
 

 

 
                                                                            

 

สารการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
จากประธานกรรมการ 

 
 

บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)   โดยคณะกรรมกำรบริษทั มีเจตนำรมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้
บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมี มำตรฐำน 
มุ่งเนน้กำรสร้ำงประโยชน์สูงสุด โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย มีคุณธรรม และจริยธรรมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยท่ีผำ่นมำ 
บริษทัฯ ไดมุ้่งสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรน ำหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีไปใชใ้นกำรท ำงำนประจ ำวนั จนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร  และเพื่อให้สอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกำศใช ้และเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัและพนกังำนยดึถือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบติังำนต่อไป 

 
 คณะกรรมกำรบริษทัจะยดึมัน่กำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อเป็นแบบอยำ่งท่ีดีและ

หวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่พวกเรำทุกคนจะปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเต็มขีดควำมสำมำรถ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อ
กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืขององคก์รต่อไป 
 
           - ลงลำยมือช่ือ -  
          (นำยพละ   สุขเวช) 
                                                                        ประธำนกรรมกำร 
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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

1. คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนยึดมัน่ในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดีมำปรับใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยบูรณำกำรกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ   กลยทุธ์ และเป้ำหมำยขององคก์ร ตลอดจน
เสริมสร้ำงองคก์รให้มีระบบบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

2. คณะกรรมกำรบริษทั เคำรพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ตลอดจนอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกำรใชสิ้ทธิในเร่ืองต่ำง ๆ  

3. คณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์และควำมร่วมมือท่ีดีระหว่ำงบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย พร้อมทั้งก ำหนดช่องทำงท่ีเหมำะสมในกำรส่ือสำรระหว่ำงกนั 

4. คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดนโยบำยและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบติัต่ำง ๆ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ำย อำทิ ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5. คณะกรรมกำรบริษทั มีบทบำทในกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และพิจำรณำอนุมติัแนวทำงกำรก ำหนดกลยทุธ์ 
นโยบำย แผนธุรกิจ และงบประมำณ ตลอดจนก ำกบัและควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย
ท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมมัง่คัง่
สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุน้ 

6. คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีโครงสร้ำงองคก์ร กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย  กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำร อยำ่งชดัเจน ตลอดจนจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน ระบบบริหำรควำมเส่ียง ระบบกำรป้องกนักำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  รวมทั้งกำรป้องกนักำร
ใชข้อ้มูลภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ 

7. คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีระบบท่ีสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้มนัใจว่ำฝ่ำย
บริหำรไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

8. คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลให้จดัท ำงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอและเช่ือถือได ้ตลอดจนจดัให้มีผูส้อบบญัชีท่ีมีควำมสำมำรถ
และมีควำมเป็นอิสระ 

9. คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลให้บริษทัฯ มีกำรส่ือสำรและเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทำง
กำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงิน อยำ่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลำผำ่น
ช่องทำงต่ำง ๆ และนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งสะดวกและเท่ำเทียมกนั 
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10. คณะกรรมกำรบริษทั อำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยตำมควำมเหมำะสม เพ่ือช่วยพิจำรณำกลัน่กรองงำนท่ีมี
ควำมส ำคญัและรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำร
ปฏิบติังำน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทรำบในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ 

11. คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปีของกรรมกำร กรรมกำรชุดยอ่ย อำทิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนในระหว่ำงปีท่ีผำ่นมำ  เพื่อ
สำมำรถน ำมำแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยน ำเสนอผลกำรประเมินท่ีไดต้่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัเพื่อรับทรำบ 

12. คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีระบบกำรสรรหำบุคลำกรในต ำแหน่งผูบ้ริหำรท่ีส ำคญัทุกระดบัอยำ่งเหมำะสม โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

