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9. การจัดการ 
 

(9.1) โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางองคกร 

ฝายขายคอนกรีตสําเร็จรูป

ฝายบริการและจัดสง

ฝายขายคอนกรีต

สายการผลิต1
(โรงงานชลบุรีและโรงงานบานบึง1) 

สายการผลิต2 
(โรงงงานบานบึง 2)
สายการผลิต 3 

(คอนกรีตผสมเสร็จ)

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายปฏิบัติการ

ฝายบัญชีและการเงิน

สวนตรวจสอบภายใน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายการเงิน

สวนซอมบํารุง

สวนทรัพยากรบุคคล

ฝายขายคอนกรีตสําเร็จรูป

ฝายบริการและจัดสง

ฝายขายคอนกรีต

สายการผลิต1
(โรงงานชลบุรีและโรงงานบานบึง1) 

สายการผลิต2 
(โรงงงานบานบึง 2)
สายการผลิต 3 

(คอนกรีตผสมเสร็จ)

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายปฏิบัติการ

ฝายบัญชีและการเงิน

สวนตรวจสอบภายใน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายการเงิน

สวนซอมบํารุง

สวนทรัพยากรบุคคล

 
หมายเหตุ สวนตรวจสอบภายใน ทําหนาที่และปฏิบัติงานโดยสํานักงานสอบบัญชีศิวพลและเพื่อน 
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บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการจํานวน 8  ทาน ดังนี้ 
 

 รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ 
2.  นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม รองประธานกรรมการ 
3.  นายอาทิตย  ทีปกรสุขเกษม กรรมการ 
4.  นายรังสี  ทีปกรสุขเกษม กรรมการ 
5.  นายชาคริต  ทีปกรสุขเกษม กรรมการ 
6.  นายสุรพล  สุขะมงคล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายประเสริฐ  ภัทรประสิทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8.  นายอนุพงษ  เนตรพิศาลวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายดํารง รัตนแสงสกุลไทย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงิน เปนเลขานุการบริษัท 
 
 ทั้งนี้ กรรมการทุกทานไมมีประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย รวมทั้ง ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 17 
แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12 /2543 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ  
กรรมการผูมีอํานาจลงนามเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ลงลายมือช่ือและประทับ

ตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม นายอาทิตย  ทีปกรสุขเกษม นายชาคริต  ทีปกรสุขเกษม และ 
นายรังสี  ทีปกรสุขเกษม กรรมการสองในสี่คนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจ

ของกรรมการบริษัทใหชัดเจนเพื่อความโปรงใสในการบริหาร ไวดังตอไปนี้ 
1. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับดูแลฝายจัดการ ดําเนินการให

เปนไปตามนโยบายที่กําหนด ตลอดจนการดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

2. ปฏิบัติหนาที่เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือ
หุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

3. รับผิดชอบในการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท ใหมี
ความถูกตองและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เปนจริงและถูกตองซึ่งไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
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ซึ่งไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. ใหความสําคัญตอหนาที่การเปดเผยสารสนเทศของบริษัท ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใหประชาชนทราบ 

5. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อใหดําเนินกิจการของบริษัท ภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสม
ควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงแกไข
อํานาจนั้นได ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่
ผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่น
กับบริษัทหรือบริษัทยอย และหากมีการมอบอํานาจใหบุคคลใด ตองเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มี
กรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย 

6. พิจารณาและใหความเห็นชอบตอการเพิ่มทุน การออกหุนกู และการควบและรวมกิจการที่ผานการ
พิจารณาจากและนําเสนอโดยกรรมการบริหาร เพื่อนําเสนออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

7. พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานในวงเงินที่เกินอํานาจกรรมการผูจัดการ ใหนําเสนอขอ
อนุมัติหรือขอสัตยาบันตอที่ประชุมกรรมการบริษัทตอไปแลวแตความเรงดวนและความจําเปนในการดําเนินงาน 

 

ทั้งนี้ อํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตน ไมรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยและ
บริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ 
อํานาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน 

 
อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจ

ของกรรมการผูจัดการไวดังตอไปนี้ 
1. กําหนดและเสนอกลยุทธและแผนการทางธุรกิจตอคณะกรรมการ 
2. ดําเนินการตามกลยุทธและแผนทางธุรกิจที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับทางธุรกิจของกลุมบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหมที่มีความเปนไปได 

