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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างองค์กร 

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั คือ ให้กรรมกำรสองคนเป็นผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษทั หรือใหก้รรมกำรหน่ึงคนเป็นผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษทัเฉพำะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

ก. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรใดๆ กบักระทรวงพำณิชยแ์ละหน่วยงำนรำชกำรในสังกดักระทรวงพำณิชย ์
ข. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรใดๆ กบักระทรวงแรงงำนและหน่วยงำนรำชกำรในสังกดักระทรวงแรงงำน 
ค. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรใด ๆ กบักรมสรรพำกรและหน่วยงำนรำชกำรในสังกดักรมสรรพำกร 
ง. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรใด ๆ กบักระทรวงมหำดไทยและหน่วยงำนรำชกำรในสังกดักระทรวงมหำดไทย 
จ. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรใด ๆ กบักรุงเทพมหำนครและหน่วยงำนรำชกำรในสังกดักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง 

ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่, 
กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีผู้บริหาร 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบตัิการ 1 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบตัิการ 2 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานบริหาร 

ฝ่ายงานการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ 
ภายในประเทศ 

ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะก าแพงกนัดิน,ปรับปรุง
คณุภาพดนิและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 

 

ฝ่ายงานโครงสร้าง 
 

ฝ่ายงาน 
โครงการพิเศษและงานต่างประเทศ 

 
ฝ่ายงาน 

วิศวกรรมและวิจยัพฒันา 

 

ฝ่ายงาน 
ทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป 

 
ฝ่ายงาน 

บญัชีและการเงนิ 
 

 ฝ่ายงานจดัซือ้ 

ฝ่ายงาน IT 

 

ฝ่ายงานคลงัสนิค้า 

 
ฝ่ายงานซ่อมบ ารุง 

 

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษัท 
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ฉ. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรร้องทุกข ์แจง้ควำมในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญหำยต่อเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ 
ช. กำรด ำเนินกำรและกำรติดต่อใดๆ กบัหน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนเอกชนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กำรให้บริกำรน ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองกำรยื่นขออนุญำตต่ำงๆ กำรโอนสิทธิ
และรับโอนสิทธิ กำรวำงเงินหรือกำรขอรับเงินประกันคืน กำรโอนและกำรรับโอนเงินประกันคืนเก่ียวกับ
น ้ำประปำ ไฟฟ้ำ โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

 
 รำยนำมคณะกรรมกำรบริษทั 

1. รศ.ดร.สมชำย ภคภำสน์ววิฒัน ์ ประธำนกรรมกำร(กรรมกำรอิสระ) 
2. ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำร 
3. นำยทชัชะพงศ ์ ประเวศวรำรัตน ์ กรรมกำร 
4. นำยเผดจ็ รุจิขจรเดช กรรมกำร 
5. นำยกมล สิงห์โตแกว้ กรรมกำร 
6. นำงสำวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำร 
7. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมกำร 
8. นำยณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำร 
9. นำยณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ กรรมกำร 
10. นำยศิวะ แสงมณี กรรมกำรอิสระ 
11. นำยสมควร วฒักีกลุ กรรมกำรอิสระ 
12. นำยสมควร มูสิกอินทร์ กรรมกำรอิสระ 
13. นำยลอยเล่ือน บุนนำค กรรมกำรอิสระ 

 
 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. คณะกรรมกำรของบริษทัมีทั้งส้ินไม่นอ้ยกวำ่ 9 คน ตอ้งมีคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยและขอ้บงัคบับริษทัก ำหนด 
2. ประธำนกรรมกำรบริษทัจะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
3. คณะกรรมกำรประกอบดว้ยคณะกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 4 คน มีจ ำนวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมกำรบริษทั 

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) ไดก้  ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไวเ้ท่ำกบัขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมประกำศคณะกรรมกำรกบักบัตลำดทุนท่ี ทจ.4/2552 
ลงวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2552 เร่ืองคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ กล่ำวคือ “กรรมกำรอิสระ” หมำยถึง กรรมกำรโดยมี
คุณสมบติัดงัน้ี 

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 

3.2 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นวิชำชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบ
บญัชี ทนำยควำม หรือเป็นผูมี้อ  ำนำจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือเป็นบุคคลท่ี
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อำจมีควำมขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 
2 ปี 

3.3 ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งในดำ้น
กำรเงิน และกำรบริหำร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคำ้ คู่คำ้ ผูจ้ดัหำวตัถุดิบ เจำ้หน้ี/ลูกหน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ี/ลูกหน้ีเงิน
ใหกู้ย้มืของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท ำให้
ขำดควำมเป็นอิสระ 

