บริ ษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)
11.

โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร
คณะกรรมการบริ ษัท

เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่

ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่,
IT และ IR

ฝ่ ายจัดซื ้อ

ฝ่ ายบัญชี
และ
การเงิน

แผนก
บัญชี

ฝ่ ายการตลาด
และลูกค้ า
สัมพันธ์

แผนก
การเงิน

ฝ่ ายงาน
เสาเข็มเจาะ
และ
กําแพงกันดิน

ฝ่ ายวิศวกรรม
และวิจยั
พัฒนา

ฝ่ ายงาน
ปรับปรุง
คุณภาพดิน

แผนกศูนย์
เก็บอุปกรณ์
เครื่ องจักร

แผนกพัฒนา
ธุรกิจ

แผนก
โครงการพิเศษ
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ฝ่ ายงาน
โครงสร้ าง

ฝ่ าย
อํานวยการ

แผนก
บุคคล-ธุรการ

แผนก
คลังสินค้ า

ฝ่ ายซ่อม
บํารุง

บริ ษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)
11.1

โครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มี อํา นาจลงนามผูก พันบริ ษัท คื อ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารั ต น์ นางสาว
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์ นายเผด็จ รุ จิขจรเดช นายกมล สิงห์โตแก้ ว และนายซอร์ ซอร์ เอ้ สองในหกคนนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการของบริ ษัทมีทั ้งสิ ้นไม่น้อยกว่า 9 คน ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัทกําหนด
2. คณะกรรมการประกอบด้ วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
้
ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัท
1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
ย่อย หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
1.2 ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทั ้งไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา ผู้ให้ บริ การ
ด้ านวิชาชีพแก่บริ ษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรื อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัท
ร่วม บริ ษัทย่อย หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ ส่วนเสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
้ าน
การเงิน และการบริ หาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็ นลูกค้ า คู่ค้า ผู้จดั หาวัตถุดิบ เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
เงินให้ ก้ ยู ืมของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่จะ
ทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ
1.4 ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริษัทร่วม บริ ษัทย่อย หรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง และไม่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์
3. การแต่งตังกรรมการเป็
้
นไปตามวาระที่กําหนดไว้ โดยเจาะจง โดยเน้ นมีความโปร่ งใส และชัดเจน ทังนี
้ ้การเสนอ
ชื่ อกรรมการเพื่ อการเลือกตัง้ จะต้ องมี ข้อมูล ประวัติของบุคคลนัน้ และมี รายละเอี ยดที่เพี ยงพอชัดเจน เพื่ อ
ประโยชน์ในการคัดสรร
4. เปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
5. ประธานคณะกรรมการบริ ษัทไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้ การทําหน้ าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระ
6. คณะกรรมการชุดย่อยต้ องจัดให้ มีการประชุมเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. ต้ องมีคณ
ุ สมบัติไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
2. มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีประวัติการทํางานที่ดี
3. เป็ นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริ ษัท และสามารถอุทศิ เวลาให้ ได้ อย่างพอเพียง
4. กรรมการบริ ษัทต้ องผ่านการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท
และผ่านการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
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5. ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรื อเข้ าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท และกํ ากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินงานตาม
นโยบายของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ผลสูงสุดให้ แก่
บริ ษัท และผู้ถือหุ้น
3. ดําเนินการให้ บริ ษัทมี ระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผล และเชื่อถือได้
4. มีส่วนร่ วมในการดําเนินการเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีแนวทางและมาตรการบริ หารความเสี่ยงที่
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ
5. ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรมและเท่าเทียมกัน
6. กรรมการที่เป็ นอิสระ มีความพร้ อมที่จะใช้ ดลุ ยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาแผนกําหนดกลยุทธ์
การบริ หารงาน การใช้ ทรัพยากร การแต่งตังกรรมการและรวมถึ
้
งการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
7. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ
8. จัดให้ มี เลขานุการบริ ษัท เพื่ อช่วยดํ าเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริ ษัท ได้ แก่ การประชุม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ คําแนะนําแก่กรรมการและบริ ษัทในการปฏิบตั ิตนและดําเนินการให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทัง้ ดูแลให้ กรรมการและบริ ษัทมี การ
เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้ อง
9. จัดให้ มีบทบัญญัติเกี่ ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริ ยธรรมทางธุรกิจ จริ ยธรรมของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในบริ ษัท
10. งดซื ้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้ งข่าวงบการเงินอย่างน้ อย 1 เดือน และหลังจากประกาศแจ้ งข่าวงบ
การเงินอย่างน้ อย 3 วัน
11. รายงานการถื อ หลัก ทรั พ ย์ ข องตน และสามี ภ รรยา บุ ต รธิ ด าที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะของตนต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยมิชกั ช้ า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
11.1 มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้ อมในสัญญาใด ๆ ที่บริ ษัททําขึ ้นระหว่างรอบปี บัญชี
11.2 ถือหุ้น หุ้นกู้ หรื อหุ้นบุริมสิทธิ์ในบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ
12. คณะกรรมการบริ ษัทจัดทําการประเมินผลงานตนเองเป็ นประจําทุก ๆ ปี
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จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั ง้ ที่กรรมการแต่ ละรายเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการ

