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9. การจัดการ 
 
9.1 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางกรรมการบริษัทในปจจุบันประกอบดวยคณะกรรมการบรษิัทจํานวน 1 ชุด และคณะผูบริหารจํานวน 1 ชุด  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี ้

 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 10 ทาน ดังนี ้
 

ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายกิตติพัฒน  เยาวพฤกษ* ประธานกรรมการ 
2. นางดวงพร  เยาวพฤกษ* รองประธานกรรมการ 
3. นายมนตรี  เยาวพฤกษ* รองประธานกรรมการ 
4. นายมาโนช  เยาวพฤกษ กรรมการผูจัดการ 
5. ดร. สุชาต ิ ตันธนะเดชา กรรมการ และกรรมการอิสระ  
6. นายวิศิษฏ  ลีรัญยกุล กรรมการ และกรรมการอิสระ  
7. นายวีระ  เยาวพฤกษ กรรมการ 
8. นางสาวสดใส  เยาวพฤกษ กรรมการ 
9. นายณัฐพล  กาชู กรรมการรองกรรมการผูจัดการ 
10. นางสาวนิภาพร  เพ่ิมพูลสินชัย กรรมการรองกรรมการผูจัดการ และผูจัดการฝายการเงิน 

หมายเหตุ * กรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง 
 เลขานุการของบริษัทคือนางสาววัลยา จําปาวัลย 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 

1.! การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบตัิหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

และไดปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ดวยความระมัดระวงัเพ่ือรักษาผลประโยชนของ
บริษัท และรับผดิชอบตอผูถือหุน 
2.! การทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการทบทวน และใหความเห็นชอบกับนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของบริษัทที่เสนอโดย
คณะกรรมการบริหาร 
 

3.! การกํากับดแูลฝายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัทกํากบัดูแลใหคณะผูบริหาร ดําเนินงานตามนโยบายที่กาํหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหคณะผูบริหาร

นําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท และรายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยท้ังน้ี
ใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคบัของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยใหม หากจําเปนคณะกรรมการจะไดกําหนดใหมีการวาจางที่
ปรึกษาภายนอกเพื่อใหคําปรึกษา หรือใหความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลตอการดาํเนินธุรกิจอยางมีสาระสําคัญของ
บริษัท 

 

4.! การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทไดกาํกับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยจัดใหมีผูจัดการฝาย

บัญชีเปนผูตรวจสอบและดแูลการปฏบิัติงานภายใน และจะดําเนินการและรวมประสานงานกบักรรมการอิสระทั้ง 2 ทาน (หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต)  
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5. การกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติการทํารายการของบุคคลที่ไดรบัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่ 1/2544 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขารวมจํานวน 2 ทาน ไดมีมติใหประธานกรรมการเปนผู

บริหารงาน จัดการและดูแลควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัท เวนแตการดําเนินการใดที่ตามหลักของกฎหมาย หรือหลักเกณฑของหนวยงาน
ที่ควบคุมดแูลบริษัทกําหนดใหตองไดรบัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการดําเนินการตาม
หลักเกณฑดังกลาว ตลอดจนใหอํานาจประธานกรรมการในการมอบหมาย ใหบุคคลอื่นทีป่ระธานกรรมการเห็นสมควรทําหนาที่จัดการ และ
ดําเนินการแทนประธานกรรมการในเรือ่งที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการ และกําหนดหามมิใหประธาน
กรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายใหทําหนาที่แทน อนุมัติการทํารายการใดๆ ระหวางประธานกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายดังกลาว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนลักษณะอื่นใดกับบรษิัทหรือบริษัทยอย 

 
6.! การปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกของบริษัท ไดใชดุลพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ การ
บริหารงาน การแตงตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมถึงการเขาถึงสารสนเทศทางการเงิน
และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่และนโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการกําหนดงบประมาณประจําป 

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอิสระนั้น ประกอบดวยการเขาประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลตางๆ เกีย่วกบับริษัทในทุกดานและเปนเสมือน
บุคคลที่จะชวยประชาสัมพันธบริษัท เปนตัวแทน หรือเปนภาพลักษณตอประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน และ
งบประมาณประจําปนั้น กรรมการอิสระจะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบอยางสูงในการกําหนดนโยบายและงบประมาณตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัทเปนหลัก โดยใชขอมูลของตัวบริษทัที่ไดรับจากการประชุมและขอมูลสารสนเทศทั่วไป 

