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5. หลกัสูตรปูพ้ืนฐำนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหนำ้รำยงำนผูส้อบบญัชีแบบใหม่  
6. สัมมนำแนะน ำกำรปฏิบติัหนำ้ทีทำงภำษีท่ีถูกตอ้ง 
7. KASpersky Endopoint Security For Business 
8. กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือสำรมำประยกุตใ์ชใ้นองคก์รธุรกิจและกำรศึกษำ 
9. โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบัสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำน 
10. กำรประชำสัมพนัธ์แนวทำงใชสิ้ทธิประกนัสังคม 
11. สภำพกำรจำ้ง/ วิเครำะห์เจำะลึกเร่ืองส ำคญั 
12. โครงกำรป้ันจัน่ปลอดภยั ร่วมใจรักษชี์วิตแรงงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ
ตำมหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร และเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทุกฝ่ำยจึงไดก้  ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ดงัน้ี  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในกำรดูแลกิจกำร และใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรใหม้ำก

ข้ึน จึงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิต่ำง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิในกำรไดรั้บสำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลำ ในรูปแบบท่ีเหมำะสมต่อกำร
ตดัสินใจ, สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยท่ีส ำคญั
ของบริษทัฯ สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร สิทธิในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในส่วน
แบ่งผลก ำไร ผูถื้อหุน้มีสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของโดยควบคุมบริษทัผำ่นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรใหท้ ำหนำ้ท่ีแทนตน ผูถื้อหุน้มีสิทธิ
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ในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งกำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอยำ่งเพียงพอเพ่ือใชใ้นกำร
ตดัสินใจ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ 
กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุนและกำรอนุมติัรำยกำรพิเศษเป็นตน้ 

1. บริษทัฯ จะส่งเอกสำร ขอ้มูล วนั เวลำ สถำนท่ีและวำระกำรประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง
ตดัสินใจในท่ีประชุม ให้กบัผูถื้อหุ้นทุกคนไดท้รำบเป็นกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำว
ไวใ้น website ของบริษทัทั้งภำษำไทยไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั และภำษำองักฤษไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั 

2. บริษทัฯ ก ำหนดแนวปฏิบติัส ำหรับระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีไวด้งัน้ี 
2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ีผำ่นมำ 
2.2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
2.3 พิจำรณำอนุมติังบดุลและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวำคม ปีท่ีผำ่นมำ 
2.4 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผำ่นมำ 
2.5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
2.6 พิจำรณำอนุมติัจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 
2.7 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 
2.8 เร่ืองอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซักถำมประเด็นส ำคญัท่ีอยูใ่นควำมสนใจ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทัฯ 

ตอบขอ้ซกัถำม และ/หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ทรำบ โดยไม่มีกำรลงมติ 
3. บริษทัฯ อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงอยำ่งเตม็ท่ี โดยจดัประชุมในวนั

ท ำกำรท่ีส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั มีกำรคมนำคมสะดวกต่อกำรเดินทำงของผูถื้อหุ้น จดัให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยี
อยำ่งเพียงพอ ส ำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและจดัใหมี้อำกรแสตมป์ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 

4. บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลำและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตั้งค  ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

5. กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัฯ จะเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุน้และร่วมตอบขอ้ซกัถำมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ทุกคร้ัง 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนกำรดูแลกิจกำร และใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรใหม้ำกข้ึน จึง

เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิต่ำงๆ ขั้นพ้ืนฐำนท่ีเท่ำเทียมกนั 
1. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนด ซ่ึง

ได้เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมำยงับริษัทฯ ภำยใน 31 
ธนัวำคมของทุกปี 

2. เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ ์ท่ีบริษทัฯ ก ำหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่
รำยละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดยใหเ้สนอมำยงับริษทัฯ ภำยใน 31 ธนัวำคมของทุกปี 
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3. บริษทัฯ ไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 
4. ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้สำมำรถใชห้นังสือมอบฉันทะท่ีก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได ้โดย

บริษทัฯ จะเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
5. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน และสนับสนุนให้มีกำรใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสียง เพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้
6. บริษทัฯ มีประกำศระเบียบเร่ืองกำรปฏิบติัในกำรใชข้อ้มูลภำยใน เพื่อป้องกนัมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ใช้

ขอ้มูลภำยใน เพ่ือหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบโดยมีกำรแจง้แนวทำงและนโยบำยให้ทุกคนใน
องคก์รถือปฏิบติั และมีกำรติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

7. คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือให้คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำ
ธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวม ทั้ งน้ี
กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกรรมท่ีท ำกบับริษทัฯ ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจท ำธุรกรรม
ดงักล่ำว ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตำมขั้นตอนหรือมำตรกำรกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัฯ 

8. คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยเร่ืองกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และวิธีกำรรำยงำนเพ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภำยในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั และก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีหนำ้ท่ีรำยงำนกำรถือ
ครองหลกัทรัพยต์ำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน 

9. คณะกรรมกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจง้ผูถื้อหุ้นทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุม 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง บริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรสร้ำงเสริมผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ ส่งเสริมใหเ้กิดควำมร่วมมือ และดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ลูกคำ้ พนกังำน คู่คำ้ ผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน เจำ้หน้ี คู่แข่งและชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่สังคมหรือ

ภำครัฐ 
1. บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกำศใชเ้พ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนไดรั้บทรำบและ

ปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด รวมทั้งไดก้  ำหนดโทษในกำรท่ีไม่ปฏิบติัตำมไวใ้นคู่มือพนกังำน 
2. บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรยกระดบัคุณภำพชีวิตในสถำนประกอบกำรของพนกังำนทุกคนใหมี้ควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและมี

ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
3. กำรรับแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน เปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั แจง้เบำะแสหรือขอ้

ร้องเรียนเก่ียวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำย ควำมถูกต้องของงบกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง กำรผิด
จรรยำบรรณ กำรทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ โดยผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือผำ่นกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรือผำ่นฝ่ำยบริหำร
บริษทั คณะกรรมกำรก ำหนดกลไกคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

4. บริษทัฯ มีมำตรกำรชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรท่ีบริษทัฯ ละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของผู ้
มีส่วนไดเ้สียไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
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5. บริษทัฯ ประกำศใหท้รำบทัว่กนัวำ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยในท่ีมีนยัส ำคญัท่ีอำจส่งผลต่อ
กำรเปล่ียนแปลงของรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี
บริษทัฯ จะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำนหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและหลงัจำกประกำศแจง้ข่ำว
งบกำรเงินอยำ่งนอ้ย 3 วนั 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษทัฯ ท่ี

ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ แสดงใหเ้ห็นถึงสถำนภำพทำงกำรเงินและกำรประกอบกำรท่ีแทจ้ริงของ
บริษทัฯ รวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูล
และควำมโปร่งใสอยำ่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย ์แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ56-2) รวมทั้ งเผยแพร่ผ่ำนทำง website ของบริษัทฯ ทั้ งท่ี เป็นภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ 

2. คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรผำ่นทำงแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-
1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

3. เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ท่ีออกหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดก้  ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล
ผำ่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลทัว่ไป (2) ปัจจยัควำมเส่ียง (3) ลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ (4) กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ (5) ทรัพยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ (6) ขอ้พิพำททำง
กฎหมำย (7) โครงสร้ำงเงินทุน (8) กำรจดักำร (9) กำรควบคุมภำยใน (10) รำยกำรระหวำ่งกนั (11) ฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำน (12) ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   

4. คณะกรรมกำรจดัใหมี้รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่ไปกบัรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชี 

5. คณะกรรมกำรมีกำรเปิดเผยรำยช่ือ และบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวนคร้ังของกำร
ประชุมและจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมในแต่ละปี 

6. คณะกรรมกำรจะเปิดเผยค่ำตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนไดรั้บ รวมทั้งค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั
ยอ่ย หรือหนำ้ท่ีอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษำ รวมทั้งรำยละเอียดค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร 4 รำยแรกนบัจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

7. กำรเปิดเผยขอ้มูลและผูมี้อ  ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูล 
7.1 กำรเปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

7.1.1 ก ำหนดใหมี้หน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือท ำหนำ้ท่ีส่ือสำรกบับุคคลภำยนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน
สถำบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวเิครำะห์ ภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

