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11. โครงสร้างการจัดการ 
 
 

โครงสร้างองค์กร 
 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจ 
สอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายงานอํานวยการ 
กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

ฝ่ายงานธรณีเทคนิค 
และวิจยั 

ฝ่ายงานโครงสร้าง

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะ
และกําแพงดิน

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานโครงการ

พิเศษ 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานปรับปรุง 
คณุภาพดิน 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานโครงสร้าง

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานอํานวยการ 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายงาน 
วิศวกรรม 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายงานวิจยั
และพฒันา

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายงานซอ่ม 

บํารุง

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจ 
สอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

ฝ่ายงานอํานวยการ 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่
ฝ่ายงานธรณีเทคนิค 

และวิจยั 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ฝ่าย

งานโครงสร้างและซ่อมบํารุง 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะ
และกําแพงดิน

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานโครงการ

พิเศษ 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานปรับปรุง 
คณุภาพดิน 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานโครงสร้าง 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานอํานวยการ 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายงาน 
วิศวกรรม 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายงานวิจยั
และพฒันา

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายงานซอ่ม 

บํารุง 

คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 
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11.1 โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ นายทรงศกัด์ิ วิ

สทุธิพิทกัษ์กลุ นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  นายเผดจ็ รุจิขจรเดช และนายกมล สงิห์โตแก้ว สองในหกคนนีล้งลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทมีทัง้สิน้ไมน้่อยกวา่ 9 คน ต้องมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทกําหนด 

2. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยมีคณุสมบติัดงันี ้

1.1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท

ยอ่ย หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

1.2 ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ให้บริการ

ด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท

ร่วม บริษัทยอ่ย หรือเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสียในลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

1.3 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไมมี่ผลประโยชน์ หรือสว่นได้สว่นเสีย ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน

การเงิน และการบริหาร ซึง่รวมถงึไมเ่ป็นลกูค้า คูค้่า ผู้จดัหาวตัถดิุบ เจ้าหนี/้ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนี/้ลกูหนี ้

เงินให้กู้ ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะ

ทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

1.4 ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย หรือบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 

3. การแตง่ตัง้กรรมการเป็นไปตามวาระท่ีกําหนดไว้โดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่งใส และชดัเจน ทัง้นีก้ารเสนอ

ช่ือกรรมการเพ่ือการเลือกตัง้จะต้องมีข้อมลูประวติัของบคุคลนัน้ และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอชดัเจน เพ่ือ

ประโยชน์ในการคดัสรร 

4. เปิดเผยประวติัของกรรมการทกุคนโดยละเอียดตอ่สาธารณชน และทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

5. ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ เพ่ือให้การทําหน้าท่ี

ของคณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระ 

6. คณะกรรมการชดุยอ่ยต้องจดัให้มีการประชมุเป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษัท 

1. ต้องมีคณุสมบติัไมข่ดัตอ่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 

2. มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทํางานท่ีดี 

3. เป็นผู้ ท่ีมีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอทุศิเวลาให้ได้อยา่งพอเพียง 

4. กรรมการบริษัทต้องผา่นการสรรหา และคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัท 

และผา่นการแต่งตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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5. ต้องเป็นผู้ ท่ีไมป่ระกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัท ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานตาม

นโยบายของบริษัทให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือมุง่สูผ่ลสงูสดุให้แก่

บริษัท และผู้ ถือหุ้น 

3. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมี

ประสทิธิผล และเช่ือถือได้ 

4. มีสว่นร่วมในการดําเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยา่งสม่ําเสมอ 

5. ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและเทา่เทียมกนั 

6. กรรมการท่ีเป็นอิสระ มีความพร้อมท่ีจะใช้ดลุยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกําหนดกลยทุธ์ 

การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแตง่ตัง้กรรมการและรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ เพ่ือ

เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้น 

7. ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งสม่ําเสมอ 

8. จดัให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือช่วยดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ได้แก่ การประชมุ

คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น ตลอดจนการให้คําแนะนําแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบติัตนและดําเนินการให้

ถกูต้องตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ อยา่งสม่ําเสมอ อีกทัง้ดแูลให้กรรมการและบริษัทมีการ

เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้อง 

9. จดัให้มีบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในบริษัท 

10. งดซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอยา่งน้อย 1 เดือน และหลงัจากประกาศแจ้งข่าวงบ

