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11. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
  

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่, 
กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบตัิการ 1 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบตัิการ 2 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานบริหาร 

ฝ่ายงานการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ 
ภายในประเทศ 

ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกนัดิน,ปรับปรุง
คณุภาพดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 

ฝ่ายงานโครงสร้าง 
 

ฝ่ายงาน 
โครงการพิเศษและงานต่างประเทศ 

ฝ่ายงาน 
วิศวกรรมและวิจยัพฒันา 

ฝ่ายงาน 
ทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายงาน 
บญัชีและการเงิน 

ฝ่ายงานจดัซือ้ 

ฝ่ายงาน IT 

 

ฝ่ายงานคลงัสนิค้า 

 
ฝ่ายงานซ่อมบํารุง 

 

คณะกรรมการ CSR 

คณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษัท 
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11.1 โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ นางสาว
ณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  นายเผด็จ รุจิขจรเดช นายกมล สิงห์โตแก้ว และนายซอร์ ซอร์ เอ้ สองในหกคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทมีทัง้สิน้ไมน้่อยกวา่ 9 คน ต้องมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทกําหนด 
2. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีจํานวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการ

บริษัท บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกบักบั
ตลาดทนุท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคณุสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการ
อิสระ” หมายถงึ กรรมการโดยมีคณุสมบติัดงันี ้
2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท

ยอ่ย หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
2.2 ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ให้บริการ

ด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

2.3 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน
การเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลกูค้า คู่ค้า ผู้จดัหาวตัถดิุบ เจ้าหนี/้ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนี/้ลกูหนี ้
เงินให้กู้ ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะ
ทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

2.4 ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 

3. การแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวาระท่ีกําหนดไว้โดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่งใส และชดัเจน ทัง้นีก้ารเสนอ
ช่ือกรรมการเพ่ือการเลือกตัง้จะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนัน้ และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอชัดเจน เพ่ือ
ประโยชน์ในการคดัสรร 

4. เปิดเผยประวติัของกรรมการทกุคนโดยละเอียดตอ่สาธารณชน และทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพ่ือให้การทําหน้าท่ี

ของคณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระ 
6. คณะกรรมการชดุยอ่ยต้องจดัให้มีการประชมุเป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษัท 
1. ต้องมีคณุสมบติัไมข่ดัตอ่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 
2. มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทํางานท่ีดี 
3. เป็นผู้ ท่ีมีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่งพอเพียง 
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4. กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหา และคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท 
และผา่นการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. ต้องเป็นผู้ ท่ีไมป่ระกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษัท ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคมุดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานตาม

นโยบายของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือมุ่งสู่ผลสงูสดุให้แก่
บริษัท และผู้ ถือหุ้น 

3. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสทิธิผล และเช่ือถือได้ 

4. มีส่วนร่วมในการดําเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยา่งสม่ําเสมอ 

5. ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและเทา่เทียมกนั 
6. กรรมการท่ีเป็นอิสระ มีความพร้อมท่ีจะใช้ดลุยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกําหนดกลยทุธ์ 

การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตัง้กรรมการและรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ เพ่ือ
เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้น 

7. ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งสม่ําเสมอ 
8. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือช่วยดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ได้แก่ การประชุม

คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น ตลอดจนการให้คําแนะนําแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบติัตนและดําเนินการให้
ถกูต้องตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ อีกทัง้ดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการ
เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้อง 

9. จดัให้มีบทบญัญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในบริษัท 

10. งดซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลงัจากประกาศแจ้งข่าวงบ
การเงินอยา่งน้อย 3 วนั 

11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อท่ีประชุม
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 ครัง้ที่ 5 รวม 

