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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ
ตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร และเพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนทุกฝ่ ายจึงได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น : สิ ทธิและความเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการให้มาก
ขึ้น จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับสิ ทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิ ทธิ ในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการ
ตัดสิ นใจ, สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาํ คัญ
ของบริ ษทั ฯ สิ ทธิ ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิ ทธิ ในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และสิ ทธิ ในส่ วน
แบ่งผลกําไร ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํ หน้าที่แทนตน ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ
ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของบริ ษทั รวมทั้งการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการ
ตัดสิ นใจ ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ
การลดทุนหรื อเพิม่ ทุนและการอนุมตั ิรายการพิเศษเป็ นต้น
1. บริ ษทั ฯ จะส่ งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ ง
ตัดสิ นใจในที่ประชุม ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนได้ทราบเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน รวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าว
ไว้ใน website ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริ ษทั ฯ กําหนดแนวปฏิบตั ิสาํ หรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีไว้ดงั นี้
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
2.2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
2.3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม ปี ที่ผา่ นมา
2.4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี ที่ผา่ นมา
2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2.6 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
2.7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี
2.8 เรื่ องอื่น ๆ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามประเด็นสําคัญที่อยู่ในความสนใจ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตอบข้อซักถาม และ/หรื อชี้แจงผูถ้ ือหุน้ ทราบ โดยไม่มีการลงมติ
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3. บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวัน
ทําการที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถ้ ือหุ ้น จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยี
อย่างเพียงพอ สําหรับการตรวจสอบเอกสารและจัดให้มีอากรแสตมป์ สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ
4. บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรเวลาและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นมี โอกาสในการแสดงความเห็ นและตั้งคําถามต่อที่ ประชุ มในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
5. กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ จะเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ และร่ วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทุกครั้ง
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการให้มากขึ้น จึง
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิต่างๆ ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กําหนด ซึ่ ง
ได้เผยแพร่ รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมายังบริ ษทั ฯ ภายในเดื อน
มีนาคม ของทุกปี
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่บริ ษทั ฯ กําหนด ซึ่ งได้เผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมายังบริ ษทั ฯ ภายในเดือนมีนาคม ของทุก
ปี
3. บริ ษทั ฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
4. ผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่ สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะที่กาํ หนดทิ ศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ โดย
บริ ษทั ฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
5. คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน และสนับสนุ นให้มีการใช้บตั ร
ลงคะแนนเสี ยง เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
6. บริ ษทั ฯ มีประกาศระเบียบเรื่ องการปฏิบตั ิในการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อป้ องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้
ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบโดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนใน
องค์กรถือปฏิบตั ิ และมีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ
7. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนได้เสี ยและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
ธุ รกรรมของบริ ษทั ฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยรวม ทั้งนี้
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับธุ รกรรมที่ทาํ กับบริ ษทั ฯ ต้องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทําธุ รกรรม
ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามขั้นตอนหรื อมาตรการการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ
8. คณะกรรมการกําหนดนโยบายเรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานที่มีส่วนรู ้ขอ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ และกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
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9. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เสร็ จสมบูรณ์ และแจ้งผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะส่ งเสริ มความร่ วมมื อระหว่าง บริ ษทั ฯ กับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในการสร้ างเสริ มผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือ และดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามสิ ทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูล้ งทุน เจ้าหนี้ คู่แข่งและชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่ สังคมหรื อ
ภาครัฐ
1. บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งได้กาํ หนดโทษในการที่ไม่ปฏิบตั ิตามไว้ในคู่มือพนักงาน
2. บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวติ ในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนและมี
ความปลอดภัยในการทํางาน
3. คณะกรรมการกําหนดกลไกคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูแ้ จ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในประเด็นเกี่ ยวกับการทําผิด
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการผิดจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ได้โดยตรง
4. บริ ษทั ฯ มีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการที่บริ ษทั ฯ ละเมิดสิ ทธิตามกฎหมายของผู ้
มีส่วนได้เสี ยไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ ประกาศให้ทราบทัว่ กันว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนยั สําคัญที่อาจส่ งผลต่อ
การเปลี่ ยนแปลงของราคาซื้ อขายหลักทรั พย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่ วง 1 เดือนก่อนที่
บริ ษทั ฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงานหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและหลังจากประกาศแจ้งข่าว
งบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ที่
ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริ งของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล
และความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ เผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาํ หนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ
56-1) และรายงานประจํา ปี (แบบ56-2) รวมทั้ง เผยแพร่ ผ่ า นทาง website ของบริ ษ ัท ฯ ทั้ง ที่ เ ป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 561) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
3. เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ที่ออกหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
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4.
5.
6.

7.

ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ได้แก่ (1) ข้อมูลทัว่ ไป (2) ปัจจัยความเสี่ ยง (3) ลักษณะการประกอบ
ธุ รกิ จ (4) การประกอบธุ รกิ จ ของแต่ ล ะสายผลิ ต ภัณ ฑ์ (5) ทรั พ ย์สิ นที่ ใช้ในการประกอบธุ ร กิ จ (6) ข้อพิพ าททาง
กฎหมาย (7) โครงสร้างเงินทุน (8) การจัดการ (9) การควบคุมภายใน (10) รายการระหว่างกัน (11) ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน (12) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการ
ประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการเข้าร่ วมประชุมในแต่ละปี
คณะกรรมการจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
ย่อย หรื อหน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึ กษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ไว้ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
การเปิ ดเผยข้อมูลและผูม้ ีอาํ นาจในการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 การเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
7.1.1 กําหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทําหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน
สถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาํ คัญให้ประชาชนทราบ
(2) เผยแพร่ สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัว่ ถึง
(3) ชี้แจงกรณี ที่มีข่าวลือหรื อข่าวสารต่าง ๆ
(4) การดําเนินการเมื่อมีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
(5) การซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย น โดยใช้ข ้อ มู ล ภายใน ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง เพี ย งพอ
ทันเวลา โปร่ งใส เท่าเทียมและเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ กําหนดให้บุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการให้ขอ้ มูลดังกล่าว ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
7.1.2 กําหนดให้บุคคลที่มีอาํ นาจในการประสานงานการเปิ ดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Contact Person)
ดังนี้
(1) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจําปี และงบการเงินรายไตร
มาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อเลขานุการบริ ษทั
(2) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จําหน่ายไป ซึ่ งสิ นทรัพย์ รายการที่เกี่ยว
โยง กําหนดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูส้ อบบัญชี การย้ายที่ต้ งั สํานักงาน
ใหญ่ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และโครงการลงทุน เป็ นต้น โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อ
เลขานุการบริ ษทั
7.2. การให้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ ไปสําหรับการบริ หารองค์กรกับสื่ อมวลชน โดยกําหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มี
หน้าที่ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการองค์กรต่อสื่ อสารมวลชน
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8. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. กรรมการ และผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเอง
และบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อ ประธานกรรมการบริ ษ ทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
10. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปั จจัยความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ทางธุ รกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบตั ิการด้านอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดและ
ระดับความรุ นแรงของผลกระทบกําหนดมาตรการในการป้ องกันแก้ไขและผูร้ ั บผิดชอบที่ ชดั เจน รวมทั้งกําหนด
มาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในระดับจัดการ มี
หน้าที่นาํ เสนอแผนงานและผลการปฏิบตั ิตามแผนต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจํา
11. คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบตั ิงาน การดําเนิ นการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง และจัดให้มีก ลไกการตรวจสอบและถ่ วงดุ ลที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอในการปกป้ องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ น้ และสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยูเ่ สมอ กําหนดระเบียบปฏิบตั ิ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มี หน่ วยงานตรวจสอบภายในที่ เป็ นอิ สระ รายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้
5. การประชุ มผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ 1 ครั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั
เลขที่ 144 ถนนพระยาสุ เรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจและจัดการให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสิ นใจ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ ง
หนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมี
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบ ในการประชุ ม มี ก รรมการเข้า ร่ ว มประชุ ม จํา นวน 9 คน ซึ่ งรวมถึ ง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บริ ษทั ฯ
ได้จดั ให้ผบู ้ ริ หารระดับสูง ผูส้ อบบัญชี และผูส้ ังเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย เข้าร่ วมประชุมด้วย
ประธานในที่ประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นทุกรายมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผถู้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็นและขอคําอธิบาย
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการจัดทํารายงานการประชุมให้แล้วเสร็ จและเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน
6. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มีส่วนร่ วมในการกําหนด วิสัยทัศ น์ ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษทั
ตลอดจนกํา กับ ดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การดํา เนิ นการให้เป็ นไปตามแผนธุ ร กิ จ และงบประมาณที่ ก ํา หนดไว้อ ย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุ ดให้แก่กิจการและความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
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7. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั มีนโยบายการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุ มตั ิรายการที่
เกี่ยวโยงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยรายการ
เกี่ยวโยงกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบ 56-1 นอกจากนี้ยงั มีการดูแลให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์
และห้ามมิให้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะไม่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ก่อนหรื อหลังการ
ประกาศงบการเงินอย่างน้อย 30 วัน
8. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความโปร่ งใส โดยมุ่งเน้นการดําเนิ นธุ รกิ จตามหลัก
