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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างองค์กร 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่, 
กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบติัการ 1 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบติัการ 2 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานบริหาร 

ฝ่ายงานการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ 
ภายในประเทศ 

ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกนัดิน,ปรับปรุง
คณุภาพดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 

ฝ่ายงานโครงสร้าง 
 

ฝ่ายงาน 
โครงการพิเศษและงานต่างประเทศ 

ฝ่ายงาน 
วิศวกรรมและวิจยัพฒันา 

ฝ่ายงาน 
ทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายงาน 
บญัชีและการเงิน 

ฝ่ายงานจดัซือ้ 

ฝ่ายงาน IT 

 

ฝ่ายงานคลงัสินค้า 

 
ฝ่ายงานซอ่มบํารุง 

 

คณะกรรมการ CSR 

คณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษัท 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ นางสาวณัฐฐวรรณ 
ทศันนิพนัธ์  นายเผด็จ รุจิขจรเดช นายกมล สิงห์โตแกว้ และนายซอร์ ซอร์ เอ ้สองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
สาํคญัของบริษทั 
 รายนามคณะกรรมการบริษทั 

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน ์ ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) 
2. นายณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการ 
3. นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน ์ กรรมการ 
4. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ 
5. นายกมล สิงห์โตแกว้ กรรมการ 
6. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการ 
7. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมการ 
8. นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 
9. นายสมควร วฒักีกลุ กรรมการอิสระ 
10. นายสมควร มูสิกอินทร์ กรรมการอิสระ 

  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการของบริษทัมีทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 9 คน ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทักาํหนด 
2. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีจาํนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกบักบัตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 
ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการโดยมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ผูใ้หบ้ริการดา้น

วชิาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ย หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในด้าน
การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินให้
กูย้ืมของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาด
ความเป็นอิสระ 
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2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 

3. การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระท่ีกาํหนดไวโ้ดยเจาะจง โดยเนน้มีความโปร่งใส และชดัเจน ทั้งน้ีการเสนอช่ือ
กรรมการเพื่อการเลือกตั้งจะตอ้งมีขอ้มูลประวติัของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอชดัเจน เพ่ือประโยชน์ใน
การคดัสรร 

4. เปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพ่ือให้การทาํหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระ 
6. คณะกรรมการชุดยอ่ยตอ้งจดัใหมี้การประชุมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
1. ตอ้งมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
2. มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทาํงานท่ีดี 
3. เป็นผูท่ี้มีความสนใจในกิจการของบริษทั และสามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งพอเพียง 
4. กรรมการบริษทัตอ้งผา่นการสรรหา และคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั และ

ผา่นการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษทั ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 
2. กาํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบาย

ของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือมุ่งสู่ผลสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถื้อ
หุน้ 

3. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิผล และเช่ือถือได ้

4. มีส่วนร่วมในการดาํเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและเท่าเทียมกนั 
6. กรรมการท่ีเป็นอิสระ มีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกาํหนดกลยทุธ์ การ

บริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและรวมถึงการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถื้อหุน้ 

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

คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบติัตนและดาํเนินการให้
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ถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษทัมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง 

9. จดัใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในบริษทั 

10. งดซ้ือขายหลกัทรัพยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 เดือน และหลงัจากประกาศแจง้ข่าวงบการเงิน
อยา่งนอ้ย 3 วนั 

11. รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน และสามีภรรยา บุตรธิดาท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
11.1   มีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษทัทาํข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี 
11.2   ถือหุน้ หุน้กู ้หรือหุน้บุริมสิทธ์ิในบริษทั และบริษทัในเครือ 

12. คณะกรรมการบริษทัจดัทาํการประเมินผลงานตนเองเป็นประจาํทุก ๆ ปี 
จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 รวม 
1 รศ.ดร.สมชาย          ภคภาสนว์วิฒัน ์(ประธาน)     4 
2 นายทชัชะพงศ ์       ประเวศวรารัตน ์     4 
3 นายณรงค ์                ทศันนิพนัธ์     4 
4 นายศิวะ                    แสงมณี     3 
5 นายสมควร              วฒักีกลุ     4 
6 นายสมควร              มูสิกอินทร์     4 
7 นายเผดจ็                  รุจิขจรเดช     4 
8 นายกมล                   สิงห์โตแกว้     4 
9 นางสาวณฐัฐวรรณ   ทศันนิพนัธ์     4 