3.4 ไม่เป็นญำติสนิทกบัผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ และไม่ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ 

4.  กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นไปตำมวำระท่ีก ำหนดไวโ้ดยเจำะจง โดยเนน้มีควำมโปร่งใส และชดัเจน ทั้งน้ีกำรเสนอช่ือ
กรรมกำรเพ่ือกำรเลือกตั้งจะตอ้งมีขอ้มูลประวติัของบุคคลนั้น และมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอชดัเจน เพ่ือประโยชน์ใน
กำรคดัสรร 

5.  เปิดเผยประวติัของกรรมกำรทุกคนโดยละเอียดต่อสำธำรณชน และทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร 
6.  ประธำนคณะกรรมกำรบริษทัไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ เพ่ือให้กำรท ำหนำ้ท่ีของ

คณะกรรมกำรชุดยอ่ยมีควำมเป็นอิสระ 
7.      คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
8.  คณะกรรมกำรชุดยอ่ยตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
9.  จ ำนวนกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมและลงมติใด ตอ้งมีจ ำนวนกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งส้ิน และลงคะแนนเสียงตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก 
คุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทั 
1. ตอ้งมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
2. มีภำวะผูน้ ำ วิสัยทศัน์กวำ้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติักำรท ำงำนท่ีดี 
3. เป็นผูท่ี้มีควำมสนใจในกิจกำรของบริษทั และสำมำรถอุทิศเวลำใหไ้ดอ้ยำ่งพอเพียง 
4. กรรมกำรบริษทัตอ้งผำ่นกำรสรรหำ และคดัเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษทั และ

ผำ่นกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจกำรหรือเขำ้ร่วมในกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของ

บริษทั ไม่วำ่จะท ำเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ่ื้น 
6. สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั  
บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำร 
1. รับผดิชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกบั ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และ

คณะอนุกรรมกำรอ่ืน ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้
2. เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขำดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ำย

เท่ำกนั 
บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
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1. ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั และมีควำมรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ 

2. ก ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั และก ำกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ของบริษทัให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือมุ่งสู่ผลสูงสุดให้แก่บริษทั และผู ้
ถือหุน้ 

3. ด ำเนินกำรให้บริษัทมีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมี
ประสิทธิผล และเช่ือถือได ้

4. มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยจัดให้มีแนวทำงและมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี
เหมำะสมเพียงพอ และมีกำรติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

5. ควบคุม ดูแลใหฝ่้ำยบริหำรมีกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งมีจริยธรรมและเท่ำเทียมกนั 
6. กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ มีควำมพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยำ่งเป็นอิสระในกำรพิจำรณำแผนก ำหนดกลยทุธ์ กำร

บริหำรงำน กำรใชท้รัพยำกร กำรแต่งตั้งกรรมกำรและรวมถึงกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินกิจกำร เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถื้อหุน้ 

7. ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งพิจำรณำทบทวนและอนุมติัวสิัยทศัน์ ภำรกิจ และกล
ยทุธ์ของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำ 

8. จัดให้มี เลขำนุกำรบริษัท เพ่ือช่วยด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำร และบริษัท ได้แก่ กำรประชุม
คณะกรรมกำรและผูถื้อหุ้น ตลอดจนกำรให้ค  ำแนะน ำแก่กรรมกำรและบริษทัในกำรปฏิบติัตนและด ำเนินกำรให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมกำรและบริษทัมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลสำรสนเทศอยำ่งถูกตอ้ง 

9. จดัใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน 
เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัภำยในบริษทั 

10. งดซ้ือขำยหลกัทรัพยก่์อนกำรประกำศแจง้ข่ำวงบกำรเงินอยำ่งนอ้ย 1 เดือน และหลงัจำกประกำศแจง้ข่ำวงบกำรเงิน
อยำ่งนอ้ย 3 วนั 

11. รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตน และสำมีภรรยำ บุตรธิดำท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของตนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบโดยมิชกัชำ้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

11.1 มีส่วนไดเ้สียไม่วำ่โดยตรง หรือโดยออ้มในสัญญำใด ๆ ท่ีบริษทัท ำข้ึนระหวำ่งรอบปีบญัชี 
11.2 ถือหุน้ หุน้กู ้หรือหุน้บุริมสิทธ์ิในบริษทั และบริษทัในเครือ 

