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8.3 นโยบายจายเงินปนผล 
 
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงานในอนาคตเปนสําคัญ 
 

9. การจัดการ 
 
9.1 โครงสรางการจัดการของบรษิัท 

 
โครงสรางองคกรของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

เลขานุการกรรมการผูจัดการ 
สวนกฎหมายและคดี 

ฝายบัญชีการเงิน ฝายการตลาด ฝายบริหารสํานักงาน ฝายผลิตโฆษณา 

สวนผลิตงานโฆษณา 

สวนวิศวกรรมและ
กอสราง 

สวนออกแบบ 

สวนสื่อสารการตลาด
และสื่อปายโฆษณา 

สวนลูกคาสัมพันธ สวนบัญชี 

สวนงบประมาณ 

สวนการเงิน 

สวนบริหารสํานักงาน 

สวนพัฒนาระบบงาน 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 

สวนบริหารงานบุคคล สวนประสานงานขาย 

สวนพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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โครงสรางการจัดการของบรษิัท ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการบริษัท  
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1. คณะกรรมการบริษัท 

 
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยบุคคล จํานวน 8 ทาน ดังนี้ 

1. ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายนพดล  ตัณศลารักษ      กรรมการและเลขานุการ 
3. นายพิเชษฐ  มณีรัตนะพร   กรรมการ 
4. นายธวัช  มีประเสริฐสกุล   กรรมการ 
5. นายวิชิต  ดิลกวิลาศ   กรรมการ 
6. นายปารเมศร  รัชไชยบุญ      กรรมการ/กรรมการอิสระ 
7. นายประเสริฐ  วีรเสถียรพรกุล      กรรมการ/กรรมการอิสระ 
8. นางสาวนภาพร  ไกรพานนท      กรรมการ/กรรมการอิสระ 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายนพดล  ตัณศลารักษ  นายพิเชษฐ  มณีรัตนะพร      
นายธวัช  มีประเสริฐสกุล  กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที ่
 
 คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

1. จัดการบริษัทโดยใชความรู ความสามารถและประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ดวยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท  และรับผิดชอบตอผูถือหุน 

2. มีหนาที่ในการทบทวนและใหความเห็นชอบนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยคณะ
กรรมการบริหาร เวนแตเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ไดแก 
เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

3. มีหนาที่ในการกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
และแจงใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท รายการระหวาง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและอื่นๆ ใหพิจารณาโดยเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้หากมีการตัดสินใจเรื่องที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยาง
มีสาระสําคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีการวาจางที่ปรึกษาภายนอกเพื่อใหคําปรึกษาหรือ
ความเห็นทางวิชาชีพ 

4. มีหนาที่ในการกํากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานโดยทั่วไปของ
บริษัท เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ 
1. เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 
2. เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง

หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
3. เรื่องการซื้อหรือขายสินทรัพยสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียน 
 

2. คณะกรรมการบริหาร  
 
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบดวยบุคคล จํานวน 5 ทาน 

ดังนี้   
1. นายนพดล  ตัณศลารักษ           ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพิเชษฐ  มณีรัตนะพร   กรรมการบริหาร 
3. นายธวัช  มีประเสริฐสกุล   กรรมการบริหาร 
4. นายวิชิต  ดิลกวิลาศ   กรรมการบริหาร 
5. นางสาวนุชวารี  อัชนะพรกุล   กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที ่
 

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ดังตอไปนี้ 
1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว และใหรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตองมีกรรมการบริหารเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหาร สวนการลงมติของคณะกรรมการบริหารจะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากจากที่ประชุม 
และคะแนนเสียงดังกลาวจะตองนับไดอยางนอยกึ่งหนึ่งจากเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 
คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรที่จะกําหนดเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเปนครั้งคราวในเรื่องขั้นตอน
การประชุม องคประชุม และการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารก็ได 

2. พิจารณางบประมาณประจําป การกําหนดงบประมาณของแตละหนวยงาน และอํานาจหนาที่ของแตละ
บุคคล ตลอดจนขั้นตอนของแตละหนวยงานในการใชจายงบประมาณประจําปที่ตั้งไว เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และการควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากบริษัทแลว 

3. ประเมินผลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน กําหนดวิธีการและขั้นตอนประเมินผลการดําเนินงานและ
รับการชี้แจงเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานจากผูที่เกี่ยวของกับสายงานนั้น 
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4. พิจารณาปรับปรุงแกไขแผนการดําเนินธุรกิจใหเหมาะสมแกสภาวะทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชนของบริษัท 
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกําหนดงบประมาณการลงทุนในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท 
6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพยสินหรือทําใหไดมาซึ่ง

สิทธิเพื่อนํามาใชประโยชนในกิจการของบริษัท ในวงเงินไมเกินจากที่กําหนดไวในขอ 5 ตลอดจนการ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทําสัญญาดังกลาว 

7. พิจารณาการทําสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกูยืม การค้ําประกัน และการใหสินเชื่อในวงเงินไมเกิน 100
ลานบาท ตลอดจนการกําหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาในการทําสัญญาดังกลาว 

