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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปร่งใส ความรับผิดชอบ

ตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทุกฝ่ายจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ดงัน้ี  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการให้มาก

ข้ึน จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการ

ตดัสินใจ, สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีสาํคญั

ของบริษทัฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในส่วน

แบ่งผลกาํไร ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้าํหนา้ท่ีแทนตน ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษทั รวมทั้งการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอเพ่ือใชใ้นการ

ตดัสินใจ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ 

การลดทุนหรือเพ่ิมทุนและการอนุมติัรายการพิเศษเป็นตน้ 

1. บริษทัฯ จะส่งเอกสาร ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง

ตดัสินใจในท่ีประชุม ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนไดท้ราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว

ไวใ้น website ของบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. บริษทัฯ กาํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีไวด้งัน้ี 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

2.2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

2.3 พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม ปีท่ีผา่นมา 

2.4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปีท่ีผา่นมา 

2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

2.6 พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

2.7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 

2.8 เร่ืองอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามประเด็นสาํคญัท่ีอยูใ่นความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

ตอบขอ้ซกัถาม และ/หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ทราบ โดยไม่มีการลงมติ 
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3. บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี โดยจดัประชุมในวนั

ทาํการท่ีสาํนกังานใหญ่ของบริษทั มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้น จดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยี

อยา่งเพียงพอ สาํหรับการตรวจสอบเอกสารและจดัใหมี้อากรแสตมป์สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 

4. บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลาและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

5. กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จะเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้และร่วมตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ทุกคร้ัง 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการใหม้ากข้ึน จึง

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิต่างๆ ขั้นพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกนั 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด ซ่ึง

ได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดย0ให้เสนอมายงับริษทัฯ ภายในเดือน

มีนาคม ของทุกปี 

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ ์ท่ีบริษทัฯ กาํหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่

รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดย0ใหเ้สนอมายงับริษทัฯ ภายในเดือนมีนาคม ของทุก

ปี 

3. บริษทัฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

4. ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถใชห้นังสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้โดย

บริษทัฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

5. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บตัร

ลงคะแนนเสียง เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

6. บริษทัฯ มีประกาศระเบียบเร่ืองการปฏิบติัในการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือป้องกนัมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใช้

ขอ้มูลภายใน เพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบโดยมีการแจง้แนวทางและนโยบายให้ทุกคนใน

องคก์รถือปฏิบติั และมีการติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือให้คณะกรรมการไดพิ้จารณา

ธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวม ทั้งน้ี

กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกรรมท่ีทาํกบับริษทัฯ ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํธุรกรรม

ดงักล่าว ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ 

8. คณะกรรมการกาํหนดนโยบายเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และวิธีการรายงานเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั และกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือ

ครองหลกัทรัพยต์ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน 
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9. คณะกรรมการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจง้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษทัฯ กับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างเสริมผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ และดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน เจา้หน้ี คู่แข่งและชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่สงัคมหรือ

ภาครัฐ 

1. บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใชเ้พ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บทราบและ

ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไดก้าํหนดโทษในการท่ีไม่ปฏิบติัตามไวใ้นคู่มือพนกังาน 

2. บริษทัฯ มีนโยบายในการยกระดบัคุณภาพชีวติในสถานประกอบการของพนกังานทุกคนใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและมี

ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3. การรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกบริษทั แจง้เบาะแสหรือขอ้

ร้องเรียนเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย ความถูกต้องของงบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผิด

จรรยาบรรณ การทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ โดยผ่านกรรมการอิสระ หรือผ่านกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผ่านฝ่ายบริหาร

บริษทั คณะกรรมการกาํหนดกลไกคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่าวขา้งตน้ 

4. บริษทัฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู ้

มีส่วนไดเ้สียไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ ประกาศใหท้ราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอาจส่งผลต่อ

การเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี

บริษทัฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงานหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและหลงัจากประกาศแจง้ข่าว

งบการเงินอยา่งนอ้ย 3 วนั 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ี

ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการท่ีแทจ้ริงของ

บริษทัฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล

และความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์กาํหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 

56-1) และรายงานประจําปี (แบบ56-2) รวมทั้ งเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ ทั้ งท่ีเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการผา่นทางแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-

1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 
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3. เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีออกหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล

ผา่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลทัว่ไป (2) ปัจจยัความเส่ียง (3) ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ (4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ (5) ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ (6) ขอ้พิพาททาง