12. คณะกรรมกำรบริษทัจดัท ำกำรประเมินผลงำนตนเองเป็นประจ ำทุก ๆ ปี เพ่ือทบทวนว่ำไดมี้กำรก ำกบัดูแลให้มีกำร
ก ำหนด และ/หรือ ด ำเนินกำรต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนฝ่ำยบริหำรน ำไปปรับปรุง/พฒันำ 
กำรบริหำรจดักำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีบริษทัฯปรับปรุงจำกตวัอยำ่งแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมกำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพำะของ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ และแจง้ผลประเมินใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบและวิเครำะห์ผลกำรประเมิน เพ่ือน ำไปสู่
กำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำร 
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จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ล าดบั รายช่ือ 
คร้ังที่ 

รวม 
1 2 3 4 

1 รศ.ดร.สมชำย          ภคภำสน์วิวฒัน์ (ประธำน)     4 
2 นำยทชัชะพงศ ์        ประเวศวรำรัตน์     4 
3 ดร.ณรงค ์               ทศันนิพนัธ์     4 
4 Mr. Zaw Zaw Aye     4 
5 นำงสำวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์     4 
6 นำยกมล                   สิงห์โตแกว้     4 
7 นำยเผดจ็                  รุจิขจรเดช     4 
8 นำยณฐัฐพนัธ์          ทศันนิพนัธ์     4 
9 นำยณฐัฐพล             ทศันนิพนัธ์     4 
10 นำยศิวะ                    แสงมณี     4 
11 นำยสมควร              วฒักีกลุ     4 
12 นำยสมควร               มูสิกอินทร์     4 
13 นำยลอยเล่ือน           บุนนำค     4 

  หมำยถึง เขำ้ประชุม 
  หมำยถึง ไม่เขำ้ประชุม  
 

บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
1. จดัท ำนโยบำย แนวทำงยทุธศำสตร์กำรท ำธุรกิจ  เป้ำหมำย แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย เสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติั 
2. ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงยทุธศำสตร์กำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติั 
3. รำยงำนผลงำนและผลประกอบกำรประจ ำเดือนและไตรมำสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและ

งบประมำณ ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบพร้อมเสนอขอ้แนะ 
4. อนุมติัค่ำใชจ่้ำยไดไ้ม่เกิน 5 ลำ้นบำทต่อคร้ัง โดยตอ้งรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบ 
5. อนุมติัโครงกำรลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ลำ้นบำท โดยโครงกำรลงทุนนั้น ตอ้งเป็นโครงกำรลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และมีอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนโครงกำร (IRR Project) ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 15 และรำยงำน
คณะกรรมกำรบริหำรทรำบ เวน้แต่ โครงกำรลงทุนท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ขำ้งตน้ ให้เสนอคณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำอนุมัติ ทั้ งน้ี ให้รวมถึงโครงกำรลงทุนเพ่ือกำรบ ำรุงรักษำ กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ หรือกำรทดแทน
เคร่ืองจกัรเดิม 

6. อนุมติัใหป้รับปรุง เปล่ียนแปลงและแกไ้ขโครงสร้ำงองคก์ร ระดบัแผนกลงไป 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

47 

 

 

7. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำย 
ทั้งน้ี กำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ไม่รวมถึง (ตอ้งไม่ขดัแยง้กบั

กฎเกณฑข์อง ก.ล.ต.) อ  ำนำจในกำรอนุมติัรำยกำรท่ีท ำใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งรำยกำรท่ีก ำหนดให้ขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เช่น รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

8. ปฏิบติัตำมระเบียบกำรจดัซ้ือของบริษทัซ่ึงอนุมติัเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2549 
9. สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  
10. ตอ้งมีหนำ้ท่ีจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของ

ตน คู่สมรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสำมีภริยำ และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 
การประเมนิตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมมีกำรประเมินตนเองของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้รรมกำรไดท้บทวนและ
พฒันำกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของตนเองให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยมีหัวขอ้ในกำรประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบท่ีส ำคัญของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย จรรยำบรรณของกรรมกำรบริษัท แนวปฏิบัติท่ีดีของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 1. จรรยำบรรณและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำร 
 2. กำรก ำหนดกลยทุธ์กำรกบัดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำน 
 3. ควำมรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 
 
 
 ขั้นตอน 
 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมกำรบริษทัทุกท่ำน ประเมินตนเองในทุกส้ินปี และเป็นผู ้
รวบรวมและรำยงำนสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำ
รับทรำบและหำรือกนั โดยในปี 2559 ผลกำรประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑร้์อยละ 90 ถือวำ่อยูใ่นเกณฑดี์ 
 กำรประเมินกรรมกำรรำยคณะ บริษทัฯ จะเร่ิมด ำเนินกำรในปี 2560 ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนก ำหนดแบบฟอร์มกำรประเมิน 