จริ ยธรรมในทุกด้าน และสอดคล้องกับหลักการนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อนําไปสู่ การเป็ นองค์กรธรรมาภิบาล จึงได้จดั ทํา
คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานดังนี้
8.1 จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจให้ยงั่ ยืน ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิ จการ เพื่อเป็ นกลไกและกระบวนการที่จะนําไปสู่
การเป็ นองค์กรธรรมาภิบาลที่แท้จริ งดังนี้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
2. ปฏิบตั ิตามนโยบาย “การกํากับดูแลกิจการ” และ “จริ ยธรรมทางธุรกิจ” ของบริ ษทั ฯ
3. มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรม
4. ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสํานึกที่ดี
5. คํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม ทางสังคม ต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
6. ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
7. สร้างระบบงานที่เข้มแข็ง เพื่อป้ องกันการทุจริ ตผ่านระบบการตรวจสอบภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
8. กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทั้งองค์กร มีส่วนร่ วมในการต่อต้านการทุจริ ต รายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิผล ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
9. เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีช่องทางการร้องเรี ยนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อผู ้
แจ้งเบาะแส
8.3 จริ ยธรรมกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริ ษทั ย่อย ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้กรอบจริ ยธรรมดํารงตน หรื อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนของบริ ษทั
ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังนี้
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับบริษทั ฯ
1.1 ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดังนี้
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(1) กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน จะต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแลกิจการที่บริ ษทั ฯ กําหนดขึ้น
และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น การไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่อหน่วยงานนั้น ๆ
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลาง โดยในการประชุม มีเรื่ องที่จะพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยท่านนั้นต้อง
ออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่ วมใด ๆ ในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องดังกล่าว
1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่ งใสในการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพดังนี้
(1) ไม่นาํ ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิดและไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร แม้พน้ สภาพหรื อสิ้ นสุ ด
การปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรไปแล้วอย่างน้อยเป็ นเวลา 2 ปี
(3) ไม่หาประโยชน์ส่วนตนจากการเป็ นกรรมการ
(4) ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
(5) ไม่รับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร
1.4 รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย
แก่องค์กรหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ยกเว้นกรณี ที่เป็ นไปตามกฎหมาย
1.5 การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้
ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการได้มาหรื อการ
จําหน่ายไปซึ่ งหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน พ.ศ.2547
2. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่มิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกําหนดข้อควรปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
(2) กรณี ที่ จาํ เป็ นต้อ งทํา รายการนั้น เพื่ อ ประโยชน์ข องบริ ษ ทั ฯ ให้ท าํ รายการนั้นเสมื อ นการทํา รายการกับ
บุคคลภายนอกที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํากับคู่สัญญาทัว่ ไป ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วน
ในการพิ จ ารณาอนุ ม ัติ และมี ห น้า ที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง
(3) ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานไปเป็ นกรรมการ หุ ้นส่ วน หรื อที่ปรึ กษาในองค์กรอื่น การดํารง
ตําแหน่งนั้นต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรงในบริ ษทั ฯ
(4) ในการพิจารณารายการที่มีหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผูถ้ ือหุ ้น
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น ซึ่ งใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจน และเชื่อมัน่ ได้ว่าการ
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เข้าทํากรายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่ งใส และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดให้มี
แบบรายงานการเปิ ดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ไว้ใน
คู่มือการกํากับดูแลกิจการ
(5) บุคคลที่ดาํ เนินการใด ๆ ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม จะต้องมี
หน้าที่ในการรายงานการมีส่วนได้เสี ยดังนี้
5.1 กรรมการและผูบ้ ริ หาร จะต้องมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสี ยทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และเพื่อมัน่ ใจ
ได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้มีการตรวจสอบเป็ นประจํา จึงกําหนดให้เลขานุการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่สาํ รวจรายการที่
มีส่วนได้เสี ยเป็ นประจําทุกสิ้ นปี และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รับทราบอย่างน้อยปี ละครั้ง
(6) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ มีส่วนรู ้ ขอ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ และกําหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ ห ารที่ มี ห น้า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต ามข้อ กํา หนดของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการเป็ นประจํา
(7) ประกาศให้ทราบทัว่ กันว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนยั สําคัญที่อาจส่ งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้ อขายหลักทรั พย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ในช่ วง 1
เดือนก่อนที่บริ ษทั ฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงานหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะและหลัง
ประกาศแล้ว 3 วัน
(8) เพื่อประโยชน์ในการติ ดตามดู แลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับการบริ หารจัดการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการรายงานข้อมูลของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันทุ กไตรมาส และตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