นายทชัชะพงศ์         ประเวศวรารัตน์      5 

นายณรงค์               ทศันนิพนัธ์      5 

รศ.ดร.สมชาย          ภคภาสน์วิวฒัน์      5 

นายสมควร              วฒักีกลุ      5 

นายสมควร              มสูกิอินทร์      5 

นายเผดจ็                 รุจิขจรเดช      5 

นายกมล                  สงิห์โตแก้ว      5 

นางสาวณฐัฐวรรณ   ทศันนิพนัธ์      5 

Mr. Zaw Zaw Aye      5 

 
 หมายถงึ เข้าร่วมประชมุ 

 หมายถงึ ไมเ่ข้าร่วมประชมุ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ มีความรู้ 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

นายสมควร มูสิกอินทร์ เป็นผู้ มีประสบการณ์ทางด้านการสอบทานงบการเงิน โดยจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  
(การบญัชี) จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับ
ผู้ สอบบัญชีภายนอก และผู้ บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และประจําปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็นและ
เป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฎิบติังานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 
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4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบ
บญัชีนัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้การพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพ่ือนําเสนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
7.1 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ

ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 
7.2 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
7.3 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
7.4 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
8. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
10. จดัให้มีการประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ กบัผู้ตรวจสอบภายนอกอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

 

คณะกรรมการบริหาร  
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีกําหนดให้
สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันท่ีได้กําหนดและแถลงไว้ต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบ  แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ    
และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ผล
การดําเนินงานของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีได้รับอนมุติัไว้ ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนั
การเงิน และดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 1.  พิจารณากําหนดคณุสมบติัและคดัเลือกบคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่ง  
  -  กรรมการบริษัทและนําเสนอตอ่คณะกรรมการ บริษัทเพ่ือนําช่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 
  -  กรรมการบริหารและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้   
 2.  กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั   
 3.  ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
 ด้านบรรษัทภิบาล 

1. กําหนดนโยบายและจดัทําคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และจดัทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนําเสนอ
คณะกรรมการเพ่ืออนมุติัให้นําไปปฏิบติัในพนกังานทกุระดบั 

2. กํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด
และตอ่เน่ือง 

3. ทําการประเมินผลและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง ข้อพงึปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีตามแบบสากล 

4. ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้นําในด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึน้ 

5. ให้คําแนะนําแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและคณะทํางานในเร่ืองเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
6. รายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีกบัคระกรรมการทราบโดยทนัที ท่ีมีผลกระทบต่อ

บริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 
7. เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้ทางเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานประจําปี ให้กบัผู้ ท่ีมีสว่น

ได้เสียตา่ง ๆ ได้รับทราบ 
 ด้านความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุถึงความเส่ียงต่างๆ  ในการบริหารงานเพ่ือเสนอ
ตอ่กรรมการของบริษัท 

2. ติดตามการดําเนินการบริหารความเส่ียงตัง้แต่เร่ิมกระบวนการท่ีจะบ่งชีใ้ห้ทราบถึงความเส่ียงรวมทัง้วิเคราะห์ 
ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 

3. ให้การสนับสนุนให้มีการแนะนํากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 

4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอในสิ่งท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกบั
นโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท 
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เลขานุการบริษัท 
หน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท 

1. ให้คําแนะนําแก่กรรมการเก่ียวข้องข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบติัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
2. ดแูลให้บริษัทมีการปฏิบติัตามกฎหมายข้อบงัคบับริษัท ระเบียบท่ีเก่ียวข้องและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. จดัการประชมุตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบักําหนด จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนงัสือนดัประชมุ

คณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น 
รวมถงึประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ีกํากบัดแูล 
5. ติดตอ่และส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นและหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 
6. จดัทําข้อมลูเพ่ือสง่เสริมให้กรรมการเข้าร่วม ฝึกอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการ 
7. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

11.2       การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือทําหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ท่ีจะดํารง

ตําแหน่งกรรมการและนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ  ในกรณีท่ีแต่งตัง้โดย
ผู้ ถือหุ้นมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้  

  ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือท่ีเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนท่ีจะพงึมีหรือท่ีเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุมีสทิธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด 

3. หากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ี
บริษัทได้รับใบลาออก 

4. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้  โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง  และต้องมีผู้ ถือหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิออกเสียงเข้าร่วมประชมุ 

5. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง  ถ้า
จํานวนกรรมการท่ีมีอยู่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามสว่นได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการ
ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใด
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จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน  อย่างไรก็ดี กรรมการ
ท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเข้ารับตําแหน่งกรรมการอีกได้ 

6. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบติั
และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักลา่วจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ 

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทใช้ในการคดัเลือกคณะกรรมการบริหาร    
1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์

ในการทํางาน และผลงานหรือการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทในอดีตท่ีผ่านมา  รวมถึงการไม่มีประวัติการ
กระทําผิดหรือทุจริต โดยผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชมุในครัง้นัน้ 

2. หากผู้บริหารท่านใดประพฤติหรือปฏิบติัหน้าท่ีไม่เหมาะสม  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ผู้บริหาร
ดงักลา่วพ้นจากตําแหน่งและพิจารณาคดัเลือกผู้บริหารใหมเ่ข้ามาปฏิบติัหน้าท่ีแทน 

3. หากผู้บริหารทา่นใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง  ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ี
ระบใุนใบลาออก และคณะกรรมการจะต้องพิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งท่ีขาดไป อย่างไรก็ดีหากไม่
สามารถคดัสรรผู้ ท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งดงักล่าวได้ในทนัที จะให้มีการเว้นว่างตําแหน่งดงักล่าวไว้ก่อนและ
มอบหมายให้ผู้บริหารทา่นอ่ืนรักษาการแทนไปก่อน 

4. บริษัทไมไ่ด้มีการจํากดัวาระในการทํางานของผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะดํารงตําแหน่งวาระละ 1 ปี 
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11.3   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
จํานวน คา่ตอบแทน  

(บาท) 
จํานวน คา่ตอบแทน  

(บาท) 
จํานวน คา่ตอบแทน  

(บาท) 
คา่ตอบแทนกรรมการ  
เงินเดือน 

 
1 
 600,000 

 
 
 - 

 
 
 - 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
เงินเดือน 

 
9 
 25,176,000 

 
10 

 24,216,000 

 
11 

 26,083,890 
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและ 
คา่เบีย้ประชมุ 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกลุ 
- นายสมควร  มสูิกอินทร์ 
- นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์ 
- นายณรงค์  ทศันนิพนัธ์ 
- นายทรงศกัด์ิ  วิสทุธิพิทกัษ์กลุ 
- นายเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงห์โตแก้ว 
- นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
- Mr. Zaw Zaw Aye 
                          รวม 
เงินโบนสั 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกลุ 
- นายสมควร  มสูิกอินทร์ 
              รวม 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 

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

- 
3,200,000 

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

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

640,000 
480,000 
480,000 
360,000 
300,000 

- 
220,000 
220,000 
200,000 
220,000 

3,120,000 
 

- 
- 
- 
- 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

640,000 
480,000 
480,000 
360,000 
300,000 

- 
220,000 
220,000 
200,000 
220,000 

3,120,000 
 

- 
- 
- 
- 

 (ในปี 2553 - 2555 นายเอนก ศรีทบัทิม ได้คา่ตอบแทนในตําแหน่งเลขานกุารบริษัทปีละ จํานวน 220,000 บาท) 

 

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 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพฒันาบริษัทจดทะเบียนด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจําปี 2555 กบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือมาประเมินผลงานต่าง ๆ ท่ีควรมีการปรับปรุงแก้ไข ให้มีผลการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีย่ิงขึน้ไป ซึ่งขณะนี ้
อยูใ่นกระบวนการรวบรวมนโยบายตา่ง ๆ ให้เป็นหมวดหมูท่ี่ดีย่ิงขึน้ 
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2. ผู้ ถือหุ้น : สทิธิและความเทา่เทียมกนั 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยได้ระบไุว้ในนโยบายอย่างชดัเจนท่ี

กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสทิธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา 
และในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีสําคญัของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความ
เหน็ชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และสทิธิในสว่นแบง่ผลกําไร 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน 
ชดัเจน เพียงพอ และทนัเวลา คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชมุ หรือมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเหน็ ขอคําอธิบายหรือตัง้คําถามได้อยา่งเทา่เทียมกนั 

บริษัทฯ จดัการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขท่ี 144 
ถนนพระยาสเุรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 9 คนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มอบให้
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้
ถือหุ้นลว่งหน้าและแสดงไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทก่อนวนัประชมุ 21 วนั รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจดัขึน้ในปี 2554 ได้นําไป
ไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลงัวนัประชุม 14 วนั และให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบนัทึกมติการประชุมไม่
ถกูต้องภายใน 30 วนั หลงัจากท่ีได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สําหรับการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา
เป็นวาระการประชุมและการเสนอช่ือกรรมการเข้ามาทําการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทฯ ได้มีการ
ดําเนินการโดยได้ประกาศผ่านไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเร่ืองระหว่างเดือน
มกราคม 2555 และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ีระบถุึงขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส ใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2554 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 

3. สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกําหนดเป็นนโยบายต่อผู้ มีส่วนได้เสียไว้ใน

นโยบายบรรษัทภิบาลระหว่างบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสีย ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้หน่วยงานรัฐบาล ชมุชนท่ีบริษัท
ฯ ตัง้อยู่ ตลอดจนสงัคมสว่นรวม ได้กําหนดแนวปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม
และความสมดลุในการประสานประโยชน์ร่วมกนัเป็นหลกั มีหลกัปฏิบติัท่ีสําคญั ได้แก่ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความ
รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดย
กําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และ
ปฏิบติัตามแนวทางท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นีเ้พ่ือให้ความมัน่ใจว่าผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและ
ได้รับการปฏิบติัด้วยดี รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจให้ผู้ มีสว่นได้เสีย 5 กลุม่ 
คือ กลุม่ลกูค้า กลุม่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ กลุม่พนกังานและกลุม่ชมุชนใกล้เคียงโดยมีการติดตามและรายงานอยา่งสม่ําเสมอ 

ในสว่นของพนกังาน บริษัทฯ ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีมีคณุค่าย่ิง จึงกําหนดเป็นนโยบายและ
การปฏิบติัต่อพนกังาน ให้การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและภาษา ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 
โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ บริษัทฯ ดําเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือป้องกนัการสญูเสียชีวิตจากอบุติัเหตปุ้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการทํางาน 
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บริษัทฯ ยดึมัน่ในการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ทัง้ในด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบ
อ่ืนท่ีเช่ือมโยงกบัการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจดัการบคุลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กบัการ
เปิดโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งเตม็ศกัยภาพอยา่งทัว่ถึงและสม่ําเสมอ บริษัทฯ จดัตัง้
คณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือทําการประเมินผลงานของพนกังานแต่ละบคุคล เพ่ือความโปร่งใสและขบัเคล่ือนทรัพยากร
ของบริษัทฯ ไปสูอ่นาคตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทําการออก ESOP-2 ให้กบัพนกังานโดยไม่คิด
มลูคา่เป็นจํานวน 10 ล้านหน่วย 

ในส่วนของลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีพัฒนากระบวนการทํางานท่ีจะสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้โดยจะยดึมัน่ในการรักษาและปฏิบติัตามสญัญาท่ีทําไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด โดยการสง่
มอบผลงานท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความคาดหมายของลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกบัด้านวิศวกรรม
ปฐพีและการให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์ การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนการจดัให้มีระบบและกระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของการปฏิบติังาน 
รวมถึงการให้คําแนะนําการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสงูสดุ นอกจากนีย้ังเน้นถึงการรักษา
ความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์โดยมิชอบ 

สําหรับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้บริษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบติัต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบติัตามพนัธะสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ 

สําหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า ท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทาง
การค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการค้าเสรี ไม่ละเมิดความลบั
หรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลไม่ทุ่มตลาดเพ่ือแข่งแย่งลูกค้า บริษัทฯ ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม 

สว่นชมุชนและสงัคมทัว่ไป บริษัทได้ส่งเสริมและปลกูฝังให้เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังาน
ทกุระดบั ไม่กระทําการช่วยเหลือสนบัสนนุหรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทําสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทถือว่าชมุชนเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทท่ีจะเข้าไปร่วมพฒันา โดยบริษัทเข้าไปพฒันาทางด้านจิตใจและสร้างความสํานึกท่ีดีในชมุชนรอบบริษัท  โดยร่วมกบั
สถาบนัจิตตานภุาพ เปิดเป็นสาขาท่ี 47 ในการอบรมในด้านครูสมาธิ ซึง่ได้ทําการอบรมจบไปแล้วจํานวน 2 รุ่น ซึง่จะเป็นการ
พฒันาด้านจิตใจและจิตใต้สํานกึท่ีดีให้กบัชมุชนและพนกังานของบริษัท ซึง่เป็นการพฒันาท่ีอยา่งยัง่ยืน 

เพ่ือสนบัสนนุนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมหรือ ซีเอสอาร์ (CSR) ตามท่ีบริษัท
เช่ือว่าการพฒันาจิตใจจะทําให้สงัคมพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ การกระทําสิ่งท่ีไม่ถกูต้องก็จะสามารถระงบัจิตใจไม่ไปในทางท่ี
ผิดได้ จะไมเ่กิดการลกัขโมยหรือการทําทจุริตตา่ง ๆ ก็จะลดลง และเป็นสงัคมท่ีน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

4. การประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ในปี 2554 บริษัทฯ มีการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง
ประชมุบริษัท เลขท่ี 144 ถนนพระยาสเุรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย
ให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและจดัการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือการ
ตดัสนิใจ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อน
ประชมุ โดยในแตล่ะวาระมีความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชมุมีกรรมการเข้าร่วมประชมุจํานวน 9 คน 
ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการ
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กําหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และผู้สงัเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 
เข้าร่วมประชมุด้วย 
 ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท
ฯ และสอบถามข้อสงสยัต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอ
คําอธิบายเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการจดัทํารายงานการประชมุให้แล้ว
เสร็จและเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 14 วนันบัจากวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการ
แก้ไขได้ภายใน 30 วนั 

5. ภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ 
 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล     เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทมีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยมีการกําหนดนโยบายและขัน้ตอนในการอนุมัติ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  
และเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบ 56-1 นอกจากนีย้งัมีการดแูล
ให้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ และห้ามมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึ่งผู้บริหารจะไม่มีการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนหรือหลงัการประกาศงบการเงินอยา่งน้อย 30 วนั 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
 คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารได้กําหนดนโยบายและชีแ้จงให้พนักงานทุกท่านปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  ผู้ ถือหุ้น และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึก
ให้แก่พนกังานของบริษัท และจะได้รวบรวมจดัทําจริยธรรมธุรกิจเป็นรูปเลม่เพ่ือให้พนกังานทราบถงึแนวทางปฏิบติั 

8. การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการของบริษัทมีทัง้สิน้ 9 ทา่นประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น 

 กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารจํานวน -  ทา่น 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระจํานวน 3 ทา่น 
 บริษัทมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่

สามารถถ่วงดลุอํานาจในการบริหารงานได้ 
9. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

 บริษัทมีการกําหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่แยกกนัอย่างชดัเจนและมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ
คอยถ่วงดลุอํานาจและสอบทานในการบริหาร 

10. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม  และสงูเพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบติัท่ีต้องการ และได้มีการขออนมุติัจากผู้
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ถือหุ้นแล้ว คา่ตอบแทนผู้บริหาร  บริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และอยู่
ในระดบัท่ีสงูพอท่ีจะดแูลให้ผู้บริหารมีการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

11. การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการเป็นประจําอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีการส่งหนงัสือนดัประชุม
พร้อมข้อมลูประกอบวาระการประชมุอย่างชดัเจนให้คณะกรรมการศกึษาก่อนลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั นอกจากนีบ้ริษัทยงั
ได้มีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือรายงานผลการประชมุ และเก็บรวบรวมไว้เพ่ือให้คณะกรรมการและ
ผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ในรอบปี 2554 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวนทัง้สิน้ 5 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 
คณะกรรมการบริษัทได้ทําการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 5/2554 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือมากําหนดนโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษัท 
โดยให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารและกลยทุธ์ของบริษัท รวมทัง้ประเมินผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัทได้ทําการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 5/2554 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือมากําหนดนโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษัท 
โดยให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารและกลยทุธ์ของบริษัท รวมทัง้ประเมินผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

13. ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทได้ตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้มา ซึง่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ช่วยในการดําเนินการ
จดัตัง้ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน  และกิจการทางการเงินท่ีสําคญั  และช่วยเสนอแนะเพ่ือแก้ไขจดุอ่อนของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท  เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดี  และมีการปฏิบัติสอดคล้องตาม
กฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องของบริษัท 
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14. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี รายงานการเงินดงักล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีจะร่วมกันพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบติัอยู่เป็นประจํา ในการจดัทํารายงานการเงินคณะกรรมการบริษัทเน้นยํา้
ให้ผู้ จัดทํามีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

15. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 
คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

และผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จดัให้มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ 
ได้จดัให้มีการส่ือสารไปยงัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุผ่านช่องทางอ่ืน ๆ โดยมีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ทํา
หน้าท่ีส่ือสารโดยตรงกับผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงานส่ือสาร
องค์กรทําหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ ไปยงัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และประชาชนทัว่ไปผ่านส่ือมวลชนและส่ืออ่ืน ๆ ซึง่
ได้จัดพบกับนักวิเคราะห์ท่ีเข้ามาบริษัทในปี 2555 จํานวน 5 ครัง้และร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน 
(Opportunity Day) จํานวน 1 ครัง้ 

นอกจากนีไ้ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.seafco.co.th เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้
เสียกลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับรู้ข้อมลูอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมลูต่าง ๆ จากหน่วยงานนัก
ลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ คณุณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ ได้ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-29190098 หรือ  
e-mail: nthasnanipan@hotmail.com 

มาตรการหรือขัน้ตอนอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
มีข้อกําหนดให้บริษัท และบริษัทย่อยท่ีจะทําธุรกรรมระหว่างกนักบักรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องต้องนํา
ข้อตกลงดงักลา่วไปขออนมุติัจากคณะกรรมการ หรือขออนมุติัในหลกัการจากคณะกรรมการก่อนท่ีจะทําธุรกรรม แม้ธุรกรรม
ดงักล่าวจะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึ่งเดิมฝ่ายบริหารสามารถ
อนุมัติรายการดังกล่าวได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ ดังนัน้จึงขออนุมัติในหลกัการเก่ียวกับข้อตกลงทาง
การค้าโดยทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกบักรรมการหรือผู้บริหารหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องอาจมีรายการ
ค่าเช่าในทรัพย์สิน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบริการต่างๆ, ให้กู้ ยืมระหว่างกนั, ซือ้ขายวตัถุดิบ จึงขออนุมติัในหลกัการให้ฝ่าย
บริหารสามารถอนมุติัการทําธุรกรรมดงักล่าว โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพึงกระทํากบัคู่สญัญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 
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รายการระหว่างกัน 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งซึ่งผู้ สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 23 หน้าท่ี 20-23 ในรายงานงบการเงิน 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
1. ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมลู 