การเงินอยา่งน้อย 3 วนั 

11. รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน และสามีภรรยา บตุรธิดาท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของตนตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้า เม่ือมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

11.1   มีสว่นได้เสียไม่วา่โดยตรง หรือโดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษัททําขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี 

11.2   ถือหุ้น หุ้นกู้  หรือหุ้นบริุมสทิธ์ิในบริษัท และบริษัทในเครือ 

12. คณะกรรมการบริษัทจดัทําการประเมินผลงานตนเองเป็นประจําทกุ ๆ ปี 
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จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ และจาํนวนครัง้ที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 รวม 

นายทชัชะพงศ์         ประเวศวรารัตน์     4 

นายณรงค์               ทศันนิพนัธ์     4 

รศ.ดร.สมชาย          ภคภาสน์วิวฒัน์     4 

นายสมควร              วฒักีกลุ     4 

นายสมควร              มสูกิอินทร์     4 

นายทรงศกัด์ิ            วิสทุธิพิทกัษ์กลุ     4 

นางภาวนา               ทศันนิพนัธ์     1 

นายเผดจ็                 รุจิขจรเดช     4 

นายกมล                  สงิห์โตแก้ว     4 

นางสาวณฐัฐวรรณ   ทศันนิพนัธ์     3 

 

 หมายถงึ เข้าร่วมประชมุ 

 หมายถงึ ไมเ่ข้าร่วมประชมุ เน่ืองจากลาออกแล้ว 

 หมายถงึ  ไมเ่ข้าร่วมประชมุ เน่ืองจากยงัไมไ่ด้เป็นกรรมการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นคณะกรรมการอิสระไมน้่อยกว่า 3 คน โดยอยา่งน้อย 1 ทา่นเป็นผู้ มีความรู้ 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบั

ผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และประจําปี 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวา่จําเป็นและ

เป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล โดย

สอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานการปฎิบติังานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถงึพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

โดยคํานงึถงึความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบ

บญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน รวมทัง้การพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่วเพ่ือนําเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย เช่น ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของ

ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญั ๆ ท่ีต้องเสนอตอ่สาธารณชนตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงาน

ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

7.1 ความเหน็เก่ียวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทถงึความ
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

7.2 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

7.3 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
7.4 ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8. รายงานอ่ืนใดท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

10. จดัให้มีการประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ กบัผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร  
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีกําหนดให้

สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันท่ีได้กําหนดและแถลงไว้ต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทเห็นชอบ  แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ    

และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ผล

การดําเนินงานของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีได้รับอนมุติัไว้        ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบั

สถาบนัการเงิน และดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 1.  พิจารณากําหนดคณุสมบติัและคดัเลือกบคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่ง  

  -  กรรมการบริษัทและนําเสนอตอ่คณะกรรมการ บริษัทเพ่ือนําช่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

  -  กรรมการบริหารและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้   

 2.  กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั   

 3.  ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุถึงความเส่ียงต่างๆ  ในการบริหารงาน 

เพ่ือเสนอตอ่กรรมการบริหารของบริษัท 

2. ติดตามการดําเนินการบริหาร        ความเส่ียงตัง้แต่เร่ิมกระบวนการท่ีจะบ่งชีใ้ห้ทราบถึงความเส่ียง

รวมทัง้วิเคราะห์ ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 

3. ให้การสนบัสนนุให้มีการแนะนํากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในตา่งๆ ตลอดจน

ติดตามและประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 

4. รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอในสิง่ท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้

สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท 

11.2       การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือทําหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม ท่ีจะดํารง

ตําแหน่งกรรมการและนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ  ในกรณีท่ีแตง่ตัง้โดย

ผู้ ถือหุ้นมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน  และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้  

•  ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อเสียงหนึง่ 

•  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

•  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ

ท่ีจะพงึมีหรือท่ีเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนท่ีจะพงึมีหรือท่ีเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุมีสทิธิออกเสียงอีกเสียงหนึง่เป็น

เสียงชีข้าด 
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3. หากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง  ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนบัแตว่นัท่ี

บริษัทได้รับใบลาออก 

4. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้  โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไมน้่อยกวา่ 

3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง  และต้องมีผู้ ถือหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของ

จํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิออกเสียงเข้าร่วมประชมุ 

5. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง  ถ้า

จํานวนกรรมการท่ีมีอยูไ่มส่ามารถแบง่ออกเป็นสามสว่นได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการ

ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใด

จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน  อย่างไรก็ดี กรรมการ

ท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเข้ารับตําแหน่งกรรมการอีกได้ 

6. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบติั
และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระ

ของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการได้เพียง

เทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักลา่วจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่

หรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ 

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทใช้ในการคดัเลือกคณะกรรมการบริหาร    

1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์

ในการทํางาน และผลงานหรือการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทในอดีตท่ีผา่นมา  รวมถึงการไมมี่ประวติัการ

กระทําผิดหรือทจุริต โดยผู้บริหารท่ีได้รับการแตง่ตัง้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึง่หนึง่ของกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชมุในครัง้นัน้ 

2. หากผู้บริหารทา่นใดประพฤติหรือปฏิบติัหน้าท่ีไมเ่หมาะสม  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ผู้บริหาร

ดงักลา่วพ้นจากตําแหน่งและพิจารณาคดัเลือกผู้บริหารใหมเ่ข้ามาปฏิบติัหน้าท่ีแทน 

3. หากผู้บริหารทา่นใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง  ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนบัแตว่นัท่ี

ระบใุนใบลาออก และคณะกรรมการจะต้องพิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งท่ีขาดไป อยา่งไรก็ดีหากไม่

สามารถคดัสรรผู้ ท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งดงักลา่วได้ในทนัที จะให้มีการเว้นวา่งตําแหน่งดงักลา่วไว้ก่อนและ

มอบหมายให้ผู้บริหารทา่นอ่ืนรักษาการแทนไปก่อน 

4. บริษัทไมไ่ด้มีการจํากดัวาระในการทํางานของผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะดํารงตําแหน่งวาระละ 1 ปี 
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11.3   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จํานวน คา่ตอบแทน  
(บาท) 

จํานวน คา่ตอบแทน  
(บาท) 

จํานวน คา่ตอบแทน  
(บาท) 

คา่ตอบแทนกรรมการ  
เงินเดือน 

 
1 

838,500 

 
1 

858,000 

 
1 
 464,500 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
เงินเดือน 

 
9 

23,856,000 

 
9 

24,445,000 

 
9 
 24,456,000 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและ 
คา่เบีย้ประชมุ 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกลุ 
- นายสมควร  มสูิกอินทร์ 
- นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์ 
- นายณรงค์  ทศันนิพนัธ์ 
- นายทรงศกัด์ิ  วิสทุธิพิทกัษ์กลุ 
- นายเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงห์โตแก้ว 
- นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
              รวม 

 
8 

 
- 

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

0 
3,200,000 

 
8 

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

0 
3,200,000 

 
9 

 
- 

640,000 
480,000 
480,000 
360,000 
300,000 
300,000 
220,000 
220,000 
200,000 

3,200,000 

 (ในปี 2551 และ 2552 นายเอนก ศรีทบัทิม ได้คา่ตอบแทนในตําแหน่งเลขานกุารบริษัท จํานวน 260,000 บาท และ 

220,000 บาทตามลําดบั) 

11.4 การกาํกับดูแลกจิการที่ด ี
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปร่งใส ความ

รับผิดชอบตามหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุทกุฝ่ายจึงได้กําหนดนโยบาย

สนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการ    โดยครอบคลมุหลกัสําคญัดงันี ้

1. นโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

 บริษัทให้ความสําคญักบัการมีบรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือช่วยให้ผู้ลงทนุและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัทได้  บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการขึน้  โดยมุ่งเน้นในเร่ืองกรรมการบริษัท  

ความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ  การเปิดเผยข้อมลู  และการบริหารความเส่ียง  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ผู้

ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

2. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทมีนโยบายให้ความสําคญัเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น  โดยจะมีการดําเนินการให้มีการจดัสง่หนงัสือนดัประชมุ

พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุวาระต่างๆให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  และมีการจดัทํารายงานการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบผลการประชมุได้ 

3. สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 
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 บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  โดยเฉพาะอย่างย่ิงชมุชนและพนกังาน  โดยท่ีผ่านมา

บริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทอาจก่อให้เกิดการสัน่สะเทือนและเสียงดงัรบกวน