(9) ในกรณี บุค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง เข้า ไปมี ส่ วนร่ วมหรื อถื อ หุ ้นในกิ จ การที่ แข่ งขันกับ ธุ รกิ จ ของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ให้ดาํ เนินการดังนี้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ ยวข้อง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
2.2 การใช้ขอ้ มูลภายใน
(1) ห้ามใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
ผูอ้ ื่นหรื อทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั ฯ และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
(2) ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(3) ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
(4) ห้ามใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ไปใช้อา้ งอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตัว
(5) ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขันแม้หลังพ้นสภาพการ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ไปแล้ว
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3. ความรับผิดชอบต่ อทรัพย์ สินของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการให้บริ การที่ดีแก่ลูกค้า โดยกําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารและพนักงานดังนี้
1. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษทั ฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. ช่วยกันดูและมิให้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เสื่ อมค่าหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
3.1 การจัดทําเอกสาร
1. ต้องจัดทําเอกสารต่างๆ ด้วยความสุ จริ ต รอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด
2. ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสื อ รายงาน หรื อเอกสารของบริ ษทั ฯ
3.2 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2. ห้ามผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เปิ ดเผยข้อมูลทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อมูลที่ทางบริ ษทั ฯ ซื้ อมาทั้งที่อยูแ่ ละไม่
อยูใ่ นระบบข้อมูลของบริ ษทั ฯ หรื อคัดลอกข้อมูลใส่ ในสื่ อบันทึกข้อมูลส่ วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทําซํ้า ลบทิ้ง หรื อทําลายข้อมูลของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
4. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงาน นําซอฟต์แวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ ด้วยเหตุผลใด ๆ
โดยมิได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ น้ นั ๆ
5. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ หรื อติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐาน
ที่บริ ษทั ฯ ติดตั้งให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็ นกรณี ไป
6. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริ ษทั ฯ ในการส่ งข้อความที่กล่าวร้ าย ทําให้เสื่ อมเสี ย หรื อข้อความที่
หยาบคาบ ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรื อสร้างความรําคาญให้กบั ผูอ้ ื่น
7. ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ควรใช้อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
8. ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานควรใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและอุ ป กรณ์ สื่ อ สารอื่ น ๆ ที่ บ ริ ษ ทั ฯจัด ให้ เช่ น
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
9. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานเข้าถึงระบบหรื อข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรื อไม่ได้มีไว้สาํ หรับตนโดยมิชอบ
10. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ล่วงรู ้มาตรการป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผอู ้ ื่นจัดทําขึ้น หรื อ
ไม่ได้มีไว้สาํ หรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรื อทําให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น
11. บริ ษทั ฯ หรื อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายโดยบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สินภายใต้
ระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ตามความเหมาะสม
8.4 จริ ยธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้บริ ษทั ฯ
สามารถเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพควบคู่ไปกับการเป็ นองค์กรที่ดีของสังคม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึง
มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจด้วยความสุ จริ ตและเป็ นธรรม ต่อต้านการทุจริ ต ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
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และคํานึ งถึ งผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนิ นงานขององค์กรต่ อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
พนักงาน คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และชุมชนตลอดจนการดูแลการดําเนิ นงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
1. นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่า ผูถ้ ือหุ ้นคือเจ้าของกิจการ บริ ษทั ฯ มี หน้าที่สร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว จึงกําหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี้
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ต ภายใต้การตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล บนพื้น
ฐานข้อมูลที่เชื่ อว่าเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรง ทางอ้อม และทําโดยสุ จริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั ฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระทําการโดยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
1.2 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดําเนิ นการตามแนว
ปฏิบตั ิที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิ จการ และจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่า
เทียมกัน ทั้งผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้
1.3 จัดการ ดูแล มิให้สินทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เสื่ อมค่า หรื อสู ญหายโดยมิชอบ จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิผล
1.4 รายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง และทันต่อสถานการณ์
1.5 แจ้งข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริ ง และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจแก่ผถู้ ือหุ ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและในเวลาที่เหมาะ
1.6 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยให้ขอ้ มูลใด ๆ
ของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะ เปิ ดเผยข้อ มู ล ลับ ของบริ ษ ทั ฯ ต่ อ บุ ค คลภายนอก และ/หรื อ
ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
1.7 จัดให้มีช่ องทางสําหรั บการแจ้งเบาะแสการกระทําที่ ไม่ สุจริ ตหรื อข้อร้ องเรี ยนต่ าง ๆ ครอบคลุ มถึ งเว็บไซต์
ไปรษณี ย ์ และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรี ยน การคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน รวมถึงแจ้งผลการ
