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9. โครงสรางการจัดการ 
 
 

โครงสรางองคกร 
 

 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ฝายตรวจ ฝายตรวจ 
สอบภายใน สอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร 

ฝายงานอํานวยกกรรมการรองผูจัดการใหญ าร 
กรรมการรองผูจัดการใหญ และวิจัย กรรมการรองผูจัดการใหญ 

ฝายงานธรณีเทคนิค ฝายงานธรณีเทคนิค ฝายงานโครงสราง 
กรรมการรองผูจัดการใหญฝาย

งานโครงสรางและซอมบํารุง 

ผูชวยผูจัดการใหญ ผูชวยผูจัดการใหญ 
ฝายงานเสาเข็มเจาะ ฝายงานเสาเข็มเจาะ 
และกําแพงดิน และกําแพงดิน 

ผูชวยผูจัดการใหญ ผูชวยผูจัดการใหญ 
ฝายงานโครงการ ฝายงานโครงการ 

พิเศษ พิเศษ 

ผูชวยผูจัดการใหญ ผูชวยผูจัดการใหญ 
ฝายงานปรับปรุง ฝายงานปรับปรุง 
คุณภาพดิน คุณภาพดิน 

ผูชวยผูจัดการใหญ ผูชวยผูจัดการใหญ 
ฝายงานโครงสราง ฝายงานโครงสราง 

ผูชวยผูจัดการใหญ ผูชวยผูจัดการใหญ 
ฝายงานอํานวยการ ฝายงานอํานวยการ 

ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ 
ฝายงาน ฝายงาน 
วิศวกรรม วิศวกรรม 

ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ 
ฝายงานวิจัย ฝายงานวิจัย 
และพัฒนา และพัฒนา 

ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ 
ฝายงานซอม ฝายงานซอม 

บํารุง บํารุง 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการใหญ 

ฝายงานอํานวยการ และวิจัย 

คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

ผูชวยผูจัดการใหญ 
ฝายพัฒนา

ธุรกิจ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 
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9.1 โครงสรางการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายณรงค ทัศนนิพันธ นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน นายทรงศักด์ิ วิ

สุทธิพิทักษกุล นางภาวนา ทัศนนิพันธ  นายเผด็จ รุจิขจรเดช และนายกมล สิงหโตแกว สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน

และประทับตราสําคัญของบริษัท 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งส้ินไมนอยกวา 9 คน ตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคับบริษัทกําหนด 

2. คณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัท

ยอย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

1.2 ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา ผูใหบริการ

ดานวิชาชีพแกบริษัท เชน ผูสอบบัญชี ทนายความ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท

รวม บริษัทยอย หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียในลักษณะ

ดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 

1.3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดาน

การเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไมเปนลูกคา คูคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหนี้/ลูกหนี้การคา เจาหนี้/ลูกหนี้

เงินใหกูยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะ

ทําใหขาดความเปนอิสระ 

1.4 ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยง และไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน 

3. การแตงต้ังกรรมการเปนไปตามวาระที่กําหนดไวโดยเจาะจง โดยเนนมีความโปรงใส และชัดเจน ทั้งนี้การเสนอ

ชื่อกรรมการเพื่อการเลือกต้ังจะตองมีขอมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพื่อ

ประโยชนในการคัดสรร 

4. เปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอสาธารณชน และทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

5. ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเปนประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อใหการทําหนาที่

ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระ 

6. คณะกรรมการชุดยอยตองจัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. ตองมีคุณสมบัติไมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

2. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทํางานที่ดี 

3. เปนผูที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาใหไดอยางพอเพียง 

4. กรรมการบริษัทตองผานการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนของบริษัท 

และผานการแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน 
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5. ตองเปนผูที่ไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานตาม

นโยบายของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุงสูผลสูงสุดใหแก

บริษัท และผูถือหุน 

3. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิผล และเช่ือถือได 

4. มีสวนรวมในการดําเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจัดใหมีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ 

5. ควบคุม ดูแลใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางมีจริยธรรมและเทาเทียมกัน 

6. กรรมการท่ีเปนอิสระ มีความพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณาแผนกําหนดกลยุทธ 

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงต้ังกรรมการและรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ เพื่อ

เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัท และผูถือหุน 

7. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ 

8. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อชวยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ไดแก การประชุม

คณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและดําเนินการให

ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังดูแลใหกรรมการและบริษัทมีการ

เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง 

9. จัดใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในบริษัท 

10. งดซ้ือขายหลักทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลังจากประกาศแจงขาวงบ

การเงินอยางนอย 3 วัน 

11. รายงานการถือหลักทรัพยของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของตนตอที่ประชุม

คณะกรรมการทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลง และตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา เม่ือมีกรณีดังตอไปนี้ 

11.1   มีสวนไดเสียไมวาโดยตรง หรือโดยออมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี 

11.2   ถือหุน หุนกู หรือหุนบุริมสิทธิ์ในบริษัท และบริษัทในเครือ 

12. คณะกรรมการบริษัทจัดทําการประเมินผลงานตนเองเปนประจําทุก ๆ ป 
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จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละรายเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 รวม 

นายทัชชะพงศ         ประเวศวรารัตน     4 

นายณรงค               ทัศนนิพันธ     4 

รศ.ดร.สมชาย          ภคภาสนวิวัฒน     4 

นายสมควร              วัฒกีกุล     4 

นายสมควร              มูสิกอินทร     4 

นายทรงศักด์ิ            วิสุทธิพิทักษกุล     4 

นางภาวนา               ทัศนนิพันธ     4 

นายเผด็จ                 รุจิขจรเดช     4 

นายกมล                  สิงหโตแกว     4 

 หมายถึง เขารวมประชุม 

 หมายถึง ไมเขารวมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนคณะกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน โดยอยางนอย 1 ทานเปนผูมีความรู 

ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับ

ผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจําป 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและ

เปนเร่ืองสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย

สอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฎิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพย 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ

บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 
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5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อนําเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของ

ผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

7.1 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 

7.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

7.3 เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหน่ึง 
7.4 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

8. รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 คร้ัง 

10. จัดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ กับผูตรวจสอบภายนอกอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  

กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่กําหนดให

สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันท่ีไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทเห็นชอบ  แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ    

และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   ผล

การดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว        ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับ

สถาบันการเงนิ และดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 1.  พิจารณากําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนง  

  -  กรรมการบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อนําชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

  -  กรรมการบริหารและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงต้ัง   
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 2.  กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญและนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

 3.  ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมถึงความเส่ียงตางๆ  ในการบริหารงาน 

เพื่อเสนอตอกรรมการบริหารของบริษัท 

2. ติดตามการดําเนินการบริหาร        ความเส่ียงต้ังแตเร่ิมกระบวนการท่ีจะบงช้ีใหทราบถึงความเส่ียง

รวมทั้งวิเคราะห ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอยางเปนระบบ 

3. ใหการสนับสนุนใหมีการแนะนํากระบวนการบริหารความเส่ียงแกหนวยงานภายในตางๆ ตลอดจน

ติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 

4. รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอในส่ิงที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อให

สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธของบริษัท 

9.2       การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหนาที่คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดํารง

ตําแหนงกรรมการและนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการ  ในกรณีที่แตงต้ังโดย

ผูถือหุนมีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี   

•  ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 

•  ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 

•  บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือที่เลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือที่เลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเปน

เสียงช้ีขาด 

3. หากกรรมการคนใดประสงคจะลาออกจากตําแหนง  ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนับแตวันที่

บริษัทไดรับใบลาออก 

4. ที่ประชุมผูถือหุนอาจมีมติใหกรรมการออกจากตําแหนงกอนวาระได  โดยตองมีคะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตองมีผูถือหุนนับรวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงเขารวมประชุม 
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5. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดพนจากตําแหนง  ถา

จํานวนกรรมการที่มีอยูไมสามารถแบงออกเปนสามสวนได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการ

ที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใด

จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน  อยางไรก็ดี กรรมการ

ที่พนจากตําแหนงไปแลวเขารับตําแหนงกรรมการอีกได 

6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ

ของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง

เทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาวจะตองประกอบดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

7. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึง

หรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 

หลักเกณฑที่บริษัทใชในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร    

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ

ในการทํางาน และผลงานหรือการรักษาผลประโยชนใหแกบริษัทในอดีตที่ผานมา  รวมถึงการไมมีประวัติการ