ชุมชนท่ีอยู่อาศยัใกล้เคียงกับบริเวณท่ีปฏิบติังาน  บริษัทจึงได้ใช้มาตรการต่างๆในการลดผลกระทบดงักล่าว  ประกอบกับ

หลีกเล่ียงการก่อความรําคาญให้กบัชมุชนมากท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถทําได้  ขณะเดียวกนัในส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติัหน้าท่ี

ของบริษัท  บริษัทก็ได้มีการดําเนินมาตรการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิด  โดยจดัอปุกรณ์ให้กบัเจ้าหน้าท่ีทกุคน และบริษัทยงั

มีการคืนผลประโยชน์ตอ่สงัคมโดยมีการมอบทนุการศกึษา และบริจาคเพ่ือกิจการตอ่สงัคมอยูเ่สมอๆ 

4. การประชมุผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าประชมุโดยไมยุ่ง่ยาก   จดัประชมุในสถานท่ีและเวลาท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเข้า

ประชมุได้สะดวก จดัให้มีข้อมลูและเวลาเพียงพอในการพิจารณา  และมีการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่

สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตวัเอง 

5. ภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ 

 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล     เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทมีนโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยมีการกําหนดนโยบายและขัน้ตอนในการอนมุติั

รายการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  

และเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบ 56-1 นอกจากนีย้งัมีการดแูล

ให้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ และห้ามมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

7. จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารได้กําหนดนโยบายและชีแ้จงให้พนักงานทุกท่านปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ

ซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  ผู้ ถือหุ้น และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึก

ให้แก่พนกังานของบริษัท 

8. การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการของบริษัทมีทัง้สิน้ 9 ทา่นประกอบด้วย 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 5 ทา่น 

• กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารจํานวน1 ทา่น 

• กรรมการท่ีเป็นอิสระจํานวน 3 ทา่น 

 บริษัทมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 44.4 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่ง

สามารถถ่วงดลุอํานาจในการบริหารงานได้ 

9. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
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 บริษัทมีการกําหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่แยกกนัอย่างชดัเจนและมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ

คอยถ่วงดลุอํานาจและสอบทานในการบริหาร 

10. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม  และสงูเพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบติัท่ีต้องการ และได้มีการขออนมุติัจากผู้

ถือหุ้นแล้ว คา่ตอบแทนผู้บริหาร  บริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และอยู่

ในระดบัท่ีสงูพอท่ีจะดแูลให้ผู้บริหารมีการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

11. การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการเป็นประจําอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีการส่งหนงัสือนดัประชุม

พร้อมข้อมลูประกอบวาระการประชมุอย่างชดัเจนให้คณะกรรมการศกึษาก่อนลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั นอกจากนีบ้ริษัทยงั

ได้มีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือรายงานผลการประชมุ และเก็บรวบรวมไว้เพ่ือให้คณะกรรมการและ

ผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ในรอบปี 2551 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ มีคณะกรรมการเข้า

ร่วมประชมุโดยพร้อมเพียงกนั 

12. คณะอนกุรรมการ 
 บริษัทได้จัดตัง้คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ดงัตอ่ไปนี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการจดัประชมุและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้ทําการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได้ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ท่ี 4/2547 ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2547 ลงวนัท่ี 25 

กมุภาพนัธ์ 2547 เพ่ือมาพิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารพร้อมทัง้พิจารณา

คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบักรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได้ทําการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้

ท่ี 3/2550 ลงวนัท่ี 14 สงิหาคม 2550 เพ่ือมากําหนดนโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษัท โดยให้

สอดคล้องกบันโยบายการบริหารและกลยทุธ์ของบริษัท รวมทัง้ประเมินผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้เพ่ือรายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัท 

13. ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทได้ตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้มา ซึง่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ช่วยในการดําเนินการ

จดัตัง้ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน  และกิจการทางการเงินท่ีสําคญั  และช่วยเสนอแนะเพ่ือแก้ไขจดุออ่นของระบบ
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การควบคมุภายในของบริษัท  เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทได้จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีดี  และมีการปฏิบติัสอดคล้องตาม

กฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องของบริษัท 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย  และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจําปี  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน และรายการระหวา่งกนัก่อน

