแนวทางการตรวจสอบ 
3.5 สรุปผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันประเด็นเบื้องต้นกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบบัสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท 
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอ่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลูกค้าคู่ค้าชมุชนสิ่งแวดล้อม  มี
นโยบายให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้าน CSR  การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม   จึงก าหนดนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม  เพื่อเป็น
แนวทางการด าเนินงานส าหรับผู้บริหารและพนักงาน   ซ่ึงมีองค์ประกอบส าคัญที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ประการดังนี้ 

 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ  ประกอบกิจการและปฎิบัติต่อกิจการอื่นด้วยความเป็นธรรมมีจรยิธรรม และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการทีร่วมถึงบุคคลแต่ละบุคคล
กับหน่วยงานของรัฐและกจิการที่เกีย่วขอ้งอื่นๆได้แก่ผู้ถือหุ้นคู่ค้าคู่สัญญารับจา้งลูกค้าคู่แข่ง และส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกี่ยวขอ้งมีการปฏบิัติต่อ
กิจการอื่นๆอยา่งเป็นธรรมด้วยเช่นกัน 
 
2. การต่อตา้นการทุจรติ 
บริษัทฯ ด าเนินการปฏิบัติเพือ่ป้องกันอย่างแข็งขันตลอดจนรกัษาและปฏบิัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตโดยต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและ
ก ากับดแูลให้พนักงาน ตวัแทน  คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต  ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของ
กิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริต 
 
3. การเคารพสิทธมินุษยชน 
 บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏบิัติตามข้อก าหนดดา้นสิทธิมนษุยชนภายในกจิการและกระตุ้นให้มกีารปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซ่ึงครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า   สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตส านึก
ให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนษุยชน 
 
4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
       บริษัทฯ  ยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงานอยา่งเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎหมาย  หลกัจริยธรรม  สร้างความยุติธรรมและ เคารพในสิทธิส่วน
บุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข   และจะส่งเสริมโอกาส ความก้าวหนา้ในการท างานพร้อมทั้งพัฒนาศกัยภาพของพนักงาน  ดูแลมาตรฐาน
การครองชีพของพนักงาน 
 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
       บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ  และบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธภิาพ  สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลกูค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
มีระบบจัดเก็บและการให้ขอ้มูลที่ตรงความจริงแลเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการท าการวจิัย
และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความส าคัญกบักระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 
6. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
       บริษัทฯ  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด   
รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนกังานและชุมชน 
 
 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   
       บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการร่วมพฒันาชุมชนและสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการมีส่วนรว่มของชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนสร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะขจัดและป้องกันภยัคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ
ที่ด ี
 
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
         บริษัทฯ จะด าเนินกิจการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อันมีทั้งมูลค่าและคุณค่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลกระทบในเชิงบวก  เพื่อจะท าให้
กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นสร้างความ
มั่งค่ังทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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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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