8. การแกไขสัญญา และการเลิกสัญญาที่มีสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
9. การดําเนินการประนอมหนี้ อนุญาโตตุลาการ และกระบวนการทางศาล 
10. พิจารณาการโอนสิทธิ และทรัพยสินของบริษัทไปยังบุคคลอื่น ซึ่งไมใชทางการคาปกติของบริษัทเพื่อเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัท 
11. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพย สินของบริษัทไปกอภาระผูกพันใดๆ  กับบุคคลอื่น  เพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท 
12. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจายเงินปนผลประจําปเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท 
13. พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
14. การดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวขางตน หรือตามความเห็นที่ใหโดยคณะกรรมการ

บริษัท หรือตามการใหอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
15. ดําเนินการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องใดๆ ซึ่งจะไดรับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการ และเรื่องดังกลาวจะตองแจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย 

 
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวกรรมการบริหารจะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทยอย 
 
 โดยในการประชุมไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการผูจัดการไว ดังตอไปนี้  

1. เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัท กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึง
การกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคาและรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัท 

2. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย บุคคลตามจํานวนที่จําเปนและเห็นสมควร ใหเปนผูบริหารหรือพนักงานของ
บริษัทเพื่อปฏิบัติหนาที่ทุกตําแหนง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และผลประโยชนตอบแทนที่
เหมาะสม และมีอํานาจในการปลดออก ใหออก ไลออกพนักงานตามความเหมาะสม 

3. มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซื้อขาย 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการคา เปนตน 
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4. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว  และคาใชจายหรือการ
จายเงินแตละครั้งมีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท 

5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทตางๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพยสิน 
6. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปน

ประโยชนตอบริษัท 
7. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
8. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

 
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาว กรรมการผูจัดการจะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทยอย 
 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
 
1. ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประเสริฐ  วีรเสถียรพรกุล  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวนภาพร  ไกรพานนท  กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที ่

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป  

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
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5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่
กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและวิเคราะหของฝายบริหาร 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท  
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
7.1 ใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง

ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได 
7.2 ใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
7.3 ใหเหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 
7.4 ใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
7.5 รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวกรรมการตรวจสอบจะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

 
9.2 รายชื่อคณะกรรมการ ผูบริหาร พรอมประวัติ  
 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ก) 
 
9.3  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 
 บริษัทไมไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา การเลือกกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
โดยมีประธานกรรมการเปนผูเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุน และการแตงตั้ง
กรรมการจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 นอกจากนี้ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติใหจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ
อิสระใหเปนกรรมการตรวจสอบ 
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9.4 คาตอบแทนผูบริหาร   
9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ก. คาตอบแทนกรรมการ (หนวย : บาท) 
ประเภทคาตอบแทน ป 2544 ป 2545 

เบี้ยประชุม 
อื่นๆ (ถามี) 

ไมมี 
ไมมี 

ไมมี 
ไมมี 

รวม ไมมี ไมมี 
 
ข. คาตอบแทนผูบริหาร (หนวย : บาท) 
ประเภทคาตอบแทน ป 2544 ป 2545 
เงินเดือนและโบนัส 

อื่นๆ (ถามี) 
2,418,903 

ไมมี 
2,997,373 

ไมมี 
รวม 2,418,903 2,997,373 

จํานวนผูบริหาร (ทาน) 5 5 
 

9.4.2 คาตอบแทนอื่นๆ 
ไมมี 

 
9.5 บุคลากร 

ในป 2545 บริษัทมีการนําระบบเทคโนโลยีเพื่อชวยในการจัดการมาใชในการบริหารงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งระบบการจัดการดังกลาวทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนใน
สวนของพนักงานได โดยบริษัทมีนโยบายที่จะไมเพิ่มบุคลากรทดแทนในกรณีที่มีบุคลากรลาออกในหนวยงานที่ยังมี
ความสามารถที่จะรองรับการขยายงานได เปนผลใหจํานวนพนักงานของบริษัทลดลงตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 บริษัทมีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 86 คน จําแนกเปนผูบริหาร 6 คน และ
พนักงานในระดับอื่นๆ จํานวน 80 คน ดังนี้ 

ฝาย จํานวนคน 
1. ผูบริหาร 
2. ฝายบัญชีการเงิน 
3. ฝายการตลาด 
4. ฝายผลิตโฆษณา 
5. ฝายพัฒนาธุรกิจ 
6. ฝายบริหารสํานักงาน 
7. ฝายกฎหมายและคดี 

6 
11 
36 
17 
2 
12 
2 

รวม 86 
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คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
(หนวย : บาท) 

ประเภทคาตอบแทน ป 2544 ป 2545 
เงินเดือน คาจาง คาลวงเวลาและโบนัสพนักงาน 
อื่นๆ 

21,241,103 
- 

21,396,332 

รวม 21,241,103 21,396,332 
 
9.6 การกํากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังที่บริษัทไดนําหลักทรัพยเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
9.7 การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท 
 
 ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตองปฏิบัติตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว 
 
9.8 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 
 ภายหลังจากที่หลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว เพื่อปองกัน
การแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทมีนโยบายหาม  
มิให กรรมการและผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในที่ยัง
ไมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อทําการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพยของบริษัทกอนที่ขอมูลนั้นจะเปดเผยตอ
สาธารณชน 
 ทั้งนี้ในการ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตาม
เกณฑที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนด รวมทั้งตองจัดสงสําเนารายงานดังกลาว จํานวน 1 ชุดใหแกบริษัทเพื่อเก็บเปน
หลักฐาน 
 
9.9 การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 
ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม บริษัทจะควบคุมโดยการสงกรรมการเขาไปเปน

ตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน 




