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8. โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้ างองค์ กร
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการ CSR

คณะกรรมการบริ หาร
ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริ หาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่,
กฎหมายและ IR

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานปฏิบตั ิการ 1

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานปฏิบตั ิการ 2

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานบริ หาร

ฝ่ ายงานการตลาดและลูกค้ าสัมพันธ์
ภายในประเทศ

ฝ่ ายงาน
โครงการพิเศษและงานต่างประเทศ

ฝ่ ายงาน
ทรัพยากรมนุษย์และบริ หารทัว่ ไป

ฝ่ ายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกันดิน,ปรับปรุง
คุณภาพดินและงานวิศวกรรมปฐพีอื่น

ฝ่ ายงาน
วิศวกรรมและวิจยั พัฒนา

ฝ่ ายงาน
บัญชีและการเงิน

ฝ่ ายงานโครงสร้ าง

ฝ่ ายงานจัดซื ้อ

ฝ่ ายงานซ่อมบํารุง

ฝ่ ายงานคลังสินค้ า

ฝ่ ายงาน IT
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ นายณรงค์ ทัศนนิ พนั ธ์ นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ นางสาวณัฐฐวรรณ
ทัศนนิพนั ธ์ นายเผด็จ รุ จิขจรเดช นายกมล สิ งห์โตแก้ว และนายซอร์ ซอร์ เอ้ สองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริ ษทั
รายนามคณะกรรมการบริ ษทั
1. รศ.ดร.สมชาย
ภคภาสน์ววิ ฒั น์
ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)
2. นายณรงค์
ทัศนนิพนั ธ์
กรรมการ
3. นายทัชชะพงศ์
ประเวศวรารัตน์
กรรมการ
4. นายเผด็จ
รุ จิขจรเดช
กรรมการ
5. นายกมล
สิ งห์โตแก้ว
กรรมการ
6. นางสาวณัฐฐวรรณ
ทัศนนิพนั ธ์
กรรมการ
7. Mr. Zaw Zaw Aye
กรรมการ
8. นายศิวะ
แสงมณี
กรรมการอิสระ
9. นายสมควร
วัฒกีกลุ
กรรมการอิสระ
10. นายสมควร
มูสิกอินทร์
กรรมการอิสระ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
1. คณะกรรมการของบริ ษทั มีท้ งั สิ้นไม่นอ้ ยกว่า 9 คน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั กําหนด
2. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มี จาํ นวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกับกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการโดยมี
คุณสมบัติดงั นี้
2.1 ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2.2 ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา ผูใ้ ห้บริ การด้าน
วิชาชีพแก่บริ ษทั เช่น ผูส้ อบบัญชี ทนายความ หรื อเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อย หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้าน
การเงิน และการบริ หาร ซึ่ งรวมถึงไม่เป็ นลูกค้า คู่คา้ ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ /ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ /ลูกหนี้ เงินให้
กูย้ ืมของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทําให้ขาด
ความเป็ นอิสระ
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2.4 ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์
3. การแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามวาระที่ กาํ หนดไว้โดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่ งใส และชัดเจน ทั้งนี้ การเสนอชื่ อ
กรรมการเพื่อการเลือกตั้งจะต้องมีขอ้ มูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่ เพียงพอชัดเจน เพื่อประโยชน์ใน
การคัดสรร
4. เปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
5. ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การทําหน้าที่ ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระ
6. คณะกรรมการชุดย่อยต้องจัดให้มีการประชุมเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
1. ต้องมีคุณสมบัติไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
2. มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีประวัติการทํางานที่ดี
3. เป็ นผูท้ ี่มีความสนใจในกิจการของบริ ษทั และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
4. กรรมการบริ ษทั ต้องผ่านการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั และ
ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. ต้องเป็ นผูท้ ี่ ไม่ประกอบกิ จการหรื อเข้าร่ วมในกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของ
บริ ษทั ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ าย
เท่ากัน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
1. ปฏิ บัติหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และตามมติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นงานตามนโยบาย
ของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ผลสูงสุดให้แก่บริ ษทั และผูถ้ ือ
หุน้
3. ดํา เนิ น การให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบบัญ ชี การรายงานทางการเงิ น การควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิ ทธิผล และเชื่อถือได้
4. มี ส่ วนร่ ว มในการดําเนิ น การเรื่ องการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยจัด ให้มี แนวทางและมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ
5. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรมและเท่าเทียมกัน
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6. กรรมการที่เป็ นอิสระ มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาแผนกําหนดกลยุทธ์ การ
บริ หารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการดําเนิ นกิจการ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
7. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ
8. จัด ให้ มี เ ลขานุ ก ารบริ ษัท เพื่ อ ช่ ว ยดํา เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของคณะกรรมการ และบริ ษัท ได้แ ก่ การประชุ ม
คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนการให้คาํ แนะนําแก่กรรมการและบริ ษทั ในการปฏิ บตั ิตนและดําเนิ นการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ ยวข้องต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริ ษทั มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง
9. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริ ยธรรมทางธุรกิจ จริ ยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในบริ ษทั
10. งดซื้ อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากประกาศแจ้งข่าวงบการเงิ น
อย่างน้อย 3 วัน
11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และสามีภรรยา บุตรธิ ดาที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยมิชกั ช้า เมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
11.1 มีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริ ษทั ทําขึ้นระหว่างรอบปี บัญชี
11.2 ถือหุน้ หุน้ กู้ หรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ์ในบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ
12. คณะกรรมการบริ ษทั จัดทําการประเมินผลงานตนเองเป็ นประจําทุก ๆ ปี เพื่อทบทวนว่าได้มีการกํากับดูแลให้มีการ
กําหนด และ/หรื อ ดําเนิ นการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ นฝ่ ายบริ หารนําไปปรับปรุ ง/พัฒนา
การบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริ ษทั ฯปรับปรุ งจากตัวอย่างแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และแจ้งผลประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนําไปสู่
การดําเนินการของฝ่ ายบริ หาร
จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งทีก่ รรมการแต่ ละรายเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัท
ลําดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 รวม