เพื่อเพิ่มรายไดใหแกบริษัทและพนักงานของบริษัท เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
4. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใตนโยบายของคณะกรรมการ 
5. ส่ังการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย 
6. อนุมัติและ/หรือมอบหมายการทํานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสําหรับธุรกรรมปกติของบริษัท ภายใน

วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท ทั้งนี้ ใหรวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไมเปนการผูกพันทรัพยสินของบริษัทโดยตรง 
7. ประสานงาน ผูบริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะ

กรรมการ 

หนาที่ 2-39 



บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
 

8. ดูแลการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย และกฎระเบียบตางๆ รวมถึงการปฏิบัติงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาลในการทําธุรกิจ 

9. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร 
10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทและการเงินปนผลทั้งประจําปและระหวางกาล นําเสนอใหแก

คณะกรรมการอนุมัติ 
11. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทไปกอภาระผูกพันใดกับบุคล บริษัท หางราน หรือ

สถาบันการเงิน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการอนุมัติ 
 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกกรรมการผูจัดการ จะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง
หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทยอย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบดังนี้ 
 

 รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายสุรพล  สุขะมงคล  ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายประเสริฐ  ภัทรประสิทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายอนุพงษ  เนตรพิศาลวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายดํารง รัตนแสงสกุลไทย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงิน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้  
1 สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะ
กรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่อง
สําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2 สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน (ถามี) 

3 สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผู
สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5 พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
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6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย 
เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด 
ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7 จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
- เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิด

ชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทตอบุคคลภาย
นอกยังคงเปนของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

 

ผูบริหารบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 11 ทาน ดังนี้ 
 

 รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กรรมการผูจัดการ 
2.  นายอาทิตย ทีปกรสุขเกษม รองกรรมการผูจัดการ 
3.  นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม ผูชวยกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ 
4.  นายดํารง รัตนแสงสกุลไทย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงิน 
5.  นางสาวจุไรรัตน วงศเสถียร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
6.  นายชวาล ภานุพรประพงศ ผูอํานวยการฝายขายคอนกรีต 
7.  นายณรงค บานเย็น ผูอํานวยการฝายขายคอนกรีตสําเร็จรูป 
8.  นายศิริศักดิ์ พุทธิปทีป ผูอํานวยการสายการผลิต 1 (โรงงานชลบุรีและโรงงานบานบึง 1) 
9.  นายสุเทพ ทีปกรสุขเกษม ผูอํานวยการสายการผลิต 2 (โรงงานบานบึง2) 
10.  นายสุรกาญจน วัฒนจริยา ผูอํานวยการสายการผลิต 3 (คอนกรีตผสมเสร็จ) 
11.  นายสมาน เชื้อจีน ผูอํานวยการฝายบริการและจัดสง 
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 ทั้งนี้ ผูบริหารทุกทานไมมีประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย รวมทั้ง ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 17 แหง
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12 /2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  
 

(9.2) การสรรหากรรมการ 
องคประกอบคณะกรรมการ 
ขอบังคับของบริษัทกําหนดให บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน 

และไมมากกวา 15 คน ใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ กรรมการผูจัดการและตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และกรรมการไมนอยนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และผูเปนกรรมการของบริษัทไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุน
ของบริษัท 

 
การแตงตั้งกรรมการบริษัท  
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเปนกรรมการบริษัทนั้นมิไดผานคณะกรรมการสรรหา (Nominating 

Committee) แตตองผานขั้นตอนที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
1)   ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
2)   ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป 
3)    บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากัน เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 

การถอดถอนกรรมการ 
1) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง    กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งใน

สาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

2) นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) 
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก (5) 
ศาลมีคําส่ังใหออก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออก จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

4) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะ
กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวตอไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขา
เปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการได เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนมติของ
คณะกรรมการ ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 
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5)  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง  ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง 
 
(9.3) คาตอบแทนผูบริหาร ดังนี้ 
 
(9.3.1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 
 (ก) กรรมการบริษัทฯ 

 
ตารางแสดงคาตอบแทนรวมของกรรมการในป 2545 และประมาณการในป 2546 

 
 ป 2545 ป 2546 

(ประมาณการ) 
จํานวนกรรมการบริษัทฯ (ราย) 3 8 
คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคนในฐานะกรรมการเทานั้น - - 
จํานวนกรรมการอิสระ (ราย) - 3 
คาตอบแทนรวมของกรรมการตรวจสอบ - 300,000 
รูปแบบของคาตอบแทน เบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ 
 
