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8. โครงสร้างการจัดการ  
โครงสร้างองค์กร 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่, 
กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีผู้บริหาร 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบติัการ 1 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบติัการ 2 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานบริหาร 

ฝ่ายงานการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ 
ภายในประเทศ 

ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกนัดิน,ปรับปรุง
คณุภาพดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 

ฝ่ายงานโครงสร้าง 
 

ฝ่ายงาน 
โครงการพิเศษและงานต่างประเทศ 

ฝ่ายงาน 
วิศวกรรมและวิจยัพฒันา 

ฝ่ายงาน 
ทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายงาน 
บญัชีและการเงิน 

ฝ่ายงานจดัซือ้ 

ฝ่ายงาน IT 

 

ฝ่ายงานคลงัสินค้า 

 
ฝ่ายงานซอ่มบํารุง 

 

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษัท 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ ใหก้รรมการสองคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั หรือใหก้รรมการหน่ึงคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทัเฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

ก. การยืน่เอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานราชการในสงักดักระทรวงพาณิชย ์
ข. การยืน่เอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสงักดักระทรวงแรงงาน 
ค. การยืน่เอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสงักดักรมสรรพากร 
ง. การยืน่เอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
จ. การยืน่เอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสงักดักรุงเทพมหานคร 
ฉ. การยืน่เอกสารและดาํเนินการร้องทุกข ์แจง้ความในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญหายต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
ช. การดาํเนินการและการติดต่อใดๆ กบัหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใหบ้ริการนํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการยืน่ขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิ
และรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงินประกันคืนเก่ียวกับ
นํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

 
 รายนามคณะกรรมการบริษทั  

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน ์ ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) 
2. ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการ 
3. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ 
4. นายกมล สิงห์โตแกว้ กรรมการ 
5. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการ 
6. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมการ 
7. นายณฐัฐพนัธ ์ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการ 
8. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ ์ กรรมการ 
9. นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 
10. นายสมควร วฒักีกลุ กรรมการอิสระ 
11. นายสมควร มูสิกอินทร์ กรรมการอิสระ 
12. นายลอยเล่ือน บุนนาค กรรมการอิสระ 

 
 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการของบริษทัมีทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 9 คน ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทักาํหนด 
2. ประธานกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
3. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 5 คน มีจาํนวนร้อยละ 41 ของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกบักบัตลาดทุนท่ี ทจ.
4/2552 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการ
โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ผูใ้หบ้ริการดา้นวิชาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบ
บญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัย่อย หรือเป็นบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปี 

3.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น
การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงิน
ใหกู้ย้มืของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้
ขาดความเป็นอิสระ 

3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน ์

4.  การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระท่ีกาํหนดไวโ้ดยเจาะจง โดยเนน้มีความโปร่งใส และชดัเจน ทั้งน้ีการเสนอช่ือ
กรรมการเพ่ือการเลือกตั้งจะตอ้งมีขอ้มูลประวติัของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอชดัเจน เพ่ือประโยชน์ใน
การคดัสรร 

5.  เปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
6.  ประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพ่ือให้การทาํหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระ 
7.      คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประชุมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 5 คร้ัง 
8.  คณะกรรมการชุดยอ่ยตอ้งจดัใหมี้การประชุมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
9. คณะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจดัประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
10.  จาํนวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและลงมติใด ตอ้งมีจาํนวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งส้ิน และลงคะแนนเสียงตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
1. ตอ้งมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
2. มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทาํงานท่ีดี 
3. เป็นผูท่ี้มีความสนใจในกิจการของบริษทั และสามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งพอเพียง 
4. กรรมการบริษทัตอ้งผา่นการสรรหา และคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั และ

ผา่นการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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5. ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทั ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น 

6. สามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั  
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. รับผดิชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการในการกาํกบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ

คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย

เท่ากนั 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 
2. กาํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบาย

ของบริษทัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือมุ่งสู่ผลสูงสุดให้แก่บริษทั และผู ้
ถือหุน้ 

3. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิผล และเช่ือถือได ้

4. มีส่วนร่วมในการดาํเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและเท่าเทียมกนั 
6. กรรมการท่ีเป็นอิสระ มีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกาํหนดกลยทุธ์ การ

บริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและรวมถึงการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถื้อหุน้ 

7. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมติัวสิัยทศัน์ ภารกิจ และกล
ยทุธ์ของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

8. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือช่วยดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบติัตนและดาํเนินการให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษทัมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง 

9. จดัใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในบริษทั 

10. งดซ้ือขายหลกัทรัพยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 เดือน และหลงัจากประกาศแจง้ข่าวงบการเงิน
อยา่งนอ้ย 3 วนั 
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11. รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน และสามีภรรยา บุตรธิดาท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

11.1 มีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษทัทาํข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี 
11.2 ถือหุน้ หุน้กู ้หรือหุน้บุริมสิทธ์ิในบริษทั และบริษทัในเครือ 

12. คณะกรรมการบริษทัจดัทาํการประเมินผลงานตนเองเป็นประจาํทุก ๆ ปี เพ่ือทบทวนวา่ไดมี้การกาํกบัดูแลใหมี้การ
กาํหนด และ/หรือ ดาํเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนฝ่ายบริหารนาํไปปรับปรุง/พฒันา 
การบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีบริษทัฯปรับปรุงจากตวัอยา่งแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และแจง้ผลประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือนาํไปสู่
การดาํเนินการของฝ่ายบริหาร 
 

 องค์ประชุมขั้นตํ่า ขณะทีค่ณะกรรมการบริษทัจะลงมติ 
 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายวา่ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ลาํดบั รายช่ือ 
คร้ังที ่

รวม 
1 2 3 4 5 

1 รศ.ดร.สมชาย    ภคภาสนว์วิฒัน ์(ประธาน)      5 
2 ดร.ณรงค ์          ทศันนิพนัธ์      5 
3 Mr. Zaw Zaw Aye      5 
4 นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์      5 
5 นายกมล             สิงห์โตแกว้      5 
6 นายเผดจ็             รุจิขจรเดช      5 
7 นายณฐัฐพนัธ์     ทศันนิพนัธ์      4 
8 นายณฐัฐพล        ทศันนิพนัธ์      5 
9 นายศิวะ                แสงมณี      5 
10 นายสมควร          วฒักีกลุ      5 
11 นายสมควร           มูสิกอินทร์      5 
12 นายลอยเลื่อน       บุนนาค      4 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
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จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม คณะกรรมการกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  

ลาํดบั รายช่ือ 
คร้ังที ่

รวม 
1 2 3 4 

1 นายศิวะ                    แสงมณี     4 
2 นายสมควร              วฒักีกลุ     4 
3 นายสมควร               มูสิกอินทร์     4 
4 นายลอยเล่ือน           บุนนาค     3 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
 

บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
1. จดัทาํนโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทาํธุรกิจ  เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 
2. ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทาํธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจาํปีของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและ

งบประมาณ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบพร้อมเสนอขอ้แนะ 
4. อนุมติัค่าใชจ่้ายไดไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อคร้ัง โดยตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 
5. อนุมติัโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ตอ้งเป็นโครงการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 และรายงาน
คณะกรรมการบริหารทราบ เวน้แต่ โครงการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขา้งตน้ ให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ให้รวมถึงโครงการลงทุนเพ่ือการบาํรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการทดแทน
เคร่ืองจกัรเดิม 
 โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนเพ่ิมข้ึนดงัน้ี 
 - ลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัร 
 - ลงทุนเพ่ิมในบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 
 - ลงทุนเพ่ิมในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

6. อนุมติัใหป้รับปรุง เปล่ียนแปลงและแกไ้ขโครงสร้างองคก์ร ระดบัแผนกลงไป 
7. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