1 รศ.ดร.สมชาย
ภคภาสน์วิวฒั น์ (ประธาน)
4




2 นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์
4




3 นายณรงค์
ทัศนนิพนั ธ์
4




4 นายศิวะ
แสงมณี
4




5 นายสมควร
วัฒกีกลุ
2




6 นายสมควร
มูสิกอินทร์
4




7 นายเผด็จ
รุ จิขจรเดช
4




8 นายกมล
สิ งห์โตแก้ว
4




9 นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์
4
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ลําดับ
รายชื่อคณะกรรมการ (ต่ อ)
10 Mr. Zaw Zaw Aye

หมายถึง เข้าร่ วมประชุม

หมายถึง ไม่เข้าร่ วมประชุม

ครั้งที่ 1


ครั้งที่ 2


ครั้งที่ 3


ครั้งที่ 4


รวม
4

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้ าหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุมตั ิ
2. ดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้ าหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปี ของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุมตั ิ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
เทียบกับแผนและ
งบประมาณ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ
4. อนุมตั ิค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ
5. อนุมตั ิโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็ นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และมีอตั ราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 และรายงาน
คณะกรรมการบริ หารทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ขา้ งต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริ หาร
พิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุนเพื่อการบํารุ งรักษา การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ หรื อการทดแทน
เครื่ องจักรเดิม
6. อนุมตั ิให้ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป
7. เรื่ องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ การใช้อาํ นาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ไม่รวมถึง (ต้องไม่ขดั แย้งกับ
กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อํานาจในการอนุมตั ิรายการที่ทาํ ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย รวมทั้งรายการที่กาํ หนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
8. ปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดซื้อของบริ ษทั ซึ่งอนุมตั ิเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549
การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เป็ นประจําทุกปี โดยใช้เป้ าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสําเร็ จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม
ในปี 2557 ผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ออกมาอยูใ่ นเกณฑ์ดี
มาก
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การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ที่เกี่ ยวข้องแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง อาทิ เช่น ส่ งเสริ มให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน ส่ งเสริ มให้จดั ทําแผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารระดับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนติดตามการจัดทํา
แผนสื บทอดตําแหน่งงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร เพื่อจัดทําแผนสื บทอดตําแหน่งงาน ประกอบด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณากําหนดความรู ้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของ
แต่ละตําแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กาํ หนด สามารถสื บทอดงานของแต่ละตําแหน่ง
งานได้
3. มอบหมายให้ ร องกรรมการผู ้จัด การใหญ่ ก ลุ่ ม งานบริ ห าร ทํา หน้า ที่ ดู แ ลติ ด ตามการอบรม และพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของผูส้ ื บทอดตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนปี ละ 2 ครั้ง
5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุ ปผลการจัดทําแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นประจํา และรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบปี ละ 2 ครั้ง
ในปี 2557 กรรมการบริ ษทั , กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู ้ต่าง ๆ ในเรื่ อง
ดังนี้
1. หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง 'ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.รุ่ น 4
2. หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่ น 2
8.2 คณะกรรมการบริหาร
รายนามคณะกรรมการบริ หาร
1. นายณรงค์
2. นายทัชชะพงศ์
3. นายเผด็จ
4. นายกมล
5. Mr. Zaw Zaw Aye
6. นางสาวณัฐฐวรรณ

