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9 โครงสรางการจัดการ 

9.1 โครงสรางการจัดการ 

 

รองกรรมการผูจัดการ 
นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล (รักษาการ) 

ฝายกฎหมาย 

ฝายบริหารทรัพยสิน 

ฝายบัญชีและการเงิน 

รองกรรมการผูจัดการ 
นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝายทรัพยากรมนุษย 

ฝายผลิตภัณฑและบริการ 

รองกรรมการผูจัดการ 
นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

ฝายขายและปฏิบัติการ 1

รองกรรมการผูจัดการ 
นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ฝายขายและปฏิบัติการ 2

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 
(นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล)

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2 โครงสรางกรรมการบริษัท 

โครงสรางกรรมการของบริษัทฯมี 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
รายละเอียดดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

 ณ 30 เมษายน 2546 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 6 ทานดังน้ี  
1. นาย กมล เอ้ียวศิวิกูล ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2. นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร รองประธานกรรมการและกรรมการ  
3. นาย วิสูตร เอ้ียวศิวิกูล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
4. พลตรี อนุพงษ เผาจินดา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นาย ภูเบศวร โหยประดิษฐ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นาย วุฒิชัย คุณาทัศน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางสาว รุงระวี เอ่ียมพงษไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯประกอบดวย นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล หรือ นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร หรือ นาย วิสูตร 
เอ้ียวศิวิกูล สองในสามคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน การ
บริหารความเส่ียงของกิจการ และจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทฯและผูถือหุนเปนสําคัญ รวมทั้งกํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมทั้งหามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ    

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงใหเปนกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการ
อยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยาง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯมีอํานาจ
ดําเนินการเร่ืองตางๆของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปน้ีจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนกอน  

1) เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 
2) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) ระบุใหตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
และในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
4) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
5) การทาํ แกไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายให

บุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน  
6) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ 
7) การเพ่ิมทุนหรือลดทนุของบริษัทฯ 
8) การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
9) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ท้ังน้ีกําหนดใหรายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น

ใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิอนุมัติการทํารายการในเร่ืองน้ัน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ 30 เมษายน 2546 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการทัง้หมด 3 ทานดังน้ี 
1. พลตรี อนุพงษ เผาจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ   
2. นาย ภูเบศวร โหยประดิษฐ กรรมการตรวจสอบ 
3. นาย วุฒิชัย คุณาทัศน กรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยฯ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท 

1) สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีและ
ผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะ
ใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเร่ืองสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ก็ได 

2) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯรวมทั้งใหความเห็นในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีรายงานดังกลาวควรประกอบดวยขอมูล
ดังตอไปน้ี 
� ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง 

ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือได 
� ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
� เหตุผลท่ีเช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหน่ึง 
� ความเห็นเก่ียวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
� รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหาร 

ณ 30 เมษายน 2546 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการทัง้หมด 4 ทานดังน้ี  
1. นาย กมล เอ้ียวศิวิกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
2. นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร กรรมการบริหาร  
3. นาย วิสูตร เอ้ียวศิวิกูล กรรมการบริหาร 
4. นาย สรศักด์ิ เอ้ียวศิวิกูล กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหารใหเปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯมีอํานาจกระทําการแทน
บริษัทฯในกิจการตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

1) มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ 

2) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การจัดซ้ือสินคาหรือ 
ยานพาหนะ และการอนุมัติการขายเชาซ้ือ เปนตน ท้ังน้ีวงเงินสําหรับแตละรายการตองไมเกินกวา 300 ลานบาท 

3) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพ่ือการลงทุน 
เชน การซ้ือ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพยถาวร เปนตน ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 1,000 ลาน
บาท หรือ จํานวนเทียบเทา  

4) กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัทฯ  

5) มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัทฯในตําแหนงท่ีไมสูงกวากรรมการผูจัดการ   
6) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯตอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ 
7) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปและงบประมาณรายจาย

ประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจ โดยสอดคลองกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมติัแลว 

8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารน้ัน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัทฯและกําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิอนุมัติการทํารายการน้ัน  

คณะผูบริหาร (ตามนิยามของสํานักงาน กลต. และ ตลาดหลักทรัพยฯ) 

ณ 30 เมษายน 2546 คณะผูบริหารของบริษัทฯมีจํานวน 5 ทานดังน้ี  
1. นาย กมล เอ้ียวศิวิกูล กรรมการผูจัดการ 
2. นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร รองกรรมการผูจัดการ 
3. นาย วิสูตร เอ้ียวศิวิกูล รองกรรมการผูจัดการ     
4. นาย สรศักด์ิ เอ้ียวศิวิกูล รองกรรมการผูจัดการ   
5. นางสาว รุงระวี เอ่ียมพงษไพฑูรย ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน      

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 

ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการเปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯและ
สามารถอนุมัติรายการที่เปนธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เชน การจัดซ้ือสินคา ยานพาหนะ วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองใช การ
อนุมัติคาใชจาย การอนุมัติการขายเชาซ้ือ การอนุมัติการตัดหนี้สูญ และการวาจางที่ปรึกษาดานตางๆ เปนตน ที่มีมูลคาสําหรับแตละ
รายการที่ไมเกิน 100 ลานบาทได แตไมรวมถึงรายการที่เปนการอนุมัติการกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆของบริษัทฯ และพิจารณา
อนุมัติการใชจายเงินเพ่ือการลงทุน เชน การซ้ือ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพยถาวร   ซ่ึงการเขาทํารายการดังกลาวจะตองทําการขอ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ตลอดจนให
อํานาจกรรมการผูจัดการในการมอบหมายใหบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทนกรรมการ
ผูจัดการในเร่ืองท่ีจําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ   
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ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯและไมมีลักษณะ
เปนการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่ไดรับการมอบหมายจากกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย  