ทั้งน้ี การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่รวมถึง (ตอ้งไม่ขดัแยง้กบั
กฎเกณฑข์อง ก.ล.ต.) อาํนาจในการอนุมติัรายการท่ีทาํใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือ
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บริษทัยอ่ย รวมทั้งรายการท่ีกาํหนดให้ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

8. ปฏิบติัตามระเบียบการจดัซ้ือของบริษทัซ่ึงอนุมติัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 
9. สามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  
10. ตอ้งมีหนา้ท่ีจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของ

ตน คู่สมรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการบริษทั 
 
การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ปี 2560 บริษทัไดเ้ร่ิมมีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้รรมการไดท้บทวนและ
พฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยมีหัวขอ้ในการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติท่ีดีของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 1. จรรยาบรรณและการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
 2. การกาํหนดกลยทุธ์การกบัดูแลและติดตามการดาํเนินงาน 
 3. ความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 ขั้นตอน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษทัทุกท่าน ประเมินตนเองในทุกส้ินปี และเป็นผู ้
รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
รับทราบและหารือกนั โดยในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑร้์อยละ 90 ถือวา่อยูใ่นเกณฑดี์ 
 การประเมินกรรมการรายคณะ บริษทัฯ จะเร่ิมดาํเนินการในปี 2560 ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนกาํหนดแบบฟอร์มการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
เป็นประจาํทุกปี โดยใชเ้ป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนและเงินรางวลัจูงใจท่ีเหมาะสม 
 ในปี 2560 ผลการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ออกมาอยูใ่นเกณฑดี์
มาก 
 การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ  
 คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือดูผล
การดาํเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน ซ่ึงผลการประเมินออกมาอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
  
 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดส่้งเสริม สนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งแก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือ
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมให้จดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการรอง
ผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนติดตามการจดัทาํ
แผนสืบทอดตาํแหน่งงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือมัน่ใจไดว้่าบริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร เพ่ือจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน ประกอบดว้ย 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่   

2. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณากาํหนดความรู้ ความสามารถ (Competency)  ประสบการณ์ของ
แต่ละตาํแหน่งงาน เพ่ือคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามท่ีกาํหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตาํแหน่ง
งานได ้

3. มอบหมายให้กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหาร ทําหน้าท่ีดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผูสื้บทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานผลการปฏิบติังานและผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบุคคลของผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 2 คร้ัง 

5. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประจาํ และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบปีละ 2 คร้ัง 

การพฒันากรรมการ 
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้กรรมการเขา้ร่วมในการ

ฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนสาํหรับกรรมการใหม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัทุกท่านจะตอ้งไดผ้่านการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร โดยในปี 2560 กรรมการบริษทั, กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารไดเ้ขา้อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ต่าง ๆ ในเร่ืองดงัน้ี 

1. หลกัสูตร AC เตรียมรับ CG ยคุใหม่กา้วไกลสู่ความยัง่ยนื  สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
2. หลกัสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่กา้วไกลสู่ความยัง่ยืน จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม 
ราชินูปถมัภ ์

3. หลกัสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
4. หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงเพ่ือการสร้างชาติ (นสช.) 
5. หลกัสูตร วทิยาการผูน้าํนวตักรรม เพ่ือการแข่งขนัในระดบัโลก 
6. หลกัสูตร นกับริหารระดบัสูงเพ่ือการสร้างชาติ(นสช) รุ่นท่ี 2  
7. หลกัสูตร ITG5/2017 IT Governance สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย( IOD) 
8. หลกัสูตร finance for non-finance Executives-16 จดัโดย PSR Management training 
9. หลกัสูตร Digital Social Innovation 
10. หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงองคก์ร  (Operational Risk Management) - Tris Corporation 
11. หลกัสูตร ขมุทรัพยอ์าเซียนนกับริหารรุ่นใหม่ 
12. หลกัสูตร ATOC 
13. สมัมนา พรบ.คอมพิวเตอร์ฉบบัใหม่กบัอุตสาหกรรมตลาดทุน จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560 

46 

 

 