 
กำรประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
เป็นประจ ำทุกปี โดยใชเ้ป้ำหมำยและหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัควำมส ำเร็จของแผนยทุธศำสตร์ เพ่ือพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนและเงินรำงวลัจูงใจท่ีเหมำะสม 
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 ในปี 2559 ผลกำรประเมินกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ออกมำอยูใ่นเกณฑดี์
มำก 
 กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดส่้งเสริม สนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอย่ำงต่อเน่ือง อำทิเช่น ส่งเสริมให้มีกำรพบปะระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง เพ่ือ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมให้จดัท ำแผนพฒันำศกัยภำพผูบ้ริหำรระดบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ กรรมกำรรอง
ผูจ้ดักำรใหญ่ และกรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนติดตำมกำรจดัท ำ
แผนสืบทอดต ำแหน่งงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ เพ่ือมัน่ใจไดว้ำ่บริษทัฯ มีผูบ้ริหำรท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้มีแผนพฒันำศกัยภำพผูบ้ริหำร เพ่ือจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน ประกอบดว้ย 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่   

2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน พิจำรณำก ำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถ (Competency)  ประสบกำรณ์ของ
แต่ละต ำแหน่งงำน เพ่ือคดัเลือกผูบ้ริหำรท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตำมท่ีก ำหนด สำมำรถสืบทอดงำนของแต่ละต ำแหน่ง
งำนได ้

3. มอบหมำยให้กรรมกำรรองผู ้จัดกำรใหญ่กลุ่มงำนบริหำร ท ำหน้ำท่ีดูแลติดตำมกำรอบรม และพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของผูสื้บทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

4. กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนและผลกำรพฒันำตำมแผนพฒันำรำยบุคคลของผูบ้ริหำรท่ีมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 2 คร้ัง 

5. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทบทวนและสรุปผลกำรจดัท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ และกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นประจ ำ และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบปีละ 2 คร้ัง 

กำรพฒันำกรรมกำร 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และสนับสนุนให้กรรมกำรเขำ้ร่วมในกำร

ฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนส ำหรับกรรมกำรใหม้ำกท่ีสุด ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัทุกท่ำนจะตอ้งไดผ้ำ่นกำรอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริหำร โดยในปี 2559 กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไดเ้ขำ้อบรมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ต่ำง ๆ ในเร่ืองดงัน้ี 

1. หลกัสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL3/2016) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย( IOD) 

2. Leadership Development Program (LDP) รุ่น สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 
3. How Risk Plan (HRP9/2016) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย( IOD) 
4. หลกัสูตรพฒันำทกัษะกำรบริหำรส ำหรับผูน้ ำรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 2 (EYP) มูลนิธิสถำบนัวิจยันโยบำยกำรคลงัฯ 
5. Strategic CFO in Capital Market Program รุ่น 3 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
6. Certificate in Investor Relation 2016 สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 
7. หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง 'ธรรมศำสตร์เพ่ือสังคม นมธ.รุ่น 8'  สมำคมธรรมศำสตร์ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
8. คนรุ่นใหม่ไทย-จีน คร้ังท่ี 2 (Thai-Chinese Yong executive program) 
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8.2 คณะกรรมการบริหาร  

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำร 
1. ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
2. นำยทชัชะพงศ ์ ประเวศวรำรัตน ์ กรรมกำรบริหำร 
3. นำยเผดจ็ รุจิขจรเดช กรรมกำรบริหำร 
4. นำยกมล สิงห์โตแกว้ กรรมกำรบริหำร 
5. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมกำรบริหำร 
6. นำงสำวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรบริหำร 
7. นำยณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรบริหำร 
8. นำยณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรบริหำร 

  
 บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยทุธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ีก ำหนดให้สอดคลอ้ง
และสนับสนุนต่อสภำพเศรษฐกิจและกำรแข่งขนัท่ีไดก้  ำหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ  
แผนธุรกิจ งบประมำณ ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียงและอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ    และตรวจสอบติดตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษทัท่ีก ำหนดให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีก ำหนดให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ด ำเนินกำรจดัท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงิน และด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 องค์ประชุมขั้นต า่ ขณะทีค่ณะกรรมการบริษัทจะลงมต ิ
 บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยวำ่ในขณะท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่
นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

8.3  เลขานุการบริษัท 
 หนำ้ท่ีของเลขำนุกำรบริษทั 

1. ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรเก่ียวขอ้งขอ้กฎหมำย กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ดูแลใหบ้ริษทัมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
3. จัดกำรประชุมตำมท่ีกฎหมำยและข้อบังคับก ำหนด จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำรหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบริษทั หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
ประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรหรือมติผูถื้อหุน้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4. ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล 
5. ติดต่อและส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้และหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. จดัท ำขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมให้กรรมกำรเขำ้ร่วม ฝึกอบรมหลกัสูตรต่ำง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ

กรรมกำร 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

50 

 

 

7. ภำรกิจอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
ประวติัของเลขำนุกำรบริษทั  
นำยเอนก ศรีทบัทิม เป็นเลขำนุกำรบริษทั โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทัปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนพิจำรณำก ำหนด

ค่ำตอบแทนตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั ให้พิจำรณำจำกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและกำรท ำงำนของ

กรรมกำร โดยไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุน้ 
ให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ พิจำรณำถึงประเภทค่ำตอบแทน วิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและจ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร และ

น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือใหค้วำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติั 
ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนดงักล่ำวคณะกรรมกำรสรรหำฯ จะตอ้งค ำนึงให้สอดคลอ้งกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ควำม

ตั้งใจของกรรมกำร โดยอตัรำท่ีจ่ำยค่ำตอบแทนเทียบกบับริษทัท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่ำตอบแทนดงักล่ำวตอ้งอยูใ่น
ระดบัท่ีเหมำะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณภำพไว ้

 ให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ เป็นผูพิ้จำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรในฐำนะผูบ้ริหำรดว้ย โดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักรรมกำร 

2. ประเภทค่ำตอบแทน ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่ำเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นกำรท ำงำนของกรรมกำรและเพ่ือจูงใจให้กรรมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยกำรเขำ้ประชุมอยำ่ง

สม ่ำเสมอ 
2.2 ค่ำตอบแทนประจ ำเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผดิขอบของกรรมกำร 
2.3 ค่ำตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในแต่ละปี  

3.   วธีิกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
3.1 ค่ำเบ้ียประชุม ให้จ่ำยกบักรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะดำ้นทุกท่ำนท่ีเขำ้ประชุม(ทั้งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรเฉพำะดำ้น) 
3.2 ค่ำตอบแทนประจ ำเดือน ใหจ่้ำยเป็นประจ ำเดือนส ำหรับกรรมกำรอิสระ ยกเวน้กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
3.3 ค่ำตอบแทนโบนสั ใหจ่้ำยเป็นรำยปี ข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยกรณีจ่ำยใหก้บักรรมกำรอิสระ

เท่ำนั้น ยกเวน้กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
4. วธีิกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) พิจำรณำโดยคณะกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน โดยกำรเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำน 
ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ต่อ ต่อ ค่ำตอบแทน ต่อ ต่อ ค่ำตอบแทน ต่อ ต่อ ค่ำตอบแทน
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คร้ัง เดือน (บำท) คร้ัง เดือน (บำท) คร้ัง เดือน (บำท) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
เงินเดือน 

   
36,857,410 

   
36,715,880 

   
33,327,249.97 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัและ 
ค่ำเบ้ียประชุม (คนละ) 
- รศ.ดร.สมชำย ภคภำสน์วิวฒัน์ 
- นำยสมควร  วฒักีกุล 
- นำยสมควร  มูสิกอินทร์ 
- นำยศิวะ แสงมณี 
- นำยลอยเล่ือน  บุนนำค 
- ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นำยทชัชะพงศ ์ ประเวศวรำรัตน์ 
- Mr. Zaw Zaw Aye 
- นำงสำวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
- นำยเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นำยกมล  สิงห์โตแกว้ 
- นำยณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นำยณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 
                          รวม 

 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

- 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

- 
- 

 
 

65,000 
50,000 
50,000 
50,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

800,000 
620,000 
620,000 
620,000 

- 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 

- 
- 

2,780,000 

 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 

65,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

800,000 
620,000 
620,000 
610,000 
155,000 

20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
15,000 
20,000 
15,000 
15,000 

2,950,000 

 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 

65,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

800,000 
620,000 
620,000 
620,000 
620,000 

20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 

3,440,000 
(ในปี 2557-2559 นายเอนก ศรีทับทิม ได้ค่าตอบแทนในต าแหน่งเลขานุการบริษัทปีละ จ านวน 20,000 บาท) 

หมำยเหตุ   1. ต่อคร้ัง เป็นกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บำท ซ่ึงจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรท่ีเขำ้ประชุมเท่ำนั้น  
 2. ต่อเดือน เป็นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือน ซ่ึงจ่ำยใหส้ ำหรับกรรมกำรอิสระเท่ำนั้น  

