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9.1 โครงสรางการจัดการ 
บริษัทมีโครงสรางการจัดการ ประกอบดวยคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งคณะผูบริหาร โดย

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

9.1.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการและกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้ 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ตําแหนง 

1. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน ประธานกรรมการ 

2. นายณรงค ทัศนนิพันธ รองประธานกรรมการ 

3. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4. นายสมควร วัฒกีกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

5. นายสมควร มูสิกอินทร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

6. นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล กรรมการ 

7. นางภาวนา ทัศนนิพันธ กรรมการ 

8. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ 

9. นายกมล สิงหโตแกว กรรมการ 

[โดยมีนายอเนก  ศรีทับทิม ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท] 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายณรงค ทัศนนิพันธ นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน นายทรงศักดิ์   

วิสุทธิพิทักษกุล นางภาวนา ทัศนนิพันธ  นายเผด็จ รุจิขจรเดช และนายกมล สิงหโตแกว สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน

และประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุม ผูถือ

หุน  กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ กํากับและควบคุมดูแลให

ฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมีความรับผิดชอบตอผูถือ

หุนอยางสม่ําเสมอ  รักษาผลประโยชนของผูถือหุน พรอมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐาน และ

โปรงใส   รวมทั้งมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งหรือกรรมการผูจัดการใหญเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด

หรือหลายอยาง เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน  ทั้ง

กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ

บริษัทฯ ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น  เวนแตอํานาจในการดําเนินการ

ดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน  ทั้งกําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไม

มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น 
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(1) เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

(2) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 ในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนอยางมีนัยสําคัญ 

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 

(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ  การมอบหมาย

ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(4) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู และการควบหรือเลิกบริษัท 

9.1.2  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย 
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ตําแหนง 

1. นายณรงค ทัศนนิพันธ ประธานกรรมการบริหาร 

2. ทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน กรรมการบริหาร 

3. นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล กรรมการบริหาร 

4. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการบริหาร 

5. นายกมล สิงหโตแกว กรรมการบริหาร 

6. นายกมล อยูยืนพัฒนา กรรมการบริหาร 

7. Mr Aung Win Maung กรรมการบริหาร 

8. นายเอนก ศรีทับทิม กรรมการบริหาร 

[โดยมีนายอเนก  ศรีทับทิม ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร] 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่กําหนดให

สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพื่อเสนอให

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

4. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว 
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัทที่กําหนด 
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6. ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี  กูยืม จํานํา จํานอง ค้ําประกันและการอื่น 

รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของ

บริษัท ภายใตอํานาจวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท 

7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆไป 

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ

กฎระเบียบขอบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียของกรรมการบริหาร

ทานใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องดังกลาว

ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว 

9.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังตอไปนี้ 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง 

1. นายสมควร  วัฒกีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. นายทัชชะพงศ  ประเวศวรารัตน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. นายณรงค  ทัศนนิพันธ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4. นายทรงศักดิ์  วิสุทธิพิทักษกุล กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

[โดยมีนายอเนก  ศรีทับทิม ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน] 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

1.  พิจารณากําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

นําชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนหรือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

2.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาแตงตั้ง 

3. พิจารณากําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  และกรรมการผูจัดการ 

4. พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

5.  ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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9.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3 ทาน ดังตอไปนี้ 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง 

1. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมควร วัฒกีกุล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสมควร มูสิกอินทร กรรมการตรวจสอบ 

[โดยมีนายสมศักดิ์  ธวัชพงศธร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ] 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญใน

ระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย สอบ

ทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย

คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 

รวมถึงประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อนําเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของผูบริหาร 

ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก 

บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ 

ถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได 

 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 
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 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

8. รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

9.    รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 คร้ัง 

ขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการผูจัดการใหญ 

1. เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัท กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการ

กํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคาและรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท 

2. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย บุคคลตามจํานวนที่จําเปนและเห็นสมควร ใหเปนผูบริหารหรือพนักงานของ

บริษัทเพื่อปฏิบัติหนาที่ทุกตําแหนง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และผลประโยชนตอบแทนที่

เหมาะสม และมีอํานาจในการปลดออก ใหออก ไลออกพนักงานตามความเหมาะสม 

3. มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซื้อขาย การ

เปล่ียนแปลงเงื่อนไขทางการคา เปนตน 

4. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว และคาใชจายหรือการ

จายเงินแตละครั้งมีวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท 

5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทตางๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพยสิน ตามวงเงินที่กําหนดในขอ 4 

6. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
บริษัท 

7. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆที่จําเปนตอการดําเนินงาน 

8. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการผูจัดการ

ใหญหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ

บริษัทยอย รวมถึงรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ รายการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
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9.1.5 คณะผูบริหาร  

คณะผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูบริหารดังตอไปนี้ 
รายช่ือคณะผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญและ 

กรรมการรองผูจัดการใหญฝายงานธรณีเทคนิคและวิจัย

(รักษาการ) 

2. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน กรรมการรองผูจัดการใหญฝายงานอํานวยการ (รักษาการ) 

3. นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล กรรมการรองผูจัดการใหญฝายงานโครงสรางและซอมบํารุง 

4. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการผูชวยผูจัดการใหญฝายงานเสาเข็มเจาะและกําแพง

กันดิน 

5. นายกมล สิงหโตแกว กรรมการผูชวยผูจัดการใหญฝายงานโครงการพิเศษ 

6. นายกมล อยูยืนพัฒนา ผูชวยผูจัดการใหญฝายงานโครงสราง 

7. Mr.Aung Win Mang ผูชวยผูจัดการใหญฝายงานปรับปรุงคุณภาพดิน 

8. นายเอนก ศรีทับทิม ผูชวยผูจัดการใหญฝายงานอํานวยการ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูบริหาร 

1. ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารใหดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอยูภายใต

กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท 

2. ดูแลการดําเนินกิจการใหเปนไปตามแนวนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
3. พิจารณาเสนอแกไข ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานตางๆ ตามความเหมาะสมตอคณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ 

4. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

แตทั้งนี้การมอบอํานาจใหผูบริหารดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหผูบริหารสามารถอนุมัติรายการ

ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ

บริษัทยอย รวมทั้งกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

ทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่อง

ดังกลาว และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการผูรับมอบอํานาจสามารถขออนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

9.2       การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดํารง

ตําแหนงกรรมการและนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการ  ในกรณีที่แตงตั้งโดย

ผูถือหุนมีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

 

- 36 - 

 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี   

• 
• 
• 

 ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 

 ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป 

 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือที่เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือที่เลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปน

เสียงชี้ขาด 

3. หากกรรมการคนใดประสงคจะลาออกจากตําแหนง  ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนับแตวันที่

บริษัทไดรับใบลาออก 

4. ที่ประชุมผูถือหุนอาจมีมติใหกรรมการออกจากตําแหนงกอนวาระได  โดยตองมีคะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตองมีผูถือหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงเขารวมประชุม 

5. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดพนจากตําแหนง  ถา

จํานวนกรรมการที่มีอยูไมสามารถแบงออกเปนสามสวนได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการ

ที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใด

จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน  อยางไรก็ดี กรรมการ

ที่พนจากตําแหนงไปแลวเขารับตําแหนงกรรมการอีกได 

6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ

ของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง

เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาวจะตองประกอบดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

7. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 

หลักเกณฑที่บริษัทใชในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร    

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ

ในการทํางาน และผลงานหรือการรักษาผลประโยชนใหแกบริษัทในอดีตที่ผานมา  รวมถึงการไมมีประวัติการ

กระทําผิดหรือทุจริต โดยผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่เขารวม

ประชุมในครั้งนั้น 

2. หากผูบริหารทานใดประพฤติหรือปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสม  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาใหผูบริหาร

ดังกลาวพนจากตําแหนงและพิจารณาคัดเลือกผูบริหารใหมเขามาปฏิบัติหนาที่แทน 
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3. หากผูบริหารทานใดประสงคจะลาออกจากตําแหนง  ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนับแตวันที่

ระบุในใบลาออก และคณะกรรมการจะตองพิจารณาคัดเลือกผูที่จะมาดํารงตําแหนงที่ขาดไป อยางไรก็ดีหากไม

สามารถคัดสรรผูที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนงดังกลาวไดในทันที จะใหมีการเวนวางตําแหนงดังกลาวไวกอนและ

มอบหมายใหผูบริหารทานอื่นรักษาการแทนไปกอน 

4. บริษัทไมไดมีการจํากัดวาระในการทํางานของผูบริหาร โดยผูบริหารจะดํารงตําแหนงวาระละ 1 ป 

9.3    คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ป 2547 ป 2548 ป 2549  

จํานวน คาตอบแทน  
(บาท) 

จํานวน คาตอบแทน  
(บาท) 

จํานวน คาตอบแทน  
(บาท) 

คาตอบแทนกรรมการ  
เงินเดือน 

 
1 

 
780,000 

 
1 

 
780,000 

 
1 780,000 

คาตอบแทนผูบริหาร 
เงินเดือน 

 
8 

 
16,825,000 

 
8 

 
20,535,000 

 
8 21,202,000 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
คาเบี้ยประชุม 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
- นายสมควร  วัฒกีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร 
- นายทัชชะพงศ  ประเวศวรารัตน 
- นายณรงค  ทัศนนิพันธ 
- นายทรงศักดิ์  วิสุทธิพิทักษกุล 
- นายเผด็จ  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงหโตแกว 
              รวม 