13. คณะกรรมกำรบริษทั มีบทบำทส ำคญัในกำรจดัให้มี นโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ  เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน รับทรำบ  ท ำควำมเขำ้ใจและยึดถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด 
และมีมำตรกำรในกำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำม 
 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีส าหรับบริษัทฯ 
 เพื่อพฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบั หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 
2560 (CG Code 2017)  ซ่ึงออกโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ส ำนกังำน ก.ล.ต.)   เพื่อก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรำย และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกำร
ใชสิ้ทธิในเร่ืองต่ำง ๆ ทั้งสิทธิขั้นพ้ืนฐำนและสิทธิท่ีตนเองสมควรไดรั้บ ดงันั้นคณะกรรมกำรบริษทัมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิของผู ้
ถือหุ้นในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปน้ี 

1. สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซ้ือ รับซ้ือคืนโดยบริษัทฯ ขาย หรือโอนหุ้น 
บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ท ำหนำ้ท่ีเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้ในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบังำนทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุม รายช่ือบุคคลเพือ่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และค าถามเป็นทางการล่วงหน้า 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตำมแนวทำงกฎหมำยและหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี โดยผูถื้อหุ้นตอ้งมีคุณสมบติัและปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขั้นตอนท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด โดย
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี 

1) ให้ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3 ของหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 
สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพื่อบรรจใุนกำรประชุมผูถื้อหุ้น เสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร และค ำถำมเก่ียวกบับริษทัฯ เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีได ้
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2) บริษทัฯ แจง้ช่วงเวลำในกำรรับเร่ือง ผำ่นช่องทำงตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ กล่ำวคือ ล่วงหนำ้อยำ่ง
นอ้ย 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 

3) บริษทัฯ ไดแ้สดงรำยละเอียดคุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธิเสนอ เง่ือนไขในกำรเสนอฯ ขั้นตอนกำรพิจำรณำตลอดจน
อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มผำ่นทำงเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ
(http://www.unionpetrochemical.com) หวัขอ้ “ นกัลงทุนสัมพนัธ์ ” และผูถื้อหุ้นสำมำรถจดัส่งแบบฟอร์มอยำ่ง
ไม่เป็นทำงกำรล่วงหนำ้ไปยงัเลขำนุกำรบริษทัไดผ้ำ่นทำงไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรือโทรสำร ก่อนส่งตน้ฉบบั
ท่ีไดก้รอกรำยละเอียดอยำ่งครบถว้น พร้อมทั้งเอกสำรประกอบไปยงัเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือน ำเสนอขอ้มูลท่ีผูถื้อ
หุ้นส่งมำใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำต่อไป ในกรณีท่ีเป็นกำรเสนอช่ือกรรมกำร เลขำนุกำรบริษทัจะเสนอ
ช่ือบุคคลดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำและน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัต่อไป 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมเห็นชอบและเห็นว่ำเหมำะสม บริษทัฯ จะบรรจุวำระและรำยช่ือบุคคล
ดงักล่ำวในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยระบุว่ำเป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้พร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษทั ส ำหรับช่ือวำระหรือบุคคลท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบ คณะกรรมกำรบริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุน้
ทรำบพร้อมทั้งช้ีแจงเหตผุลผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ
(http://www.unionpetrochemical.com) หวัขอ้ “ นกัลงทุนสัมพนัธ์ ” โดยแจง้ท่ีประชุมถือหุน้อีกคร้ังในวนั
ประชุม 
 

3. สิทธ์ิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมใหมี้กำรจดักำรประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีค  ำนึงถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น
ในกำรเขำ้ร่วมประชุม ตำมแนวทำงของกฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยไดก้ ำหนดให้มีกำรประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้นปีละ 1 คร้ัง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี และในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอ
วำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือ
กฎเกณฑ ์กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัที่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป โดย
บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1) ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
• บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯ เป็นผูด้  ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมและขอ้มูลประกอบ
ท่ีส ำคญัและจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจ (เป็นภำษำองักฤษกรณีผูถื้อหุ้นเป็นชำวต่ำงชำติ)ให้ผูถื้อ
หุ้นล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 21 วนัก่อนวนัประชุม นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและขอ้มูล
ทั้งหมดดงักล่ำว (ไม่รวมรำยงำนประจ ำปี)ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ(http://www.unionpetrochemical.com) ทั้ง
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ล่วงหนำ้มำกกว่ำ 30 วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีเวลำศึกษำขอ้มูล
และตดัสินใจล่วงหนำ้อยำ่งเพียงพอ นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดล้งประกำศในหนงัสือพิมพ ์เพ่ือแจง้ก ำหนดวนั 
เวลำ สถำนท่ีและวำระกำรประชุมทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษติดต่อกนั 3 วนัก่อนประชุมอยำ่งนอ้ย 7 วนั 