(1) เปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัใหป้ระชำชนทรำบ 
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(2) เผยแพร่สำรสนเทศต่อประชำชนอยำ่งทัว่ถึง 
(3) ช้ีแจงกรณีท่ีมีข่ำวลือหรือข่ำวสำรต่ำง ๆ  
(4) กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนผดิไปจำกสภำพปกติของตลำด 
(5) กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภำยใน ได้อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ 

ทนัเวลำ โปร่งใส เท่ำเทียมและเป็นธรรม 
บริษทัฯ ก ำหนดใหบุ้คคลผูมี้อ  ำนำจในกำรใหข้อ้มูลดงักล่ำว ไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

7.1.2 ก ำหนดให้บุคคลท่ีมีอ  ำนำจในกำรประสำนงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลกบัตลำดหลกัทรัพยฯ์ (Contact Person) 
ดงัน้ี 

(1) กำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมรอบระยะเวลำบญัชี ไดแ้ก่ งบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงินรำยไตร
มำส แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) โดยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ หรือเลขำนุกำรบริษทั  

(2) กำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมเหตุกำรณ์ ไดแ้ก่ รำยกำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไป ซ่ึงสินทรัพย ์รำยกำรท่ีเก่ียว
โยง ก ำหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้น กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรและผูส้อบบญัชี กำรยำ้ยท่ีตั้งส ำนกังำน
ใหญ่ รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น และโครงกำรลงทุน เป็นตน้ โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรือ
เลขำนุกำรบริษทั 

7.2.  กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรทัว่ไปส ำหรับกำรบริหำรองค์กรกบัส่ือมวลชน โดยก ำหนดให้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ มี
หนำ้ท่ีในกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรองคก์รต่อส่ือสำรมวลชน 

8.  คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร มีกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยแ์ละกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยเ์ป็นไปตำมเกณฑ์
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

9.  กรรมกำร และผูบ้ริหำร 4 รำยแรกนบัจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ มีหนำ้ท่ีตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนเอง
และบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ตำมพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  

10.   คณะกรรมกำรบริษทัฯ จดัให้มีระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทุกดำ้น ครอบคลุมปัจจยัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิสัยทศัน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรเงิน กำรผลิต และกำรปฏิบติักำรดำ้นอ่ืน ๆ พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดและ
ระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนัแกไ้ขและผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจน รวมทั้ งก ำหนด
มำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรติดตำมประเมินผล โดยจดัให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดบัจดักำร มี
หนำ้ท่ีน ำเสนอแผนงำนและผลกำรปฏิบติัตำมแผนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ 

11.  คณะกรรมกำรจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทุกดำ้น ทั้งดำ้นกำรเงิน กำรปฏิบติังำน กำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภำพ
เพียงพอในกำรปกป้องรักษำและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยูเ่สมอ ก ำหนดระเบียบปฏิบติั
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีเป็นอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบท่ีวำงไว ้

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ รำยละเอียดตำมขอ้ 8. ภำยใตห้วัขอ้โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั 
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6.  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2559 บริษทัฯ มีกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ 1 คร้ังเม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2559  เวลำ 9.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั
ชั้น 3 เลขท่ี 144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้
ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจและจดักำรให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสำรสนเทศอยำ่งครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ เพ่ือกำรตดัสินใจ บริษทัฯ ได้
จดัส่งหนังสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนประชุม โดยในแต่ละ
วำระมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัประกอบ ในกำรประชุมมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมจ ำนวน 13 คน ซ่ึงรวมถึงประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลและสรรหำ และประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน บริษทัฯ 
ไดจ้ดัให้ผูบ้ริหำรระดบัสูง ผูส้อบบญัชีหรือตวัแทนผูส้อบบญัชี และผูส้ังเกตกำรณ์อิสระจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขำ้ร่วม
ประชุมดว้ย 
 ประธำนในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยมีสิทธิอยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
และสอบถำมขอ้สงสัยต่ำง ๆ ในแต่ละวำระกำรประชุม ประธำนท่ีประชุมสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและขอค ำอธิบำย
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมใหแ้ลว้เสร็จและเผยแพร่
ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 14 วนันบัจำกวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละเสนอแนะกำรแกไ้ขไดภ้ำยใน 30 วนั 

7.  ภาวะผู้น าและวสัิยทัศน์ 
  คณะกรรมกำรได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนด วิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท 
ตลอดจนก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจและงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจกำรและควำมมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

8.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษทัมีนโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนในกำรอนุมติัรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และเปิดเผยรำยกำร
เก่ียวโยงกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 นอกจำกน้ียงัมีกำรดูแลให้ผูบ้ริหำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ปฏิบติัตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรถือครองหลกัทรัพย ์
และห้ำมมิให้มีกำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงผูบ้ริหำรจะไม่มีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัก่อนประกำศงบ
กำรเงิน 30 วนั และหลงัจำกประกำศงบกำรเงินแลว้ 3 วนั  

9. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกั

จริยธรรมในทุกดำ้น และสอดคลอ้งกบัหลกักำรนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นองคก์รธรรมำภิบำล จึงไดจ้ดัท ำ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนดงัน้ี 

9.1 จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจใหย้ ัง่ยนื ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมรับผิดชอบและรักษำประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสีย เปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนในกำรให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำร เพ่ือเป็นกลไกและกระบวนกำรท่ีจะน ำไปสู่
กำรเป็นองคก์รธรรมำภิบำลท่ีแทจ้ริงดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 
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2. ปฏิบติัตำมนโยบำย “กำรก ำกบัดูแลกิจกำร” และ “จริยธรรมทำงธุรกิจ” ของบริษทัฯ 
3. มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรม 
4. ยดึมัน่ในกำรปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกท่ีดี 
5. ค ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององคก์ร ดว้ยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม ทำงสังคม ต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
6. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผดิชอบและรักษำผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
7. สร้ำงระบบงำนท่ีเขม้แขง็ เพ่ือป้องกนักำรทุจริตผำ่นระบบกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง 
8. ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทั้งองคก์ร มีส่วนร่วมในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต รำยงำนควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ กำรส่ือสำรอยำ่งมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภำพชีวติในกำรท ำงำน 
9. เปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทำงกำรร้องเรียนและรับฟังควำมคิดเห็น และมีมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผู ้

แจง้เบำะแส 
9.2 จริยธรรมกรรมกำรบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ กรรมกำร กรรมกำรชุดยอ่ย และกรรมกำรบริษทัยอ่ย ปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยใตก้รอบจริยธรรมด ำรงตน หรือ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืของบริษทั
ฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ 
1.1  ปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน ตอ้งไม่หลีกเล่ียงกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน จะตอ้งให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีบริษทัฯ ก ำหนดข้ึน 

และรำยงำนขอ้มูลเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืน กำรไม่ปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมำยต่อหน่วยงำนนั้น ๆ 
1.2  ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมเป็นกลำง โดยในกำรประชุม มีเร่ืองท่ีจะพิจำรณำ กรรมกำรท่ีมี ส่วนไดเ้สียท่ำนนั้นตอ้ง

ออกจำกหอ้งประชุมและงดกำรมีส่วนร่วมใด ๆ ในกำรพิจำรณำตดัสินใจในเร่ืองดงักล่ำว 
  1.3  หลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรบริหำรอยำ่งมีประสิทธิภำพดงัน้ี 

(1) ไม่น ำขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี เพ่ือแสวงหำประโยชน์ใหแ้ก่ตนหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
(2) ไม่ใชค้วำมลบัขององคก์รในทำงท่ีผดิและไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัขององคก์ร แมพ้น้สภำพหรือส้ินสุด

กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีขององคก์รไปแลว้อยำ่งนอ้ยเป็นเวลำ 2 ปี 
(3) ไม่หำประโยชน์ส่วนตนจำกกำรเป็นกรรมกำร 
(4) ไม่สร้ำงขอ้ผกูมดัท่ีอำจขดัแยง้กบัหนำ้ท่ีของตนในภำยหลงั 
(5) ไม่รับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นกำรขดัต่อประโยชน์ขององคก์ร 

1.4  รักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัขององคก์ร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่องคก์รหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย 
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1.5  กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของกรรมกำร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ให้
ปฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือกำร
จ ำหน่ำยไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและพนกังำน พ.ศ.2547 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 
2.1 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน

ของบริษทัฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึงก ำหนดขอ้ควรปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
(1) หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
(2) กรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนั้ น เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ท ำรำยกำรนั้ นเสมือนกำรท ำรำยกำรกับ

บุคคลภำยนอกท่ีมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไป ดว้ยอ ำนำจ
ต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่มีส่วน
ในกำรพิจำรณำอนุมัติ และมีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ในเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนักงำนไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษำในองคก์รอ่ืน กำรด ำรง
ต ำแหน่งนั้นตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทัฯ และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยตรงในบริษทัฯ 

(4) ในกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีมีหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่ำงผูถื้อหุ้น 
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้อ่ืน ซ่ึงใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยำ่งชดัเจน และเช่ือมัน่ไดว้ำ่กำร
เขำ้ท ำกรำยกำรดงักล่ำวมีควำมเป็นธรรม โปร่งใส และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งจดัให้มี
แบบรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีสงสัยว่ำจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไวใ้น
คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

(5) บุคคลท่ีด ำเนินกำรใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม จะตอ้งมี
หนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

5.1  กรรมกำรและผูบ้ริหำร จะตอ้งมีหนำ้ท่ีรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียทนัทีท่ีมีรำยกำรเกิดข้ึน และเพ่ือมัน่ใจ
ไดว้ำ่ บริษทัฯ ไดมี้กำรตรวจสอบเป็นประจ ำ จึงก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีส ำรวจรำยกำรท่ี
มีส่วนไดเ้สียเป็นประจ ำทุกส้ินปี และรำยงำนประธำนกรรมกำร และรำยงำนประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ รับทรำบอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 

(6) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภำยในใช้เป็นแนวปฏิบัติ และก ำหนดให้กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรท่ีมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ต่อคณะกรรมกำรเป็นประจ ำ 

(7) ประกำศใหท้รำบทัว่กนัวำ่ กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยในท่ีมีนยัส ำคญัท่ีอำจ
ส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 
1 เดือนก่อนท่ีบริษทัฯ จะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำนหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณะและ
หลงัประกำศแลว้ 3 วนั 
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(8) เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมดูแลกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีมี
ควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบักำรบริหำรจดักำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตำมพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดย
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนขอ้มูลของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัทุกไตรมำส และตำม
หลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้

(9) ในกรณีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้ำไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจกำรท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอำจ
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ ใหด้ ำเนินกำรดงัน้ี 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 

2.2  กำรใชข้อ้มูลภำยใน 
(1) ห้ำมใชโ้อกำสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำน ในกำรหำประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ

ผูอ่ื้นหรือท ำธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
(2) หำ้มใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือประโยชน์ของตนในกำรซ้ือขำยหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ

ประโยชน์ในกำรซ้ือขำยหุน้ของบริษทัฯ 
(3) หำ้มใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
(4) หำ้มใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ไปใชอ้ำ้งอิงต่อบุคคลภำยนอก เพ่ือสร้ำงประโยชน์ส่วนตวั 
(5) หำ้มเปิดเผยขอ้มูลควำมลบัทำงธุรกิจของบริษทัฯ ต่อบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะคู่แข่งขนัแมห้ลงัพน้สภำพกำร

เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ไปแลว้ 
3. ความรับผดิชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหำร พนกังำน ใชท้รัพยำกรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยำ่งมีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัและกำรใหบ้ริกำรท่ีดีแก่ลูกคำ้ โดยก ำหนดเป็นแนวปฏิบติัของผูบ้ริหำรและพนกังำนดงัน้ี 

1. ใชท้รัพยสิ์นและทรัพยำกรของบริษทัฯ อยำ่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ช่วยกนัดูและมิใหท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เส่ือมค่ำหรือสูญหำยโดยมิชอบ 
3. มีกำรท ำระบบ Internal Charge ข้ึนมำเพ่ือช่วยตรวจสอบป้องกนักำรสูญหำยของทรัพยสิ์น และจดัตั้งหน่วยงำนท่ี

รับผดิชอบทรัพยสิ์นประเภทต่ำง ๆ 
3.1  กำรจดัท ำเอกสำร 

1. ตอ้งจดัท ำเอกสำรต่ำงๆ ดว้ยควำมสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
2. หำ้มมิใหป้ลอมแปลงหนงัสือ รำยงำน หรือเอกสำรของบริษทัฯ 

3.2  กำรใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและขอ้มูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ให้ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

ผูบ้ริหำรและพนกังำนไม่ควรใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั 
2. หำ้มผูบ้ริหำร และพนกังำน เปิดเผยขอ้มูลทำงธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลท่ีทำงบริษทัฯ ซ้ือมำทั้งท่ีอยูแ่ละไม่

อยูใ่นระบบขอ้มูลของบริษทัฯ หรือคดัลอกขอ้มูลใส่ในส่ือบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
3. หำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำน เปล่ียนแปลง ท ำซ ้ ำ ลบท้ิง หรือท ำลำยขอ้มูลของบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
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4. หำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำน น ำซอฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมำยมำใช ้และห้ำมคดัลอกซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิดว้ยเหตุผลใด ๆ 
โดยมิไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์นั้น ๆ 

5. หำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำนปรับแต่งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจำกอุปกรณ์มำตรฐำน
ท่ีบริษทัฯ ติดตั้งให ้นอกจำกไดรั้บอนุญำตเป็นกรณีไป 

6. ห้ำมผูบ้ริหำรและพนักงำนใชอี้เมล์ของบริษทัฯ ในกำรส่งขอ้ควำมท่ีกล่ำวร้ำย ท ำให้เส่ือมเสีย หรือขอ้ควำมท่ี
หยำบคำบ ลำมก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้ำงควำมร ำคำญใหก้บัผูอ่ื้น 

7. ผูบ้ริหำรและพนักงำน ควรใชอิ้นเทอร์เน็ตในกำรแสวงหำขอ้มูลและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำน 
และจะตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผดิกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงำม 

8. ผูบ้ริหำรและพนักงำนควรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสำรอ่ืน  ๆ ท่ีบริษัทฯจัดให้ เช่น 
โทรศพัท ์โทรสำร โทรศพัทมื์อถือ อยำ่งมีจิตส ำนึกและรับผดิชอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

9. หำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำนเขำ้ถึงระบบหรือขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญำต หรือไม่ไดมี้ไวส้ ำหรับตนโดยมิชอบ 
10. ห้ำมผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีล่วงรู้มำตรกำรป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัท ำข้ึน หรือ

ไม่ไดมี้ไวส้ ำหรับตนโดยมิชอบ และปรำรถนำหรือท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผูอ่ื้น 
11. บริษทัฯ หรือหน่วยงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยโดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรตรวจสอบกำรใชง้ำนทรัพยสิ์นภำยใต้

ระบบสำรสนเทศของบริษทัฯ ตำมควำมเหมำะสม 
 9.3 จริยธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งสมดุล ทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้บริษทัฯ 
สำมำรถเติบโตไดอ้ย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพควบคู่ไปกบักำรเป็นองค์กรท่ีดีของสังคม ดงันั้นบริษทัฯ จึง
มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยควำมสุจริตและเป็นธรรม ต่อตำ้นกำรทุจริต ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งครบถว้น 
และค ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กรต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังำน คู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี คู่แข่งทำงกำรคำ้ และชุมชนตลอดจนกำรดูแลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
 

1.  นโยบำยกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
 บริษทัฯ ตระหนักดีว่ำ ผูถื้อหุ้นคือเจำ้ของกิจกำร บริษทัฯ มีหน้ำท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว จึงก ำหนดให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงต่อไปน้ี 

1.1 ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ภำยใตก้ำรตดัสินใจอยำ่งสมเหตุสมผล บนพ้ืน
ฐำนขอ้มูลท่ีเช่ือว่ำเพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรง ทำงออ้ม และท ำโดยสุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม ไม่กระท ำกำรโดยมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

1.2 ปฏิบติัตำมกฎหมำย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ มติกรรมกำร มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ด ำเนินกำรตำมแนว
ปฏิบติัท่ีดีของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้รำยใหญ่และรำยยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