8.5 บุคลากร 
 บริษทัฯ ด ำเนินนโยบำยรักษำบุคลำกรและพฒันำควำมรู้ใหก้บับุคลำกร ท ำใหมี้ทีมงำนท่ีเช่ียวชำญและสำมำรถออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ ๆ และพฒันำกระบวนกำรท ำงำนใหส้ำมำรถลดกำรสูญเสีย และขณะเดียวกนักเ็กิดประสิทธิภำพสูงสุดใน
กำรท ำงำน  
 8.5.1  จ ำนวนพนกังำน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัฯมีพนกังำนรวมทั้งส้ิน 1,015 คน โดยแบ่งตำมสำยงำนหลกัไดด้งัน้ี 
สำยงำนหลกั จ ำนวนพนกังำน 

สำยงำนโครงกำร 850 
สำยงำนกำรตลำดและวศิวกรส่วนกลำง 10 
สำยงำนสนบัสนุนซ่อมบ ำรุง 80 
สำยงำนบริหำรและส ำนกังำน 75 
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สำยงำนหลกั จ ำนวนพนกังำน 
รวม 1,015 

 
8.5.2 กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนพนกังำนอยำ่งมีนยัส ำคญัในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
      ไม่มี 
8.5.3  ขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีส ำคญัในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
        ไม่มี 
8.5.3  นโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน 

บริษทัมีนโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน โดยสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 3 ดำ้น ดงัน้ี 
ดำ้นกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ 

 บริษัทมีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือท ำวิจัยร่วมกับอำจำรย์และนักศึกษำของสถำบันกำรศึกษำ โดยทำง
สถำบนักำรศึกษำจะเนน้กำรวิจยัและคน้ควำ้ดำ้นวิชำกำร ในขณะท่ีบริษทัจะเป็นกำรคน้ควำ้ดำ้นกำรปฏิบติักำร
จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงท่ีบริษทัรับจำ้งด ำเนินกำรจริง 

 บริษทัจดัส่งผูบ้ริหำรและวิศวกรเขำ้ร่วมกำรประชุมดำ้นวิชำกำรท่ีมีจดัข้ึนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ตลอดเวลำ เพ่ือศึกษำกำรเปล่ียนแปลง และกำรพฒันำกำรดำ้นกำรก่อสร้ำง อนัจะท ำให้บริษทัสำมำรถพฒันำ
ขั้นตอนและรูปแบบกำรก่อสร้ำงตลอดเวลำ และในปี 2555 บริษทัฯ ไดส่้งตวัแทนบริษทั คือ Mr. Zaw Zaw Aye 
เขำ้ร่วมเป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรจดังำนประชุมอุโมงคโ์ลก ท่ีไดจ้ดัประชุม ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชำติสิริกิตต ์
เพ่ือเป็นกำรพฒันำงำนวศิวกรรมปฐพีของประเทศเขำ้สู่ระดบัโลก 

 บริษทัจดัส่งวศิวกรและพนกังำนเขำ้ร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ีท่ีปฏิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 บริษทัมีโครงกำรจดัอบรมพนกังำนภำยใน โดยเชิญวิทยำกรท่ีมีช่ือเสียงในดำ้นต่ำงๆ จำกภำยนอก เพ่ือให้ควำมรู้

แก่พนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น กำรอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบัควำมปลอดภยั กำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เป็นตน้ 

 บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ  HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพื่ อ ม อ บ
ทุนกำรศึกษำในระดบัปริญญำโท สำขำวศิวกรรมปฐพีใหก้บัพนกังำนของบริษทั 

 บริษทัมีนโยบำยใหทุ้นกำรศึกษำกบัพนกังำนท่ีจบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี เขำ้ศึกษำต่อในระดบัปริญญำโทใน
ทุกสำขำวิชำชีพ เช่น วิศวกรรม บญัชี บริหำรงำนบุคคล เป็นตน้ โดยผูท่ี้จะไดรั้บทุนกำรศึกษำจะตอ้งผ่ำนกำร
อบรมในหลกัสูตรครูสมำธิแลว้ 

 บริษทัมีนโยบำยกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนเพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยและแนวทำงปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต คอร์รัปชัน่ของบริษทั ตั้งแต่กำรท ำกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ 

 บริษทัมีนโยบำยให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยก ำหนดนโยบำยและให้พนักงำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำง หนำ้งำนและศูนยซ่์อมบ ำรุง ใหท้รำบแนวทำงเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีจะกระทบ 

ดำ้นสุขอนำมยั 
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 บริษทัจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพของพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยจดัร่วมกบัโรงพยำบำล รวมทั้งกำรตรวจสำยตำ 
และสำรเสพติด ซ่ึงบริษทัไดรั้บหนังสือรับรองว่ำเป็น “สถำนประกอบกำรเขม้แข็ง” ท่ีออกโดยศูนยป์ฏิบติักำร
ต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด 