http://www.unionpetrochemical.com/
http://www.unionpetrochemical.com/
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• ในแต่ละวำระของหนงัสือเชิญประชุม มีกำรระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ผลกระทบทั้งดำ้นบวกและดำ้น
ลบ(ถำ้มี) ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัประกอบในแต่ละวำระไวช้ดัเจน นอกจำกน้ีบริษทัฯ 
ไดมี้กำรระบุขอ้มูลเพ่ิมเติมส ำหรับวำระต่ำง ๆ ดงัน้ี 
กำรแต่งตั้งกรรมกำร  บริษทัฯ ระบุช่ือ พร้อมแนบประวติัยอ่ของกรรมกำรแต่ละคนท่ีจะเสนอแต่งตั้ง อำทิ 
ช่ือ นำมสกุล ประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน จ ำนวนบริษทัที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีกำรสรรหำ ประเภทของกรรมกำรท่ีเสนอ เช่น กรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ และในกรณีเป็นกำรเสนอ
ช่ือกรรมกำรเดิมกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ ตอ้งมีขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมในปีท่ีผำ่นมำ และจ ำนวน
วำระ/ปีท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัฯ ดว้ย 
กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี  บริษทัฯ ระบุรำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ี
สังกดั ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี รวมทั้งควำมเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชี กำรมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บกำรยอมรับเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลอดจนระบุคำ่บริกำรของผูส้อบบญัชีและ/หรือค่ำบริกำรอื่น ๆ (ถำ้มี) ไวอ้ยำ่งชดัเจน 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถพิจำรณำควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชีก่อนพิจำรณำอนุมติั 
กำรจ่ำยเงินปันผล  บริษทัฯ มีกำรเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ อตัรำและจ ำนวนเงินปันผล
ท่ีเสนอจ่ำย พร้อมเหตุผลและขอ้มูลประกอบ ในกรณีท่ีเสนอให้ 
งดจ่ำยเงินปันผล บริษทัฯ จะเปิดเผยเหตผุลและขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำไวอ้ยำ่งชดัเจนดว้ย 
เร่ืองอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ  เช่น กำรก ำหนดหรือกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ กำร
ลดทุนหรือเพ่ิมทนุ และกำรอนุมติัรำยกำรพิเศษ เป็นตน้ 

2) วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
• บริษทัฯ ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินตำมขั้นตอนประชุมอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยท่ีก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำม

สะดวก ตลอดจนสิทธิและกำรปฏิบติัตนต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยจดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม กำรเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลำประชุมอยำ่ง
นอ้ย 1 ชัว่โมงคร่ึง  

• ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดยอ่ยทุกคณะ และคณะ
ผูบ้ริหำร ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุน้ มีโอกำสซกัถำมปัญหำเก่ียวกบับริษทัฯ โดยมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ท ำหนำ้ท่ีเป็น     คนกลำง(Inspector) 

• ก่อนเร่ิมกำรประชุม เลขำนุกำรบริษทัจะแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรชุดยอ่ยทุกคณะ 
คณะผูบ้ริหำร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีเขำ้ร่วมประชุม ใหท่ี้ประชุมรับทรำบและมอบหมำยให้
เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรประชุม 

• เลขำนุกำรบริษทั จะแจง้องคป์ระชุม ซ่ึงประกอบดว้ย  จ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน
ผูรั้บมอบฉนัทะประชุมแทนผูถื้อหุ้น และจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ เป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะ ตลอดจนมีกำรช้ีแจงวิธีกำรลงคะแนนเสียง และกำรนบัคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุ้นทรำบก่อน
เร่ิมกำรประชุม ทั้งน้ีเป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ และพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั มำตรำ 107(1) 
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กล่ำวคือ ให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
หน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด กำรออกเสียงกรณีมำประชุมดว้ยตนเองหรือกรณีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมำประชุมแทน 
เป็นตน้ 