1.3 จดักำร ดูแล มิให้สินทรัพยข์องบริษทัฯ เส่ือมค่ำ หรือสูญหำยโดยมิชอบ จดัให้มีระบบควบคุมภำยในและระบบ
บริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 
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1.4 รำยงำนสถำนภำพของบริษทัฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ ครบถว้นตำมควำมเป็นจริง และทนัต่อสถำนกำรณ์ 
1.5 แจง้ขอ้มูล ข่ำวสำรและสำรสนเทศของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้งตำมขอ้เท็จจริง และเพียงพอต่อกำรตดัสินใจแก่ผูถื้อหุ้น

ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและในเวลำท่ีเหมำะ 
1.6 ดูแลไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยให้ขอ้มูลใด ๆ 

ของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรือ
ด ำเนินกำรใด ๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

1.7 จดัให้มีช่องทำงส ำหรับกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่ำง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต ์
ไปรษณีย ์และโทรคมนำคม และมีกระบวนกำรตอบสนองขอ้ร้องเรียน กำรคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึงแจง้ผลกำร
ด ำเนินกำรต่อผูร้้องเรียนอยำ่งเป็นระบบและยติุธรรม 

1.8 จดัให้มีช่องทำงเผยแพร่ขอ้มูลหลำกหลำยช่องทำง รวมทั้งจดัท ำเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเขำ้ถึง
ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และจดัท ำขอ้มูลดว้ยภำษำท่ีเขำ้ใจง่ำยทั้งในรูปแบบทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

2.  นโยบำยกำรปฏิบติัต่อพนกังำน 
2.1 บริษทัฯ มีมำตรกำรคุม้ครองพนักงำนท่ีให้ขอ้มูลแก่ทำงกำรกรณีมีกำรท ำผิดกฎหมำย หรือผิดพระรำชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บควำมคุม้ครอง บริษทัฯ ไม่สำมำรถปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่วำ่จะเป็น
กำรเปล่ียนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สั่งพกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบติังำน เลิกจำ้ง (มำตรำ 89/2) 
อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจง้เบำะแสเก่ียวกบักำรท ำผดิกฎหมำยหรือกำรผิดจรรยำบรรณ 

2.2 บริษัทฯ ตระหนักว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงผลงำนท่ีมีคุณภำพแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้
ควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรม ทั้งในเร่ืองกำรให้โอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย 
และกำรพฒันำศกัยภำพควบคู่กบักำรพฒันำคุณธรรม เพ่ือให้พนักงำนเป็นผูมี้ควำมสำมำรถและเป็นคนดีของ
สังคมดว้ย บริษทัฯ จึงไดก้  ำหนดหลกักำรปฏิบติัต่อพนกังำนดงัน้ี 

2.2.1 ปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำน และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
2.2.2 ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพ ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของควำมเป็น

มนุษย ์ตำมหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล 
2.2.3 จดัเง่ือนไขกำรจำ้งงำนท่ีเป็นธรรมส ำหรับพนกังำนและใหพ้นกังำนไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมตำม

ศกัยภำพ 
2.2.4 ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้ม และจดัระบบกำรท ำงำนให้พนกังำนมีควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

รวมถึงมีสุขอนำมยัท่ีดี 
2.2.5 ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำพนกังำนเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภำพ โดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมี

กำรเรียนรู้อยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
2.2.6 แต่งตั้ง โยกยำ้ย ให้รำงวลัและลงโทษพนักงำน ดว้ยควำมสุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมรู้ 

ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนกังำน 
2.2.7 บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำน 
2.2.8 ใหข้อ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและสถำนภำพของบริษทัฯ ใหพ้นกังำนทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 
2.2.9 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของพนกังำน 
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2.2.10 หลีกเล่ียงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำท่ีกำรงำนของ
พนกังำน หรือคุกคำมและสร้ำงควำมกดดนัต่อสภำพจิตใจของพนกังำน 

2.2.11 สร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีใหพ้นกังำนรู้จกักำรเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
2.2.12 จดัให้มีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม หรือแจง้เบำะแส

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอำจเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย และมีกระบวนกำรแกไ้ข รวมถึงมำตรกำรคุม้ครอง
พนกังำนผูร้้องท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

2.2.13 บริษทัฯ และตวัแทนองคก์รตอ้งสนบัสนุนกำรใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองของพนกังำนดว้ยควำมเป็นกลำง 
2.2.14 ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนพนกังำนให้สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยำว 
3. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 

 บริษทัฯ มีนโยบำยใหค้วำมส ำคญัท่ีจะตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกคำ้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจบริษทั
ฯ และมีเจตจ ำนงท่ีจะแสวงหำวิธีกำรท่ีจะสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและขอ้
ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งมอบผลงำนท่ีมีคุณภำพ ตรงตำมขอ้ตกลงกบัลูกคำ้ในรำคำท่ีเป็นธรรม 
2. ใหค้  ำปรึกษำแนะน ำเก่ียวกบัดำ้นวศิวกรรมปฐพี และขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุกำรณ์ 
3. ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ให้

ลูกคำ้ทรำบ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
4. ปฏิบติักบัลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ เป็นท่ีวำงใจไดข้องลูกคำ้ 
5. มีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลของลูกคำ้อยำ่งปลอดภยั มีมำตรกำรรักษำควำมลบัของลูกคำ้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ

ควำมยนิยอมจำกลูกคำ้ และไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
6. รับประกนัผลงำน ภำยใตเ้ง่ือนไขระยะเวลำท่ีเหมำะสม และปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
7. ให้มีระบบ/กระบวนกำร ท่ีให้ลูกคำ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภำพ ปริมำณ ควำมปลอดภยัของกำรปฏิบติังำน รวมทั้ง

ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรส่งมอบและกำรด ำเนินกำรอยำ่งถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคำ้ไดรั้บกำรตอบสนองอยำ่ง
รวดเร็ว 

8. สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมของลูกคำ้ 
9. รักษำควำมลบัของลูกคำ้และไม่น ำไปใชป้ระโยชน์โดยมิชอบ 

4.  นโยบำยกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี 
 บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะให้กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ รวมถึงเจำ้หน้ีอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตำมพนัธสัญญำ ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รำยงำนท่ีถูกตอ้ง และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม 
2. ใช้สินคำ้และบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนับสนุนสินคำ้หรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำง

ปัญญำ 
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3. กำรรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : 
3.1 ห้ำมรับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้ำท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกับองค์กร เวน้แต่ใน

โอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดยส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้ง
มีรำคำหรือมูลค่ำกำรรับในแต่ละโอกำส มีมูลค่ำไม่เกิน 2,000 บำท ตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำของตนทรำบ
ทนัที โดยกำรรับส่ิงของดงักล่ำวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด โดยไม่เป็นธรรมต่อกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ี 
 และในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้กำรส่ือสำรแจง้ให้กบักรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนห้ำม
รับของขวญัปีใหม่ท่ีทำงคู่คำ้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจท่ีน ำมำใหด้ว้ย 

3.2 กำรรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในขอ้ 3.1 ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องรักษำ
สัมพนัธภำพอนัดีระหวำ่งบุคคลหรือระหว่ำงองคก์ร ให้ผูรั้บรำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำของตนทรำบ และส่ง
มอบส่ิงของนั้นใหฝ่้ำยธุรกำร จดักิจสัมพนัธ์และกิจกรรมเพ่ือสังคม ภำยใน 14 วนัท ำกำร 

4. กำรให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : ห้ำมมิให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนเสนอผลประโยชน์หรือส่ิงจูงใจในรูปใด ๆ 
ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภำยนอกอ่ืนใดเพ่ือจูงใจใหป้ฏิบติัในทำงท่ีมิชอบ และก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ 

5. กรณีท่ีมีขอ้มูลวำ่มีกำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรำยละเอียด
ต่อคู่คำ้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว และหำมำตรกำรป้องกนั 

6. ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ีอยำ่งเคร่งครัด 
7. กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำแนวทำงแกไ้ข 
8. ใหโ้อกำสคู่คำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจถูกตอ้งตำมกฎหมำย ปฏิบติัตำมระบบมำตรฐำนส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยัและอำชีว 

อนำมยั และมีควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
9. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คำ้ และเปิดโอกำสให้คู่คำ้เขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพื่อสังคมของบริษทัฯ 
5.  นโยบำยกำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

 บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ไม่
ละเมิดควำมลบั หรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวธีิฉอ้ฉลดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสำกลภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนั
กำรคำ้เสรี 

2. ไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 
3. ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม ไม่แยง่ลูกคำ้โดยวธีิทุ่มตลำด/ตดัรำคำ 
4. ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 
5. ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ/ลิขสิทธ์ิ 