 บริษทัจดัให้มีเคร่ืองแบบท่ีเหมำะสมให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีปฏิบติังำนเฉพำะ เช่นผูป้ฏิบติัหน้ำท่ีช่ำงซ่ึงจะตอ้งเขำ้ไป
ติดตั้ งและปรับแต่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ โดยจะไม่อนุญำตผูท่ี้ไม่ไดส้วมเคร่ืองแบบของช่ำงเขำ้ไปใช้งำน
เคร่ืองจกัร เพ่ือควำมปลอดภยัของเจำ้หนำ้ท่ีท่ีปฏิบติังำน นอกจำกน้ีบริษทัยงัจดัให้มีกำรสวมหมวก และรองเทำ้ 
Safety เพ่ือควำมปลอดภยัระหวำ่งปฏิบติังำน 

ดำ้นควำมปลอดภยั 
 บริษทัส่งพนกังำนเขำ้รับกำรอบรมหลกัสูตรควำมปลอดภยัวิชำชีพ และหลกัสูตรกำรรักษำควำมปลอดภยัในกำร

ปฏิบติัหนำ้ท่ีต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 บริษทัจดัใหมี้กำรซอ้มกำรป้องกนัอคัคีภยั 
 บริษทัจดัให้มีกำรรำยงำนเร่ืองอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงปฏิบัติงำน พร้อมทั้ งมำตรกำรในกำรแกไ้ขและกำร

ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต 
 ในปี 2559 บริษทัไดจ้ดักำรอบรมใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั(จป.) และพนกังำนของบริษทั ดงัน้ี 

- อบรมคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
- กำรดบัเพลิงและกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ 
- กำรอบรมเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบัหวัหนำ้งำน 

8.5.4 นโยบำยดำ้นควำมเป็นอยู ่และควำมสุขของพนกังำน 
 บริษทัมีบำ้นพกัใหพ้นกังำนท่ีมีรำยไดน้อ้ยสำมำรถพกัอำศยัได ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนกังำนรำยวนัของบริษทั 
 บริษทัจดัโครงกำรอำหำรกลำงวนัแก่พนกังำน โดยมีลกัษณะเป็นคูปองอำหำร ซ่ึงสำมำรถน ำไปซ้ืออำหำรไดใ้น

รำคำท่ีถูกลง และบริษทัจ่ำยเงินสนบัสนุนค่ำอำหำรเป็นมูลค่ำคร่ึงหน่ึง 
 โครงกำรลดค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงของพนกังำน โดยบริษทัมีรถรับ-ส่งพนกังำนตำมจุดต่ำงๆ เพ่ือไปท ำงำนตำม

หน่วยงำนของบริษทั 
8.5.5 นโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนพนกังำน 

 บริษทัก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนพนกังำนตำมแต่ละหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกบับริษทัท่ีด ำเนิน
ธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษำพนกังำนท่ีมีคุณภำพไว ้ใน
กำรพิจำรณำอตัรำกำรข้ึนเงินเดือนจะพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัดว้ย และแจง้ให้พนกังำนทรำบทุกคร้ังท่ีมีกำรพิจำรณำ
ในเร่ืองน้ี  
 ในปี 2559 บริษทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนดงัน้ี 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. เงินเดือนและค่ำแรง  ลำ้นบำท 258.67 256.22 274.62 
2. โบนสั  ลำ้นบำท 10.83 12.00 12.45 
       รวม  269.50 268.22 287.07 
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บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนใหพ้นกังำนท่ีไม่ใช่รูปเงินเดือน เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกองทุนส ำรองเล้ียง

ชีพ ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) โดยบริษทัเร่ิมจ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพตั้งแต่เดือนมีนำคม 2547  
 
กำรปฏิบติัต่อพนกังำน ค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 
 บริษทัถือวำ่ทรัพยำกรบุคคล เป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำท่ีสุดของบริษทั จึงไดดู้แลพนกังำนให้ไดรั้บผลตอบแทนสวสัดิกำร
และสภำพกำรท ำงำนในระดบัท่ีสูงกวำ่กฎหมำย บริษทัฯ มีควำมเป็นธรรมต่อพนกังำนทุกคน ซ่ึงมีกำรท 
บทวน กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรจัดสวสัดิกำรพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ในปี 2559 เพ่ือให้ควำมเป็นธรรมจึงมีกำรท ำกำร
ประเมินผลงำนตนเอง เป็นส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำปรับกำรข้ึนเงินเดือนดว้ย รวมทั้งไดมี้กำรก ำหนดควำมเท่ำเทียมกนัของรำยได้
ของพนกังำนท่ีปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีเดียวกนัไดเ้ท่ำเทียมกนั โดยระดบักำรจ่ำยเพ่ิมในระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนัในอุตสำหกรรมได ้ทั้งน้ี
ในปี 2560 บริษทัจดัใหพ้นกังำนประเมินผลงำนของตนเอง เพ่ือใหพ้นกังำนทรำบถึงกำรท ำงำนผลกำรท ำงำน เม่ือน ำมำเทียบกบักำร
ประเมินผลงำนของหวัหนำ้งำน 
 พนักงำนของบริษทัฯ ยงัไดรั้บสวสัดิกำรอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกฎหมำย เพ่ือช่วยลดภำระค่ำครองชีพให้พบกังำนลดควำม
กงัวลเร่ืองค่ำครองชีพ ให้พนกังำนอยูดี่กินดี มีพลำนมยัท่ีแขง็แรง ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ อนัจะส่งผลดีต่อกำรปฏิบติังำนและด ำรงชีพ
ของพนกังำน สรุปไดด้งัน้ี 