กระทําผิดหรือทุจริต โดยผูบริหารที่ไดรับการแตงต้ังจะตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการท่ีเขารวม

ประชุมในคร้ังนั้น 

2. หากผูบริหารทานใดประพฤติหรือปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสม  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาใหผูบริหาร

ดังกลาวพนจากตําแหนงและพิจารณาคัดเลือกผูบริหารใหมเขามาปฏิบัติหนาที่แทน 

3. หากผูบริหารทานใดประสงคจะลาออกจากตําแหนง  ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนับแตวันที่

ระบุในใบลาออก และคณะกรรมการจะตองพิจารณาคัดเลือกผูที่จะมาดํารงตําแหนงที่ขาดไป อยางไรก็ดีหากไม

สามารถคัดสรรผูที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนงดังกลาวไดในทันที จะใหมีการเวนวางตําแหนงดังกลาวไวกอนและ

มอบหมายใหผูบริหารทานอื่นรักษาการแทนไปกอน 

4. บริษัทไมไดมีการจํากัดวาระในการทํางานของผูบริหาร โดยผูบริหารจะดํารงตําแหนงวาระละ 1 ป 
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9.3    คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ป 2549 ป 2550 ป 2551  

จํานวน คาตอบแทน  จํานวน คาตอบแทน  จํานวน คาตอบแทน  
(บาท) (บาท) (บาท) 

คาตอบแทนกรรมการ   
1 780,000 

 
1 838,500 

 
1 838,500 เงินเดือน 

คาตอบแทนผูบริหาร  
8 21,202,000 

 
9 23,856,000 

 
9 23,856,000 เงินเดือน 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทและ  
8 

 
- 

480,000 
360,000 
360,000 
300,000 
250,000 
250,000 
200,000 
200,000 

2,400,000 

 
8 

 
- 
640,000 
480,000 
480,000 
400,000 
340,000 
340,000 
260,000 
260,000 

3,200,000 

 
8 

 
- 

640,000 
480,000 
480,000 
400,000 
340,000 
340,000 
260,000 
260,000 

3,200,000 

คาเบ้ียประชุม 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
- นายสมควร  วัฒกีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร 
- นายทัชชะพงศ  ประเวศวรารัตน 
- นายณรงค  ทัศนนิพันธ 
- นายทรงศักด์ิ  วิสุทธิพิทักษกุล 
- นายเผด็จ  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงหโตแกว 
              รวม 

 (ในป 2550 และ 2551 นายเอนก ศรีทับทิม ไดคาตอบแทนในตําแหนงเลขานุการบริษัท จํานวน 260,000 บาท) 

9.4 การกํากับดูแลกิจการที่ด ี
 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อความโปรงใส ความ

รับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหาร และเพิ่มความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุนทุกฝายจึงไดกําหนดนโยบาย

สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ    โดยครอบคลุมหลักสําคัญดังนี้ 

1. นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทใหความสําคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพ่ือชวยใหผูลงทุนและสาธารณชนไดรับทราบและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัทได  บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการขึ้น  โดยมุงเนนในเร่ืองกรรมการบริษัท  

ความโปรงใสในการดําเนินกิจการ  การเปดเผยขอมูล  และการบริหารความเส่ียง  เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน  ผู

ลงทุน และผูเก่ียวของทุกฝาย 

2. สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญเก่ียวกับสิทธิของผูถือหุน  โดยจะมีการดําเนินการใหมีการจัดสงหนังสือนัดประชุม

พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนา  และมีการจัดทํารายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุน

สามารถตรวจสอบผลการประชุมได 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนและพนักงาน  โดยที่ผานมา

บริษัทไดใหความสําคัญอยางย่ิงตอส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทอาจกอใหเกิดการส่ันสะเทือนและเสียงดังรบกวน

ชุมชนที่อยูอาศัยใกลเคียงกับบริเวณที่ปฏิบัติงาน  บริษัทจึงไดใชมาตรการตางๆในการลดผลกระทบดังกลาว  ประกอบกับ

หลีกเล่ียงการกอความรําคาญใหกับชุมชนมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถทําได  ขณะเดียวกันในสวนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาท่ี
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4. การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนสามารถเขาประชุมโดยไมยุงยาก   จัดประชุมในสถานท่ีและเวลาท่ีผูถือหุนสามารถเขา

ประชุมไดสะดวก จัดใหมีขอมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณา  และมีการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไม

สามารถเขารวมประชุมไดดวยตัวเอง 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

 คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล     เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 บริษัทมีนโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยมีการกําหนดนโยบายและข้ันตอนในการอนุมัติ

รายการท่ีเก่ียวโยงกันเปนลายลักษณอักษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  

และเปดเผยรายการเก่ียวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําป และแบบ 56-1 นอกจากนี้ยังมีการดูแล

ใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เร่ือง การ

เปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพย และหามมิใหมีการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง 

7. จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการของบริษัทและผูบริหารไดกําหนดนโยบายและช้ีแจงใหพนักงานทุกทานปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย  ผูถือหุน และทุกฝายท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก

ใหแกพนักงานของบริษัท 

8. การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งส้ิน 9 ทานประกอบดวย 

• กรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน 

• กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารจํานวน1 ทาน 

• กรรมการท่ีเปนอิสระจํานวน 3 ทาน 

 บริษัทมีกรรมการท่ีไมใชผูบริหารและกรรมการที่เปนอิสระคิดเปนรอยละ 44.4 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่ง

สามารถถวงดุลอํานาจในการบริหารงานได 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

 บริษัทมีการกําหนดประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญแยกกันอยางชัดเจนและมีกรรมการท่ีเปนอิสระ

คอยถวงดุลอํานาจและสอบทานในการบริหาร 

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 คาตอบแทนกรรมการ  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูใน

ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และไดมีการขออนุมัติจากผู
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11. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง โดยมีการสงหนังสือนัดประชุม

พรอมขอมูลประกอบวาระการประชุมอยางชัดเจนใหคณะกรรมการศึกษากอนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน นอกจากนี้บริษัทยัง

ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรเพ่ือรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไวเพื่อใหคณะกรรมการและ

ผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบไดในรอบป 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวนทั้งส้ิน 4 คร้ัง มีคณะกรรมการเขา

รวมประชุมโดยพรอมเพียงกัน 

12. คณะอนุกรรมการ 
 บริษัทไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีการจัดประชุมและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทคร้ังที่ 4/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2547 ลงวันที่ 25 

กุมภาพันธ 2547 เพื่อมาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรอมทั้งพิจารณา

คาตอบแทนที่เหมาะสมใหกับกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง

ที่ 3/2550 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เพื่อมากําหนดนโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษัท โดยให

สอดคลองกับนโยบายการบริหารและกลยุทธของบริษัท รวมทั้งประเมินผลของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทไดต้ังฝายตรวจสอบภายในขึ้นมา ซึ่งไดรับความรวมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ชวยในการดําเนินการ

จัดต้ัง เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และกิจการทางการเงินที่สําคัญ  และชวยเสนอแนะเพื่อแกไขจดุออนของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัท  เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี  และมีการปฏิบัติสอดคลองตาม

กฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของของบริษัท 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจําป  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน และรายการระหวางกันกอน
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15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึง  ทั้งรายงาน

ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท  โดยบริษัทไดดําเนินการ

เผยแพรขอมูลที่จําเปนตองเปดเผยผานส่ือตางๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด  นอกจากน้ีบริษัทยังจัดต้ัง

หนวยงานผูลงทุนสัมพันธซึ่งรายงานโดยตรงตอกรรมการผูจัดการ  เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆของบริษัท

กับผูลงทุน  ผูถือหุน  นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป   ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่    โทร.  029-190-090-

97 หรือ ที่ website: www.seafco.co.th     หรือที่ e-mail address: seafco@seafco.co.th 

มาตราการหรอืขั้นตอนอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
มีขอกําหนดใหบริษัท และบริษัทยอยที่จะทําธุรกรรมระหวางกันกับกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของตองนํา

ขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการกอนที่จะทําธุรกรรม แมธุรกรรม

ดังกลาวจะเปนรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป ซึ่งเดิมฝายบริหารสามารถ

อนุมัติรายการดังกลาวไดเองโดยไมตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ ดังนั้นจึงขออนุมัติในหลักการเก่ียวกับขอตกลงทาง

การคาโดยทั่วไปในการทําธุรกรรมระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับกรรมการหรือผูบริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวของอาจมีรายการ

คาเชาในทรัพยสิน, คาสาธารณูปโภค, คาบริการตางๆ, ใหกูยืมระหวางกัน, ซื้อขายวัตถุดิบ จึงขออนุมัติในหลักการใหฝาย

บริหารสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาว โดยมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญา

ทั่วไปในสถานการณเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร 

หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ 

รายการระหวางกัน 

ในป 2551 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 27 

9.5 บุคลากร 

9.5.1 คาตอบแทนและจํานวนพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทฯมีพนักงานรวมทั้งส้ิน 920 คน โดยแบงตามสายงานหลักไดดังนี้ 
สายงานหลัก จํานวนพนักงาน 

สายงานโครงการ 606 

สายงานการตลาดและวิศวกรสวนกลาง  14 

สายงานสนับสนุนซอมบํารุง 76 

สายงานบริหารและสํานักงาน  84 

รวม 780 
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บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานในรูปเงินเดือน ในป 2551 เปนจํานวน 171.96 ลานบาท 

บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานที่ไมใชรูปเงินเดือนดังนี้ 

1.  เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดจดทะเบียนกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทเร่ิมจายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพต้ังแตเดือนมีนาคม 

2547  

บริษัทมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 5 ลานหนวย ซึ่งมีสิทธิแปลงสภาพเปน

หุนสามัญ 1 หนวย ตอ 1หุนสามัญในราคา 5 บาท ตอหุน เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2547 
2.  

9.5.2 การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 

       ไมมี 

9.5.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 

       ไมมี 

9.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ดาน ดังนี้ 

ดานการพัฒนาความรูความสามารถ 

• บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือทําวิจัยรวมกับอาจารยและนักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยทาง

สถาบันการศึกษาจะเนนการวิจัยและคนควาดานวิชาการ ในขณะที่บริษัทจะเปนการคนควาดานการ

ปฏิบัติการจากงานรับเหมากอสรางที่บริษัทรับจางดําเนินการจริง 

• บริษัทจัดสงผูบริหารและวิศวกรเขารวมการประชุมดานวิชาการที่มีจัดขึ้นทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศตลอดเวลา เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลง และการพัฒนาการดานการกอสราง อันจะทําใหบริษัท

สามารถพัฒนาขั้นตอนและรูปแบบการกอสรางตลอดเวลา 

• บริษัทจัดสงวิศวกรและพนักงานเขารวมอบรมในเรื่องที่เก่ียวของกับหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

• บริษัทมีโครงการจัดอบรมพนักงานภายใน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงในดานตางๆ จากภายนอก เพื่อให

ความรูแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ เชน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย การซอมบํารุง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ เปนตน 

• บริษัทมอบทุนการศึกษาใหกับพนักงานเพื่อทําปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ 1 ทุน ดานวิศวกรรมปฐพีและ

รวมกับสถาบัน AIT มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ดานวิศวกรรมปฐพี ที่เปนนักศึกษาชาวไทย 

จํานวน 2 ทุน และนักศึกษาชาวเอเซียใตจํานวน 1 ทุน 

ดานสุขอนามัย 

• บริษัทจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจําทุกป โดยจัดรวมกับโรงพยาบาล รวมท้ังการตรวจ

สายตา และสารเสพติด ซึ่งบริษัทไดรับหนังสือรับรองวาเปน “สถานประกอบการเขมแข็ง” ที่ออกโดยศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

 

- 45 - 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทจัดใหมีเคร่ืองแบบที่เหมาะสมใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเฉพาะ เชนผูปฏิบัติหนาที่ชางซึ่งจะตอง

เขาไปติดต้ังและปรับแตงเคร่ืองจักรและอุปกรณ โดยจะไมอนุญาตผูที่ไมไดสวมเคร่ืองแบบของชางเขาไป

ปรับเคร่ืองจักร เพื่อความปลอดภัยของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน นอกจากน้ีบริษัทยังจัดใหมีการสวมหมวก 

และรองเทา Safety เพื่อความปลอดภัยระหวางปฏิบัติงาน 

ดานความปลอดภัย 

• บริษัทสงพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยวิชาชีพ และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

ในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

• บริษัทจัดใหมีการซอมการปองกันอัคคีภัย 

• บริษัทจัดใหมีการรายงานเร่ืองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน พรอมทั้งมาตรการในการแกไขและการ

ปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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