ทัศนนิพนั ธ์
ประเวศวรารัตน์
รุ จิขจรเดช
สิ งห์โตแก้ว
ทัศนนิพนั ธ์

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ที่กาํ หนดให้สอดคล้อง
และสนับสนุ นต่อสภาพเศรษฐกิ จและการแข่งขันที่ ได้กาํ หนดและแถลงไว้ต่อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นชอบ
แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบ และตรวจสอบติดตาม
นโยบาย และแนวทางการบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ที่กาํ หนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่
กําหนดให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิไว้ ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน และดําเนินการอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
8.3 เลขานุการบริษัท
หน้าที่ของเลขานุการบริ ษทั
1. ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกี่ยวข้องข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับบริ ษทั ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. จัด การประชุ ม ตามที่ ก ฎหมายและข้อ บัง คับ กํา หนด จัด ทํา และเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นกรรมการหนัง สื อ นัด ประชุ ม
คณะกรรมการและรายงานประจําปี ของบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึง
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการหรื อมติผถู ้ ือหุน้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กาํ กับดูแล
5. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทําข้อมูลเพื่อส่ งเสริ มให้กรรมการเข้าร่ วม ฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิ บัติหน้าที่ ของ
กรรมการ
7. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ประวัติของเลขานุการบริ ษทั
นายเอนก ศรี ทบั ทิม เป็ นเลขานุการบริ ษทั สามารถดูรายละเอียดประวัติได้ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 95
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในการกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทนพิ จ ารณากํา หนด
ค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาจากหน้าที่ ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการและการทํางานของ
กรรมการ โดยได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและจํานวนค่าตอบแทนกรรมการ และ
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
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ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคํานึ งให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความ
ตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทนเทียบกับบริ ษทั ที่ ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในฐานะผูบ้ ริ หารด้วย โดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันกับกรรมการ
2. ประเภทค่าตอบแทน ควรประกอบด้วย 3 ส่วน
2.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทํางานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่าง
สมํ่าเสมอ
2.2 ค่าตอบแทนประจําเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดขอบของกรรมการ
2.3 ค่าตอบแทนโบนัส โดยขึ้นกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในแต่ละปี
3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทน
3.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม(ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการเฉพาะด้าน)
3.2 ค่าตอบแทนประจําเดือน ให้จ่ายเป็ นประจําเดือนสําหรับกรรมการอิสระ ยกเว้นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3.3 ค่าตอบแทนโบนัส ให้จ่ายเป็ นรายปี ขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั โดยกรณี จ่ายให้กบั กรรมการอิสระเท่านั้น
ยกเว้นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ตารางแสดงค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
จํานวน ค่าตอบแทน จํานวน ค่าตอบแทน จํานวน ค่าตอบแทน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
เงินเดือน
11
10
10
27,110,497
29,635,004
36,857,410
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และ
ค่าเบี้ยประชุม
9
10
10
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์
640,000
755,000
800,000
- นายสมควร วัฒกีกลุ
480,000