กฎหมาย (7) โครงสร้างเงินทุน (8) การจดัการ (9) การควบคุมภายใน (10) รายการระหวา่งกนั (11) ฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงาน (12) ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายช่ือ และบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนคร้ังของการ

ประชุมและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี 

6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนไดรั้บ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษทั

ยอ่ย หรือหนา้ท่ีอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ไวใ้นรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

7. การเปิดเผยขอ้มูลและผูมี้อาํนาจในการเปิดเผยขอ้มูล 

7.1 การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

7.1.1 กาํหนดใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบับุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน

สถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวเิคราะห์ ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

(1) เปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัใหป้ระชาชนทราบ 

(2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

(3) ช้ีแจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ  

(4) การดาํเนินการเม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

(5) การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ 

ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม 

บริษทัฯ กาํหนดใหบุ้คคลผูมี้อาํนาจในการใหข้อ้มูลดงักล่าว ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7.1.2 กาํหนดใหบุ้คคลท่ีมีอาํนาจในการประสานงานการเปิดเผยขอ้มูลกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Contact Person) 

ดงัน้ี 

(1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัชี ไดแ้ก่ งบการเงินประจาํปีและงบการเงินรายไตร

มาส แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ หรือเลขานุการบริษทั  

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ไดแ้ก่ รายการไดม้า/จาํหน่ายไป ซ่ึงสินทรัพย ์รายการท่ีเก่ียว

โยง กาํหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้ การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูส้อบบญัชี การยา้ยท่ีตั้งสาํนกังาน

ใหญ่ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และโครงการลงทุน เป็นตน้ โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ

เลขานุการบริษทั 
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7.2. การให้ขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปสําหรับการบริหารองค์กรกบัส่ือมวลชน โดยกาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มี

หนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์รต่อส่ือสารมวลชน 

8.  คณะกรรมการและผูบ้ริหาร มีการรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

9.  กรรมการ และผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเอง

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  

10.   คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้น ครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วิสัยทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบติัการดา้นอ่ืน ๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบกาํหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจน รวมทั้ งกาํหนด

มาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัจดัการ มี

หนา้ท่ีนาํเสนอแผนงานและผลการปฏิบติัตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํ 

11.  คณะกรรมการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยูเ่สมอ กาํหนดระเบียบปฏิบติั

เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ี

ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้

5. การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2557 บริษทัฯ มีการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 1 คร้ังเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษทั 

เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วน

ร่วมในการตดัสินใจและจดัการใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือการตดัสินใจ บริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง

หนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวน 10 คน ซ่ึงรวมถึงประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทัฯ 

ไดจ้ดัใหผู้บ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และผูส้งัเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

และสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคาํอธิบาย

เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํรายงานการประชุมให้แลว้เสร็จและเผยแพร่

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 14 วนันบัจากวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบไดแ้ละเสนอแนะการแกไ้ขไดภ้ายใน 30 วนั 

6. ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกาํหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 

ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการและความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัมีนโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยมีการกาํหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมติัรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยรายการ

เก่ียวโยงกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 นอกจากน้ียงัมีการดูแลให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพย ์

และหา้มมิใหมี้การใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงผูบ้ริหารจะไม่มีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัก่อนหรือหลงัการ

ประกาศงบการเงินอยา่งนอ้ย 30 วนั 

8. จริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจตามหลกั

จริยธรรมในทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัหลกัการนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือนาํไปสู่การเป็นองคก์รธรรมาภิบาล จึงไดจ้ดัทาํ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานดงัน้ี 

8.1 จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจใหย้ ัง่ยนื ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสีย เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนในการให้ความเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ เพ่ือเป็นกลไกและกระบวนการท่ีจะนาํไปสู่

การเป็นองคก์รธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริงดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

2. ปฏิบติัตามนโยบาย “การกาํกบัดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษทัฯ 

3. มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัยสุ์จริต และเป็นธรรม 

4. ยดึมัน่ในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกท่ีดี 

5. คาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์ร ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ทางสังคม ต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

6. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

7. สร้างระบบงานท่ีเขม้แขง็ เพ่ือป้องกนัการทุจริตผา่นระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง 

8. กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทั้งองค์กร มีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริต รายงานความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

9. เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผู ้

แจง้เบาะแส 

8.5 จริยธรรมกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริษทัยอ่ย ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้รอบจริยธรรมดาํรงตน หรือ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืของบริษทั

ฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

1. การปฏบิัตติามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ 

1.1  ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งไม่หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน จะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัฯ กาํหนดข้ึน 

และรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่อหน่วยงานนั้น ๆ 

1.2  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเร่ืองท่ีจะพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่านนั้นตอ้ง