14. สัมมนาเชิงปฏิบติัการ "วิธีปฏิบติัสําหรับบอร์ดในการกาํกบัดูและการป้องกนัรับมือภยัไซเบอร์" จดัโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ร่วมกบั บีเอสเอ 

 
8.2 คณะกรรมการบริหาร  

รายนามคณะกรรมการบริหาร 
1. ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการบริหาร 
3. นายกมล สิงห์โตแกว้ กรรมการบริหาร 
4. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมการบริหาร 
5. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการบริหาร 
6. นายณฐัฐพนัธ ์ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการบริหาร 
7. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ ์ กรรมการบริหาร 

  บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  
กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีกาํหนดใหส้อดคลอ้ง

และสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีไดก้าํหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ  
แผนธุรกิจ งบประมาณ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ    และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีกาํหนดให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   ผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีกาํหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ ดาํเนินการจดัทาํ
ธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน และดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 องค์ประชุมขั้นตํ่า ขณะทีค่ณะกรรมการบริหารจะลงมติ 
 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการอยู่
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
 

8.3  เลขานุการบริษัท 
 หนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 

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

คณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล 
5. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. จดัทาํขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมให้กรรมการเขา้ร่วม ฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการ 

7. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
ประวติัของเลขานุการบริษทั  
นายเอนก ศรีทบัทิม เป็นเลขานุการบริษทั โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไวอ้ย่างชดัเจนและ

โปร่งใส โดยสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนท่ีเป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุด
ยอ่ย ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง ซ่ึงค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนั
และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ 

ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยให้คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และผลปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาในแต่ละปี 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
ผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน 

2. ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการทาํงานของกรรมการและเพ่ือจูงใจใหก้รรมการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่ง

สมํ่าเสมอ 
2.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผดิขอบของกรรมการ 
2.3 ค่าตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  

3.   วธีิการจ่ายค่าตอบแทน 
3.1 ค่าเบ้ียประชุม ใหจ่้ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเขา้ประชุม(ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการเฉพาะดา้น) 
3.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน ใหจ่้ายเป็นประจาํเดือนสาํหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.3 ค่าตอบแทนโบนสั ใหจ่้ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยกรณีจ่ายใหก้บักรรมการอิสระ

เท่านั้น ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
4.  วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน โดยการเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 
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ทั้งน้ีบริษทัฯ มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไม่เป็นตวัเงิน คือ บริษทัมีการจดัทาํประกนัความรับผิดของกรรมการ
และเจา้หนา้ท่ี (D&O) ใหแ้ก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ี วงเงินความรับผดิ 100 ลา้นบาท 

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
เงินเดือน 

   
36,715,880 

   
33,327,249.97 

   
37,374,279.80 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ 
ค่าเบ้ียประชุม (คนละ) 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน ์
- นายสมควร  วฒักีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร์ 
- นายศิวะ แสงมณี 
- นายลอยเล่ือน  บุนนาค 
- ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์
- นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน์* 
- Mr. Zaw Zaw Aye 
- นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
- นายเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงห์โตแกว้ 
- นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ ์
                          รวม 

 
 

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 

 
 

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 
625,000 
625,000 
625,000 
625,000 

20,000 
- 

25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
20,000 
20,000 

3,460,000 
โบนสัสาํหรับกรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหาร 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน ์
- นายสมควร  วฒักีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร์ 
- นายศิวะ แสงมณี 
- นายลอยเล่ือน  บุนนาค 
                         รวม 

   
 

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

265,000 

   
 

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

 265,000 

   
 

130,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
530,000 

หมายเหตุ   1. ต่อคร้ัง เป็นการจ่ายค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท ซ่ึงจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีเขา้ประชุมเท่านั้น  
 2. ต่อเดือน เป็นการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน ซ่ึงจ่ายใหส้าํหรับกรรมการอิสระเท่านั้น  
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8.5 บุคลากร 
 บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากรและพฒันาความรู้ใหก้บับุคลากร ทาํใหมี้ทีมงานท่ีเช่ียวชาญและสามารถออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานใหส้ามารถลดการสูญเสีย และขณะเดียวกนักเ็กิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทาํงาน  
 