ดําเนินการต่อผูร้ ้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบและยุติธรรม
1.8 จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดทําเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ให้ผถู้ ือหุ น้ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดทําข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรู ปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. นโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
2.1 บริ ษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองพนักงานที่ให้ขอ้ มูลแก่ทางการกรณี มีการทําผิดกฎหมาย หรื อผิดพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุม้ ครอง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม ไม่วา่ จะเป็ น
การเปลี่ยนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทาํ งาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2)
อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายหรื อการผิดจรรยาบรรณ
2.2 บริ ษ ัท ฯ ตระหนัก ว่ า พนัก งานเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ในการสร้ า งผลงานที่ มี คุ ณ ภาพแก่ บ ริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ฯ จึ ง ให้
ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ทั้งในเรื่ องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย
และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กบั การพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็ นผูม้ ีความสามารถและเป็ นคนดี ของ
สังคมด้วย บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดหลักการปฏิบตั ิต่อพนักงานดังนี้
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2.2.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
2.2.2 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ ตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
2.2.3 จัดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสําหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพ
2.2.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทํางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี
2.2.5 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมี
การเรี ยนรู้อย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
2.2.6 แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุ จริ ตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
2.2.7 บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
2.2.8 ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานและสถานภาพของบริ ษทั ฯ ให้พนักงานทราบอย่างสมํ่าเสมอ
2.2.9 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
2.2.10 หลีกเลี่ ยงการกระทําใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่ การงานของ
พนักงาน หรื อคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
2.2.11 สร้างจิตสํานึกที่ดีให้พนักงานรู ้จกั การเป็ นผูใ้ ห้ และเป็ นพลเมืองดีของสังคม
2.2.12 จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้ องเรี ยน ในกรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อแจ้งเบาะแส
เกี่ ยวกับเรื่ องที่ อาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย และมี กระบวนการแก้ไข รวมถึ งมาตรการคุม้ ครอง
พนักงานผูร้ ้องที่เป็ นระบบและยุติธรรม
2.2.13 บริ ษทั ฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความเป็ นกลาง
3. นโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ความสําคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จของธุรกิจบริ ษทั
ฯ และมีเจตจํานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยกําหนดเป็ นนโยบายและข้อ
ปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1. ส่ งมอบผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
2. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมปฐพี และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้
ลูกค้าทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. ปฏิบตั ิกบั ลูกค้าด้วยความสุ ภาพ เป็ นที่วางใจได้ของลูกค้า
5. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้า และไม่นาํ ข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. รับประกันผลงาน ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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7. ให้มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัยของการปฏิบตั ิงาน รวมทั้ง
ความรวดเร็ วในการตอบสนองการส่ งมอบและการดําเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ ว
8. สนับสนุนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
9. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
4. นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ รวมถึงเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถูกต้อง และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
2. ใช้สินค้าและบริ การที่ มีลิขสิ ทธิ์ ถู กต้อง และไม่ สนับสนุ นสิ นค้าหรื อการกระทําที่ เป็ นการละเมิ ดทรั พย์สินทาง
ปัญญา
3. การรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด :
3.1 ห้ามรั บสิ่ งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่ นที่ มีหน้าที่ หรื อธุ รกิ จเกี่ ยวข้องกับองค์กร เว้นแต่ ใน
โอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน โดยสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดนั้น ต้อง
มีราคาหรื อมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาของตนทราบ
ทันที โดยการรับสิ่ งของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็ นธรรมต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่
3.2 การรั บสิ่ งของหรื อ ประโยชน์อื่นใด ที่ ไม่ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ในข้อ 3.1 ซึ่ งมี ค วามจํา เป็ นที่ ต้องรั ก ษา
สัมพันธภาพอันดี ระหว่างบุคคลหรื อระหว่างองค์กร ให้ผูร้ ับรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาของตนทราบ และส่ ง
มอบสิ่ งของนั้นให้ฝ่ายธุรการ จัดกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใน 14 วันทําการ
4. การให้สิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใด : ห้ามมิให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานเสนอผลประโยชน์หรื อสิ่ งจูงใจในรู ปใด ๆ
ทั้งสิ้ น ต่อบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิในทางที่มิชอบ และก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5. กรณี ที่มีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยก หรื อการรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น ต้องเปิ ดเผยรายละเอียด
ต่อคู่คา้ และร่ วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว และหามาตรการป้ องกัน
6. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กบั คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด
7. กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข
8. ให้โอกาสคู่คา้ ที่ดาํ เนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามระบบมาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9. ส่ งเสริ มการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
เพื่อสังคมของบริ ษทั ฯ
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5. นโยบายการปฏิบตั ิต่อคูแ่ ข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่
ละเมิดความลับ หรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีฉอ้ ฉลดังต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิ บตั ิการแข่งขัน
การค้าเสรี
2. ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่คา้ ด้วยวิธีฉอ้ ฉล
3. ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ไม่แย่งลูกค้าโดยวิธีทุ่มตลาด/ตัดราคา
4. ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
5. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิ ทธิ์
6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
2. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่ งเสริ มกระบวนการนําทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่
3. จัดให้มีระบบการทํางานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทาํ งานอย่างเหมาะสม เช่น การมี
ระบบป้ องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบตั ิงาน การจัดสถานที่ทาํ งานให้สะอาดและถูกสุ ขลักษณะ เพื่อให้
บุคลากรตลอดจนผูเ้ ข้ามาในบริ ษทั ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบตั ิเหตุและโรคภัย
4. กําหนดให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องเอาใจใส่ อย่างจริ งจังต่อกิ จกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้ างคุณภาพด้านความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม ปฏิ บ ัติ ง านด้วยจิ ต สํา นึ ก ถึ งความปลอดภัย และคํา นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้อ ม
ตลอดเวลา
5. เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
7. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่ จะปฏิ บตั ิ ตนเป็ นพลเมืองดี ของสังคมไทย และพร้ อมให้ความร่ วมมื อกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
1. บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีมาตรการป้ องกัน/แก้ไข เมื่ อเกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน อันเนื่ องมาจากการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
2. สนับสนุนการศึกษาให้กบั เยาวชนที่ขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา
3. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ตลอดจนส่ งเสริ มพนักงานมีโอกาสในการ
ทําความดี เพื่อพัฒนาจิตอาสา และให้พนักงานร่ วมปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีของสังคม
4. สร้ างความร่ วมมือกับหน่ วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน
และสุ ขลักษณะของเยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงสิ่ งแวดล้อมของชุมชนด้วย
5. สื่ อสารกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ เผยแพร่ และรายงานผลการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผมู ้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกกลุ่ม
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6. ส่ งเสริ มพุทธศาสนา โดยให้เป็ นที่ต้ งั ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 47 เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้คนมีธรรม
อยูใ่ นจิตใจแล้วสังคมจะดีข้ ึน
8.5 จริ ยธรรมพนักงาน
1.การปฏิบตั ิต่อตนเอง
1.1 ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต รายงานตามความเป็ นจริ ง
1.2 เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
1.3 ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวัง ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
2.การปฏิบตั ิต่อลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้องและสังคม
2.1 ส่ งมอบผลงานให้ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ
2.2 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
2.3 ยอมรับในข้อผิดพลาดและทําการแก้ไขผลงานให้กบั ลูกค้า
2.4 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าก่อนได้รับอนุญาต
2.5 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น
3.การปฏิบตั ิระหว่างพนักงาน
3.1 ไม่ชกั จูงหรื อชี้นาํ การตัดสิ นใจของเพื่อร่ วมงานในสิ ทธิเรื่ องการเมือง
3.2 มีน้ าํ ใจกับเพื่อนร่ วมงาน ช่วยเหลือการงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3.3 ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุ ภาพและเหมาะสม
4.การปฏิบตั ิต่อองค์กร
4.1 ทํางานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
4.2 การใช้ทรัพย์สิน และสวัสดิการต่างๆ ขององค์กรอย่างรู ้คุณค่า
4.3 ตั้งใจเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้า
4.4 ติดตามข่าวสารเพื่อใช้เป็ นเหตุผลในการพูดคุย
4.5 สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด
4.6 การใช้สิทธิ ทางการเมือง บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วม และไม่
ฝั กใฝ่ พรรคการเมื องหนึ่ งพรรคการเมื องใด หรื อผูม้ ี อาํ นาจทางการเมื องคนหนึ่ งคนใด ไม่ นาํ เงิ นทุนหรื อ
ทรัพยากรของบริ ษทั ฯไปใช้สนับสนุน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรื อนักการเมืองใด
ๆ
การดูแลให้ มีการปฏิบัติตามและการทบทวน
บริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทําความ
เข้าใจ ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาํ หนดไว้ใน คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานนี้ อย่างเคร่ งครัด มิใช่ การปฏิบตั ิตาม
สมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กาํ หนดขึ้น
ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะดําเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชา
ของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานอย่างจริ งจัง
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บริ ษทั ฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทําใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริ ยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ผูใ้ ดกระทําผิดจริ ยธรรมที่กาํ หนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด และหากมีการทําที่เชื่อได้วา่ ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ
และข้อบังคับของภาครัฐ บริ ษทั ฯ จะส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดําเนินการต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดมีการทบทวนคู่มือ “จริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน” เป็ นประจําทุกปี
การรับข้ อร้ องเรียนด้ านจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ฝ่ายเลขานุ การของคณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นหน่ วยรับข้อร้ องเรี ยนด้านจริ ยธรรมธุ รกิ จ ซึ่ ง
พนักงานของบริ ษทั ฯ สามารถส่ งข้อร้องเรี ยนด้านจริ ยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยูต่ ่อไปนี้
ทางไปรษณี ย ์ :