ครั ง้ ที่ 1

ครั ง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

ครั ง้ ที่ 4

ครั ง้ ที่ 5

รวม

นายทัชชะพงศ์

ประเวศวรารัตน์

9

9

9

9

9

5

นายณรงค์

ทัศนนิพนั ธ์

9

9

9

9

9

5

รศ.ดร.สมชาย

ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์

9

9

9

9

9

5

นายสมควร

วัฒกีกลุ

9

9

9

9

9

5

นายสมควร

มูสิกอินทร์

9

9

9

9

9

5

นายเผด็จ

รุจิขจรเดช

9

9

9

9

9

5

นายกมล

สิงห์โตแก้ ว

9

9

9

9

9

5

นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์

9

9

9

9

9

5

Mr. Zaw Zaw Aye

9

9

9

9

9

5

9

หมายถึง เข้ าร่วมประชุม

8

หมายถึง ไม่เข้ าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งเป็ นคณะกรรมการอิส ระไม่ น้ อ ยกว่า 3 คน โดยอย่างน้ อ ย 1 ท่า นเป็ นผู้มี ค วามรู้
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับ
ผู้ส อบบัญ ชี ภ ายนอก และผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบจัด ทํ า รายงานทางการเงิ น ทัง้ รายไตรมาส และประจํ า ปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและ
เป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฎิบตั ิงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์
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4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีนั ้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูล ของบริ ษัทในกรณี ที่เกิ ดรายการเกี่ ยวโยง หรื อรายการที่อาจมี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ให้ มีความถูก ต้ องและครบถ้ วน รวมทัง้ การพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนํ าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริ ห ารทางการเงิน และการบริ ห ารความเสี่ ยง ทบทวนการปฏิ บัติต ามจรรยาบรรณธุรกิ จของ
ผู้บริ หาร ทบทวนร่ วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมาย
กําหนด ได้ แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึงความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
7.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตั ้งต่อไปอีกวาระหนึง่
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
8. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
9. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
10. จัดให้ มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
กํ าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้ างการบริ หารงานหลักในการดํ าเนินธุรกิ จของบริ ษัทที่ กําหนดให้
สอดคล้ องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้ กําหนดและแถลงไว้ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นชอบ แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ
และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริ หารงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัทที่กําหนดให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผล
การดําเนินงานของบริ ษัทที่กําหนดให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบัน
การเงิน และดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณากําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหน่ง
- กรรมการบริ ษัทและนําเสนอต่อคณะกรรมการ บริ ษัทเพื่อนําชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
- กรรมการบริ หารและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
2. กํ าหนดหลักเกณฑ์ ก ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนํ าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายในเรื่ องของการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริ หารงานเพื่อเสนอ
ต่อกรรมการบริ หารของบริ ษัท
2. ติดตามการดําเนินการบริ หารความเสี่ยงตังแต่
้ เริ่ มกระบวนการที่จะบ่งชี ้ให้ ทราบถึงความเสี่ยงรวมทังวิ
้ เคราะห์
ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็ นระบบ
3. ให้ การสนับสนุนให้ มีการแนะนํากระบวนการบริ หารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอในสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ของบริ ษัท
11.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาเพื
้
่อทําหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดํารง
ตําแหน่งกรรมการและนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั ้งกรรมการ ในกรณีที่แต่งตั ้งโดย
ผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
โดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
• ผู้ถือหุ้นหนึง่ คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
• ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
• บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรื อที่เลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อที่เลือกตังในครั
้
ง้ นั ้น ให้ ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ น
เสียงชี ้ขาด
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3. หากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกจะมีผลนับแต่วนั ที่
บริ ษัทได้ รับใบลาออก
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้ กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้ องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิออกเสียงเข้ าร่วมประชุม
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมดพ้
้
นจากตําแหน่ง ถ้ า
จํานวนกรรมการที่มีอยูไ่ ม่สามารถแบ่งออกเป็ นสามส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการ
ที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้ วเข้ ารับตําแหน่งกรรมการอีกได้
6. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
7. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ง
หรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทใช้ ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริ หาร
1. คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาและแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์
ในการทํางาน และผลงานหรื อการรักษาผลประโยชน์ ให้ แก่บริ ษัทในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงการไม่มีประวัติการ
้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้ าร่ วม
กระทําผิดหรื อทุจริ ต โดยผู้บริ หารที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
ประชุมในครัง้ นั ้น
2. หากผู้บริ หารท่านใดประพฤติหรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่เหมาะสม คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาให้ ผ้ ูบริ หาร
ดังกล่าวพ้ นจากตําแหน่งและพิจารณาคัดเลือกผู้บริ หารใหม่เข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
3. หากผู้บริ หารท่านใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกจะมีผลนับแต่วนั ที่
ระบุในใบลาออก และคณะกรรมการจะต้ องพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งที่ขาดไป อย่างไรก็ดีหากไม่
สามารถคัดสรรผู้ที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้ ในทันที จะให้ มีการเว้ นว่างตําแหน่งดังกล่าวไว้ ก่อนและ
มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารท่านอื่นรักษาการแทนไปก่อน
4. บริ ษัทไม่ได้ มีการจํากัดวาระในการทํางานของผู้บริ หาร โดยผู้บริหารจะดํารงตําแหน่งวาระละ 1 ปี
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11.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
เงินเดือน
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและ
ค่าเบี ้ยประชุม
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์
- นายสมควร วัฒกีกลุ
- นายสมควร มูสกิ อินทร์
- นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์
- นายณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์
- นายทรงศักดิ์ วิสทุ ธิพิทกั ษ์ กลุ
- นายเผด็จ รุ จิขจรเดช
- นายกมล สิงห์โตแก้ ว
- นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์
- Mr. Zaw Zaw Aye
รวม
เงินโบนัส
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์
- นายสมควร วัฒกีกลุ
- นายสมควร มูสกิ อินทร์
รวม

ปี 2552
จํานวน
ค่าตอบแทน
(บาท)
1
9
9

ปี 2553
จํานวน
ค่าตอบแทน
(บาท)

464,500
24,456,000
640,000
480,000
480,000
360,000
300,000
300,000
220,000
220,000
200,000
3,200,000
-

1
9
9

3

ปี 2554
จํานวน
ค่าตอบแทน
(บาท)

600,000
25,176,000
640,000
480,000
480,000
360,000
300,000
300,000
220,000
220,000
200,000
3,200,000

10
9

24,216,000
640,000
480,000
480,000
360,000
300,000
220,000
220,000
200,000
220,000
3,120,000

