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1.5 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
บริษัทฯ มีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการน�าเสนอและ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
เพ่ือท�าหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต�าแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ
โดยรวม ผลการด�าเนินงานที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้ง พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่า
ตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึง
บรษิทัฯ ไดน้�าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแ้ก ่คา่ตอบแทนรายเดอืน คา่บ�าเหนจ็ คา่เบีย้ประชมุ บรษิทัฯ 
ได้น�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี และบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงิน 
หรอืทรพัย์สินอืน่ใดให้แกก่รรมการ เวน้แตจ่ะจา่ยเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธแิละผลประโยชนต์อบแทนโดยปกตวิสิยั  
ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ "การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการรายบุคคล") ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตาม 
พระราชบัญญติับรษัิทมหาชน มาตรา 90 ก�าหนดวา่ "การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)  
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

1.6 สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา 
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ 

น�าข้อมูลที่ส�าคัญ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) 
เป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

1.7 สิทธใินการใหค้วามเหน็ชอบในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดคา่บรกิาร
ผู้สอบบัญชี 
บริษัทฯ มีการก�าหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ�าทกุปี โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอเขา้รบั 
การแตง่ตัง้ รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัทีส่งักัด ประสบการณค์วามสามารถ ประเด็นเกีย่วกับความเป็นอิสระ 
และค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูลที่เพียงพอให้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment  
 of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพ่ือเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส�าคัญเรื่องการรักษาสิทธิพ้ืนฐาน 
ของผูถ้อืหุน้และสง่เสริมให้ผู้ถอืหุน้ใช้สทิธพ้ืินฐานตามทีก่ฎหมายก�าหนด มกีารใหข้อ้มลูอย่างครบถว้นเทา่เทยีมกนั  
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสงัคม ความทพุพลภาพ หรือความคดิเหน็ 
ทางการเมือง และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธ ิ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.supalai.com) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกกระบวนการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล จึงยึดมั่นในการ
ด�าเนินธุรกิจ ทีตั่ง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความซือ่สตัย ์โปรง่ใส และเป็นธรรม เพ่ือใหบ้รษิทัฯ ด�าเนินไปอยา่งมปีระสทิธิผล  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ บริษัทฯ จึงก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขึ้น  
เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัใิห้ถกูตอ้ง พร้อมทัง้มนีโยบายใหถื้อปฏบัิติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัตงิาน  
เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุ้น และผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 รายการเกี่ยวโยง
บริษทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยรายการเกีย่วโยง โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคน  

รวมทัง้พนักงานในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ถอืปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัโดยทัว่กนั ซึง่บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทกุประการ เมือ่มกีารท�ารายการเกีย่วโยงกนัทีไ่ม่เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าปกติ  
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
ท�ารายการ โดยก�าหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1. การพิจารณาการท�ารายการเกีย่วโยง บรษิทัฯ จะใชเ้กณฑ์เชน่เดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป และเป็นไป 
ตามกระบวนการใหส้นิเชือ่ปกตขิองบรษิทัฯ เพ่ือสนับสนนุการด�าเนนิกจิการ ซ่ึงตอ้งเป็นธรรม
และสมเหตุสมผลและกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิทัฯ เชน่ ในกรณทีีก่ลุม่บรษิทั มรีายการ
ขอสินเชื่อให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก

2. การประเมนิมลูคา่รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารตามมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนทีช่�าระให ้
หรือได้รับช�าระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น 
แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

3. หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษัิทฯ 
จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ 
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

4. หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ที่เข้าข่ายตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5. บรษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการท�ารายการทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
และรายงานประจ�าปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการ 
ทีเ่กีย่วโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งหลกีเลีย่งการมผีลประโยชนส์ว่นตวัใด ๆ  ทีจ่ะมผีลเสยี
ตอ่การปฏิบัติหนา้ทีเ่พ่ือผลประโยชนข์องบรษิทัฯ หรือท�าใหย้ากตอ่การปฏบิตังิานอย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ ท้ังนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน ์
ของบริษัทฯ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปีอย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ห้ามผู้บริหาร 
และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่ากรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ 
ของบรษิทัฯ อยา่งชดัเจน แตห่ากจะมกีารท�ารายการทีเ่กีย่วขอ้งกันหรือรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบรษิทักอ่นด�าเนนิการ พรอ้มทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัช่ือ ความสมัพันธข์องบคุคลทีเ่กีย่วโยง
กนั มลูคา่รายการ เหตผุลและความจ�าเป็นไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีและรายงานประจ�าปี ตามหลกัเกณฑ์ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม 
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก�าหนดราคาที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก  
ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นคูม่อืนโยบายการก�ากับดแูลกจิการ และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.supalai.com) 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท�ารายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ 