หน่วยรับข้อร้องเรี ยนด้านบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมธุรกิจ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน)
144 ถนนพระยาสุ เรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510
ทางอีเมล์ ANEK@SEAFCO.CO.TH
9. การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริ ษทั มีท้ งั สิ้ น 10 ท่านประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน
6 ท่าน
 กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน - ท่าน
 กรรมการที่เป็ นอิสระจํานวน
4 ท่าน
บริ ษทั มีกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารและกรรมการที่เป็ นอิสระคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งสามารถ
ถ่วงดุลอํานาจในการบริ หารงานได้
10. การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
บริ ษทั มีการกําหนดประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แยกกันอย่างชัดเจนและมีกรรมการที่เป็ นอิสระคอยถ่วงดุล
อํานาจและสอบทานในการบริ หาร
11. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรม และสู งเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ และได้มีการขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นแล้ว
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยูใ่ นระดับที่สูง
พอที่จะดูแลให้ผบู ้ ริ หารมีการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
12. การประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมข้อมูล
ประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้มีการจดบันทึก
การประชุ มเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อรายงานผลการประชุ ม และเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้ค ณะกรรมการและผูเ้ กี่ ยวข้อ งสามารถ
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ตรวจสอบได้ในรอบปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวนทั้งสิ้ น 4 ครั้ง มีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุมโดยพร้อมเพียง
กัน
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้ต้ งั ฝ่ ายตรวจสอบภายในขึ้นมา ซึ่ งได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ช่วยในการดําเนินการจัดตั้ง เพื่อ
ทําหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งาน และกิ จการทางการเงินที่ สําคัญ และช่ วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบตั ิสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนด
ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีจะร่ วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายบัญชี ที่ถือปฏิบตั ิอยู่เป็ นประจํา ในการจัดทํารายงานการเงินคณะกรรมการบริ ษทั เน้นยํ้าให้ผจู้ ดั ทํามีการใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
15. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุ รกิจและผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ ที่ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็ นถึ งสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริ งของบริ ษทั ฯ รวมทั้งอนาคตของธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยได้จดั ให้มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยเคร่ งครั ด นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการสื่ อสารไปยังผูถ้ ือ
หุน้ และนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทําหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผูถ้ ือหุ น้ นัก
ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ งั ในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่ อสารองค์กรทําหน้าที่เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของ
บริ ษทั ฯ ไปยังผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน และประชาชนทัว่ ไปผ่านสื่ อมวลชนและสื่ ออื่น ๆ ซึ่ งได้จดั พบกับนักวิเคราะห์ที่เข้ามาบริ ษทั ในปี
2556 จํานวน 5 ครั้งและร่ วมกิจกรรม “บริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) จํานวน 3 ครั้ง
นอกจากนี้ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.seafco.co.th เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่ม
อื่น ๆ ได้รับรู ้ขอ้ มูลอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามหรื อขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ
บริ ษทั ฯ คุณณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-29190098 หรื อ
e-mail: nthasnanipan@hotmail.com
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
บริ ษ ทั ได้จัด ตั้งคณะอนุ ก รรมการ 3 ชุ ด ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยงดังต่อไปนี้
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ได้มี ก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่ อวันที่ 2 มี นาคม 2547 มี วาระในการดํารงตํา แหน่ ง 3 ปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการจัดประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงิน
นายสมควร มูสิกอินทร์ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ทางด้านการสอบทานงบการเงิน โดยจบปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การบัญชี )
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มี การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญชี ภายนอก และผูบ้ ริ หารที่ รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจําปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชี สอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล โดยสอบ
ทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูต้ รวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลื อกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมถึ งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดย
คํานึ งถึงความน่ าเชื่ อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชี น้ นั
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการพิจารณาอนุ มตั ิรายการดังกล่าวเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
6. ปฏิ บตั ิ การอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นชอบด้วย เช่ น ทบทวน
นโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนการปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณธุ รกิ จของผูบ้ ริ หาร
ทบทวนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็ นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ถึ งความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
7.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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7.4 ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
8. รายงานอื่ นใดที่ เห็ น ว่า ผูถ้ ื อหุ ้น และผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
10. จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับผูต้ รวจสอบภายนอกอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม
ลําดับ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 รวม