 8.5.1  จาํนวนพนกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 961 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 
สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน 

สายงานโครงการ 809 
สายงานการตลาดและวศิวกรส่วนกลาง 9 
สายงานสนบัสนุนซ่อมบาํรุง 63 
สายงานบริหารและสาํนกังาน 80 
รวม 961 

 
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 Mr. Zaw Zaw Aye 
เขา้ร่วมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการจดังานประชุมอุโมงคโ์ลก ท่ีไดจ้ดัประชุม ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิตต ์
เพ่ือเป็นการพฒันางานวศิวกรรมปฐพีของประเทศเขา้สู่ระดบัโลก 

 บริษทัจดัส่งวิศวกรและพนกังานเขา้ร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษทัมีโครงการจดัอบรมพนกังานภายใน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงในดา้นต่างๆ จากภายนอก เพ่ือให้ความรู้

แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั การซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เป็นตน้ 
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 บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือมอบ
ทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวศิวกรรมปฐพีใหก้บัพนกังานของบริษทั 

 บริษทัมีนโยบายใหทุ้นการศึกษากบัพนกังานท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทใน
ทุกสาขาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรม บญัชี บริหารงานบุคคล เป็นตน้ โดยผูท่ี้จะไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งผ่านการ
อบรมในหลกัสูตรครูสมาธิแลว้ 

 บริษทัมีนโยบายการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการ
ทุจริต คอร์รัปชัน่ของบริษทั ตั้งแต่การทาํการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

 บริษทัมีนโยบายให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดนโยบายและให้พนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง หนา้งานและศูนยซ่์อมบาํรุง ใหท้ราบแนวทางเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีจะกระทบ 

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 
 ในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัการอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั(จป.) และพนกังานของบริษทั ดงัน้ี 

- อบรมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
- การดบัเพลิงและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ปี 2560 
- การอบรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหนา้งาน 

8.5.4 นโยบายดา้นความเป็นอยู ่และความสุขของพนกังาน 
 บริษทัมีบา้นพกัใหพ้นกังานท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถพกัอาศยัได ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานรายวนัของบริษทั 
 บริษทัจดัโครงการอาหารกลางวนัแก่พนกังาน โดยมีลกัษณะเป็นคูปองอาหาร ซ่ึงสามารถนาํไปซ้ืออาหารไดใ้น

ราคาท่ีถูกลง และบริษทัจ่ายเงินสนบัสนุนค่าอาหารเป็นมูลค่าคร่ึงหน่ึง 
 โครงการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางของพนกังาน โดยบริษทัมีรถรับ-ส่งพนกังานตามจุดต่างๆ เพ่ือไปทาํงานตาม

หน่วยงานของบริษทั 
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8.5.5 นโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนกังาน 
 บริษทักาํหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนกังานตามแต่ละหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกบับริษทัท่ีดาํเนิน
ธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพไว ้ใน
การพิจารณาอตัราการข้ึนเงินเดือนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัดว้ย และแจง้ใหพ้นกังานทราบทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณา
ในเร่ืองน้ี  
 ในปี 2560 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนพนกังานดงัน้ี 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. เงินเดือนและค่าแรง  ลา้นบาท 256.22 274.62 263.02 
2. โบนสั  ลา้นบาท 12.00 12.45 16.78 
       รวม  268.22 287.07 279.80 

 
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานท่ีไม่ใช่รูปเงินเดือน เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ ภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัเร่ิมจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547  
 