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ ความรู ความสามารถและตองมีคุณสมบัติตามเกณฑของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสํานักงานกลต.และผูท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะถูกจัดทําโดยที่ประชุมผูถือ
หุนจะเปนผูเสนอรายช่ือของผูท่ีจะเปนกรรมการและทําการคัดเลือกตามขอบังคับบริษัทฯมีวิธีการดังตอไปน้ี   

� ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
� ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 
� บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
� ฐานะกรรมการ: ในป 2545 บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ 
� ฐานะผูบริหาร:  บริษัทฯจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินโดยรวม เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ใหแกผูบริหารรวม 5 ราย 

เปนจํานวน 3.73 ลานบาท 

คาตอบแทนอื่น 
� ป 2545: บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนอ่ืนใหแกผูบริหาร  
� มีนาคม 2546: ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและ

พนักงาน (รายละเอียดลักษณะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญในขอ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพยใหแก
กรรมการและพนักงาน) รายนามกรรมการและผูบริหารรวมทัง้จํานวนทีไ่ดรับการจัดสรรดังน้ี 

ชื่อ - นามสกุล
จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ไดรับการจัดสรร 

(หนวย)

สัดสวนท่ีไดรับจดัสรรเม่ือเทียบ
กับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายในครัง้น้ี

นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล 3,000,000 15.00%
นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร 2,500,000 12.60%
นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล 2,000,000 10.00%
นาย สรศักดิ ์เอี้ยวศิวิกูล 1,000,000 5.00%
นางสาว รุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย 250,000 1.30%

รวม 8,750,000 43.90%  
ทั้งนี้ บริษัทฯจะทําการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวภายหลังไดรับการอนุมติใหเสนอขายจากสํานักงาน

กลต. ซ่ึงจะเสร็จส้ินกอนการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี 
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การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทฯและผูถือหุน และไดปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) อยางไรก็ตาม คณะกรรมการยังมิไดปฏิบัติในเร่ืองการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
(Nominating Committee) และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (Remuneration Committee) เน่ืองจากกรรมการของ
บริษัทฯยังมีจํานวนนอยแตไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือชวยดูแลระบบการควบคุมภายในให
เปนไปตามกําหนด 

นอกจากน้ีจากการที่บริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและ
พนักงานน้ัน บริษัทฯไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว มีจํานวน 3 ทานดังน้ี  

1. นาย กมล เอ้ียวศิวิกูล กรรมการผูจัดการ 
2. นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร รองกรรมการผูจัดการ 
3. นาย วิสูตร เอ้ียวศิวิกูล     รองกรรมการผูจัดการ 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯซ่ึงยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว รวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย โดยบริษัทฯไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆใหเขาใจถึงภาระหนาที่
ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย ตอสํานักงานกลต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยไดกําหนดโทษไวสูงสุดคือการใหออกจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ สําหรับผูที่ฝาฝนนําขอมูลภายใน
ของบริษัทฯไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทฯไดรับความเสียหายหรือไดรับผลประโยชนลดลง 

นอกจากน้ีบริษัทฯไดดําเนินการสงหนังสือเวียนแกผูบริหารใหหลีกเลี่ยงการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวงระยะเวลา 
1 เดือน กอนท่ีงบการเงินของบริษัทฯจะเปดเผยตอสาธารณชน 

9.3 บุคลากร 

จํานวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก 

บริษัทฯมีบุคลากรแบงตามสายงานหลักดังน้ี 

พนกังานประจํา พนักงานขาย/อ่ืน พนักงานประจํา พนักงานขาย/อื่น
ฝายขายและปฏิบัติการ 1 และ 2 2,136 3,310 2,295 3,664
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 19 - 18 -
ฝายตรวจสอบภายใน 54 - 71 -
ฝายกฏหมาย 10 34 9 38
ฝายบัญชแีละการเงิน 48 - 53 -
ฝายบริหารทรัพยสิน 36 - 21 -
ฝายผลิตภัณฑและบริการ 56 - 60 -
ฝายทรัพยากรมนุษย 6 - 6 -
สํานักกรรมการ 5 - 5 -
รวม 2,370 3,344 2,538 3,702

รวมท้ังสิ้น

2546 (Q1)2545
สายงาน

5,714 6,240  
 หมายเหตุ: พนักงานขาย/อ่ืน หมายถืง พนักงานที่ไมไดรบัคาตอบแทนในรปูเงินเดอืนประจํา  
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คาตอบแทนพนักงาน 

ป 2545 บริษัทฯจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินโดยรวม เงินเดือน โบนัส ใหแกพนักงาน เปนจํานวนรวม 208.97 ลานบาท 
และไมมีคาตอบแทนอื่นใดอีก 

ในเดือนมีนาคม 2546 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและ
พนักงาน (รายละเอียดในขอ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน) 

 นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรอันเปนปจจัยหลักในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดเร่ืองการฝกอบรม
พนักงานเพ่ือเพ่ิมความรูและประสิทธิภาพการทํางานใหเปนหน่ึงในนโยบายหลักของบริษัทฯ และไดจัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน
อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะฝายขายและปฎิบัติการที่จะตองเขารวมการอบรมเพ่ือศึกษากรณีตัวอยางตางๆที่เกิดขึ้นโดยมีผูบริหารเขา
รวมในการอบรมดวย 