1 รศ.ดร.สมชาย
ภคภาสน์ววิ ฒั น์
1



2 นายศิวะ
แสงมณี
(ประธาน) 
3




3 นายสมควร
วัฒกีกลุ
4




4 นายสมควร
มูสิกอินทร์
4

หมายถึง เข้าร่ วมประชุม

หมายถึง ไม่เข้าร่ วมประชุม
 หมายถึง ไม่เข้าร่ วมประชุม เนื่องจากยังไม่ได้เป็ นกรรมการ
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์ พ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 มา
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั
- นายศิวะ แสงมณี ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
4/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2547 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อมา
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารพร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั
กรรมการบริ ษทั
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณากําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหน่ง
- กรรมการบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการ บริ ษทั เพื่อนําชื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- กรรมการบริ หารและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. กํา หนดหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการผู ้จัด การใหญ่ แ ละนํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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จํานวนครั้งของการประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ ละรายเข้ าประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
รวม


1 นายสมควร
วัฒกีกลุ
(ประธาน)
2


2 นายณรงค์
ทัศนนิพนั ธ์
2


3 Mr. Zaw Zaw Aye
2

หมายถึง เข้าร่ วมประชุม

หมายถึง ไม่เข้าร่ วมประชุม
9.2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงชุดใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
5/2554 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เพื่อมากําหนดนโยบายการบริ หาร ความเสี่ ยงในการบริ หารงานของบริ ษทั โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริ หารและกลยุทธ์ของบริ ษทั รวมทั้งประเมินผลของความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
ด้านบรรษัทภิบาล
1. กําหนดนโยบายและจัด ทําคู่มือการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี ของบริ ษทั และจัดทํา คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จและนําเสนอ
คณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิให้นาํ ไปปฏิบตั ิในพนักงานทุกระดับ
2. กํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจอย่างเคร่ งครัดและ
ต่อเนื่อง
3. ทําการประเมินผลและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง ข้อพึงปฏิบตั ิหรื อแนวปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
ตามแบบสากล
4. ติ ดตามความเคลื่ อนไหว แนวโน้ม และเปรี ยบเที ยบกับบริ ษ ทั ชั้นนําในด้านการกํา กับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี เพื่ อนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น
5. ให้คาํ แนะนําแก่บริ ษทั คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและคณะทํางานในเรื่ องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6. รายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีกบั คระกรรมการทราบโดยทันที ที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
7. เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และรายงานประจําปี ให้กบั ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย
ต่าง ๆ ได้รับทราบ
ด้านความเสี่ ยง
1. กําหนดนโยบายในเรื่ องของการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงต่างๆ ในการบริ หารงานเพื่อเสนอต่อ
กรรมการของบริ ษทั
2. ติ ด ตามการดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งตั้งแต่ เ ริ่ มกระบวนการที่ จะบ่ งชี้ ให้ท ราบถึ งความเสี่ ยงรวมทั้งวิเ คราะห์
ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็ นระบบ
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3. ให้การสนับสนุ นให้มีการแนะนํากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงแก่หน่ วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอในสิ่ งที่ ตอ้ งดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ของบริ ษทั
จํ า นวนครั้ ง ของการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและจํ า นวนครั้ ง ที่ ก รรมการแต่ ล ะรายเข้ า ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่
ลําดับ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
         9
1 นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์ (ประธาน)
         9
2 นายเผด็จ
รุ จิขจรเดช
         9
3 นายกมล
สิ งห์โตแก้ว
         9
4 Mr. Zaw Zaw Aye
         9
5 นายกมล
อยูย่ นื พัฒนา
         9
6 นายเอนก
ศรี ทบั ทิม
         9
7 นายธวัช
ผุดผ่อง
         9
8 นายสมศักดิ์
ธวัชพงศ์ธร
         9
9 นายณัฐฐพันธ์
ทัศนนิพนั ธ์

หมายถึง เข้าร่ วมประชุม

หมายถึง ไม่เข้าร่ วมประชุม
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการและนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ ในกรณี ที่แต่งตั้งโดยผูถ้ ือหุ ้นมี
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 ผูถ้ ือหุน้ หนึ่งคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
 ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
 บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อที่เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนที่จะ
พึงมีหรื อที่เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสี ยงอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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3. หากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั โดยการลาออกจะมีผลนับแต่วนั ที่บริ ษทั
ได้รับใบลาออก
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจมีมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสี ยงสนับสนุนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และต้องมีผถู ้ ือหุ น้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ ้น
ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงเข้าร่ วมประชุม
5. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้ งให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดพ้นจากตําแหน่ ง ถ้า
จํานวนกรรมการที่มีอยู่ไม่สามารถแบ่งออกเป็ นสามส่ วนได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วธิ ี จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่พน้ จาก
ตําแหน่งไปแล้วเข้ารับตําแหน่งกรรมการอีกได้
6. ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัด ไป เว้นแต่ วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อ
หลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ใช้ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริ หาร
1. คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ในการ
ทํางาน และผลงานหรื อการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงการไม่มีประวัติการกระทําผิดหรื อ
ทุจริ ต โดยผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนั้น
2. หากผูบ้ ริ หารท่านใดประพฤติหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เหมาะสม คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ผบู ้ ริ หารดังกล่าว
พ้นจากตําแหน่งและพิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริ หารใหม่เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่แทน
3. หากผูบ้ ริ หารท่านใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั โดยการลาออกจะมีผลนับแต่วนั ที่ระบุ
ในใบลาออก และคณะกรรมการจะต้องพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่จะมาดํารงตําแหน่งที่ขาดไป อย่างไรก็ดีหากไม่สามารถคัด
สรรผูท้ ี่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่ งดังกล่าวได้ในทันที จะให้มีการเว้นว่างตําแหน่ งดังกล่าวไว้ก่อนและมอบหมายให้
ผูบ้ ริ หารท่านอื่นรักษาการแทนไปก่อน
4. บริ ษทั ไม่ได้มีการจํากัดวาระในการทํางานของผูบ้ ริ หาร โดยผูบ้ ริ หารจะดํารงตําแหน่งวาระละ 1 ปี
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ ยึดแนวทางการกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เป็ นในแนวทางเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ
ทั้งหมด และได้จดั ส่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เข้าไปช่วยกํากับดูแลการบริ หารเช่นเดียวกับบริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน)
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9.5 การดูแลเรื่องการให้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนและผูอ้ ื่น โดยบริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ ให้ความรู ้ แก่ กรรมการและผูบ้ ริ หาร เพื่อให้รับทราบถึ งกฎเกณฑ์ข องการให้ขอ้ มูลภายใน หน้าที่ ในการ
รายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบท
กําหนดโดยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติมและตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่จดั ทํา
2.1 (แบบ59-2) ยื่นเนื่องมาจากการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่มีการซื้ อ
ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์น้ นั และให้ส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้บริ ษทั ฯ ภายในวันที่นาํ ส่ งรายงานต่อ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ทราบทัว่ กันว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนบั สําคัญที่อาจส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ และส่ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรกมารกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
2.2 รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรื อวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ จะต้องไม่ทาํ การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริ ษทั
ฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน หรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั ผูจ้ ่าย
ชื่อผูส้ อบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน)

นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์

1,300,000

บริ ษทั ซี ฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากัด

นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์

110,000

กิจการร่ วมค้าซีฟโก้และประยูรชัย (1984)

นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์

60,000

กิจการร่ วมค้าศรี นคริ นทร์

นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์

85,000

รวม

1,555,000