 
8 

 
- 

480,000 
360,000 
360,000 
300,000 
250,000 
250,000 
200,000 
200,000 

2,400,000 

 
8 

 
- 
480,000 
360,000 
360,000 
300,000 
250,000 
250,000 
200,000 
200,000 

2,400,000 

 
8 

 
- 

480,000 
360,000 
360,000 
300,000 
250,000 
250,000 
200,000 
200,000 

2,400,000 

 

9.4 การกํากับดูแลกิจการที่ด ี
คณะกรรมการบริษัท ไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  ซึ่งเปนไปตามขอพึงปฏิบัติที่ดีตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพยและกรรมการของบริษัท  ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 บริษัทใหความสําคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี  เพื่อชวยใหผูลงทุนและสาธารณชนไดรับทราบและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัทได  บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการขึ้น  โดยมุงเนนในเรื่อง

กรรมการบริษัท  ความโปรงใสในการดําเนินกิจการ  การเปดเผยขอมูล  และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสรางความ

เชื่อม่ันใหแกผูถือหุน  ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย 

2. สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน  โดยจะมีการดําเนินการใหมีการจัดสงหนังสือนัดประชุม

พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนา  และมีการจัดทํารายงานการประชุม 

เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบผลการประชุมได   
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3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและพนักงาน  โดยที่ผานมา

บริษัทไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอส่ิงแวดลอม  เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอาจกอใหเกิดการสั่นสะเทือนและเสียง

ดังรบกวนชุมชนที่อยูอาศัยใกลเคียงกับบริเวณที่ปฏิบัติงาน  บริษัทจึงไดใชมาตรการตางๆในการลดผลกระทบ

ดังกลาว  ประกอบกับหลีกเลี่ยงการกอความรําคาญใหกับชมุชนมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได  ขณะเดียวกันใน

สวนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ของบริษัท  บริษัทก็ไดมีการดําเนินมาตรการปองกันอันตรายที่อาจจะเกิด  โดยจัด

อุปกรณใหกับเจาหนาที่ทุกคน 

4. การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนสามารถเขาประชุมโดยไมยุงยาก   จัดประชุมในสถานที่และเวลาที่ผูถือหุนสามารถเขา

ประชุมไดสะดวก จัดใหมีขอมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณา  และมีการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู

ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตัวเอง 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล     เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแก    ผู

ถือหุน 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 บริษัทมีนโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมัติ

รายการที่เกี่ยวโยงกันเปนลายลักษณอักษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  และเปดเผยรายการเกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําป และแบบ 56-1  

นอกจากนี้ยังมีการดูแลใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เร่ืองการเปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพย  และหามมิใหมีการใชขอมูลภายใน

เพื่อประโยชนของตนเอง 

7. จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการของบริษัทและผูบริหารไดกําหนดนโยบายและชี้แจงใหพนักงานทุกทานปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย  ผูถือหุน และทุกฝายที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ  เพื่อเปนการสราง

จิตสํานึกใหแกพนักงานของบริษัท 

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 9 ทานประกอบดวย 

• 
• 
• 

กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน  5 ทาน 

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน  1 ทาน 

กรรมการที่เปนอิสระจํานวน   3 ทาน 
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 บริษัทมีกรรมการที่ไมใชผูบริหารและกรรมการที่เปนอิสระคิดเปนรอยละ 44.4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ซึ่ง

สามารถถวงดุลอํานาจในการบริหารงานได 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
 บริษัทมีการกําหนดประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญแยกกันอยางชัดเจน  และมีกรรมการที่เปนอิสระ

คอยถวงดุลอํานาจและสอบทานในการบริหาร 

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 คาตอบแทนกรรมการ  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูใน

ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และไดมีการขอ

อนุมัติจากผูถือหุนแลว 

 คาตอบแทนผูบริหาร  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนผูบริหารในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ  และอยู

ในระดับที่สูงพอที่จะดูแลใหผูบริหารมีการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง  โดยมีการสงหนังสือนัดประชุม

พรอมขอมูลประกอบวาระการประชุมอยางชัดเจนใหคณะกรรมการศึกษากอนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  

นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรเพื่อรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวม

ไวเพื่อใหคณะกรรมการและผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได 

 ในรอบป 2549 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวนทั้งส้ิน 4 ครั้ง มีคณะกรรมการเขารวมประชุมโดยพรอม

เพียงกันทุกครั้ง 

12. คณะอนุกรรมการ 
บริษัทไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชดุ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีการจัดประชุมและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายไดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 4/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 ลงวันที่  