2.2 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
และการตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ
บริษทัฯ ก�าหนดหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชมุ การเสนอชือ่บคุคลเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

และการตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
บริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ "การประชุมผู้ถือหุ้น") มีส่วนร่วมใน 
การก�ากบัดแูลบรษิทัฯ และการคดัสรรกรรมการทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสม สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ส�าหรับการประชุมปี 2563 บริษัทฯ ได้น�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.supalai.com) และแจง้ข่าวประกาศในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตัง้แต ่วนัที ่1 ตลุาคม 
2562 ถึง 6 มกราคม 2563 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และ
การตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็น
กรรมการ และไม่มีค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ในระยะเวลาดังกล่าว

2.3 การใช้สิทธิออกเสียง

บริษทัฯ ให้สทิธแิกผู้่ถอืหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนัในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
ประเภทหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯ ออกให้ผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง  
และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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2.4 การมอบฉันทะ

บรษิทัฯ ประชาสมัพันธใ์หผู้ถ้อืหุ้นรับทราบ ในกรณทีีผู่ถื้อหุน้ไมส่ะดวกเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
โดยผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่ หรอืกรรมการอสิระรายใดรายหนึง่ตามท่ีบริษทัฯ ได้เสนอชือ่ไว้ โดยบรษิทัฯ 
จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผูถื้อหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยจดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามทีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้  
กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ก�าหนดรายการต่าง ๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับ 
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน  
เพ่ือความถูกตอ้งและไมเ่กดิปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉนัทะ บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดเก่ียวกบั 
การประชุม ก�าหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขั้นตอน เอกสาร และหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 
แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์  
ภายใตห้วัขอ้ “การประชมุผูถ้อืหุน้” กอ่นวนัประชุมมากกวา่ 30 วนั โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิได้  
ทัง้ทางโทรศัพท ์และทางอเีมล มายงัหนว่ยงานนักลงทนุสมัพันธ์ (รายละเอยีดโปรดดูหวัขอ้ “นักลงทนุสมัพันธ”์) 

2.5 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
การอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดท�าเอกสารต่าง ๆ เป็น  

2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  
หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�าปี เป็นต้น และจัดท�าเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพ่ือให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

บรษิทัฯ จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ  แก่ผูถ้อืหุน้
ลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ ไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั และน�ารายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุ ก�าหนดการประชมุ วาระการประชมุ  
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

ทัง้นี ้บรษิทัฯ มไิดก้�าหนดเงือ่นไขหรอืกฎเกณฑ์ทีต่อ้งใหม้กีารรบัรองเอกสารโดยหนว่ยงานราชการ  
หรือกฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวก
จัดบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ถา่ยเอกสารทีต้่องใชแ้นบ และตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร โดยไมค่ดิค่าบรกิาร ณ จดุลงทะเบยีน เพ่ือลดภาระ 
การจดัหาอากรแสตมป์ และการถา่ยส�าเนาเอกสารของผูถ้อืหุน้ มกีารเปิดรบัลงทะเบยีนกอ่นเวลาประชมุไมน่อ้ยกวา่  
2 ชั่วโมง และมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนเสียง 
เพ่ือความรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 

ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า/ร้านค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร และคู่แข่ง 
โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพ่ือเป็น 
กรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน  
หลกัการเคารพกฎหมาย การเคารพทรพัยส์นิทางปัญญา รวมทัง้การตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัเป็นส�าคญั และ 
ในปี 2563 บรษิทัฯ ทบทวนนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และนโยบายดา้นสงัคมและสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ   
เช่น การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
โดยทั่วกัน และเผยแพร่นโยบายต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ 