160,000
120,000
120,000
400,000

-

(ในปี 2552 - 2554 นายเอนก ศรี ทบั ทิม ได้ คา่ ตอบแทนในตําแหน่งเลขานุการบริษัทปี ละ จํานวน 220,000 บาท)
11.4 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อการปฏิ บตั ิตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่ อความโปร่ งใส ความ
รับผิดชอบตามหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หาร และเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุนทุกฝ่ ายจึงได้ กําหนดนโยบาย
สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสําคัญดังนี ้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อช่วยให้ ผ้ ลู งทุนและสาธารณชนได้ รับทราบและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริ ษัทได้ บริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการขึ ้น โดยมุ่งเน้ นในเรื่ องกรรมการบริ ษัท
ความโปร่ งใสในการดําเนินกิจการ การเปิ ดเผยข้ อมูล และการบริ หารความเสี่ยง เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้
ลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีนโยบายให้ ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการดําเนินการให้ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า และมีการจัดทํารายงานการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถตรวจสอบผลการประชุมได้
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3. สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและพนักงาน โดยที่ผ่านมา
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทอาจก่อให้ เกิดการสัน่ สะเทือนและเสียงดังรบกวน
ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้ เคียงกับบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน บริ ษัทจึงได้ ใช้ มาตรการต่างๆในการลดผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับ
หลีกเลี่ยงการก่อความรํ าคาญให้ กบั ชุมชนมากที่สดุ เท่าที่จะสามารถทําได้ ขณะเดียวกันในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ท่ีปฏิบตั ิหน้ าที่
ของบริ ษัท บริ ษัทก็ได้ มีการดําเนินมาตรการป้ องกันอันตรายที่อาจจะเกิด โดยจัดอุปกรณ์ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ทกุ คน และบริ ษัทยัง
มีการคืนผลประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการมอบทุนการศึกษา และบริ จาคเพื่อกิจการต่อสังคมอยูเ่ สมอๆ
4. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีนโยบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าประชุมโดยไม่ย่งุ ยาก จัดประชุมในสถานที่และเวลาที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ า
ประชุมได้ สะดวก จัดให้ มีข้อมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณา และมีการจัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตัวเอง
5. ภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการได้ มีส่วนร่ วมในการกําหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการและความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทมีนโยบายการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยมีการกําหนดนโยบายและขันตอนในการอนุ
้
มตั ิ
รายการที่เกี่ ยวโยงกันเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
และเปิ ดเผยรายการเกี่ยวโยงกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบ 56-1 นอกจากนี ้ยังมีการดูแล
ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และห้ ามมิให้ มีการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง
7. จริ ยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการของบริ ษัทและผู้บริ หารได้ กําหนดนโยบายและชี ้แจงให้ พนักงานทุกท่านปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการสร้ างจิตสํานึก
ให้ แก่พนักงานของบริ ษัท
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริ ษัทมีทงสิ
ั ้ ้น 9 ท่านประกอบด้ วย
• กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจํานวน
6 ท่าน
• กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหารจํานวน - ท่าน
• กรรมการที่เป็ นอิสระจํานวน
3 ท่าน
บริ ษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารและกรรมการที่เป็ นอิสระคิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด ซึง่
สามารถถ่วงดุลอํานาจในการบริ หารงานได้
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9. การรวมหรื อแยกตําแหน่ง
บริ ษัทมีการกําหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่แยกกันอย่างชัดเจนและมีกรรมการที่เป็ นอิสระ
คอยถ่วงดุลอํานาจและสอบทานในการบริ หาร
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษัทได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ุ สมบัติที่ต้องการ และได้ มีการขออนุมตั ิจากผู้
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคณ
ถือหุ้นแล้ ว ค่าตอบแทนผู้บริ หาร บริ ษัทได้ กําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และอยู่
ในระดับที่สงู พอที่จะดูแลให้ ผ้ บู ริ หารมีการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ
11. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีการส่งหนังสือนัดประชุม
พร้ อมข้ อมูลประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจนให้ คณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
ได้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้ คณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้ ในรอบปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จํานวนทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ มีคณะกรรมการเข้ า
ร่วมประชุมโดยพร้ อมเพียงกัน
12. คณะอนุกรรมการ
บริ ษั ทได้ จัด ตัง้ คณะอนุก รรมการ 3 ชุด ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทได้ มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีการจัดประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทําการแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ ที่ 4/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2547 ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อมาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารพร้ อมทังพิ
้ จารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้ กบั กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทําการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงชุดใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 5/2554 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เพื่อมากําหนดนโยบายการบริ หาร ความเสี่ยงในการบริ หารงานของบริ ษัท
โดยให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารและกลยุทธ์ของบริ ษัท รวมทังประเมิ
้
นผลของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ ตงฝ่
ั ้ ายตรวจสอบภายในขึ ้นมา ซึง่ ได้ รับความร่วมมือจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ช่วยในการดําเนินการ
จัดตั ้ง เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และกิจการทางการเงินที่สําคัญ และช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ ไขจุดอ่อนของระบบ
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การควบคุมภายในของบริ ษัท เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมี การปฏิบตั ิสอดคล้ องตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจํ าปี โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน และรายการระหว่างกันก่อน
นําเสนอ งบการเงินดังกล่าวจัดทํ าขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
15. ความสัมพันธ์กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และทัว่ ถึง ทัง้ รายงาน
ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลสําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการ
เผยแพร่ ข้อมูลที่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยผ่านสื่อต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี ้บริ ษัทยังจัดตั ้ง
หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ซงึ่ รายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จดั การ เพื่อให้ บริ การข้ อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆของบริ ษัท
กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ทั ้งนี ้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้ อมูลบริ ษัทได้ ที่ โทร. 02-9190-09097 หรื อ ที่ website: www.seafco.co.th หรื อที่ e-mail address: seafco@seafco.co.th
มาตราการหรื อขัน้ ตอนอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
มีข้อกําหนดให้ บริ ษัท และบริ ษัทย่อยที่จะทําธุรกรรมระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องต้ องนํา
ข้ อตกลงดังกล่าวไปขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ หรื อขออนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการก่อนที่จะทําธุรกรรม แม้ ธุรกรรม
ดังกล่าวจะเป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ซึ่งเดิมฝ่ ายบริ หารสามารถ
อนุมัติรายการดังกล่าวได้ เองโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ ดังนั ้นจึงขออนุมัติในหลักการเกี่ ยวกับข้ อตกลงทาง
การค้ าโดยทัว่ ไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อยกับกรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องอาจมีรายการ
ค่าเช่าในทรัพย์สิน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบริ การต่างๆ, ให้ ก้ ูยืมระหว่างกัน, ซื ้อขายวัตถุดิบ จึงขออนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่าย
บริ หารสามารถอนุมตั ิการทําธุรกรรมดังกล่าว โดยมีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกันด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
รายการระหว่ างกัน
ในปี 2554 บริ ษัทฯ มี รายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ งซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ระบุไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 24 หน้ าที่ 22-25 ในรายงานงบการเงิน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
1. ความโปร่งใส และการเปิ ดเผยข้ อมูล
การบริ หารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและตาม
มาตรฐานสากล มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ องชัดเจนเป็ นปั จจุบนั ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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2. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่างยุติธรรม
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังผู
้ ้ ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ พนักงาน ชุมชน และสังคม
โดยรวมอย่างยุติธรรม ให้ ความเท่าเทียมและปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อรายย่อย
โดยเท่าเทียมกัน และให้ ความสําคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทอาจก่อให้ เกิดการรบกวน
ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้ เคียงกับบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน บริ ษัทจึงได้ ใช้ มาตรการต่าง ๆ ในการลดผลกระทบดังกล่าว
3. การบริ หารความเสี่ยง
จัดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน และยึด
มัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ ต่าง ๆ และสัมพันธ์กบั กรอบการควบคุมภายในที่ดี โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของการดําเนินธุรกิจ กําหนดระดับความสําคัญของความเสี่ยงเพื่อหามาตรการควบคุม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงให้
เหลือน้ อยที่สดุ
4. จัดให้ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในทุกระดับขององค์กร
คุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นปั จจัยสําคัญของหลักธรรมาภิบาลของบริ ษัท อันเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในทุกระดับของ
องค์กร ตังแต่
้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ เนื่องจากคณะกรรมการเชื่อมัน่ ว่า ถ้ าองค์กรไม่มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรมแล้ ว การดําเนินธุรกิจจะไม่สามารถยัง่ ยืนอยูไ่ ด้
11.5 บุคลากร
11.5.1 ค่าตอบแทนและจํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุม่ บริ ษัทฯมีพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 956 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดงั นี ้
สายงานหลัก