10 Mr. Zaw Zaw Aye     4 
  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  

 หมายถึง  ไม่เขา้ร่วมประชุม เน่ืองจากยงัไม่ไดเ้ป็นกรรมการ 
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8.2 คณะกรรมการบริหาร  
รายนามคณะกรรมการบริหาร 

1. นายณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน ์ กรรมการบริหาร 
3. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการบริหาร 
4. นายกมล สิงห์โตแกว้ กรรมการบริหาร 
5. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมการบริหาร 
6. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการบริหาร 

 
 ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีกาํหนดใหส้อดคลอ้ง
และสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีไดก้าํหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ  
แผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ    และตรวจสอบติดตาม
นโยบาย และแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   ผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ี
กาํหนดใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน และดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
 8.3 เลขานุการบริษัท 
 หนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 

1. ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวขอ้งขอ้กฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. จดัการประชุมตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด จัดทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล 
5. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. จดัทาํขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมให้กรรมการเขา้ร่วม ฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือใชป้ระโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการ 
7. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวน ค่าตอบแทน  
(บาท) 

จาํนวน ค่าตอบแทน  
(บาท) 

จาํนวน ค่าตอบแทน  
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
เงินเดือน 

 
10 

 24,216,000 

 
11 

 27,110,497 

 
10 

 29,635,004 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ 
ค่าเบ้ียประชุม 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร์ 
- นายศิวะ แสงมณี 
- นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน ์
- นายณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นายเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงห์โตแกว้ 
- นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
- Mr. Zaw Zaw Aye 
                          รวม 
 

 
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 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

755,000 
580,000 
580,000 
460,000 
100,000 

85,000 
65,000 
65,000 
65,000 
65,000 

2,815,000 
 

 (ในปี 2554 - 2555 นายเอนก ศรีทบัทิม ไดค่้าตอบแทนในตาํแหน่งเลขานุการบริษทัปีละ จาํนวน 220,000 บาท 
 
8.5 บุคลากร 

 บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากรและพฒันาความรู้ใหก้บับุคลากร ทาํใหมี้ทีมงานท่ีเช่ียวชาญและสามารถออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานใหส้ามารถลดการสูญเสีย และขณะเดียวกนักเ็กิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทาํงาน  
  8.5.1  ค่าตอบแทนและจาํนวนพนกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัฯมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 965 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 
สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน 

สายงานโครงการ 810 
สายงานการตลาดและวศิวกรส่วนกลาง  10 
สายงานสนบัสนุนซ่อมบาํรุง  70 
สายงานบริหารและสาํนกังาน  75 
รวม 965 

บริษทัจ่ายคา่ตอบแทนใหพ้นกังานในรูปเงินเดือน ในปี 2556 เป็นจาํนวน 221.80 ลา้นบาท 
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานท่ีไม่ใช่รูปเงินเดือน เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ ภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัเร่ิมจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547  
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บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีความสัมพนัธ์ข้ึนภายในบริษทั โดยมีการจดัตั้งกลุ่ม SEAFCO SPIRIT ข้ึนมาเพ่ือทาํกิจกรรมสัมพนัธ์
ภายในหมู่พนกังาน ให้มีความรักในองคก์ร รวมทั้งให้ความรู้เก่ียวกบัการออมทรัพยเ์พ่ือให้มีการใชจ่้ายแบบพอเพียง โดยยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง บริษทัฯ ไดมี้การให้สวสัดิการอาหารกลางวนักบัพนกังานท่ีอยู่ภายในสาํนกังาน รวมทั้งมีรถรับส่งพนกังาน ซ่ึง
บริษทัฯ เลง็เห็นถึงค่าครองชีพในปัจจุบนัท่ีสูงข้ึน จึงเขา้ช่วยเหลือพนกังานใหมี้เงินเหลือจากการใชจ่้าย 

จากการท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมกบัสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ จดัตั้งครูสมาธิสาขาท่ี 43 ซ่ึงไดส้นบัสนุนให้พนกังานเขา้อบรมใน
หลกัสูตรครูสมาธิ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่จะไดพ้ฒันาพนกังานใหมี้จิตใจท่ีสงบและมีผลกบัการทาํงานและในชีวติส่วนตวั 