6.  ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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2. ใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพและคุม้ค่ำ มีมำตรกำรประหยดัพลงังำน และส่งเสริมกระบวนกำรน ำทรัพยำกร
กลบัมำใชใ้หม่ 

3. จดัให้มีระบบกำรท ำงำนท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนอยำ่งเหมำะสม เช่น กำรมี
ระบบป้องกนัมลพิษท่ีอำจเกิดข้ึนในระหวำ่งปฏิบติังำน กำรจดัสถำนท่ีท ำงำนให้สะอำดและถูกสุขลกัษณะ เพ่ือให้
บุคลำกรตลอดจนผูเ้ขำ้มำในบริษทัทุกคนปลอดภยัจำกอนัตรำยจำกอุบติัเหตุและโรคภยั 

4. ก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนตอ้งเอำใจใส่อย่ำงจริงจงัต่อกิจกรรมทั้ งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพดำ้นควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติงำนด้วยจิตส ำนึกถึงควำมปลอดภัย และค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อม
ตลอดเวลำ 

5. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ต่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
7. ควำมรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ควำมร่วมมือกบัองค์กรต่ำงๆ ทั้ งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสังคมอยำ่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมำจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

2. สนบัสนุนกำรศึกษำใหก้บัเยำวชนท่ีขำดแคลน โดยกำรมอบทุนกำรศึกษำ 
3. จดักิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์เพ่ือสังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน ตลอดจนส่งเสริมพนกังำนมีโอกำสในกำร

ท ำควำมดี เพ่ือพฒันำจิตอำสำ และใหพ้นกังำนร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
4. สร้ำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ศำสนสถำน 

และสุขลกัษณะของเยำวชนและผูด้อ้ยโอกำส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 
5. ส่ือสำรกบัชุมชนอยำ่งสม ่ำเสมอ เผยแพร่และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
6. ส่งเสริมพุทธศำสนำ โดยใหเ้ป็นท่ีตั้งของสถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สำขำท่ี 47 เพ่ือพฒันำทำงดำ้นจิตใจใหค้นมีธรรม

อยูใ่นจิตใจแลว้สังคมจะดีข้ึน 
8. กำรรับเร่ืองร้องเรียนจำกกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือกำรตกแต่งงบกำรเงิน 

กำรทุจริต หมำยถึง กำรกระท ำใดๆ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยกฎหมำย ส ำหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึงกำร
ยกัยอกทรัพย ์เบียดบงัทรัพยน์ั้นเป็นของตน หรือบุคคลท่ีสำม 

1.) กำรคอร์รัปชัน่ หมำยถึง กำรเรียกทรัพย ์หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดกบั
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนของเอกชน เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงำน
เหล่ำนั้น ใชอ้  ำนำจหน้ำท่ีท่ีมีอยู ่กระท ำกำร ไม่กระท ำกำร เร่งรัด หรือประวิงกำรกระท ำใดอนัมิชอบดว้ยอ ำนำจหน้ำท่ี 
เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีจำรีตและขนมธรรมเนียมก ำหนดใหก้ระท ำได ้

2.) กำรตกแต่งงบกำรเงิน หมำยควำมวำ่ กำรหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยกำรแสดงขอ้ควำมเท็จ หรือปกปิดขอ้ควำมจริง ซ่ึงควรบอก
ให้ทรำบ และกำรหลอกลวงดงัวำ่นั้นไดไ้ปซ่ึงทรัพยจ์ำกผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสำม หรือท ำให้ผูถู้กหลอกลวงหรือ
บุคคลท่ีสำม ท ำ ถอน หรือท ำลำยเอกสำรสิทธิใดๆ 
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8.1  บุคคลใดๆ ท่ีทรำบเร่ืองวำ่กรรมกำร พนกังำน หรือบุคคลใดๆ ในบริษทั มีกำรประพฤติผิด ทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือ
ตกแต่งงบกำรเงิน สำมำรถแจง้ขอ้ร้องเรียนได ้

8.2  ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดหรือขอ้ร้องเรียนได ้
 - ติดต่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ทำงอีเมล ์  siwasangmanee@gmail.com  
ทำงโทรสำร 0-2518-3082 
ทำงไปรษณีย ์ บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน)  

144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  
    กรุงเทพมหำนคร 10510 

- ติดต่อประธำนกรรมกำรบริหำร 
ทำงอีเมล ์  narong@seafco.co.th 

  ทำงโทรสำร 0-2518-3082 
  ทำงไปรษณีย ์ บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน)  

 144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  
 กรุงเทพมหำนคร 10510 

8.3  กำรด ำเนินกำรหลงัจำกไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 
ทำงคณะกรรมกำรจดัตั้งคณะท ำงำนเขำ้ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมกำรอิสระและผูต้รวจสอบภำยในจะ

ด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงถำ้ผลสรุปวำ่มีควำมผิดจริง กจ็ะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยั และ/หรือ ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบั
ผูท่ี้ฝ่ำฝืนกระท ำควำมผดิ แลว้แต่กรณี 

8.4  กำรให้ควำมคุม้ครองผูแ้จ้งเร่ืองร้องเรียน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องผูแ้จ้งเร่ืองร้องเรียน จะได้รับควำมคุ้มครองท่ี
เหมำะสมจำกบริษทัฯ เช่น ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่ง ลกัษณะงำน ป้องกนักำรข่มขู่ กำรเลิกจำ้ง และจะปิดช่ือผูแ้จง้เร่ืองไวเ้ป็น
ควำมลบั 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 นโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ มีนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี : บริษทัฯ หำ้มคณะกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร ผูบ้งัคบับญัชำ พนกังำนทุกระดบั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทัฯ เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตในทุกรูปแบบใน
กำรท ำธุรกรรมทำงธุรกิจต่ำง ๆ และจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบของกฎหมำย 
 กำรฝึกอบรมและกำรส่ือสำร  
 ในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้กำรส่ือสำรให้พนกังำนทุกระดบัตั้งแต่กรรมกำรผูบ้ริหำรลงไป โดยทำงกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ซ่ึง
มีกำรประชุมผูบ้ริหำรประจ ำสัปดำห์ ไดมี้กำรแจ้งและช้ีแจงเก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ ำ รวมทั้ งในกำรปฐมนิเทศ
พนกังำนใหม่ กไ็ดมี้กำรอบรมเก่ียวกบักำรต่อตำ้นทุจริตคอร์ปชัน่  
 แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต สรุปไดด้งัน้ี 
 1. จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบ ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมระบบงำน
ส ำคัญๆ ในกำรท ำธุรกิจกำรค้ำของบริษัท เช่น ขบวนกำรประมูลงำน ขบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง, กำรท ำสัญญำต่ำง ๆ มีระบบ
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งบประมำณเพ่ือควบคุม รวมทั้งมีระบบบญัชีเก่ียวกบักำรรับจ่ำยเขำ้มำควบคุม ในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้กำรน ำระบบคอมพิวเตอร์ 
ERP ระบบใหม่มำใช ้โดยใชร้ะบบของ Mango ซ่ึงเป็นระบบกำรควบคุมงบประมำณ กำรท ำงำนดำ้นกำรก่อสร้ำงเขำ้มำใชเ้พ่ือให้
มัน่ใจระบบกำรท ำงำนลดควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่โดยระบบบญัชีใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2. จดัให้มีช่องทำงกำรรับแจง้ขอ้มูล เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียนกำรฝ่ำฝืนกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมของบริษทัฯ 
หรือแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ หรือขอ้สงสัยในรำยงำนทำงกำรเงินหรือระบบกำรควบคุม
ภำยใน โดยมีนโยบำยในกำรรคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบำะแส และเก็บรักษำขอ้มูลของผูใ้ห้เบำะแสเป็นควำมลบั มีมำตรกำรในกำร
ตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยของบริษทัฯ รวมทั้งกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกรณีท่ีสำมำรถติดต่อผูใ้ห้เบำะแสหรือผู ้
ร้องเรียนได ้บริษทัฯ จะแจง้ผลกำรด ำเนินกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหท้รำบดว้ย 
 3. หัวหน้ำงำนในสำยงำนกำรปฏิบติัต่ำงๆ ให้ติดตำมปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลำด(ถำ้มี) และรำยงำนให้ผูมี้อ  ำนำจทรำบ
ตำมล ำดบัขั้น 
 แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงในกำรป้องกนัเก่ียวกบักำรคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
 1. จดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกบัดูแลกิจกำร
และใหข้อ้เสนอแนะอยำ่งต่อเน่ือง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และน ำเสนอกรรมกำรบริษทัต่อไป 
 2. ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง รับผิดขอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่อยำ่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้กำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิผล รวมทั้งติดตำม ทบทวนและปรับปรุง
มำตรกำรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยน ำผลท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัตำมล ำดบัอยำ่งทนัเวลำและสม ่ำเสมอ 
 3. หำกกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่ำ ขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบหรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐำนท่ีมีเหตุอนัควรให้เช่ือว่ำมี
รำยกำรหรือกำรกระท ำซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รวมถึงกำรฝ่ำฝืนกำร
กระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือขอ้สงสัยในรำยงำนทำงกำรเงินหรือระบบกำรควบคุมภำยในคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในระยเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