• เลขำนุกำรบริษทั จะด ำเนินกำรประชุมโดยเรียงตำมวำระท่ีไดแ้จง้ไวห้นงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีกำร
เพ่ิมเติมวำระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ีเพ่ือควำมเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วม
ประชุม 

• คณะกรรมกำรบริษทัจดัให้มีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุมท่ีตอ้งมีกำรลงคะแนนเสียง ทั้งน้ี
เพื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ 
ในภำยหลงั พร้อมทั้งตรวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลกำรลงคะแนนเสียงและบนัทึกมติของท่ีประชุม 
ไวอ้ยำ่งชดัเจนในรำยงำนกำรประชุม 

• ประธำนท่ีประชุม ไดจ้ดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอ เพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยำ่ง 
เท่ำเทียมกนัในกำรซกัถำมหรือเสนอควำมคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมและเร่ืองกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รวมทั้งมีกำรบนัทึกประเดน็ขอ้ซกัถำม ค ำช้ีแจง และขอ้คิดเห็นท่ีส ำคญั ไวใ้น
รำยงำนกำรประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขำ้ประชุมได ้ รับทรำบ 

3) ภำยหลงักำรประชุมผูถื้อหุ้น 
• บริษทัฯ มีกำรแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ภำยในวนัท ำกำรถดัไป โดย

ระบุคะแนนเสียงทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวำระ รวมทั้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุม 
ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ และจดัส่งตลำดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งภำยใน 14  วนั นบัแต่
วนัประชุม รวมถึงเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ(http://www.unionpetrochemical.com)        
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถตรวจสอบได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้ถึงกำรประชุมคร้ังต่อไป อีกทั้งยงัมีระบบกำร
จดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมท่ีดีท่ีสำมำรถตรวจสอบและอำ้งอิงได ้

• คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง 
โดยประกอบดว้ยรำยละเอียดต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. รำยช่ือและต ำแหน่งของกรรมกำร กรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง 

และผูส้อบบญัชีท่ีเขำ้ร่วมประชุมและท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม(ถำ้มี) 
2. องคป์ระชุมซ่ึงประกอบดว้ย จ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวนผูรั้บมอบฉนัทะประชุม

แทนผูถื้อหุ้น และจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
3. วิธีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ และกำรนบัคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมกำร

ประชุม และแนวทำงกำรใชบ้ตัรลงคะแนน 
4. ขอ้ซกัถำม ค ำช้ีแจง และขอ้คดิเห็นท่ีส ำคญั 
5. คะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง  ในทุก ๆ วำระท่ีตอ้งมีกำรลงคะแนนเสียง 

และระบุช่ือและจ ำนวนหุ้นของผูท่ี้ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวำระ(ถำ้มี) 
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4. สิทธ์ิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
1) กำรแต่งตั้งกรรมกำร  

• คณะกรรมกำรบริษทั เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบคุคล  
โดยคณะกรรมกำรบริษทัจะท ำกำรพิจำรณำคุณสมบติั และน ำเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมแนบประวติัยอ่ของกรรมกำรแต่ละคนท่ีจะเสนอแตง่ตั้งและขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

•  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก ำหนดให้ ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง  ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง
เป็นจ ำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งก่อน ถำ้จ ำนวน
กรรมกำรท่ีออกไม่อำจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทั  
ก ำหนดแนวทำงส ำหรับผูถื้อหุ้นในกำรเลือกตั้งกรรมกำรไวด้งัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทำ่กบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทั้งหมดตำมขอ้ 1  เลือกตั้งบคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร

เท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหป้ระธำนในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขำด 
2) กำรถอดถอนกรรมกำร 
 ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดคนหน่ึงออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได ้ให้เป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
3) กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรบริษทัน ำเสนอหลกัเกณฑแ์ละ
นโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ละต ำแหน่ง ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และ/หรือ
มิใช่ตวัเงินเพื่อให้ผูถื้อหุ้นพจิำรณำอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทั น ำเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดยอ่ย(ถำ้มี) ในแต่ละต ำแหน่ง ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ/หรือมิใช่ตวัเงินเพ่ือให้ผูถื้อหุน้
รับทรำบเป็นประจ ำทุกปีดว้ย 
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5. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดใหมี้กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีผูถื้อหุน้  

ตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกคร้ัง ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตอ้งมี
ควำมเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยบริษทัฯ  

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั มีควำมเป็นธรรมและ
ยัง่ยืน ไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย นกัลงทนุสถำบนั หรือผูถื้อหุ้นต่ำงชำติ โดยไดด้ ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี  
 
 การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

• เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ไดล่้วงหนำ้ก่อนกำรประชุม โดยประกำศแจง้ให้
ทรำบโดยทัว่กนัผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม พร้อมทั้งประกำศ
หลกัเกณฑแ์ละระบขุั้นตอนของกำรพิจำรณำอยำ่งชดัเจนไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

• เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับเลือกเป็นกรรมกำร ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือจะตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของบริษทัฯ และตอ้งใหค้วำมยินยอมในกำรเสนอช่ือดว้ย โดยประกำศแจง้กำร
รับเสนอช่ือ รวมถึงหลกัเกณฑต์่ำงๆ ผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 
และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ทั้งน้ี กำรคดัเลือกกรรมกำรในท่ีประชุม บริษทัฯ จดัให้มีกำร
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 
 สิทธิในการออกเสียง การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน และการลงคะแนน  

1. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ท่ีถืออยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ำกบัหน่ึงเสียง  
2. ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้ตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบำยท่ีจะไม่

เพ่ิมระเบียบวำระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูล
ประกอบระเบียบวำระก่อนตดัสินใจ 

3. แนบหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยป์ระกำศก ำหนด (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซ่ึงผูถื้อหุ้น
สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวำระพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นท่ีไม่
สะดวกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบอ ำนำจให้กรรมกำรอิสระหรือบคุคลอืน่เขำ้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวน์โหลดดูรำยละเอียด
และขั้นตอนกำรมอบฉนัทะได ้

4. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำร
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำ มีคะแนนเสียง
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เท่ำกนัเกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนในท่ีประชุมเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขำด 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงบทบำทควำมส ำคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยบริษทัยึดถือควำมซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นหลกัในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และด ำเนินธุรกิจโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของทำงกำร ทั้งน้ี บริษทัจะไม่ให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมำย เช่น กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ หรือ
เก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น และบริษทัฯ จะไม่เรียกร้อง ขอหรือรับเงิน ของขวญัหรือของรำงวลั หรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใดจำกบุคคล
อื่น เวน้แต่เป็นกำรรับอนัเน่ืองจำกกำรให้ตำมประเพณีนิยม โดยบริษทัฯ ต่อตำ้นกำรทจุริตและไม่จำ่ยสินบนเพื่อผลประโยชนท์ำง
ธุรกิจ รวมทั้งจะใหค้วำมร่วมมือและสนบัสนุนมำตรกำรของรัฐและภำคเอกชนในกำรต่อตำ้นกำรทจุริตคอร์รัปชนั และกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่มให้
เหมำะสมสอดคลอ้งกบับริบทขององคก์ร เพ่ือสร้ำงกำรเจริญเติบโตไปดว้ยกนัอยำ่งย ัง่ยืน โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้
เสีย ดงัน้ี 

 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

 บริษทัฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม และจดัให้มี
ช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มอยำ่งพอเพียง  

• ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บริษทัฯ มุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส และเป็นธรรม ค ำนึงถึงหลกัจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และสิทธิ
ของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำจะเป็นนกัลงทุนรำยยอ่ยหรือนกัลงทนุสถำบนั เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำม
ไวว้ำงใจของผูถื้อหุ้น และเสริมสร้ำงศกัยภำพในกำรแข่งขนัเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว จึงจดัให้มีกำร
เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่อผูถื้อหุ้นทกุรำยอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ  

• พนักงาน บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียมและเป็นธรรม และค ำนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ 
สัญชำติ เช้ือชำติ ศำสนำ หรือควำมเช่ือ พนกังำนถือเป็นทรัพยำกรอนัมีค่ำสูงสุดและเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสนบัสนุนกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ เพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จท่ีดี โดยมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนอยำ่งเหมำะสม มีกำรปฏิบติั
อยำ่งเท่ำเทียม เป็นธรรม และเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในดำ้นโอกำส ผลตอบแทน 
สวสัดิกำรท่ีจ ำเป็นและประโยชนอ่ื์นๆ รวมทั้งกำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย ควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ กำรพฒันำศกัยภำพ ทกัษะกำร
ท ำงำนและดำ้นอืน่ๆ 
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  นโยบายและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดกิารแก่พนกังาน 