นําเสนอ  งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี

เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

15. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 

 คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถงึ  ทัง้รายงาน

ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูสําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท  โดยบริษัทได้ดําเนินการ

เผยแพร่ข้อมลูท่ีจําเป็นต้องเปิดเผยผา่นส่ือตา่งๆ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัตัง้

หน่วยงานผู้ลงทนุสมัพนัธ์ซึง่รายงานโดยตรงตอ่กรรมการผู้จดัการ  เพ่ือให้บริการข้อมลูและข่าวสารกิจกรรมต่างๆของบริษัท

กบัผู้ลงทนุ  ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป   ทัง้นีผู้้ลงทนุสามารถติดตอ่ขอข้อมลูบริษัทได้ท่ี    โทร.  029-190-090-

97 หรือ ท่ี website: www.seafco.co.th     หรือท่ี e-mail address: seafco@seafco.co.th 

มาตราการหรือขัน้ตอนอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
มีข้อกําหนดให้บริษัท และบริษัทยอ่ยท่ีจะทําธุรกรรมระหวา่งกนักบักรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องต้องนํา

ข้อตกลงดงักลา่วไปขออนมุติัจากคณะกรรมการ หรือขออนมุติัในหลกัการจากคณะกรรมการก่อนท่ีจะทําธุรกรรม แม้ธุรกรรม

ดงักลา่วจะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึง่เดิมฝ่ายบริหารสามารถ

อนมุติัรายการดงักลา่วได้เองโดยไมต้่องขออนมุติัจากคณะกรรมการ ดงันัน้จงึขออนมุติัในหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทาง

การค้าโดยทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ยกบักรรมการหรือผู้บริหารหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องอาจมีรายการ

คา่เช่าในทรัพย์สนิ, คา่สาธารณปูโภค, คา่บริการตา่งๆ, ให้กู้ ยืมระหวา่งกนั, ซือ้ขายวตัถดิุบ จงึขออนมุติัในหลกัการให้ฝ่าย

บริหารสามารถอนมุติัการทําธุรกรรมดงักลา่ว โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระทํากบัคูส่ญัญา

ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

รายการระหว่างกัน 

ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งซึ่งผู้ สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 24 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

1. ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมลู 

การบริหารงาน การบนัทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตาม

มาตรฐานสากล มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องชดัเจนเป็นปัจจบุนัตอ่นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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2. การปฏิบติัตอ่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งยติุธรรม 

บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้พนกังาน ชมุชน และสงัคม

โดยรวมอย่างยติุธรรม ให้ความเท่าเทียมและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย

โดยเท่าเทียมกัน และให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทอาจก่อให้เกิดการรบกวน

ชมุชนท่ีอยูอ่าศยัใกล้เคียงกบับริเวณท่ีปฏิบติังาน บริษัทจงึได้ใช้มาตรการตา่ง ๆ ในการลดผลกระทบดงักลา่ว 

3. การบริหารความเส่ียง 

จดัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน และยดึ

มัน่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ต่าง ๆ และสมัพนัธ์กบักรอบการควบคมุภายในท่ีดี โดยวิเคราะห์ความเส่ียง

ของการดําเนินธุรกิจ กําหนดระดบัความสําคญัของความเส่ียงเพ่ือหามาตรการควบคมุ เพ่ือลดอตัราความเส่ียงให้

เหลือน้อยท่ีสดุ 

4. จดัให้มีคณุธรรมและจริยธรรมในทกุระดบัขององค์กร 

คณุธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจยัสําคญัของหลกัธรรมาภิบาลของบริษัท อนัเป็นธรรมเนียมปฏิบติัในทกุระดบัของ

องค์กร ตัง้แต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั เน่ืองจากคณะกรรมการเช่ือมัน่ว่า ถ้าองค์กรไม่มีคณุธรรม

และจริยธรรมแล้ว การดําเนินธุรกิจจะไมส่ามารถยัง่ยืนอยูไ่ด้ 

11.5 บุคลากร 

11.5.1 คา่ตอบแทนและจํานวนพนกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 กลุม่บริษัทฯมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 880 คน โดยแบง่ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้
สายงานหลกั จํานวนพนกังาน 