9.4 จริยธรรมพนกังำน 
1. กำรปฏิบติัต่อตนเอง 

1.1 ปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต รำยงำนตำมควำมเป็นจริง 
1.2 เคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยำ่งเคร่งครัด 
1.3 ปฏิบติังำนดว้ยควำมระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต และไม่ใชต้  ำแหน่งหนำ้ท่ีหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ 

2. กำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ ผูเ้ก่ียวขอ้งและสังคม 
2.1 ส่งมอบผลงำนใหต้รงเวลำตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
2.2 ปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นควำมปลอดภยั 
2.3 ยอมรับในขอ้ผดิพลำดและท ำกำรแกไ้ขผลงำนใหก้บัลูกคำ้ 
2.4 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ก่อนไดรั้บอนุญำต 
2.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน 

3. กำรปฏิบติัระหวำ่งพนกังำน 
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3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีน ำกำรตดัสินใจของเพ่ือร่วมงำนในสิทธิเร่ืองกำรเมือง 
3.2 มีน ้ำใจกบัเพ่ือนร่วมงำน ช่วยเหลือกำรงำนอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
3.3 ใชสิ้ทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งสุภำพและเหมำะสม 

4. กำรปฏิบติัต่อองคก์ร 
4.1 ท ำงำนดว้ยควำมรับผดิชอบอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ 
4.2 กำรใชท้รัพยสิ์น และสวสัดิกำรต่ำงๆ ขององคก์รอยำ่งรู้คุณค่ำ 
4.3 ตั้งใจเรียนรู้เพ่ือพฒันำตนเองใหก้ำ้วหนำ้ 
4.4 ติดตำมข่ำวสำรเพ่ือใชเ้ป็นเหตุผลในกำรพดูคุย 
4.5 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนด 
4.6 กำรใชสิ้ทธิทำงกำรเมือง บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วม และไม่

ฝักใฝ่พรรคกำรเมืองหน่ึงพรรคกำรเมืองใด หรือผูมี้อ  ำนำจทำงกำรเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่น ำเงินทุนหรือ
ทรัพยำกรของบริษทัฯไปใชส้นบัสนุน ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มแก่พรรคกำรเมืองหรือนกักำรเมืองใด 
ๆ 

 
การดูแลให้มกีารปฏิบัติตามและการทบทวน 
 บริษทัฯ ก ำหนดให้เป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนท่ีจะตอ้งรับทรำบ ท ำควำม
เขำ้ใจ ปฏิบติัตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนน้ีอยำ่งเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบติัตำม
สมคัรใจ และไม่สำมำรถอำ้งอิงวำ่ไม่ทรำบแนวปฏิบติัท่ีก ำหนดข้ึน 
 ผูบ้ริหำรทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะด ำเนินกำรใหพ้นกังำนภำยใตส้ำยบงัคบับญัชำ
ของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบติัตำมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนอยำ่งจริงจงั 
 บริษทัฯ ไม่พึงปรำรถนำท่ีจะใหก้ำรกระท ำใด ๆ ท่ีผดิกฎหมำย ขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ผูใ้ดกระท ำผิดจริยธรรมท่ีก ำหนดไว ้จะไดรั้บโทษทำงวินยัอยำ่งเคร่งครัด และหำกมีกำรท ำท่ีเช่ือไดว้ำ่ผิดกฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ
และขอ้บงัคบัของภำครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จำ้หนำ้ท่ีภำครัฐด ำเนินกำรต่อไปโดยไม่ชกัชำ้ 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดมีกำรทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำน” เป็นประจ ำทุกปี 
 
การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกจิ 
 บริษทัฯ ไดก้  ำหนดให้ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยรับขอ้ร้องเรียนดำ้นจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึง
พนกังำนของบริษทัฯ และบุคคลภำยนอก หรือบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ สำมำรถส่งขอ้ร้องเรียนดำ้นจริยธรรมธุรกิจ
โดยตรงไปยงัท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 
  
 
 

ทำงไปรษณีย ์:  
 หน่วยรับขอ้ร้องเรียนดำ้นบรรษทัภิบำลและจริยธรรมธุรกิจ ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั 
 บริษทั บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) 
 144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510  
 ทำงอีเมล ์ANEK@SEAFCO.CO.TH  
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10. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมกำรของบริษทัมีทั้งส้ิน 13 ท่ำนประกอบดว้ย 

 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 8 ท่ำน 
 กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน -  ท่ำน 
 กรรมกำรท่ีเป็นอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน 

บริษทัมีกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำรและกรรมกำรท่ีเป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 38 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้ งหมด ซ่ึงสำมำรถ
ถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำรงำนได ้

11. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 บริษทัมีกำรก ำหนดประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่แยกกนัอยำ่งชดัเจนและมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระคอยถ่วงดุล
อ ำนำจและสอบทำนในกำรบริหำร 

12. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร  บริษทัไดก้  ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดบั

เดียวกบัอุตสำหกรรม  และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งกำร และไดมี้กำรขออนุมติัจำกผูถื้อหุ้นแลว้  
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  บริษทัไดก้  ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรในระดบัท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  และอยูใ่นระดบัท่ีสูง
พอท่ีจะดูแลใหผู้บ้ริหำรมีกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ 

 
 
13. การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษทัจะจดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีกำรส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมขอ้มูล
ประกอบวำระกำรประชุมอยำ่งชดัเจนให้คณะกรรมกำรศึกษำก่อนล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดมี้กำรจดบนัทึก
กำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพ่ือรำยงำนผลกำรประชุม และเก็บรวบรวมไวเ้พ่ือให้คณะกรรมกำรและผูเ้ก่ียวข้องสำมำรถ
ตรวจสอบไดใ้นรอบปี 2559 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวนทั้งส้ิน 4 คร้ัง มีคณะกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง
กนั 

14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัไดต้ั้งฝ่ำยตรวจสอบภำยในข้ึนมำ ซ่ึงไดรั้บควำมร่วมมือจำกบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ช่วยในกำรด ำเนินกำรจดัตั้ง เพ่ือ

ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติังำน  และกิจกำรทำงกำรเงินท่ีส ำคญั  และช่วยเสนอแนะเพ่ือแกไ้ขจุดอ่อนของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทั  เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภำยในท่ีดี  และมีกำรปฏิบติัสอดคลอ้งตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด
ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ปัจจุบนัมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในข้ึนมำภำยในบริษทั 

15. รายงานของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบในรำยงำนกำรเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏ
ในรำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำย
บญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัสม ่ำเสมอ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะร่วมกนัพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของ
นโยบำยบญัชีท่ีถือปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ ำ ในกำรจดัท ำรำยงำนกำรเงินคณะกรรมกำรบริษทัเน้นย  ้ำให้ผูจ้ดัท ำมีกำรใชดุ้ลยพินิจอยำ่ง
ระมดัระวงัในกำรจดัท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

16. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมกำรบริษทัดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบกำรของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ และแสดงให้เห็นถึงสถำนภำพของกำร
ประกอบกำรและสถำนภำพทำงกำรเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดจ้ดัให้มีกำรปฏิบติัตำม
กฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กำรส่ือสำรไปยงัผูถื้อ
หุน้และนกัลงทุนผำ่นช่องทำงอ่ืน ๆ โดยมีหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ท ำหนำ้ท่ีส่ือสำรโดยตรงกบัผูถื้อหุ้น นกั
ลงทุน และนักวิเครำะห์หลกัทรัพยท์ั้ งในและต่ำงประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงำนส่ือสำรองค์กรท ำหน้ำท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของ
บริษทัฯ ไปยงัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และประชำชนทัว่ไปผ่ำนส่ือมวลชนและส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงไดจ้ดัพบกบันกัวิเครำะห์ท่ีเขำ้มำบริษทัในปี 
2559 จ ำนวน 22 คร้ังและร่วมกิจกรรม “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) จ ำนวน 3 คร้ัง 