 
(2) ผูบริหารของบรษิัทมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏบิัติงาน และบริหารงาน เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
-! ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการกําหนด 
-! ติดตามผลการดาํเนินงานของฝายตางๆ ในบริษัท 
 
คณะผูบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 มีจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ดังนี้ 

ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายกิตติพัฒน เยาวพฤกษ ประธานกรรมการ  
2. นางดวงพร เยาวพฤกษ รองประธานกรรมการ 
3. นายมนตรี เยาวพฤกษ รองประธานกรรมการ 
4. นายมาโนช เยาวพฤกษ กรรมการผูจัดการ 
5. นายณัฐพล กาชู กรรมการรองกรรมการผูจัดการ 
6. นางสาวนิภาพร เพ่ิมพูนสินชัย กรรมการรองกรรมการผูจัดการ และผูจัดการฝายการเงิน 
7. นางสาวนภกาญจน วิศษิฏสุวรรณ ผูจัดการฝายบัญช ี

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ 
เน่ืองจาก ประธานกรรมการทําหนาที่เปนผูบริหารและผูปฏบิัติงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษทั ดังนั้นประธาน

กรรมการจึงมีขอบเขตและอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
-! กํากับดูแลการปฏบิัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
-! ดําเนินกิจการและอนุมัติเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 
-! สําหรับการตัดสนิใจลงทุนในธุรกิจตางๆ  และการกูยืมเงิน  ประธานกรรมการจะนําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติเปนคราวๆ ไป 
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-! สําหรับการดําเนินงานที่เกี่ยวกบัรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจาํหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษทั  ประธานกรรมการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑที่ตลาดหลกัทรัพยใหมกําหนด 

-! สําหรับการลงนามอนุมัติในเรื่องตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย  ตามปกติบริษัทมีนโยบายที่กําหนดขอบเขตอํานาจในการลงนามอนุมัติ
เร่ืองตางๆ ของบริษัทไวแลว ในลักษณะของการกระจายอํานาจ   โดยกําหนดวาผูบริหารแตละระดับสามารถอนุมัติในเรื่องใดและวงเงิน
เทาใด  สําหรับเรื่องอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญตอบริษัท  บริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทนําเสนอตอที่ประชุมผุถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป     

 
แผนผังองคกรของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในสวนของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะจัดตั้งขึ้นในอนาคตภายใน 3 ปนับแตวันที่หุนสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยใหม โดยบริษัทจะดําเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคณุสมบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยใหมเปนผูกําหนด 
 ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ  กรรมการบริหาร  และผูบริหารของบริษัท รวมถึงประวัติและวุฒิการศึกษาอยูในเอกสารแนบ 1  และ
รายชื่อกรรมการของบริษัทและบรษิัทยอยอยูในเอกสารแนบ 2 
 
9.2 วิธีการคัดเลือกบคุคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ 
 การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)  อยางไร
ก็ตาม บริษัทไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทดังนี ้

-! คณะกรรมการของบริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ  ปริทรรศน  ความสามารถ  การทําประโยชนตอบริษัท  และ
อุปนิสัย  โดยใหความสาํคัญกบัผูบริหารของบริษัทกอนบุคคลภายนอก  จากนัน้ก็นําเสนอช่ือกรรมการตอท่ีประชุมผูถือหุน 

-! ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง   ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็
ใหออกโดยจํานวนใกลที่สดุกับสวน 1 ใน 3  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระคือกรรมการที่อยูในตําแหนงนานทีสุ่ด  แต
กรรมการทานนั้นอาจถูกเลือกเขามาดาํรงตําแหนงใหมก็ได โดยตองไดรับอนมุัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 
 

นายกิตติพัฒน เยาวพฤกษ 

ประธานกรรมการ 

นางดวงพร เยาวพฤกษ 
 

รองประธานกรรมการ 

นายมนตรี เยาวพฤกษ 

รองประธานกรรมการ 
นายมาโนช เยาวพฤกษ 

กรรมการผูจัดการ 

น.ส. นิภาพร เพ่ิมพูลสินชัย 
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ 
และผูจดัการฝายการเงิน 