การบริหารงาน การบนัทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตาม
มาตรฐานสากล มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องชดัเจนเป็นปัจจบุนัตอ่นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

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 

การทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทไมส่นบัสนนุในการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยการอบรมพนกังานทกุระดบัชัน้ไมใ่ห้มีการทจุริตคอร์รัปชัน่ไม่ว่าใน
การติดตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน และบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกบัสถาบนัพลงัจิตตานภุาพตัง้เป็นสาขาท่ี 47 ใน
การฝึกอบรมครูสมาธิ ซึ่งได้อบรมไปแล้วจํานวน 2 รุ่น ซึ่งจะเป็นการพฒันาจิตใจ โดยจะทําให้สงัคมพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ 
การทําสิง่ท่ีไมถ่กูต้องก็จะสามารถระงบัจิตใจไมไ่ปในทางท่ีผิด จะไม่เกิดการลกัขโมยหรือการทําทจุริตต่าง ๆ ก็จะลดลง บริษัท
ฯ จะนําวิธีการปฏิบติัของภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 

11.5 บุคลากร 

 บริษัทฯ ดําเนินนโยบายรักษาบคุลากรและพฒันาความรู้ให้กบับคุลากร ทําให้มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญและสามารถ
ออกแบบผลติภณัฑ์ในรูปแบบใหม ่ ๆ และพฒันากระบวนการทํางานให้สามารถลดการสญูเสีย และขณะเดียวกนัก็เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุในการทํางาน  
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11.5.1 คา่ตอบแทนและจํานวนพนกังาน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุม่บริษัทฯมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 925 คน โดยแบง่ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงานหลกั จํานวนพนกังาน 
สายงานโครงการ 771 
สายงานการตลาดและวิศวกรส่วนกลาง  9 
สายงานสนบัสนนุซอ่มบํารุง 65 
สายงานบริหารและสํานกังาน 80 
รวม 925 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้พนกังานในรูปเงินเดือน ในปี 2555 เป็นจํานวน 179.13 ล้านบาท 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานท่ีไม่ใช่รูปเงินเดือน เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2547 บริษัทได้จดทะเบียนกองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ ภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) โดยบริษัทเร่ิมจ่ายเงินสมทบ
กองทนุสํารองเลีย้งชีพตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2547 ในปี 2556 มีการออกโครงการ ESOP-2 ให้กบัพนกังานจํานวน 10 ล้านหน่วย
โดยไมคิ่ดมลูคา่ 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีความสมัพนัธ์ขึน้ภายในบริษัท โดยมีการจดัตัง้กลุม่ SEAFCO SPIRIT ขึน้มาเพ่ือทํากิจกรรมสมัพนัธ์
ภายในหมู่พนกังาน ให้มีความรักในองค์กร รวมทัง้ให้ความรู้เก่ียวกบัการออมทรัพย์เพ่ือให้มีการใช้จ่ายแบบพอเพียง โดยยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทฯ ได้มีการให้สวัสดิการอาหารกลางวันกับพนักงานท่ีอยู่ภายในสํานักงาน รวมทัง้มีรถรับส่ง
พนกังาน ซึง่บริษัทฯ เลง็เหน็ถงึคา่ครองชีพในปัจจบุนัท่ีสงูขึน้ จงึเข้าช่วยเหลือพนกังานให้มีเงินเหลือจากการใช้จ่าย 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัพลงัจิตตานภุาพ จดัตัง้ครูสมาธิสาขาท่ี 43 ซึง่ได้สนบัสนนุให้พนกังานเข้าอบรมใน
หลกัสตูรครูสมาธิ ซึง่บริษัทฯ เหน็วา่จะได้พฒันาพนกังานให้มีจิตใจท่ีสงบและมีผลกบัการทํางานและในชีวิตสว่นตวั 
11.5.2 การเปล่ียนแปลงจํานวนพนกังานอยา่งมีนยัสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