จํานวนพนักงาน
769
13
79
95
956

สายงานโครงการ
สายงานการตลาดและวิศวกรส่วนกลาง
สายงานสนับสนุนซ่อมบํารุง
สายงานบริ หารและสํานักงาน
รวม

บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงานในรูปเงินเดือน ในปี 2554 เป็ นจํานวน 188.74 ล้ านบาท
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงานที่ไม่ใช่รูปเงินเดือน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษัทได้ จดทะเบียนกองทุน
สํารองเลี ้ยงชีพ ภายใต้ การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยบริ ษัทเริ่ มจ่ายเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2547
11.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
11.5.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
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11.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยสามารถจําแนกได้ เป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
ด้ านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
• บริ ษัทมี การจัดสรรงบประมาณเพื่อทําวิจยั ร่ วมกับอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยทาง
สถาบันการศึกษาจะเน้ นการวิจัยและค้ นคว้ าด้ านวิชาการ ในขณะที่บริ ษัทจะเป็ นการค้ นคว้ าด้ านการ
ปฏิบตั ิการจากงานรับเหมาก่อสร้ างที่บริ ษัทรับจ้ างดําเนินการจริ ง
• บริ ษั ท จั ด ส่ ง ผู้ บ ริ ห ารและวิ ศ วกรเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ด้ านวิ ช าการที่ มี จัด ขึ น้ ทั ง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศตลอดเวลา เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการด้ านการก่อสร้ าง อันจะทําให้ บริ ษัท
สามารถพัฒนาขันตอนและรู
้
ปแบบการก่อสร้ างตลอดเวลา
• บริ ษัทจัดส่งวิศวกรและพนักงานเข้ าร่วมอบรมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ
• บริ ษัทมีโครงการจัดอบรมพนักงานภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้ านต่างๆ จากภายนอก เพื่อให้
ความรู้ แก่ พ นัก งานอย่ า งสมํ่ า เสมอ เช่ น การอบรมให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย การซ่ อ มบํ า รุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เป็ นต้ น
• บริ ษัทมอบทุนการศึกษาให้ กบั พนักงานเพื่อทําปริ ญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์ 1 ทุน ด้ านวิศวกรรมปฐพีและ
รวมกับสถาบัน AIT มอบทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโท ด้ านวิศวกรรมปฐพี ที่เป็ นนักศึกษาชาวไทย
จํานวน 2 ทุน และนักศึกษาชาวเอเซียใต้ จํานวน 1 ทุน
• บริ ษั ท มอบทุน การศึ ก ษาให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทภาคภาษาอัง กฤษจํ า นวน 1 ทุน ด้ า นสาขาวิ ช า
วิศวกรรมโครงสร้ าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตบางเขน
ด้ านสุขอนามัย
• บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็ นประจําทุกปี โดยจัดร่ วมกับโรงพยาบาล รวมทังการตรวจ
้
สายตา และสารเสพติด ซึง่ บริ ษัทได้ รับหนังสือรับรองว่าเป็ น “สถานประกอบการเข้ มแข็ง” ที่ออกโดยศูนย์
ปฏิบตั ิการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
• บริ ษัทจัดให้ มีเครื่ องแบบที่เหมาะสมให้ กับเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานเฉพาะ เช่นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ช่างซึ่งจะต้ อง
เข้ าไปติดตังและปรั
้
บแต่งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โดยจะไม่อนุญาตผู้ที่ไม่ได้ สวมเครื่ องแบบของช่างเข้ าไป
ใช้ งานเครื่ องจักร เพื่อความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้บริ ษัทยังจัดให้ มีการสวมหมวก
และรองเท้ า Safety เพื่อความปลอดภัยระหว่างปฏิบตั ิงาน
ด้ านความปลอดภัย
• บริ ษัทส่งพนักงานเข้ ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยวิชาชีพ และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ อย่างสมํ่าเสมอ
• บริ ษัทจัดให้ มีการซ้ อมการป้องกันอัคคีภยั
้
ไขและการ
• บริ ษัทจัดให้ มีการรายงานเรื่ องอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นระหว่างปฏิบตั ิงาน พร้ อมทังมาตรการในการแก้
ป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
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