นอกจำกน้ีไดมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.seafco.co.th เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
อ่ืน ๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลอยำ่งเท่ำเทียมและทัว่ถึง ผูส้นใจสำมำรถติดต่อสอบถำมหรือขอขอ้มูลต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ของ
บริษทัฯ คุณณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ และนำยเอนก ศรีทบัทิม ไดท่ี้โทรศพัทห์มำยเลข 0-29190090 โทรสำร 0-29190098 หรือ  
e-mail: nutthawan@seafco.co.th , anek@seafco.co.th 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทได้จัดตั้ งคณะอนุกรรมกำร 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ, คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน, คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพฒันำอยำ่ง
ย ัง่ยนืดงัต่อไปน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบเม่ือวันท่ี  2 มีนำคม 2547 มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมีกำรจดัประชุมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นคณะกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน โดยอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำนเป็นผูมี้ควำมรู้ ประสบกำรณ์
ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 

นำยสมควร มูสิกอินทร์ เป็นผูมี้ประสบกำรณ์ทำงดำ้นกำรสอบทำนงบกำรเงิน โดยจบปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ  (กำรบญัชี) 
จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

http://www.seafco.co.th/
mailto:nutthawan@seafco.co.th
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บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่ำงเพียงพอโดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบ

บัญชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้ งรำยไตรมำส และประจ ำปี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นเร่ืองส ำคญัใน
ระหวำ่งกำรตรวจสอบบญัชีของบริษทักไ็ด ้

2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูต้รวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนกำรปฏิบติังำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

4. พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชี โดย
ค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบญัชีนั้น 
รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ีไดรั้บมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5. พิจำรณำถอดถอน เลิกจำ้งผูส้อบบญัชีของบริษทัได ้เม่ือกำรท ำงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
6. พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภำยใน ให้เขำ้มำท ำงำนตรวจสอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยงำน รวมทั้งมี

อ  ำนำจถอดถอนผูส้อบบญัชีภำยในได ้เม่ือปฏิบติังำนไม่ไดต้ำมท่ีมอบหมำย 
7. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยง หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

ให้มีควำมถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งกำรพิจำรณำอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวเพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

8. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวน
นโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจของผูบ้ริหำร 
ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหำรของบริษทัในรำยงำนส ำคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสำธำรณชนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ บท
รำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นตน้ 

9. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำว
ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รำยกำรดงักล่ำวควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
9.1 ควำมเห็นเก่ียวกบักระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัถึงควำมถูกตอ้ง 

ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้
9.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
9.3 เหตุผลท่ีเช่ือวำ่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรแต่งตั้งต่อไปอีกวำระหน่ึง 
9.4 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
10. รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
11. รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
12. จดัใหมี้กำรประชุมระหวำ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ กบัผูต้รวจสอบภำยนอกอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
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ในปี 2559 คณะกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร โดยเฉพำะกรรมกำรตรวจสอบ ไดมี้กำรประชุม โดยมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเฉพำะผู ้
ตรวจสอบภำยนอก และผูต้รวจสอบภำยใน มีทั้งหมด 5 คร้ัง โดยจะประชุมก่อนเวลำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ล าดบั รายช่ือ 
คร้ังที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 

1 นำยศิวะ                   แสงมณี (ประธำน)      4 
2 นำยสมควร              วฒักีกลุ      5 
3 นำยสมควร              มูสิกอินทร์      5 
4 นำยลอยเล่ือน          บุนนำค      5 

  หมำยถึง เขำ้ประชุม 
  หมำยถึง ไม่เขำ้ประชุม  

 
 9.2.2  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 1.  พิจำรณำก ำหนดคุณสมบติัและคดัเลือกบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่ง  
  -  กรรมกำรบริษทัและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร บริษทัเพ่ือน ำช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง 
  -  กรรมกำรบริหำรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง   
 2.  ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั   
3.  พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ติดตำมระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร

บริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั พร้อมทั้งติดตำมกำรท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำร
ระดบัสูง (ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่) 

4.  สรรหำและคดัเลือกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเม่ือครบวำระหรือมีต ำแหน่ง
วำ่งลง หรือต ำแหน่งผูบ้ริหำรอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

5.  เสนอแนะวธีิกำรประเมินผลกำรท ำงำนของกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริษทัต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
6.  ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข บทบำท หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ 

 7.   ภำรกิจอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และจ านวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ล าดบั รายช่ือ 
คร้ังที่ 

รวม 
1 2 

1 นำยสมควร             วฒักีกุล              (ประธำน)   2 
2 นำยณรงค ์               ทศันนิพนัธ์   2 
3 Mr. Zaw Zaw Aye   2 
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  หมำยถึง เขำ้ร่วมประชุม 
  หมำยถึง ไม่เขำ้ร่วมประชุม  
 
ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำนอกจำกขอ้ก ำหนดของกำรคดัเลือกกรรมกำรแลว้ คณะกรรมกำรสรรหำยงัพิจำรณำก ำหนดแนวทำง
เก่ียวกบัควำมหลำกหลำยของคุณสมบัติอ่ืนๆ ของกรรมกำรทั้ งคณะ เช่น กรรมกำรจำกกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียต่ำง ๆ และพ้ืนฐำน
กำรศึกษำ อำย ุเพศ ฯลฯ 
 นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรสรรหำยงัดูตำรำงของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดกำรออกตำมวำระวำ่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในดำ้นใด 
กำรจะสรรหำกรรมกำรมำทดแทนควรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญในดำ้นใดมำทดแทนกรรมกำรท่ีขำดไป โดยกำร
พิจำรณำควำมรู้แบ่งเป็น 3 หมวด 
 1. ควำมรู้โดยตรงเก่ียวกบัธุรกิจกำรก่อสร้ำง รวมทั้งประวติักำรท ำงำนในธุรกิจกำรก่อสร้ำง โดยมีวฒิุทำงดำ้นวศิวกรรม 
 2. ควำมรู้และประสบกำรณ์ เก่ียวกบักำรบริหำรธุรกิจ บริหำรองคก์ร บริหำรทรัพยำกรมนุษย ์รวมทั้งเคยบริหำรงำนจำก
หน่วยงำนของทำงรำชกำร เป็นตน้ 
 3. ควำมรู้และประสบกำรณ์เฉพำะดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกฎหมำย กฎระเบียบรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ ดำ้นบญัชี
และกำรเงิน โดยตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในงบกำรเงิน มำตรฐำนบญัชี หรือเคยเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน และ
ควำมรู้ดำ้นกำรส่ือสำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 
 
 
 บริษทัมีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
 กรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่ของบริษทั จะไดรั้บกำรปฐมนเทศกำรเขำ้กรรมกำรใหม่ เพ่ือให้ทรำบ
หน้ำท่ีต่ำง ๆ และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท แนะน ำผูบ้ริหำรของบริษัทให้รู้จักหน้ำท่ีของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน รวมถึงทรำบถึง
กฎระเบียบตำมขอ้ก ำหนดของกลต. และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
9.2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริษทัไดท้ ำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงชุดใหม่ ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 

5/2554 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2554 เพ่ือมำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร ควำมเส่ียงในกำรบริหำรงำนของบริษทั โดยใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรบริหำรและกลยทุธ์ของบริษทั รวมทั้งประเมินผลของควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนเพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของของคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง 
 ดำ้นบรรษทัภิบำล 

1. ก ำหนดนโยบำยและจดัท ำคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และจัดท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและน ำเสนอ
คณะกรรมกำรเพื่ออนุมติัใหน้ ำไปปฏิบติัในพนกังำนทุกระดบั 
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2. ก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอยำ่งเคร่งครัดและ
ต่อเน่ือง 

3. ท ำกำรประเมินผลและทบทวนเก่ียวกบันโยบำย ทิศทำง ขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ตำมแบบสำกล 

4. ติดตำมควำมเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกบับริษัทชั้นน ำในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

5. ใหค้  ำแนะน ำแก่บริษทั คณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำรและคณะท ำงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
6. รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีกบัคณะกรรมกำรทรำบโดยทนัที ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั

อยำ่งมีนยัส ำคญั 
7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ทั้งทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัและรำยงำนประจ ำปี ใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย

ต่ำง ๆ ไดรั้บทรำบ 
 ดำ้นบริหำรควำมเส่ียง 

1. ก ำหนดนโยบำยในเร่ืองของกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมถึงควำมเส่ียงต่ำงๆ  ในกำรบริหำรงำนเพ่ือเสนอต่อ
กรรมกำรของบริษทั 

2. ติดตำมกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงตั้ งแต่เร่ิมกระบวนกำรท่ีจะบ่งช้ีให้ทรำบถึงควำมเส่ียงรวมทั้ งวิเครำะห์ 
ประเมินผล จดักำรติดตำมและรำยงำนอยำ่งเป็นระบบ 

3. ให้กำรสนับสนุนให้มีกำรแนะน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงแก่หน่วยงำนภำยในต่ำงๆ ตลอดจนติดตำมและ
ประเมินผลอยำ่งต่อเน่ือง 

4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอในส่ิงท่ีตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
นโยบำยและกลยทุธ์ของบริษทั 

จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงและจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเข้า
ประชุม 

ล าดบั รายช่ือ 
คร้ังที่ 

รวม 
1 2 3 4 

1 นำงสำวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ (ประธำน)     4 
2 นำยเผดจ็                  รุจิขจรเดช     4 
3 นำยกมล                   สิงห์โตแกว้     4 
4 Mr. Zaw Zaw Aye     4 

  หมำยถึง เขำ้ประชุม 
  หมำยถึง ไม่เขำ้ประชุม  
 

9.2.4 คณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 บทบำท หนำ้ท่ี ของคณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
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1.  ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงควำมรับผดิชอบต่อสังคมและพฒันำอยำ่งยนื เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั 
2.  ใหก้ำรสนบัสนุนในกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื โดยกำรร่วมประชุมใหแ้นวทำง

ในกำรด ำเนินงำนและติดตำมงำนเป็นระยะตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนด 
3.  กลัน่กรองแผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณประจ ำปี และสอบถำมผลกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ

รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบ 
4. พิจำรณำประเมินผลกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน ให้ค  ำแนะน ำเพ่ือพฒันำและ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เร่ืองกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
5.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืไดต้ำมท่ีสมควร 

 
9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำเพ่ือท ำหนำ้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม ท่ีจะด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรและน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำร  ในกรณีท่ีแต่งตั้งโดยผูถื้อหุ้นมี
หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 9 คน  และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำร โดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี   
  ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป 
  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนท่ีจะ
พึงมีหรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธำนในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

3. หำกกรรมกำรคนใดประสงคจ์ะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั  โดยกำรลำออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษทั
ไดรั้บใบลำออก 

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อำจมีมติใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งก่อนวำระได ้ โดยตอ้งมีคะแนนเสียงสนบัสนุนไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 
4 ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตอ้งมีผูถื้อหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงเขำ้ร่วมประชุม 

5. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้ งหมดพน้จำกต ำแหน่ง  ถำ้
จ ำนวนกรรมกำรท่ีมีอยูไ่ม่สำมำรถแบ่งออกเป็นสำมส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรท่ี
จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งก่อน  อยำ่งไรก็ดี กรรมกำรท่ีพน้จำก
ต ำแหน่งไปแลว้เขำ้รับต ำแหน่งกรรมกำรอีกได ้

6. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของ
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กรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดงักล่ำวจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 
4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

7. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหน่ึงหรือ
หลำยคนปฏิบติักำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนคณะกรรมกำรกไ็ด ้

หลกัเกณฑท่ี์บริษทัใชใ้นกำรคดัเลือกคณะกรรมกำรบริหำร    
1. คณะกรรมกำรจะเป็นผูพิ้จำรณำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำร

ท ำงำน และผลงำนหรือกำรรักษำผลประโยชน์ให้แก่บริษทัในอดีตท่ีผ่ำนมำ  รวมถึงกำรไม่มีประวติักำรกระท ำผิดหรือ
ทุจริต โดยผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมในคร้ังนั้น 

2. หำกผูบ้ริหำรท่ำนใดประพฤติหรือปฏิบติัหนำ้ท่ีไม่เหมำะสม  คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำให้ผูบ้ริหำรดงักล่ำว
พน้จำกต ำแหน่งและพิจำรณำคดัเลือกผูบ้ริหำรใหม่เขำ้มำปฏิบติัหนำ้ท่ีแทน 

3. หำกผูบ้ริหำรท่ำนใดประสงคจ์ะลำออกจำกต ำแหน่ง  ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั  โดยกำรลำออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีระบุ
ในใบลำออก และคณะกรรมกำรจะตอ้งพิจำรณำคดัเลือกผูท่ี้จะมำด ำรงต ำแหน่งท่ีขำดไป อยำ่งไรก็ดีหำกไม่สำมำรถคดั
สรรผูท่ี้เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวไดใ้นทนัที จะให้มีกำรเวน้ว่ำงต ำแหน่งดงักล่ำวไวก่้อนและมอบหมำยให้
ผูบ้ริหำรท่ำนอ่ืนรักษำกำรแทนไปก่อน 

4. บริษทัไม่ไดมี้กำรจ ำกดัวำระในกำรท ำงำนของผูบ้ริหำร โดยผูบ้ริหำรจะด ำรงต ำแหน่งวำระละ 1 ปี 
 
 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัฯ ยึดแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็นในแนวทำงเดียวกนักบับริษทัฯ

ทั้งหมด และไดจ้ดัส่งผูบ้ริหำรของบริษทัเขำ้ไปช่วยก ำกบัดูแลกำรบริหำรเช่นเดียวกบับริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบำยมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีรับทรำบข้อมูลภำยในน ำขอ้มูลภำยในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วน

ตนและผูอ่ื้น โดยบริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1. บริษัทฯ ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร เพ่ือให้รับทรำบถึงกฎเกณฑ์ของกำรใช้ขอ้มูลภำยใน หน้ำท่ีในกำร

รำยงำนกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงบท
ก ำหนดโดยตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551, พระรำชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยฉ์บบัท่ี(5) พ.ศ. 2559 และแกไ้ขเพ่ิมเติมและตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กรรมกำรและผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีจดัท ำ (แบบ59-2) ยืน่เน่ืองมำจำกกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีภำยใน 
3 วนัท ำกำรนบัตั้งแต่มีกำรซ้ือขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น และใหส่้งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวใหบ้ริษทัฯ ภำยใน
วนัท่ีน ำส่งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

80 

 

 

3. ประกำศให้ทรำบทัว่กนัวำ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยในท่ีมีนัยส ำคญัท่ีอำจส่งผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงของรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรกมำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยตอ้งรำยงำนดงัน้ี 
 3.1  รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภำยใน 15 วนันับแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต่์อ

ประชำชนหรือวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
4. รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์จะตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทั

ฯ จะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน หรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณะชน 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี ดงัต่อไปน้ี   

ช่ือบริษทัผูจ่้ำย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่ำสอบบญัชี  
ปี 2558 

ค่ำสอบบญัชี  
ปี 2559 

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั 
กิจกำรร่วมคำ้ซีฟโกแ้ละประยรูชยั (1984) 
กิจกำรร่วมคำ้ศรีนครินทร์ 

นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 

 1,430,000 
95,000 

300,000 
60,000 
85,000 

1,555,000 
95,000 

300,000 
60,000 
60,000 

รวม  1,970,000 2,070,000 

 
10.  การพฒันาอย่างยัง่ยืน  
 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือควำมยัง่ยืน กำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัได้
ตั้งคณะกรรมกำรชุดน้ีข้ึนมำ เพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำองคก์รให้เติบโตอยำ่งย ัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีโปร่งใสและมีธรรมภิบำล
อยำ่งแทจ้ริง มีควำมรับผิดชอบและรักษำผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม พฒันำบุคลำกรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ส่งเสริมควำมรู้และคุณภำพชีวิต พร้อมกบักำรพฒันำสภำพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มให้ดียิง่ข้ึน โดยก ำหนดกรอบกำรจดัท ำตำมแบบ
สำกลดงัน้ี 

1. กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
2. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
3. กำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
5. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
6. ควำมรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม 
8. กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
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