25 กุมภาพันธ 2547 เพื่อมาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร

พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมใหกับกรรมการบริษัท 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทไดตั้งฝายตรวจสอบภายในขึ้นมาซึ่งไดรับความรวมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ชวยในการดําเนินการ

จัดตั้ง เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และกิจการทางการเงินที่สําคัญ  และชวยเสนอแนะเพื่อแกไขจุดออน

 

- 40 - 

 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี  และมีการปฏิบัติ

สอดคลองตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของของบริษัท 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจําป  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน และรายการระหวาง

กันกอนนําเสนอ  งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช

นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถือ  ทั้งรายงาน

ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท  โดยบริษัทได

ดําเนินการเผยแพรขอมูลที่จําเปนตองเปดเผยผานสื่อตางๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด  

นอกจากนี้บริษัทยังจัดตั้งหนวยงานผูลงทุนสัมพันธซึ่งรายงานโดยตรงตอกรรมการผูจัดการ  เพื่อใหบริการขอมูล

และขาวสารกิจกรรมตางๆของบริษัทกับผูลงทุน  ผูถือหุน  นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถ

ติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่ โทร  029-190-090-97 หรือ ที่ website: www.seafco.co.th หรือที่ e-mail address: 

seafco@seafco.co.th

9.5 บุคลากร 

9.5.1 คาตอบแทนและจํานวนพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กลุมบริษัทฯมีพนักงานรวมทั้งส้ิน 920  คน  โดยแบงตามสายงานหลักไดดังนี้ 
สายงานหลัก จํานวนพนักงาน 

สายงานโครงการ 753 

สายงานการตลาดและวิศวกรสวนกลาง  14 

สายงานสนับสนุนซอมบํารุง 112 

สายงานบริหารและสํานักงาน  41 

รวม 920 

บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานในรูปเงินเดือน ในป 2549 เปนจํานวน 172.63 ลานบาท 

บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานที่ไมใชรูปเงินเดือนดังนี้ 

1.  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทเริ่มจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตั้งแตเดือนมีนาคม 

2547  

2.  บริษัทมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 5 ลานหนวย ซึ่งมีสิทธิแปลงสภาพเปน

หุนสามัญ 1 หนวย ตอ 1หุนสามัญในราคา 5 บาท ตอหุน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 
9.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

       ไมมี 

9.5.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 

       ไมมี 

9.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ดาน ดังนี้ 

ดานการพัฒนาความรูความสามารถ 

• 

• 

• 
• 

• 

บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อทําวิจัยรวมกับอาจารยและนักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยทาง

สถาบันการศึกษาจะเนนการวิจัยและคนควาดานวิชาการ ในขณะที่บริษัทจะเปนการคนควาดานการ

ปฏิบัติการจากงานรับเหมากอสรางที่บริษัทรับจางดําเนินการจริง 

บริษัทจัดสงผูบริหารและวิศวกรเขารวมการประชุมดานวิชาการที่มีจัดขึ้นทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศตลอดเวลา เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการดานการกอสราง อันจะทําใหบริษัท

สามารถพัฒนาขั้นตอนและรูปแบบการกอสรางตลอดเวลา 

บริษัทจัดสงวิศวกรและพนักงานเขารวมอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

บริษัทมีโครงการจัดอบรมพนักงานภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในดานตางๆ จากภายนอก เพื่อให

ความรูแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ เชน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย การซอมบํารุง

เครื่องจักรและอุปกรณ เปนตน 

บริษัทมอบทุนการศึกษาใหกับพนักงานเพื่อทําปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ 1 ทุน ดานวิศวกรรมปฐพี 

ดานสุขอนามัย 

• 

• 

บริษัทจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจําทุกป โดยจัดรวมกับโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจ

สายตา และสารเสพติด ซึ่งบริษัทไดรับหนังสือรับรองวาเปน “สถานประกอบการเขมแข็ง” ที่ออกโดยศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 

บริษัทจัดใหมีเครื่องแบบที่เหมาะสมใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเฉพาะ เชนผูปฏิบัติหนาที่ชางซึ่งจะตอง

เขาไปติดตั้งและปรับแตงเครื่องจักรและอุปกรณ โดยจะไมอนุญาตผูที่ไมไดสวมเครื่องแบบของชางเขาไป

ปรับเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการสวมหมวก 

และรองเทา Safety เพื่อความปลอดภัยระหวางปฏิบัติงาน 

ดานความปลอดภัย 

• 

• 
• 

บริษัทสงพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยวิชาชีพ และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

ในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

บริษัทจัดใหมีการซอมการปองกันอัคคีภัย 

บริษัทจัดใหมีการรายงานเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน พรอมทั้งมาตรการในการแกไขและการ

ปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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