นายณัฐพล กาชู 
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ และ

ผูชวยผูจัดการ 

 น.ส. นภกาญจน วิศิษฎสุวรรณ 

ผูจัดการฝายบัญช ี
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ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัทกาํหนดใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
1)  ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากบัหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2)  ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนน
เสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด (Cumulative Voting) ไมได  

3)  บุคคลซึ่งไดรบัคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงจะเลือกใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้นใหผูเปนประธานในที่ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 
1)! คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

-! คาตอบแทนคณะกรรมการในป 2543  บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแตอยางใด  แตในป 
2544 บริษัทมีนโยบายที่จะจายเบี้ยประชุมเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทเทากับ 26,000 บาทตอครัง้ โดย
บริษัทคาดวาคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งป 2544 ประมาณ 104,000 บาท ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษทัครั้งที ่3/2544 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2544 เปนที่เรียบรอยแลว 

-! คาตอบแทนผูบริหารในป 2543 บริษทัมีการจายคาตอบแทนแกผูบริหารจํานวน 2 รายเปนเงิน 580,000 บาท ในรูป
เงินเดือนเพียงอยางเดียว  สําหรับป 2544 บริษัทคาดวาจะจายคาตอบแทนขั้นต่ําแกผูบริหารของบริษัทจํานวน 4 ราย
เปนเงิน 960,000 บาท สวนผูบริหารอีก 3  ราย ไดแก นายกติติพัฒน เยาวพฤกษ นางดวงพร เยาวพฤกษ และนายมนตร ี
เยาวพฤกษ ไมไดรับคาตอบแทน 

 

2)! คาตอบแทนอื่น 
-ไมมี- 
 

3)! เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
 บริษัทมีนโยบายที่จะจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอนาคตเมื่อบริษัทมีกําไรและไมมีผลขาดทุนสะสม  โดยกรรมการและผูบริหารที่
เปนพนักงานของบริษัทจะตองเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   บริษัทมีนโยบายที่จะจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น เพื่อเปนสวัสดิการและ
หลักประกันแกพนักงาน  เม่ือออกจากงาน  ทุพพลภาพ  ปลดเกษียณ  ตาย  หรือลาออกจากกองทุน 
 
9.4 การกํากับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารงานของบริษทั และกรรมการที่เปนอิสระ การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท จะตองมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติทีด่ีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยใหม โดยคณะกรรมการตองทราบถึงบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบวาจะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณที่
จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  ตองปฏิบัติหนาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค และขอบังคบั
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวังผลประโยชนของบริษทั และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดย
สมํ่าเสมอ   

ในสวนของกรรมการอิสระจะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณากลยุทธ การบริหารงาน การใชทรพัยากร การแตงตั้ง
กรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนจะทวงติงหรือคัดคานการกระทําของกรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการในกรณีที่มี
ความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย  
 บริษัทมีนโยบายที่จะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นในอนาคตภายในชวงเวลา 3 ปนับแตวันที่หุนสามัญของบรษิัทเริ่มซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยใหม ในปจจุบันบริษัทยังไมไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัทมีมาตรการในการดูแลใหมีการรายงานทาง
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการกํากับดแูลกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ โดยบริษัทใชระบบการควบคุมทางบญัชี
ที่วางระบบโดยบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ คอนซัลติ้ง จํากดั (“สหการบญัชี”) ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทซึ่งเปนหนึ่งในบริษทัผูสอบบัญชีที่
ไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2544 นอกจากน้ี บริษัทยังได
กําหนดวิธีการปฏิบัติงาน มาตราการตางๆ การฝกอบรม และการควบคุมคุณภาพของพนักงานรวมถึงการจัดทํารายงานและทบทวนการ
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ปฏิบัติงานทุกๆ ไตรมาส สาํหรับบริษัทเพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายที่วางไว ระบบการควบคุม
ภายในที่ดีของบริษทัที่ประกอบดวย ระบบบญัชีที่มีการวางระบบและตรวจสอบโดยบริษัทที่ไดรับอนุญาตและการควบคุมการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพมีผลทําใหการดําเนินงานและการบริหารของบริษัทเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยและเพิ่มความนาเชื่อถือใหบริษัทอีกดวย 
 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