ออกจากหอ้งประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว 

  1.3  หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี 

(1) ไม่นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

(2) ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางท่ีผิดและไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุด

การปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รไปแลว้อยา่งนอ้ยเป็นเวลา 2 ปี 

(3) ไม่หาประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ 

(4) ไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 

(5) ไม่รับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชน์ขององคก์ร 

1.4  รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่องคก์รหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

1.5  การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ให้

ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกบัการไดม้าหรือการ

จาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมการและพนกังาน พ.ศ.2547 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 

2.1 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ของบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาํหนดขอ้ควรปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

(1) หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

(2) กรณีท่ีจําเป็นตอ้งทํารายการนั้ น เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ทํารายการนั้ นเสมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอกท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไป ดว้ยอาํนาจ

ต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่มีส่วน

ในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในองคก์รอ่ืน การดาํรง

ตาํแหน่งนั้นตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทัฯ 

(4) ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหวา่งผูถื้อหุ้น 

กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อ่ืน ซ่ึงใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งชดัเจน และเช่ือมัน่ไดว้า่การ
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เขา้ทาํกรายการดงักล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส และเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งจดัให้มี

แบบรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยวา่จะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไวใ้น

คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ 

(5) บุคคลท่ีดาํเนินการใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม จะตอ้งมี

หนา้ท่ีในการรายงานการมีส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

5.1  กรรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งมีหนา้ท่ีรายงานการมีส่วนไดเ้สียทนัทีท่ีมีรายการเกิดข้ึน และเพ่ือมัน่ใจ

ไดว้า่ บริษทัฯ ไดมี้การตรวจสอบเป็นประจาํ จึงกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสาํรวจรายการท่ี

มีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํทุกส้ินปี และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

(6) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบัติ และกาํหนดให้กรรมการและ

ผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ต่อคณะกรรมการเป็นประจาํ 

(7) ประกาศใหท้ราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอาจส่งผล

ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 

เดือนก่อนท่ีบริษทัฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงานหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะและหลงั

ประกาศแลว้ 3 วนั 

(8) เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัการบริหารจดัการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดย

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกันทุกไตรมาส และตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

(9) ในกรณีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการท่ีแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

2.2  การใชข้อ้มูลภายใน 

(1) หา้มใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ

ผูอ่ื้นหรือทาํธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

(2) หา้มใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ

ประโยชน์ในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ 

(3) หา้มใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

(4) หา้มใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ไปใชอ้า้งอิงต่อบุคคลภายนอก เพ่ือสร้างประโยชน์ส่วนตวั 

(5) หา้มเปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนัแมห้ลงัพน้สภาพการ

เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ ไปแลว้ 
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3. ความรับผดิชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขนัและการใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้ โดยกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัของผูบ้ริหารและพนกังานดงัน้ี 

1. ใชท้รัพยสิ์นและทรัพยากรของบริษทัฯ อยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ช่วยกนัดูและมิใหท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

3.1  การจดัทาํเอกสาร 

1. ตอ้งจดัทาํเอกสารต่างๆ ดว้ยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

2. หา้มมิใหป้ลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษทัฯ 

3.2  การใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั 

2. หา้มผูบ้ริหาร และพนกังาน เปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลท่ีทางบริษทัฯ ซ้ือมาทั้งท่ีอยูแ่ละไม่

อยูใ่นระบบขอ้มูลของบริษทัฯ หรือคดัลอกขอ้มูลใส่ในส่ือบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

3. หา้มผูบ้ริหารและพนกังาน เปล่ียนแปลง ทาํซํ้ า ลบท้ิง หรือทาํลายขอ้มูลของบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

4. หา้มผูบ้ริหารและพนกังาน นาํซอฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช ้และห้ามคดัลอกซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิดว้ยเหตุผลใด ๆ 

โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์นั้น ๆ 

5. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐาน

ท่ีบริษทัฯ ติดตั้งให ้นอกจากไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีไป 

6. ห้ามผูบ้ริหารและพนักงานใชอี้เมล์ของบริษทัฯ ในการส่งขอ้ความท่ีกล่าวร้าย ทาํให้เส่ือมเสีย หรือขอ้ความท่ี

หยาบคาบ ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญใหก้บัผูอ่ื้น 

7. ผูบ้ริหารและพนักงาน ควรใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแสวงหาขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

และจะตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

8. ผูบ้ริหารและพนักงานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯจัดให้ เช่น 

โทรศพัท ์โทรสาร โทรศพัทมื์อถือ อยา่งมีจิตสาํนึกและรับผิดชอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

9. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ถึงระบบหรือขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือไม่ไดมี้ไวส้าํหรับตนโดยมิชอบ 

10. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานท่ีล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัทาํข้ึน หรือ

ไม่ไดมี้ไวส้าํหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 

11. บริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการใชง้านทรัพยสิ์นภายใต้

ระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ตามความเหมาะสม 

8.6 จริยธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งสมดุล ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้บริษทัฯ 

สามารถเติบโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการเป็นองคก์รท่ีดีของสังคม ดงันั้นบริษทัฯ จึง

มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความสุจริตและเป็นธรรม ต่อตา้นการทุจริต ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 
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และคาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขององค์กรต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทัฯ อนัได้แก่ ผูถื้อหุ้น 

พนกังาน คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ และชุมชนตลอดจนการดูแลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

1.  นโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ ผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการ บริษทัฯ มีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึงกาํหนดให้

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ภายใตก้ารตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล บนพ้ืน

ฐานขอ้มูลท่ีเช่ือวา่เพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรง ทางออ้ม และทาํโดยสุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของบริษทัฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระทาํการโดยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

1.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ มติกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดาํเนินการตามแนว

ปฏิบติัท่ีดีของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่า

เทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

1.3 จดัการ ดูแล มิให้สินทรัพยข์องบริษทัฯ เส่ือมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ จดัให้มีระบบควบคุมภายในและระบบ

บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

1.4 รายงานสถานภาพของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ครบถว้นตามความเป็นจริง และทนัต่อสถานการณ์ 

1.5 แจง้ขอ้มูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง และเพียงพอต่อการตดัสินใจแก่ผูถื้อหุ้น

ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและในเวลาท่ีเหมาะ 

1.6 ดูแลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยให้ขอ้มูลใด ๆ 

ของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ

ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

1.7 จดัให้มีช่องทางสําหรับการแจง้เบาะแสการกระทาํท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต ์

ไปรษณีย ์และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึงแจง้ผลการ

ดาํเนินการต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นระบบและยติุธรรม 

1.8 จดัให้มีช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจดัทาํเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และจดัทาํขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2.  นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 

2.1 บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนักงานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการกรณีมีการทาํผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บความคุม้ครอง บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่จะเป็น

การเปล่ียนตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง (มาตรา 89/2) 

อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ 

2.2 บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้

ความสาํคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ทั้งในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย 

และการพฒันาศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม เพ่ือให้พนักงานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีของ

สงัคมดว้ย บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดหลกัการปฏิบติัต่อพนกังานดงัน้ี 
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2.2.1 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2.2.2 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

2.2.3 จดัเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมสาํหรับพนกังานและใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม

ศกัยภาพ 

2.2.4 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และจดัระบบการทาํงานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

รวมถึงมีสุขอนามยัท่ีดี 

2.2.5 ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมี

การเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 

2.2.6 แต่งตั้ง โยกยา้ย ให้รางวลัและลงโทษพนักงาน ดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ 

ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 

2.2.7 บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังาน 

2.2.8 ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินงานและสถานภาพของบริษทัฯ ใหพ้นกังานทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.2.9 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 

2.2.10 หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของ

พนกังาน หรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

2.2.11 สร้างจิตสาํนึกท่ีดีใหพ้นกังานรู้จกัการเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสงัคม 

2.2.12 จดัให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือแจง้เบาะแส

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข รวมถึงมาตรการคุม้ครอง

พนกังานผูร้้องท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

2.2.13 บริษทัฯ และตวัแทนองคก์รตอ้งสนบัสนุนการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังานดว้ยความเป็นกลาง 

3. นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามสาํคญัท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของธุรกิจบริษทั

ฯ และมีเจตจาํนงท่ีจะแสวงหาวธีิการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและขอ้

ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 

2. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัดา้นวศิวกรรมปฐพี และขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ให้

ลูกคา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4. ปฏิบติักบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ เป็นท่ีวางใจไดข้องลูกคา้ 

5. มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้อยา่งปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ

ความยนิยอมจากลูกคา้ และไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

6. รับประกนัผลงาน ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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7. ให้มีระบบ/กระบวนการ ท่ีให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของการปฏิบติังาน รวมทั้ง

ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการดาํเนินการอยา่งถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่ง

รวดเร็ว 

8. สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของลูกคา้ 

9. รักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชป้ระโยชน์โดยมิชอบ 

4.  นโยบายการปฏิบติัต่อคูค่า้ และ/หรือเจา้หน้ี 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ รวมถึงเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธสญัญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ใช้สินคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนับสนุนสินคา้หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

3. การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : 

3.1 ห้ามรับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกับองค์กร เวน้แต่ใน

โอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดยส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้ง

มีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนทราบ

ทนัที โดยการรับส่ิงของดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรมต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

3.2 การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในขอ้ 3.1 ซ่ึงมีความจําเป็นท่ีตอ้งรักษา

สัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคลหรือระหว่างองคก์ร ให้ผูรั้บรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบ และส่ง

มอบส่ิงของนั้นใหฝ่้ายธุรการ จดักิจสมัพนัธ์และกิจกรรมเพ่ือสงัคม ภายใน 14 วนัทาํการ 

4. การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์หรือส่ิงจูงใจในรูปใด ๆ 

ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอกอ่ืนใดเพ่ือจูงใจใหป้ฏิบติัในทางท่ีมิชอบ และก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

5. กรณีท่ีมีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียด

ต่อคู่คา้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว และหามาตรการป้องกนั 

6. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

7. กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ข 

8. ใหโ้อกาสคู่คา้ท่ีดาํเนินธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบติัตามระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอาชีวอ

นามยั และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

9. ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสให้คู่คา้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพ่ือสงัคมของบริษทัฯ 
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5.  นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่

ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิฉอ้ฉลดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั

การคา้เสรี 

2. ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 

3. ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ไม่แยง่ลูกคา้โดยวธีิทุ่มตลาด/ตดัราคา 

4. ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

5. ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา/ลิขสิทธ์ิ 

6.  ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังาน และส่งเสริมกระบวนการนาํทรัพยากร

กลบัมาใชใ้หม่ 

3. จดัใหมี้ระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม เช่น การมี

ระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะ เพ่ือให้

บุคลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคภยั 

4. กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทั้ งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพดา้นความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย และคาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม

ตลอดเวลา 

5. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

7. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่ง

ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

2. สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 

3. จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสงัคม โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมพนกังานมีโอกาสในการ

ทาํความดี เพ่ือพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม 

4. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 

และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 

5. ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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6. ส่งเสริมพทุธศาสนา โดยใหเ้ป็นท่ีตั้งของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 เพ่ือพฒันาทางดา้นจิตใจให้คนมีธรรม

อยูใ่นจิตใจแลว้สงัคมจะดีข้ึน 

8. การรับเร่ืองร้องเรียนจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือการตกแต่งงบการเงิน 

การทุจริต หมายถึง การกระทาํใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยกฎหมาย สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึงการ

ยกัยอกทรัพย ์เบียดบงัทรัพยน์ั้นเป็นของตน หรือบุคคลท่ีสาม 

1.) การคอร์รัปชัน่ หมายถึง การเรียกทรัพย ์หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดกบั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงาน

เหล่านั้น ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่กระทาํการ ไม่กระทาํการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทาํใดอนัมิชอบดว้ยอาํนาจหนา้ท่ี 

เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีจารีตและขนมธรรมเนียมกาํหนดใหก้ระทาํได ้

2.) การตกแต่งงบการเงิน หมายความวา่ การหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดงขอ้ความเท็จ หรือปกปิดขอ้ความจริง ซ่ึงควรบอก

ใหท้ราบ และการหลอกลวงดงัวา่นั้นไดไ้ปซ่ึงทรัพยจ์ากผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือทาํให้ผูถู้กหลอกลวงหรือ

บุคคลท่ีสาม ทาํ ถอน หรือทาํลายเอกสารสิทธิใดๆ 

8.1  บุคคลใดๆ ท่ีทราบเร่ืองวา่กรรมการ พนกังาน หรือบุคคลใดๆ ในบริษทั มีการประพฤติผิด ทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือ

ตกแต่งงบการเงิน สามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนได ้

8.2  ช่องทางการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดหรือขอ้ร้องเรียนได ้

 - ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทางอีเมล ์  siwasangmanee@gmail.com  

ทางโทรสาร 0-2518-3082 

ทางไปรษณีย ์ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน)  

144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางขนั เขตคลองสามวา  

    กรุงเทพมหานคร 10510 

- ติดต่อประธานกรรมการบริหาร 

ทางอีเมล ์ narong@seafco.co.th 

  ทางโทรสาร 0-2518-3082 

  ทางไปรษณีย ์ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน)  

 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางขนั เขตคลองสามวา  

 กรุงเทพมหานคร 10510 

8.3 การดาํเนินการหลงัจากไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 

ทางคณะกรรมการจดัตั้งคณะทาํงานเขา้ตรวจสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการอิสระและผูต้รวจสอบภายในจะ

ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึงถา้ผลสรุปวา่มีความผิดจริง ก็จะดาํเนินการลงโทษทางวนิยั และ/หรือ ดาํเนินการทางกฎหมายกบั

ผูท่ี้ฝ่าฝืนกระทาํความผิด แลว้แต่กรณี 

8.4 การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน จะไดรั้บความคุม้ครองท่ีเหมาะสม

จากบริษทัฯ เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง ลกัษณะงาน ป้องกนัการข่มขู่ การเลิกจา้ง และจะปิดช่ือผูแ้จง้เร่ืองไวเ้ป็นความลบั 
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8.7 จริยธรรมพนกังาน 

1.การปฏิบติัตอ่ตนเอง 

1.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต รายงานตามความเป็นจริง 

1.2 เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

1.3 ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัย ์สุจริต และไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

2.การปฏิบติัต่อลูกคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งและสงัคม 

2.1 ส่งมอบผลงานใหต้รงเวลาตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2.2 ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 

2.3 ยอมรับในขอ้ผิดพลาดและทาํการแกไ้ขผลงานใหก้บัลูกคา้ 

2.4 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ก่อนไดรั้บอนุญาต 

2.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน 

3.การปฏิบติัระหวา่งพนกังาน 

3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีนาํการตดัสินใจของเพ่ือร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 

3.2 มีนํ้ าใจกบัเพ่ือนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

3.3 ใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและเหมาะสม 

4.การปฏิบติัต่อองคก์ร 

4.1 ทาํงานดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.2 การใชท้รัพยสิ์น และสวสัดิการต่างๆ ขององคก์รอยา่งรู้คุณค่า 

4.3 ตั้งใจเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ 

4.4 ติดตามข่าวสารเพ่ือใชเ้ป็นเหตุผลในการพดูคุย 

4.5 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด 

4.6 การใชสิ้ทธิทางการเมือง บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่

ฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่นําเงินทุนหรือ

ทรัพยากรของบริษทัฯไปใชส้นบัสนุน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด 

ๆ 

การดูแลให้มกีารปฏิบัตติามและการทบทวน 

 บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํความ

เขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานน้ีอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตาม

สมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึน 

 ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชา

ของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานอยา่งจริงจงั 
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 บริษทัฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะใหก้ารกระทาํใด ๆ  ท่ีผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ผูใ้ดกระทาํผิดจริยธรรมท่ีกาํหนดไว ้จะไดรั้บโทษทางวนิยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการทาํท่ีเช่ือไดว้า่ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ

และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐดาํเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดมีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน” เป็นประจาํทุกปี 

 

การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกจิ 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยรับขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึง

พนกังานของบริษทัฯ และบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สามารถส่งขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ

โดยตรงไปยงัท่ีอยูต่่อไปน้ี 

 

  

 

 

 

  

 

9. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการของบริษทัมีทั้งส้ิน 10 ท่านประกอบดว้ย 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน 

• กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน -  ท่าน 

• กรรมการท่ีเป็นอิสระจาํนวน 4 ท่าน 

บริษทัมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 40 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงสามารถ

ถ่วงดุลอาํนาจในการบริหารงานได ้

10. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

 บริษทัมีการกาํหนดประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกกนัอยา่งชดัเจนและมีกรรมการท่ีเป็นอิสระคอยถ่วงดุล

อาํนาจและสอบทานในการบริหาร 

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบั

เดียวกบัอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ และไดมี้การขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  และอยูใ่นระดบัท่ีสูง

พอท่ีจะดูแลใหผู้บ้ริหารมีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

 

 

ทางไปรษณีย ์:  

 หน่วยรับขอ้ร้องเรียนดา้นบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ฝ่ายเลขานุการบริษทั 

 บริษทั บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 

 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  

 ทางอีเมล ์ANEK@SEAFCO.CO.TH  
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12. การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษทัจะจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีการส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมขอ้มูล

ประกอบวาระการประชุมอยา่งชดัเจนให้คณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การจดบนัทึก

การประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษรเพ่ือรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไวเ้พ่ือให้คณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ

ตรวจสอบไดใ้นรอบปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวนทั้งส้ิน 4 คร้ัง มีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

กนั 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดต้ั้งฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนมา ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ช่วยในการดาํเนินการจดัตั้ง เพ่ือ

ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน  และกิจการทางการเงินท่ีสําคญั  และช่วยเสนอแนะเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุม

ภายในของบริษทั  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีดี  และมีการปฏิบติัสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 

14. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ

ในรายงานประจาํปี รายงานการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบาย

บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ

นโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบติัอยู่เป็นประจาํ ในการจดัทาํรายงานการเงินคณะกรรมการบริษทัเนน้ย ํ้าให้ผูจ้ดัทาํมีการใชดุ้ลยพินิจอยา่ง

ระมดัระวงัในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการ

ประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดจ้ดัให้มีการปฏิบติัตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การส่ือสารไปยงัผูถื้อ

หุน้และนกัลงทุนผา่นช่องทางอ่ืน ๆ โดยมีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ทาํหนา้ท่ีส่ือสารโดยตรงกบัผูถื้อหุ้น นกั

ลงทุน และนักวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ั้ งในและต่างประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงานส่ือสารองค์กรทาํหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ

บริษทัฯ ไปยงัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และประชาชนทัว่ไปผ่านส่ือมวลชนและส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงไดจ้ดัพบกบันกัวิเคราะห์ท่ีเขา้มาบริษทัในปี 

2557 จาํนวน 10 คร้ังและร่วมกิจกรรม “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) จาํนวน 1 คร้ัง 

นอกจากน้ีไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.seafco.co.th เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม

อ่ืน ๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง ผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอขอ้มูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของ

บริษทัฯ คุณณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ ไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-29190098 หรือ  

e-mail: nutthawan@seafco.co.th  

 

http://www.seafco.co.th/
mailto:nutthawan@seafco.co.th
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทได้จัดตั้ งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดํารงตาํแหน่ง 3 ปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีการจดัประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยอยา่งนอ้ย 1 ท่านเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์

ในการสอบทานงบการเงิน 

นายสมควร มูสิกอินทร์ เป็นผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นการสอบทานงบการเงิน โดยจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  (การบญัชี) 

จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบ

บญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาส และประจาํปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวา่จาํเป็นและเป็นเร่ืองสาํคญัใน

ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ

ทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี โดย

คาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบญัชีนั้น 

รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5. พิจารณาถอดถอน เลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทัได ้เม่ือการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่สาํเร็จตามเป้าหมาย 

6. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายใน ให้เขา้มาทาํงานตรวจสอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน รวมทั้งมี

อาํนาจถอดถอนผูส้อบบญัชีภายในได ้เม่ือปฏิบติังานไม่ไดต้ามท่ีมอบหมาย 

7. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งการพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของผูบ้ริหาร 

ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานสาํคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บท

รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 
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9. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

9.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัถึงความถูกตอ้ง 

ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

9.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

9.3 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

9.4 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

10. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

11. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

12. จดัใหมี้การประชุมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ กบัผูต้รวจสอบภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจาํนวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 รวม 

1 นายศิวะ                    แสงมณี            (ประธาน)     4 

2 นายสมควร              วฒักีกลุ     2 

3 นายสมควร              มูสิกอินทร์     4 

  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 

  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  

 

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได ้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

4/2547 ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2547 เพ่ือมา

พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารพร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบั

กรรมการบริษทั 

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 1.  พิจารณากาํหนดคุณสมบติัและคดัเลือกบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง  

  -  กรรมการบริษทัและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ บริษทัเพ่ือนาํช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

  -  กรรมการบริหารและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง   

 2.  กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู ้จัดการใหญ่และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั   

 3.  ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และจาํนวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 รวม 

1 นายสมควร             วฒักีกลุ                 (ประธาน)   2 

2 นายณรงค ์               ทศันนิพนัธ์   2 

3 Mr. Zaw Zaw Aye   2 

  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 

  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  

 

9.2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

5/2554 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือมากาํหนดนโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษทั โดยใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายการบริหารและกลยทุธ์ของบริษทั รวมทั้งประเมินผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 ดา้นบรรษทัภิบาล 

1. กาํหนดนโยบายและจัดทาํคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และจัดทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนําเสนอ

คณะกรรมการเพ่ืออนุมติัใหน้าํไปปฏิบติัในพนกังานทุกระดบั 

2. กาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัดและ

ต่อเน่ือง 

3. ทาํการประเมินผลและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง ขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ตามแบบสากล 

4. ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกับบริษทัชั้นนําในด้านการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือนํามา

ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

5. ใหค้าํแนะนาํแก่บริษทั คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและคณะทาํงานในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

6. รายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีกบัคระกรรมการทราบโดยทนัที ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั

อยา่งมีนยัสาํคญั 

7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งทางเวบ็ไซตข์องบริษทัและรายงานประจาํปี ให้กบัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย

ต่าง ๆ ไดรั้บทราบ 

 ดา้นความเส่ียง 

1. กาํหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงต่างๆ  ในการบริหารงานเพ่ือเสนอต่อ

กรรมการของบริษทั 

2. ติดตามการดําเนินการบริหารความเส่ียงตั้งแต่เร่ิมกระบวนการท่ีจะบ่งช้ีให้ทราบถึงความเส่ียงรวมทั้ งวิเคราะห์ 

ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี 2557 

65 

 

 

3. ให้การสนับสนุนให้มีการแนะนาํกระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและ

ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอในส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

นโยบายและกลยทุธ์ของบริษทั 

จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและจาํนวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คร้ังที ่

รวม 
1 2 3 4 

1 นางสาวณฐัฐวรรณ   ทศันนิพนัธ์ (ประธาน)     4 

2 นายเผดจ็                  รุจิขจรเดช     4 

3 นายกมล                   สิงห์โตแกว้     4 

4 Mr. Zaw Zaw Aye     4 

  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 

  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  

 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการและนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ  ในกรณีท่ีแต่งตั้งโดยผูถื้อหุ้นมี

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี   

•  ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

•  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

•  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะ

พึงมีหรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

3. หากกรรมการคนใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษทั

ไดรั้บใบลาออก 

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจมีมติใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งก่อนวาระได ้ โดยตอ้งมีคะแนนเสียงสนบัสนุนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 

4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตอ้งมีผูถื้อหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้น

ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงเขา้ร่วมประชุม 

5. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดพน้จากตาํแหน่ง  ถา้

จาํนวนกรรมการท่ีมีอยู่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี
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จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน  อยา่งไรก็ดี กรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งไปแลว้เขา้รับตาํแหน่งกรรมการอีกได ้

6. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและ

ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ

กรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ี

ยงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 

4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

7. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือ

หลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

หลกัเกณฑท่ี์บริษทัใชใ้นการคดัเลือกคณะกรรมการบริหาร    

1. คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน และผลงานหรือการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษทัในอดีตท่ีผ่านมา  รวมถึงการไม่มีประวติัการกระทาํผิดหรือ

ทุจริต โดยผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้น 

2. หากผูบ้ริหารท่านใดประพฤติหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เหมาะสม  คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาให้ผูบ้ริหารดงักล่าว

พน้จากตาํแหน่งและพิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารใหม่เขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

3. หากผูบ้ริหารท่านใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่ง  ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีระบุ

ในใบลาออก และคณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้จะมาดาํรงตาํแหน่งท่ีขาดไป อยา่งไรก็ดีหากไม่สามารถคดั

สรรผูท่ี้เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวได้ในทนัที จะให้มีการเวน้ว่างตาํแหน่งดังกล่าวไวก่้อนและมอบหมายให้

ผูบ้ริหารท่านอ่ืนรักษาการแทนไปก่อน 

4. บริษทัไม่ไดมี้การจาํกดัวาระในการทาํงานของผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารจะดาํรงตาํแหน่งวาระละ 1 ปี 

 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ ยึดแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็นในแนวทางเดียวกนักบับริษทัฯ

ทั้งหมด และไดจ้ดัส่งผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ไปช่วยกาํกบัดูแลการบริหารเช่นเดียวกบับริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการให้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วน

ตนและผูอ่ื้น โดยบริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เพ่ือให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการให้ขอ้มูลภายใน หน้าท่ีในการ

รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบท

กาํหนดโดยตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551 และแกไ้ขเพ่ิมเติมและตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจดัทาํ 

2.1  (แบบ59-2) ยื่นเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีภายใน 3 วนัทาํการนบัตั้งแต่มีการซ้ือ

ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น และให้ส่งสาํเนารายงานดงักล่าวให้บริษทัฯ ภายในวนัท่ีนาํส่งรายงานต่อ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. ประกาศให้ทราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนบัสาํคญัท่ีอาจส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์และส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรกมารกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยตอ้งรายงานดงัน้ี 

3.1 รายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน

หรือวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3. รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์จะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทั

ฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงาน หรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ดงัต่อไปน้ี   

ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี  

ปี 2556 

ค่าสอบบญัชี  

ปี 2557 

 
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 
 
กิจการร่วมคา้ซีฟโกแ้ละประยรูชยั (1984) 
 
กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 
 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

 

 
1,300,000 

 
110,000 

 
- 
 

60,000 
 

85,000 

  
1,360,000 

 
110,000 

 
220,000 

 
60,000 

 
85,000 

 
รวม 

  
1,555,000 

 
1,835,000 
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