 พนกังำนเป็นบคุลำกรท่ีมีควำมส ำคญั เพื่อเป็นกำรรักษำบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีศกัยภำพในองคก์ร  จึงได้
ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรในอตัรำท่ีเหมำะสม และเป็นไปตำมแนวทำงของตลำดเทียบกบัอุตสำหกรรม
เดียวกนั บริษทัฯ มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
พนกังำนอยูเ่สมอ พร้อมจดัให้มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม โดยยึดมัน่ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยแรงงำนอยำ่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนักำรสูญเสียชีวิตจำกอุบติัเหตุ ป้องกนักำรบำดเจบ็ และกำรเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจำกกำรท ำงำน 
รวมทั้งก ำหนดนโยบำยดูแลเร่ืองค่ำตอบแทนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยจะพิจำรณำจำกควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไรในแต่ละปี และกำรวดัผลกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบัหนำ้ท่ีตน รวมทั้งสวสัดิกำรของพนกังำน อำทิ กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ เพ่ือเป็นกำรออมและสร้ำงหลกัประกนัให้แก่พนกังำนและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนน้ีจะขึ้นอยูก่บัควำมสมคัรใจและ
อำยงุำนของพนกังำน อตัรำเงินสะสมของพนกังำนและอตัรำเงินสมทบของบริษทัฯ ประกนัชีวิตและสุขภำพแบบกลุ่มและเงิน
ช่วยเหลือฉุกเฉินตำมขอ้ก ำหนดของบริษทัฯ นอกจำกน้ี ยงัไดจ้ดัให้มีกิจกรรมสันทนำกำรเพ่ือควำมสำมคัคีและเป็นรำงวลัส ำหรับ
พนกังำนอีกดว้ย 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการพฒันาความรู้ศักยภาพของพนกังาน 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ให้กบัพนกังำน โดยบริษทัฯ มีกำร
จดักำรอบรมพฒันำทกัษะดำ้นต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกบริษทัฯ ให้กบัพนกังำนทุกระดบั  เพื่อน ำไปใช่ในกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่ง
มีประสิทธิภำพและทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงดำ้นนวตักรรมต่ำงๆ  และบริษทัฯ ไดมี้กำรเผยแพร่ ขอ้ก ำหนดและกฎระเบียบของบริษทั
ฯ ให้พนกังนทุกคนรับทรำบหลกัเกณฑแ์ละยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนต่อไป 

• ลูกค้า บริษทัฯ ยึดหลกัจรรยำบรรณในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรม เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคำ้ทุกรำยอยำ่ง
เสมอภำค พร้อมบริกำรท่ีมีคุณภำพ มำตรฐำน และควำมถูกตอ้ง ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถึงกำรด ำเนินกำรส่ง
มอบสินคำ้ท่ีรวดเร็ว และปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยท่ีก ำหนดดำ้นกำรขนส่ง  เพ่ือควำมปลอดภยัและสร้ำงควำมมัน่ใจตอ่
บริกำรของบริษทัฯ ภำยใตห้ลกักำรด ำเนินงำนดงัน้ี: 

1)  ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน ภำยใตร้ำคำท่ีเป็นธรรม และควำมหลำกหลำย
ของสินคำ้ เพ่ือยกระดบัมำตรฐำนให้สูงขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้งเปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และ
บริกำรอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

2) ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกคำ้ เพ่ือให้ลูกคำ้มีขอ้มูล
เพียงพอในกำรตดัสินใจ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริง ในกำรส่ือสำรกบัลูกคำ้ อนัเป็นเหตุใหลู้กคำ้
เกิดควำมเขำ้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภำพ ปริมำณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคำ้หรือบริกำร 

3) ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ดว้ยควำมรวดเร็ว และจดัใหมี้ระบบกำรจดักำรคลงัสินคำ้และกำรขนส่งท่ี
เพียงพอและไดม้ำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  พร้อมหลกักำรบริหำรคลงัสินคำ้ท่ียืดหยุน่ 
มีสินคำ้พร้อมส่งตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
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4) เปิดโอกำสให้ลูกคำ้สำมำรถร้องเรียนได ้เก่ียวกบัควำมไม่สมบูรณ์ของสินคำ้และบริกำรและด ำเนินกำร
แกไ้ขอยำ่งรวดเร็ว 

5) รักษำขอ้มูลและควำมลบัของลูกคำ้ โดยไม่น ำขอ้มูลไปใชใ้นทำงท่ีมิชอบ เวน้แตเ่ป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งตำมบทบงัคบัของกฎหมำย 

• คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี/้ลูกหนี ้บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคูค่ำ้อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย กำรปฏิบติัตำมพนัธสัญญำอยำ่งเคร่งครัด จึงมีนโยบำยกำรปฏิบติัต่อคูค่ำ้ตำม
หลกัธรรมภิบำล ในกำรด ำเนินกำรสรรหำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีเปิดโอกำสให้คู่คำ้ (ผูข้ำย / ผูรั้บจำ้ง / ผูใ้ห้เช่ำ) ทุกรำยเขำ้มำ
เสนอรำคำงำนกบับริษทัฯ ดว้ยควำมโปร่งใส ยติุธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกบัคูค่ำ้ทุกรำย และหลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำ
ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

 
 การสรรหา จัดซ้ือจัดจ้าง และแนวปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 

1. ปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้ กรณีท่ีจะไม่สำมำรถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจำกบัคูค่ำ้เป็น
กำรล่วงหนำ้เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดควำมเสียหำย 

2. กำรจดัซ้ือจดัหำตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใส เพ่ือป้องกนักำรทจุริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร
จดัซ้ือจดัหำ 

3. ปฏิบติัต่อคูค่ำ้อยำ่งเสมอภำค และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย 
4. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คำ้ 

 วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์ การประเมนิคู่ค้า 
1. มีประวติักำรด ำเนินงำนและกำรเงินท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งศกัยภำพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยำว 
2. ผลิตหรือจ ำหน่ำยสินคำ้หรือให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ ตรงกบัควำมตอ้งกำรทั้งดำ้นปริมำณและรำคำ และสำมำรถ

ตรวจสอบคุณภำพได ้
3. ประเมินควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำนสินคำ้และบริกำร 
4. ประเมินควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน กำรแกไ้ขปัญหำและควำมพร้อมของทีมงำน 

 
• เจ้าหนี ้บริษทัฯ ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้และ / หรือเจำ้หน้ี อยำ่งเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์และไม่เอำรัดเอำเปรียบ เพ่ือ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกนั และบริษทัฯไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบัเจำ้หน้ี โดยไม่ให้มีกำร
ผิดนดัช ำระหน้ี รวมถึงกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำและขอ้ตกลงต่ำงๆ อยำ่งเคร่งครัด 

 
 แนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบติัตำมสัญญำ หรือขอ้ตกลง ท่ีมีต่อเจำ้หนำ้ท่ีอยำ่งเคร่งครัด เช่น เง่ือนไขกำรค ้ำประกนั กำรดูแลคุณภำพหลกัทรัพย์
ค  ้ำประกนั กำรบริหำรเงินทุน กำรรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมขอ้ตกลง ฯลฯ และไม่น ำเงินกูยื้มไปใชใ้นทำงท่ีขดั
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ต่อวตัถุประสงคข์องกำรกูย้ืม กรณีไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ตอ้งเจรำจำกบัเจำ้หนำ้ท่ีล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ข
และป้องกนัไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 

2. บริหำรงำนเพ่ือใหเ้จำ้หน้ีมัน่ใจในฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีดี 
3. เปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นสนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 
• คู่แข่งทางการค้า บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่แขง่ทำงกำรคำ้อยำ่งเป็นธรรม ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรกำรคำ้ของคู่แข่ง