       ไมมี่ 
11.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

       ไมมี่ 
11.5.4 นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยสามารถจําแนกได้เป็น 3 ด้าน ดงันี ้
ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถ 

 บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือทําวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาของสถาบนัการศึกษา โดยทาง
สถาบันการศึกษาจะเน้นการวิจัยและค้นคว้าด้านวิชาการ ในขณะท่ีบริษัทจะเป็นการค้นคว้าด้านการ
ปฏิบติัการจากงานรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษัทรับจ้างดําเนินการจริง 

 บริษัทจัดส่งผู้ บริหารและวิศวกรเข้าร่วมการประชุมด้านวิชาการท่ีมีจัดขึน้ทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศตลอดเวลา เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลง และการพฒันาการด้านการก่อสร้าง อนัจะทําให้บริษัท
สามารถพฒันาขัน้ตอนและรูปแบบการก่อสร้างตลอดเวลา และในปี 2555 บริษัทฯ ได้สง่ตวัแทนบริษัท คือ 
นายซอว์ ซอว์ เอ้ เข้าร่วมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการจดังานประชมุอโุมงค์โลก ท่ีได้จดัประชมุ ณ ศนูย์
ประชมุแหง่ชาติสริิกิตต์ เพ่ือเป็นการพฒันางานวิศวกรรมปฐพีของประเทศเข้าสูร่ะดบัโลก 
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 บริษัทจดัสง่วิศวกรและพนกังานเข้าร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งสม่ําเสมอ 

 บริษัทมีโครงการจดัอบรมพนกังานภายใน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงในด้านต่างๆ จากภายนอก เพ่ือให้
ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ําเสมอ เช่น การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย การซ่อมบํารุง
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นต้น 

 บริษัทมอบทนุการศึกษาให้กับพนกังานเพ่ือทําปริญญาเอกท่ีจุฬาลงกรณ์ 1 ทนุ ด้านวิศวกรรมปฐพีและ
รวมกับสถาบนั AIT มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมปฐพี ท่ีเป็นนักศึกษาชาวไทย 
จํานวน 2 ทนุ และนกัศกึษาชาวเอเซียใต้จํานวน 1 ทนุ 

 บริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษจํานวน 1 ทุน ด้านสาขาวิชา
วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือมอบ
ทนุการศกึษาในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพีให้กบัพนกังานของบริษัท 

ด้านสขุอนามยั 

 บริษัทจดัให้มีการตรวจสขุภาพของพนกังานเป็นประจําทกุปี โดยจดัร่วมกบัโรงพยาบาล รวมทัง้การตรวจ
สายตา และสารเสพติด ซึง่บริษัทได้รับหนงัสือรับรองว่าเป็น “สถานประกอบการเข้มแข็ง” ท่ีออกโดยศนูย์
ปฏิบติัการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

 บริษัทจดัให้มีเคร่ืองแบบท่ีเหมาะสมให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานเฉพาะ เช่นผู้ปฏิบติัหน้าท่ีช่างซึ่งจะต้อง
เข้าไปติดตัง้และปรับแต่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โดยจะไม่อนญุาตผู้ ท่ีไม่ได้สวมเคร่ืองแบบของช่างเข้าไป
ใช้งานเคร่ืองจกัร เพ่ือความปลอดภยัของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังาน นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีการสวมหมวก 
และรองเท้า Safety เพ่ือความปลอดภยัระหวา่งปฏิบติังาน 

ด้านความปลอดภยั 

 บริษัทส่งพนกังานเข้ารับการอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัวิชาชีพ และหลกัสตูรการรักษาความปลอดภยั
ในการปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆ อยา่งสม่ําเสมอ 

 บริษัทจดัให้มีการซ้อมการป้องกนัอคัคีภยั 

 บริษัทจดัให้มีการรายงานเร่ืองอบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้ระหว่างปฏิบติังาน พร้อมทัง้มาตรการในการแก้ไขและการ
ป้องกนัอบุติัเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ในอนาคต 