สายงานโครงการ 706 

สายงานการตลาดและวิศวกรส่วนกลาง  14 

สายงานสนบัสนนุซอ่มบํารุง 76 

สายงานบริหารและสํานกังาน  84 

รวม 880 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้พนกังานในรูปเงินเดือน ในปี 2551 เป็นจํานวน 171.96 ล้านบาท 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้พนกังานท่ีไมใ่ช่รูปเงินเดือนดงันี ้

1.  เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2547 บริษัทได้จดทะเบียนกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน) โดยบริษัทเร่ิมจ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 

2547  

2.  บริษัทมีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท 5 ล้านหน่วย ซึง่มีสิทธิแปลงสภาพเป็น

หุ้นสามญั 1 หน่วย ตอ่ 1หุ้นสามญัในราคา 5 บาท ตอ่หุ้น เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2547 
11.5.2 การเปล่ียนแปลงจํานวนพนกังานอยา่งมีนยัสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

       ไมมี่ 
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11.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

       ไมมี่ 

11.5.4 นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยสามารถจําแนกได้เป็น 3 ด้าน ดงันี ้

ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถ 

• บริษัทมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือทําวิจยัร่วมกบัอาจารย์และนกัศกึษาของสถาบนัการศกึษา โดยทาง

สถาบนัการศกึษาจะเน้นการวิจยัและค้นคว้าด้านวิชาการ ในขณะท่ีบริษัทจะเป็นการค้นคว้าด้านการ

ปฏิบติัการจากงานรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษัทรับจ้างดําเนินการจริง 

• บริษัทจดัสง่ผู้บริหารและวิศวกรเข้าร่วมการประชมุด้านวิชาการท่ีมีจดัขึน้ทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศตลอดเวลา เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลง และการพฒันาการด้านการก่อสร้าง อนัจะทําให้บริษัท

สามารถพฒันาขัน้ตอนและรูปแบบการก่อสร้างตลอดเวลา 

• บริษัทจดัสง่วิศวกรและพนกังานเข้าร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งสม่ําเสมอ 

• บริษัทมีโครงการจดัอบรมพนกังานภายใน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงในด้านตา่งๆ จากภายนอก เพ่ือให้

ความรู้แก่พนกังานอยา่งสม่ําเสมอ เช่น การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั การซอ่มบํารุง

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นต้น 

• บริษัทมอบทนุการศกึษาให้กบัพนกังานเพ่ือทําปริญญาเอกท่ีจฬุาลงกรณ์ 1 ทนุ ด้านวิศวกรรมปฐพีและ

รวมกบัสถาบนั AIT มอบทนุการศกึษาระดบัปริญญาโท ด้านวิศวกรรมปฐพี ท่ีเป็นนกัศกึษาชาวไทย 

จํานวน 2 ทนุ และนกัศกึษาชาวเอเซียใต้จํานวน 1 ทนุ 

ด้านสขุอนามยั 

• บริษัทจดัให้มีการตรวจสขุภาพของพนกังานเป็นประจําทกุปี โดยจดัร่วมกบัโรงพยาบาล รวมทัง้การตรวจ

สายตา และสารเสพติด ซึง่บริษัทได้รับหนงัสือรับรองวา่เป็น “สถานประกอบการเข้มแข็ง” ท่ีออกโดยศนูย์

ปฏิบติัการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

• บริษัทจดัให้มีเคร่ืองแบบท่ีเหมาะสมให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานเฉพาะ เช่นผู้ปฏิบติัหน้าท่ีช่างซึง่จะต้อง

เข้าไปติดตัง้และปรับแตง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โดยจะไมอ่นญุาตผู้ ท่ีไมไ่ด้สวมเคร่ืองแบบของช่างเข้าไป

ปรับเคร่ืองจกัร เพ่ือความปลอดภยัของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังาน นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีการสวมหมวก 

และรองเท้า Safety เพ่ือความปลอดภยัระหวา่งปฏิบติังาน 

ด้านความปลอดภยั 

• บริษัทสง่พนกังานเข้ารับการอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัวิชาชีพ และหลกัสตูรการรักษาความปลอดภยั

ในการปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆ อยา่งสม่ําเสมอ 

• บริษัทจดัให้มีการซ้อมการป้องกนัอคัคีภยั 

• บริษัทจดัให้มีการรายงานเร่ืองอบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้ระหวา่งปฏิบติังาน พร้อมทัง้มาตรการในการแก้ไขและการ

ป้องกนัอบุติัเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ในอนาคต 