เนื่องจากบริษัทมีกรรมการและพนักงานจํานวนจํากัด ซึ่งอาจเปนเหตุใหพนักงานที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับขอมูลภายในทราบขอมูล
ภายในของบริษัท อยางไรก็ตามบรษิัทไดมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี ้

-! กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษทั จัดทําและเปดเผยรายงานการถอืหลักทรัพยในบริษัทของกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร และ
ของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ ตามหลักเกณฑมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยในบริษัทตอ กลต. ทุกครั้งภายใน 3 วันทําการนบัแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยของบริษัทตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศสํานักงานที ่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย
และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว  

-! กําหนดคณะทาํงานดแูลงานตางๆ เฉพาะเรื่องและย้ําเตือนใหผูปฏบิัติงานระมัดระวังเก็บรักษาขอมูลตางๆ หากจาํเปนตองเปดเผยขอมูล
ใดๆ จะมีการกําหนดบุคคลเปนการเฉพาะเพื่อทําหนาที่เปดเผยขอมูลเทานั้น 

-! ขอบังคับของบริษัทขอที่ 23 กําหนดวา กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคบัของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถือหุน 

-! ขอบังคับของบริษัทขอที่ 24 กําหนดวา หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุน หรือเปนกรรมการในนิติ
บุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบรษิัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

-! ขอบังคับของบริษัทขอที่ 25 กําหนดวา กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสญัญาทีท่ํากับบรษิัท หรือถือหุน
หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรอืบริษัทในเครือ  

-! นอกจากนั้นในระเบียบของบริษัท หมวดที่ 7  เรื่องวินัยและโทษทางวินัย ในขอ 2.6 เรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขอ 2.6.5  วากําหนดวา 
กรรมการและพนักงานตองไมอาศัยหนาที ่หรือโอกาสในการทํางานกับบริษทั แสวงหาผลประโยชนใดๆ อันขัดตอจรรยาบรรณตามวิชาชีพ
ของตน ระเบียบ ประเพณีในการทํางาน กฎหมาย หรือที่ขัดตอผลประโยชนของบริษัท  

 
หากกรรมการ ผูบริหาร หรือ พนักงานคนใดฝาฝน ไมปฏิบตั ิหรือละเวนการปฏิบัติใดๆ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามลักษณะ

แหงความผิด ความหนักเบาของการกระทําผิด การลงโทษจะเปนไปตามขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอรวมกันก็ได โดยบริษัทไดกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว 3 ประการ ไดแก ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรและพักงานโดยไมจายคาจาง และเลิกจางโดยไมจาย
คาชดเชย 

 

9.6 บุคลากร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัท มีพนักงานรวมท้ังส้ิน 9 คน  คาตอบแทนพนักงานของบริษัทจํานวน 9 คน ในรูปของเงินเดือน 
และโบนสั ตั้งแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2543 เทากับ 1,253,900 บาท  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 20 คน และบริษัทยอยมีพนักงานทั้งหมด 13 คน โดยคาตอบแทนพนักงานใน
รูปของเงินเดือนและโบนัส ตั้งแต 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2544 ของบริษัทและบริษัทยอยเทากบั 4,242,419 บาท และ 918,746 บาท  
ตามลําดบั    

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพบคุลากร โดยมีการสงบุคลากรที่เหมาะสมและมีศักยภาพเขารวมการอบรมในเรื่องตางๆ ที่
จําเปน เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ เทคนิค เทคโนโลย ี และทักษะในการดําเนินงาน  ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีการอบรมภายในโดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู ความสามารถในเร่ืองน้ันๆ มาใหการอบรมบรรยาย  และสงบุคลากรออกไปอบรมภายนอกโดยผูจัดสัมมนาอิสระ  รวมถึงมี
การสงบุคลากรไปดูงานตางประเทศเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางาน และการบรหิาร ในภาคธุรกิจหรือเทคโนโลยีที่ไมมีในประเทศ  

บริษัทไมเคยมีขอพิพาทดานแรงงานในระยะ 3 ปที่ผานมา 