1.  สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือ อำทิ เช่น มีกำรช่วยจดัอำหำรขำยให้กบัพนักงำนในรำคำถูก มีรถรับส่งพนักงำน มีกำร มอบ
ทุนกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรของพนกังำน 

2.  สวสัดิกำรกองทุน ไดแ้ก่ จดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสังคม และใหทุ้นกำรศึกษำกบับุตรพนกังำน 
3.  สวดิักำรกำรอบรม เพ่ือพฒันำจิตใจพนักงำน โดยกำรจดัให้พนักงำนอบรมท ำสมำธิร่วมกบัสถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ 

โดยอบรมในเวลำงำน โดยมีเป้ำหมำยใหทุ้กคนไดเ้รียนภำยในเวลำ 2 ปี 
4.  ในปี 2560 จะจดัสถำนท่ีออกก ำลงักำย มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ฟิตเนสใหพ้นกังำนไดอ้อกก ำลงักำยหลงัเลิกงำน 

 ถำ้บริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยเก่ียวกบักำรจำ้งงำนรวมทั้งระเบียบปฏิบติัต่ำงๆ มีกำรแจง้ล่วงหนำ้ให้พนกังำนทรำบ 
รวมถึงเปล่ียนสัญญำจำ้งพนกังำน เช่น ปลดออกจำกหนำ้ท่ีงำน มีกำรจ่ำยเงินชดเชยใหพ้นกังำนตำมกฎหมำย 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำหนังสือขอควำมร่วมมือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนและกำรต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์โดย
จดัส่งใหก้บัคู่คำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพ่ือเป็นกำรยนืยนัและรับรองวำ่จะปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนและต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์
และในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก (Children’s Rights and 
Business Principles - CRBP) ในระยะท่ี 2 ซ่ึงจดัโดยสถำบนัไทยพฒัน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ 
 ในปี 2559 บริษทัฯ ไดส่้งบุคลำกรเขำ้อบรมหลกัสูตรต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. ควำมรับผดิชอบต่อสังคมเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
2. หลกัสูตรพ้ืนฐำนเลขำนุกำรบริษทั 
3. CFO Current Issue 
4. Financial Statements Review for Internal Audits 
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5. หลกัสูตรปูพ้ืนฐำนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหนำ้รำยงำนผูส้อบบญัชีแบบใหม่  
6. สัมมนำแนะน ำกำรปฏิบติัหนำ้ทีทำงภำษีท่ีถูกตอ้ง 
7. KASpersky Endopoint Security For Business 
8. กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือสำรมำประยกุตใ์ชใ้นองคก์รธุรกิจและกำรศึกษำ 
9. โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบัสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำน 
10. กำรประชำสัมพนัธ์แนวทำงใชสิ้ทธิประกนัสังคม 
11. สภำพกำรจำ้ง/ วิเครำะห์เจำะลึกเร่ืองส ำคญั 
12. โครงกำรป้ันจัน่ปลอดภยั ร่วมใจรักษชี์วิตแรงงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ
ตำมหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร และเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทุกฝ่ำยจึงไดก้  ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ดงัน้ี  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในกำรดูแลกิจกำร และใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรใหม้ำก

ข้ึน จึงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิต่ำง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิในกำรไดรั้บสำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลำ ในรูปแบบท่ีเหมำะสมต่อกำร
ตดัสินใจ, สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยท่ีส ำคญั
ของบริษทัฯ สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร สิทธิในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในส่วน
แบ่งผลก ำไร ผูถื้อหุน้มีสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของโดยควบคุมบริษทัผำ่นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรใหท้ ำหนำ้ท่ีแทนตน ผูถื้อหุน้มีสิทธิ