 (ข) ผูบริหาร 

 
ตารางแสดงคาตอบแทนรวมของผูบริหารในป 2545 และประมาณการในป 2546 

 
 ป 2545 ป 2546 

(ประมาณการ) 
จํานวนผูบริหาร (ราย) 8 11 
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (บาท) 8,810,658 14,260,676 
รูปแบบของคาตอบแทน เงินเดือนและเงินรางวัล (โบนัส) 
 
(9.3.2) คาตอบแทนอื่น 

บริษัทฯ มีการเสนอคาตอบแทนอื่นเชนเดียวกับที่บริษัทฯ ใหแกพนักงานประจําทุกคน ในรูปแบบเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมจํานวน 757,455 บาท ใหแกผูบริหาร 8 ราย สําหรับป 2545 และไดเสนอคาตอบแทนอื่นในรูป
แบบเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,114,362 บาท ใหแกผูบริหาร 11 ราย สําหรับปประมาณการ 2546 
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(9.4) การกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําลังอยูในระหวางดําเนินการจัดทําขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทฯ และ

บทบัญญัติตางๆ ซึ่งจะใชเปนแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่สอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices) ใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทั้งนี้ คณะ
กรรมการบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2546 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีโนบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติทีดี (Code of Best Practice) สําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้ง บริษัทฯ ไดกําหนดการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีดังตอไปนี้ 
 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแล 
คณะกรรมการของบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดย

กําหนดเปนนโยบายเพื่อใหการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเพิ่ม
ความเชื่อม่ันใหแกผูลงทุน บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลใหกับสาธารณะและผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายาม ควบคุม
และบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และยังคําถึงเรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคู
คา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม  

 

2. สิทธิของผูถือหุน 
บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกๆ ทานใหเปนไปอยางเทาเทียม เชน บริษัทฯ

จะแจงใหผูถือหุนทราบถึงความคืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือ
ผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯ จะถือปฎิบัติใหจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูล
ประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ 
และกําหนดใหในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อ
ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  และหลังจากที่บริษัทฯ มีการแตงตั้งกรรมการอิสระแลว ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
ตอไป บริษัทฯ จะมีการเสนอใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจในการ
ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สําคัญที่จะตอง
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทฯ จะดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญ ตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
- การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาตอคู

คา 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลง 
- เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ

ที่ดีไดมาตรฐานและการใหบริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกคา และมีบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูก
คา 
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- ประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขง 
- มีความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม 

 

4. การประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน และขอรับรอง

วาประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะ
กําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนใหมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่
รวมทั้งจะจัดใหมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตัวเอง และจัดเตรียมสถานที่ๆ เดินทางสะดวก  

 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาท เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดัง

ตอไปนี้ 
- กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 
- กํากับดูแลและติดตามผลการปฎิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามแผนงานเพื่อ

บรรลุเปาหมายที่วางไว 
- ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ อนึ่ง บริษัทฯไดมีการวา

จางผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ สํานักงานสอบบัญชีศิวพลและเพื่อน เพื่อตรวจสอบและ
จัดทําระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัท และนอกจากนั้น สํานักงาน พิพัฒนและเพื่อน ซึ่งเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท ก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบบัญชีประจําปและไม
พบจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญในระบบดังกลาว 

- ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบริษัทได
รับประโยชนสูงสุด 

 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภาย
ในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี้ 

- รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบ

ดวยกับรายการระหวางกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท ความ
ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดัง
กลาวได เพื่อความเปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอ
บังคับ ประกาศ คําส่ัง ขอกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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- การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
  บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบ

เฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 
เทานั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ทุกทานทราบถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอขอมูลภายใน
ไมนํามาใชเปนประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย และบริษัทฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวหากมี
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม และบริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ อยูระหวางการกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ

และพนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย 
สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน และทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยา
บรรณจะรวมถึงการกําหนดบทลงโทษทางวินัยดวย 

 

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งส้ินจํานวน 3 ทาน จากจํานวนคณะ

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
 
9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

ประธานกรรมการของบริษัทฯ เปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ อยางไรก็ตาม โครงสราง
คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปดวยกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง
คณะ ซึ่งทําใหมีการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานได นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ 
ของคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน (ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ) ทําให
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ และมีการถวงดุลในมติที่สําคัญซึ่จะตองไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการจากบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง อํานาจที่มอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อยูในระหวาง

การพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยจะมีนโยบายคาตอบแทนไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทน
จะอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งอยูในระดับ
ที่สูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ตองการได  

สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดย
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมี
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คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทน
ของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการ
พิจารณา โดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรม และเปนคาตอบแทนที่สามารถรักษาผูบริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ 
ตองการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิด
ชอบที่ไดรับมอบหมาย 

ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะถูกเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
ที่นําสงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 เดือน นับแตวันส้ินรอบระยะเวลา
บัญชี รวมทั้งแบบรายงานประจําป (แบบ 56-2) ที่จัดสงใหผูถือหุนทุกรายพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
ภายใน 110 วัน นับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปน
ประจํา โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 
7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 

 

12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน เมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2546 ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดในขอ 9.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ และคณะกรรม
กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  และจะจัดใหมี
การประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน 

ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน  แตมีกระบวนการพิจารณาคา
ตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน 
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณากําหนด กอนนําเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาตัดสินใจขั้นสุดทาย  

 

13. ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแยงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมี
การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่
รับผิดชอบ รวมทั้งบริษัทฯ ไดวาจางผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ สํานักงานสอบบัญชีศิว
พลและเพื่อน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและจัดทําระบบตรวจสอบการควบคุมภายในสําหรับการปฏิบัติงาน และกิจ
กรรมทางการเงินที่สําคัญ เพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกําหนด นอกจากนั้น สํานัก
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งานพิพัฒนและเพื่อน ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท ในการตรวจสอบบัญชีประจําปและไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญในระบบดังกลาว 

 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบ

การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอ
มูลประจําป และรายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให
ม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพย
สินและเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไม
เปนผูบริหารและเปนอิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบ
คุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยรวมอยูในระดับที่นา
พอใจและสามารถสรางความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ 

 

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใช

การเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทฯ จึงมีนโยบายเปดเผยขอมูลที่
ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ และทันเวลา ใหแกสาธารณชน ทั้งรายงานผานผูถือหุนโดยตรง 
และเผยแพรทางสื่อของตลาดหลักทรัพย 

ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) นั้น บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้น
เฉพาะ แตไดมอบหมายใหผูชวยกรรมการผูจัดการสาบปฏิบัติการ เปนผูดูแลการติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวม
ทั้งนักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ โดยสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพทของบริษัทฯ คือ (038) 795-278-86 อยาง
ไรก็ตาม หลังจากไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งหนวยงานดานผูลงทุนสัมพันธ 
 

(9.5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูที่

เกี่ยวของเทานั้น การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมาย เทานั้น 
โดยทั้งนี้กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ทุกทานทราบถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอขอมูลภายในไมนํามา
ใชเปนประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย และบริษัทฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวหากมีการฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตาม ซึ่งเริ่มตั้งแตตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจาก
งาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
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(9.6) บุคลากร 
 

จํานวนพนักงานของบริษัทฯ 
 ณ 30 กันยายน 2546 จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 521 คน แบงออกไดดังนี้ 

1. ฝายบัญชีและการเงิน 10 คน 
2. ฝายขายคอนกรีตผสมเสร็จ 3 คน 
3. ฝายขายผลิตภัณฑสําเร็จรูป 16 คน 
4. ฝายผลิตและควบคุมคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จ 69 คน 
5. ฝายโรงงานบานบึง 2  77 คน 
6. ฝายผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูป 187 คน 
7. ฝายขนสง 138 คน 
8. สวนซอมบํารุง 21 คน 
 
การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 
- ไมมี - 

 
ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 
- ไมมี - 

 
ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
บริษัทฯ มีการจายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) สําหรับป 2545 

จํานวนประมาณ 8,053,200 บาท และสําหรับปประมาณการ 2546 จํานวนประมาณ 10,000,000 ลานบาท  
ในสวนคาตอบแทนอื่นที่บริษัทฯ ใหแกพนักงาน คือ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับป 2545 

จํานวน 1,051,613 บาท และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับปประมาณ
การ 2546 จํานวน 1,551,714 บาท 
 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมใหพนักงานไดฝกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อใหมีความรูความสามารถอันจะ
ทําใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานไดมีการเรียนรูและฝกทักษะตามคําแนะ
นําของผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในแตละสายงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมตามตาม
สายงานที่เกี่ยวของอีกดวย 
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