ดว้ยวิธีกำรไม่สุจริต ประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัท่ีดี รักษำบรรทดัฐำนของขอ้พึงปฏิบติัในกำรแข่งขนั ไมท่  ำลำย
ช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงลบ และปรำศจำกซ่ึงขอ้มูลควำมจริง มีหลกักำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 
2. ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
3. ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงลบ 
4. สนบัสนุนและส่งเสริมกำรคำ้เสรี เป็นธรรม ไม่ผกูขำดหรือก ำหนดให้ลูกคำ้ของบริษทัฯ ตอ้งท ำกำรคำ้กบับริษทั

ฯ เท่ำนั้น 
5. มีนโยบำยดำ้นกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ และส่งเสริมใหบุ้คลำกรปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยใต้

กฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ  

• องค์กรภาครัฐ บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำหรือขอ้ตกลงใดๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ ตอ้ง
ถือปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำย ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่   

• ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่
กบักำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเนน้ให้เกิดกำรพฒันำสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ผำ่นกำร
ปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นค่ำนิยมองคก์ร แก่พนกังำนทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง 
พร้อมให้ควำมร่วมมือและกำรก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบท่ีออก
โดยหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษทัฯ เคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมำยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำและมีนโยบำยห้ำมกำรด ำเนินกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำร
ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำทุกประเภท โดยไดก้ ำหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยำบรรณของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. พนกังำนทุกคน มีหนำ้ท่ีปกป้องและรักษำควำมลบัอนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษทัฯ เพื่อมิให้ขอ้มูล
เหล่ำนั้นร่ัวไหล และตอ้งไม่น ำทรัพยสิ์นทำงปัญญำประเภทต่ำง ๆ ของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตวัหรือ
เพื่อบุคคลอื่นโดยมิไดรั้บอนุญำต 

2. พนกังำนทุกคนตอ้งเคำรพและใหเ้กียรติต่อทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ้ื่นและไม่น ำผลงำนอนัเป็นทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำของผูอ่ื้นไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนของผลงำนไปใชโ้ดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของผลงำน 
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 การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธมินุษยชนสากล 

 บริษทัฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และหลกัสิทธิมนุษยชน หรือศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ สังคม ทรัพยสิ์น ถ่ิน
ก ำเนิด ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง หรือสถำนะอื่น ๆ รวมถึงตระหนกัในสิทธิหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อสังคมและ
บุคคลอื่น  โดยรวมถึง 

1. กำรปฏิบติัตอ่ทุกคนตำมหลกัสิทธิมนุษยชนอยำ่งเท่ำเทียม ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบติั 
2. กำรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน  
3. กำรสนบัสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
4. กำรส่ือสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ก ำหนดแนวทำง สอดส่องดูแล และให้กำรสนบัสนุนอื่นใด แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
กำรด ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ (Business Value Chain) ผูส่้งมอบสินคำ้และบริกำร (Supplier) ผูรั้บเหมำ 
(Contractor) ตลอดจนผูร่้วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม เคำรพต่อสิทธิ
มนุษยชน และปฏิบติัต่อทุกคนตำมหลกัสิทธิมนุษยชนตำมแนวนโยบำยน้ี 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีหน้ำท่ีเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัของบริษทัฯ อย่ำงครบถว้น เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำโดยผำ่นส่ือ
ต่ำง ๆ เช่น ข่ำวแจง้ตลำดหลกัทรัพยซ่ึ์งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลทั้งภำษำไทยและองักฤษ ข่ำวประชำสัมพนัธ์เว็บไซต์ของบริษทัฯ ซ่ึง
สำรสนเทศท่ีเปิดเผยนั้นมีทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน และข้อมูลท่ีไม่ใช้ทำงกำรเงิน สำรสนเทศดังกล่ำว บริษทัฯต้องจดัท ำขึ้นอย่ำง
รอบคอบ ชดัเจน กะทดัรัด และใชภ้ำษำท่ีเขำ้ใจง่ำย โดยยึดหลกัควำมโปร่งใส ชดัเจน ถูกตอ้ง และเปิดเผยต่อสำธำรณชนให้ทรำบ
อยำ่งเท่ำเทียมกนั รวมถึงกำร ตอบขอ้ซกัถำมต่ำง ๆ แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเครำะห์หลกัทรัพยแ์ละผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ทั้งน้ี  เพื่อ
ปฏิบติัตำมกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัที่ออกมำอยำ่งเคร่งครัด และเพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

 
        - ลงลำยมือช่ือ -  
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