8.5.2 การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
      ไม่มี 
8.5.3  ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
        ไม่มี 
8.5.3  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถ 

 บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือทําวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยทาง
สถาบนัการศึกษาจะเนน้การวิจยัและคน้ควา้ดา้นวิชาการ ในขณะท่ีบริษทัจะเป็นการคน้ควา้ดา้นการปฏิบติัการ
จากงานรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัรับจา้งดาํเนินการจริง 

 บริษทัจดัส่งผูบ้ริหารและวิศวกรเขา้ร่วมการประชุมดา้นวิชาการท่ีมีจดัข้ึนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดเวลา เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลง และการพฒันาการดา้นการก่อสร้าง อนัจะทาํให้บริษทัสามารถพฒันา
ขั้นตอนและรูปแบบการก่อสร้างตลอดเวลา และในปี 2555 บริษทัฯ ไดส่้งตวัแทนบริษทั คือ นายซอว ์ซอว ์เอ ้เขา้
ร่วมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการจดังานประชุมอุโมงคโ์ลก ท่ีไดจ้ดัประชุม ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิตต ์เพ่ือ
เป็นการพฒันางานวศิวกรรมปฐพีของประเทศเขา้สู่ระดบัโลก 

 บริษทัจดัส่งวิศวกรและพนกังานเขา้ร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษทัมีโครงการจดัอบรมพนกังานภายใน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงในดา้นต่างๆ จากภายนอก เพ่ือให้ความรู้

แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั การซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เป็นตน้ 

 บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือมอบ
ทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวศิวกรรมปฐพีใหก้บัพนกังานของบริษทั 

 บริษทัมีนโยบายใหทุ้นการศึกษากบัพนกังานท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทใน
ทุกสาขาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรม บญัชี บริหารงานบุคคล เป็นตน้ โดยผูท่ี้จะไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งผ่านการ
อบรมในหลกัสูตรครูสมาธิแลว้ 
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ดา้นสุขอนามยั 
 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของพนกังานเป็นประจาํทุกปี โดยจดัร่วมกบัโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจสายตา 

และสารเสพติด ซ่ึงบริษทัไดรั้บหนงัสือรับรองว่าเป็น “สถานประกอบการเขม้แข็ง” ท่ีออกโดยศูนยป์ฏิบติัการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

 บริษทัจดัให้มีเคร่ืองแบบท่ีเหมาะสมให้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเฉพาะ เช่นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีช่างซ่ึงจะตอ้งเขา้ไป
ติดตั้งและปรับแต่งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยจะไม่อนุญาตผูท่ี้ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบของช่างเขา้ไปใช้งาน
เคร่ืองจกัร เพ่ือความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัให้มีการสวมหมวก และรองเทา้ 
Safety เพ่ือความปลอดภยัระหวา่งปฏิบติังาน 

ดา้นความปลอดภยั 
 บริษทัส่งพนกังานเขา้รับการอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัวิชาชีพ และหลกัสูตรการรักษาความปลอดภยัในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษทัจดัใหมี้การซอ้มการป้องกนัอคัคีภยั 
 บริษทัจดัให้มีการรายงานเร่ืองอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนระหว่างปฏิบติังาน พร้อมทั้งมาตรการในการแก้ไขและการ

ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
8.5.4 นโยบายดา้นความเป็นอยู ่และความสุขของพนกังาน 

 บริษทัมีบา้นพกัใหพ้นกังานท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถพกัอาศยัได ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานรายวนัของบริษทั 
 บริษทัจดัโครงการอาหารกลางวนัแก่พนกังาน โดยมีลกัษณะเป็นคูปองอาหาร ซ่ึงสามารถนาํไปซ้ืออาหารไดใ้น

ราคาท่ีถูกลง และบริษทัจ่ายเงินสนบัสนุนค่าอาหารเป็นมูลค่าคร่ึงหน่ึง 
 โครงการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางของพนกังาน โดยบริษทัมีรถรับ-ส่งพนกังานตามจุดต่างๆ เพ่ือไปทาํงานตาม

หน่วยงานของบริษทั 
 มีการส่งเสริมความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซ่ึงในปี 2556 ไดพ้าพนกังานเขา้

ร่วมงานเกษตรตามรอยพ่อ  ซ่ึงจัดโดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจ  สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