การปฏิบติัต่อพนกังาน ค่าตอบแทน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
 บริษทัถือว่าทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดของบริษทั จึงไดดู้แลพนกังานให้ไดรั้บผลตอบแทนสวสัดิการ
และสภาพการทาํงานในระดบัท่ีสูงกวา่กฎหมาย บริษทัฯ มีความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคน ซ่ึงมีการทบทวน การจ่ายค่าตอบแทน
และการจดัสวสัดิการพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งดูผลการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยวา่ ถา้ผลประกอบการดี การพิจารณาข้ึนก็จะ
ออกมาสูงกวา่บริษทัอ่ืน แต่ถา้ผลการดาํเนินงานออกมาไม่ดีก็จะพิจารณาเพ่ิมเท่ากบัธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัรวมทั้งอาจจะตํ่ากวา่  ทั้งน้ีใน
ปี 2560 เพ่ือให้ความเป็นธรรมจึงมีการทาํการประเมินผลงานตนเอง เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาปรับการข้ึนเงินเดือนดว้ย รวมทั้ง
ไดมี้การกาํหนดความเท่าเทียมกนัของรายไดข้องพนกังานท่ีปฏิบติังานในหนา้ท่ีเดียวกนัไดเ้ท่าเทียมกนั โดยระดบัการจ่ายเพ่ิมใน
ระดบัท่ีสามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมได ้ทั้งน้ีในปี 2560 บริษทัจดัใหพ้นกังานประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือใหพ้นกังานทราบถึง
ผลการทาํงาน เม่ือนาํมาเทียบกบัการประเมินผลงานของหวัหนา้งาน 
 พนกังานของบริษทัฯ ยงัไดรั้บสวสัดิการอ่ืนๆ นอกเหนือจากกฎหมาย เพ่ือช่วยลดภาระค่าครองชีพให้พนกังานลดความ
กงัวลเร่ืองค่าครองชีพ ใหพ้นกังานอยูดี่กินดี มีพลานามยัท่ีแขง็แรง ทั้งร่างกายและจิตใจ อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและดาํรงชีพ
ของพนกังาน สรุปไดด้งัน้ี 

1.  สวสัดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ เช่น มีการช่วยจดัอาหารขายให้กบัพนกังานในราคาถูก มีรถรับส่งพนกังาน มีการ มอบ
ทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรของพนกังาน 

2.  สวสัดิการกองทุน ไดแ้ก่ จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสงัคม และใหทุ้นการศึกษากบับุตรพนกังาน 
3.  สวดิัการการอบรม เพ่ือพฒันาจิตใจพนกังาน โดยการจดัให้พนกังานอบรมทาํสมาธิร่วมกบัสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

โดยอบรมในเวลางาน โดยมีเป้าหมายใหทุ้กคนไดเ้รียนภายในเวลา 2 ปี 
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 ถา้บริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายเก่ียวกบัการจา้งงานรวมทั้งระเบียบปฏิบติัต่างๆ มีการแจง้ล่วงหนา้ให้พนกังานทราบ 
รวมถึงเปล่ียนสญัญาจา้งพนกังาน เช่น ปลดออกจากหนา้ท่ีงาน มีการจ่ายเงินชดเชยใหพ้นกังานตามกฎหมาย 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือขอความร่วมมือการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและการต่อตา้นการคา้มนุษย ์โดย
จดัส่งใหก้บัคู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพ่ือเป็นการยนืยนัและรับรองวา่จะปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและต่อตา้นการคา้มนุษย ์
และในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก (Children’s Rights and 
Business Principles - CRBP) ในระยะท่ี 2 ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒันม์ูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตร P01 "การบริหารความรับผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื" จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. หลกัสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษทั จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 3. หลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง 'ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม' รุ่นท่ี 10 จดัโดยมูลนิธิสถาบนัวทิยาการธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม 
 4. หลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง 'ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม' รุ่นท่ี 11 จดัโดยมูลนิธิสถาบนัวทิยาการธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม 
 5. หลกัสูตร Asean business and invesment law training 
 6. สมัมนา New auditor Reports จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 7. หลกัสูตรพฒันาการใหม่ๆของกฎหมายกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและภาระภาษีอากรรุ่นท่ี6 จดัโดยสมาคมกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ 
 8. หลกัสูตรการจดัทาํแผนฝึกอบรม จดัโดยสถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 9. หลกัสูตร contract Administration & Project Management จดัโดยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