580,000
620,000
- นายสมควร มูสิกอินทร์
480,000
580,000
620,000
- นายศิวะ แสงมณี
460,000
620,000
- นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์
360,000
100,000
20,000
- นายณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์
300,000
85,000
20,000
- นายเผด็จ รุ จิขจรเดช
220,000
65,000
20,000
- นายกมล สิ งห์โตแก้ว
220,000
65,000
20,000
- นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์
200,000
65,000
20,000
220,000
65,000
20,000
- Mr. Zaw Zaw Aye
3,120,000
2,815,000
2,780,000
รวม
(ในปี 2555-2557 นายเอนก ศรี ทบั ทิม ได้ค่าตอบแทนในตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ปี ละ จํานวน 220,000 บาท, 65,000 บาท
และ 20,000 บาท ตามลําดับ)
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8.5 บุคลากร
บริ ษทั ฯ ดําเนินนโยบายรักษาบุคลากรและพัฒนาความรู ้ให้กบั บุคลากร ทําให้มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ ๆ และพัฒนากระบวนการทํางานให้สามารถลดการสูญเสี ย และขณะเดียวกันก็เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดใน
การทํางาน
8.5.1 ค่าตอบแทนและจํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 980 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
สายงานหลัก
จํานวนพนักงาน
สายงานโครงการ
830
สายงานการตลาดและวิศวกรส่วนกลาง
5
สายงานสนับสนุนซ่อมบํารุ ง
80
สายงานบริ หารและสํานักงาน
65
รวม
980
บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในรู ปเงินเดือน ในปี 2557 เป็ นจํานวน 269.50 ล้านบาท
บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานที่ไม่ใช่รูปเงินเดือน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้จดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ ภายใต้การจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยบริ ษทั เริ่ มจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีความสัมพันธ์ข้ ึนภายในบริ ษทั โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม SEAFCO SPIRIT ขึ้นมาเพื่อทํากิจกรรมสัมพันธ์
ภายในหมู่พนักงาน ให้มีความรักในองค์กร รวมทั้งให้ความรู ้เกี่ยวกับการออมทรัพย์เพื่อให้มีการใช้จ่ายแบบพอเพียง โดยยึดหลัก
เศรษฐกิ จพอเพียง บริ ษทั ฯ ได้มีการให้สวัสดิการอาหารกลางวันกับพนักงานที่อยู่ภายในสํานักงาน รวมทั้งมีรถรับส่ งพนักงาน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงค่าครองชีพในปั จจุบนั ที่สูงขึ้น จึงเข้าช่วยเหลือพนักงานให้มีเงินเหลือจากการใช้จ่าย
จากการที่ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับสถาบันพลังจิ ตตานุ ภาพ จัดตั้งครู สมาธิ สาขาที่ 43 ซึ่ งได้สนับสนุ นให้พนักงานเข้าอบรมใน
หลักสูตรครู สมาธิ ซึ่งบริ ษทั ฯ เห็นว่าจะได้พฒั นาพนักงานให้มีจิตใจที่สงบและมีผลกับการทํางานและในชีวติ ส่วนตัว
8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยสามารถจําแนกได้เป็ น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
• บริ ษ ัท มี ก ารจัด สรรงบประมาณเพื่ อ ทํา วิ จัย ร่ ว มกับ อาจารย์แ ละนัก ศึ ก ษาของสถาบัน การศึ ก ษา โดยทาง
สถาบันการศึ กษาจะเน้นการวิจยั และค้นคว้าด้านวิชาการ ในขณะที่ บริ ษทั จะเป็ นการค้นคว้าด้านการปฏิ บตั ิการ
จากงานรับเหมาก่อสร้างที่บริ ษทั รับจ้างดําเนินการจริ ง
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• บริ ษทั จัดส่ งผูบ้ ริ หารและวิศวกรเข้าร่ วมการประชุมด้านวิชาการที่ มีจดั ขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดเวลา เพื่อศึ กษาการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการด้านการก่อสร้าง อันจะทําให้บริ ษทั สามารถพัฒนา
ขั้นตอนและรู ปแบบการก่อสร้างตลอดเวลา และในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้ส่งตัวแทนบริ ษทั คือ นายซอว์ ซอว์ เอ้ เข้า
ร่ วมเป็ นเลขาธิการคณะกรรมการจัดงานประชุมอุโมงค์โลก ที่ได้จดั ประชุม ณ ศูนย์ประชุมแห่ งชาติสิริกิตต์ เพื่อ
เป็ นการพัฒนางานวิศวกรรมปฐพีของประเทศเข้าสู่ระดับโลก
• บริ ษทั จัดส่งวิศวกรและพนักงานเข้าร่ วมอบรมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ
• บริ ษทั มีโครงการจัดอบรมพนักงานภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสี ยงในด้านต่างๆ จากภายนอก เพื่อให้ความรู ้
แก่พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัย การซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เป็ นต้น
• บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมื อกับ HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาในระดับปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพีให้กบั พนักงานของบริ ษทั
• บริ ษทั มีนโยบายให้ทุนการศึกษากับพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทใน
ทุกสาขาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรม บัญชี บริ หารงานบุคคล เป็ นต้น โดยผูท้ ี่ จะได้รับทุนการศึ กษาจะต้องผ่านการ
อบรมในหลักสูตรครู สมาธิแล้ว
• บริ ษทั มีนโยบายการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้เกี่ ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการ
ทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ตั้งแต่การทําการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
• บริ ษทั มีนโยบายให้ความรู ้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม โดยกําหนดนโยบายและให้พนักงานที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หน้างานและศูนย์ซ่อมบํารุ ง ให้ทราบแนวทางเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่จะกระทบ
ด้านสุขอนามัย
• บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็ นประจําทุกปี โดยจัดร่ วมกับโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจสายตา
และสารเสพติด ซึ่ งบริ ษทั ได้รับหนังสื อรับรองว่าเป็ น “สถานประกอบการเข้มแข็ง” ที่ออกโดยศูนย์ปฏิ บตั ิการ
ต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด
• บริ ษทั จัดให้มีเครื่ องแบบที่เหมาะสมให้กบั เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานเฉพาะ เช่นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ช่างซึ่ งจะต้องเข้าไป
ติดตั้งและปรั บแต่งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โดยจะไม่อนุ ญาตผูท้ ี่ ไม่ได้สวมเครื่ องแบบของช่างเข้าไปใช้งาน
เครื่ องจักร เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดให้มีการสวมหมวก และรองเท้า
Safety เพื่อความปลอดภัยระหว่างปฏิบตั ิงาน
ด้านความปลอดภัย
• บริ ษทั ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยวิชาชีพ และหลักสู ตรการรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
• บริ ษทั จัดให้มีการซ้อมการป้ องกันอัคคีภยั
• บริ ษทั จัดให้มีการรายงานเรื่ องอุบัติเหตุที่เกิ ดขึ้นระหว่างปฏิ บตั ิ งาน พร้ อมทั้งมาตรการในการแก้ไขและการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
• ในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั การอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) และพนักงานของบริ ษทั ดังนี้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2557
- อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
- การดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน
8.5.4 นโยบายด้านความเป็ นอยู่ และความสุขของพนักงาน
• บริ ษทั มีบา้ นพักให้พนักงานที่มีรายได้นอ้ ยสามารถพักอาศัยได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นพนักงานรายวันของบริ ษทั
• บริ ษทั จัดโครงการอาหารกลางวันแก่พนักงาน โดยมีลกั ษณะเป็ นคูปองอาหาร ซึ่ งสามารถนําไปซื้ ออาหารได้ใน
ราคาที่ถูกลง และบริ ษทั จ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารเป็ นมูลค่าครึ่ งหนึ่ง
• โครงการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน โดยบริ ษทั มีรถรับ-ส่งพนักงานตามจุดต่างๆ เพื่อไปทํางานตาม
หน่วยงานของบริ ษทั
• มีการส่งเสริ มความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่งในปี 2556 ได้พาพนักงานเข้า
ร่ ว มงานเกษตรตามรอยพ่ อ ซึ่ งจัด โดยกลุ่ ม พัฒ นาธุ ร กิ จ สํ า นั ก งานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (องค์การมหาชน)
8.5.5 นโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั กําหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานตามแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับบริ ษทั ที่ดาํ เนิ น
ธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ ใน
การพิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ด้วย และแจ้งให้พนักงานทราบทุกครั้งที่มีการพิจารณา
ในเรื่ องนี้

