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9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางการจัดการ 

 
 

กรรมการผูจัดการ 
(นายธงชัย  อําไพกุลวัฒนา)

ฝายตรวจสอบภายใน*

ผูจัดการโรงงาน 
(นายกําพล วัฒนาสุรกิตต) 

ผูจัดการฝายธุรการและบัญชี 
(นางสาวมนัสสร มีสุข) 

(รักษาการ) 

ผูจัดการฝายการตลาด 
(นายธงชัย อําไพกุลวัฒนา) 

หัวหนาฝายธุรการและบัญชี 
(นางสาวมนัสสร มีสุข) 

หัวหนาฝายผลิต 1 
(นายธีระโรจน  ธัญญโชติไพบูลย)

หัวหนาฝายผลิต 2 
(นายวิชาญ  พิกุลขาว) 

หัวหนาฝายซอมบํารุง 
(นายเชาวลิต ตั้งแตง) 

หัวหนาฝายคลังสินคา 
(นายชูเกียรติ แชมชอย) 

หัวหนาฝายคุณภาพ 
(นายชูเกียรติ แชมชอย) 

หัวหนาฝายขาย 
(นายธงชัย อําไพกุลวัฒนา) 

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท 

หมายเหต ุ: บริษัทฯ ไดวาจางพนกังานฝายตรวจสอบภายในจํานวน 1 ทาน จากบริษัทในกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก บริษัทฯ มีขนาดเล็ก 
และคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัทฯ อยางเต็มรูปแบบ จึงไมเหมาะสมที่จะจางพนักงานฝายตรวจสอบภายในเปนพนักงานประจํา  
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ในปจจุบัน ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผูบริหาร 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท  

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ัง 2/2546 ณ วันที ่22 สิงหาคม 2546 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 3/2546 ณ 
วันที่ 10 กันยายน 2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทจํานวน 10 
ทาน ดังรายนามตอไปน้ี 
1. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ  ประธานกรรมการ 
2. นายธงชัย อําไพกุลวัฒนา  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
3. นายวิเชียร เตชะทัศนะสุนทร  กรรมการ 
4. นายสุทัศน ไตรจักรภพ  กรรมการ 
5. นางธีรนุช ขุมทรัพย   กรรมการ 
6. นายปญญา นิลสินธพ   กรรมการ 
7. นายมนัส  ลิมปพยอม  กรรมการ 
8. นายสวาสด์ิ ปุยพันธวงศ  ประธานกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายปง    คุณะวัฒนสถิตย  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายนิคม   ศิลปอาชา   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท เปนดังน้ี 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวยนายสรสินธุ  ไตรจักรภพ นายธงชัย  อําไพกุลวัฒนา และ
นายวิเชียร เตชะทัศนะสุนทร โดยกรรมการสองในสามทานน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2546 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2546 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 3/2546 
ณ วันที ่10 กันยายน 2546ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 
ทาน ดังรายนามตอไปน้ี 
1. นายสวาสด์ิ   ปุยพันธวงศ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปง    คุณะวัฒนสถิตย  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายนิคม   ศิลปอาชา   กรรมการตรวจสอบ 

9.1.3 คณะผูบริหารของบริษัทฯ  

ณ วันที ่22 สิงหาคม 2546 คณะผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 7 ทาน ดังรายนามตอไปน้ี 
คณะผูบริหาร 
1. นายธงชัย อําไพกุลวัฒนา  กรรมการผูจัดการ และผูจัดการฝายการตลาด 
2. นายกําพล  วัฒนาสุรกิตต  ผูจัดการโรงงาน 
3. นางสาวมนัสสร มีสุข   รักษาการผูจัดการฝายบญัชีและธุรการ  
      และหัวหนาฝายธุรการและบัญชี 
4. นายธีระโรจน  ธัญญโชติไพบูลย  หัวหนาฝายผลิต 1  
5. นายวิชาญ  พิกุลขาว   หัวหนาฝายผลิต 2 
6. นายเชาวลิต ตั้งแตง   หัวหนาฝายซอมบํารุง 
7. นายชูเกียรติ แชมชอย   หัวหนาคลังสินคา และหัวหนาฝายคุณภาพ 

(หมายเหตุ: รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทกุทาน ปรากฏในเอกสารแนบ) 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตองใชความรูความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงาน การบริหารการเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ และจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ รวมทั้งกํากับและควบคุมดูแลใหฝาย
บริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายทีกํ่าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พรอมทั้งหามมิใหกรรมการ
ประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงใหเปนกรรมการบริหารเพ่ือ
ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยาง ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ มีอํานาจดําเนินการเร่ืองตางๆ ของกิจการไดเอง  เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปน้ีจะกระทําได
ก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน  ทั้งนี้ กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ (ซ่ึงไดแก (ก) ผูบริหารของบริษัทฯ (ข) ผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ (ค) ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแก บิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือญาติสนิทคนอื่นๆ 
และ (จ) นิติบุคคลใดที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุนหรือมีอํานาจควบคุมหรือมีสวนไดเสียอื่นใด ไมวาทางตรง
หรือทางออมอยางมีนัยสําคัญ หรือบุคคลตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด) ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
เร่ืองน้ัน 
1. เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 
2. การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

และในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

� การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
� การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 
� การทาํ การแกไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ 

� การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ 
� การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ 
� การควบหรือเลิกบริษัทฯ  
� เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเร่ืองสําคัญใน
ระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานรวมกับผูสอบบัญชี 
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3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีน้ัน 
รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด 
ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 
- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง 
ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือได 

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
- เหตุผลท่ีเช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหน่ึง 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

8. รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการมีอํานาจในการดําเนินการเปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  
และสามารถอนุมัติรายการที่เปนธุรกรรมปกติของบริษัทฯ โดยกําหนดใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจในการจัดซ้ือ
วัตถุดิบในการผลิตคร้ังละมูลคาไมเกิน 20 ลานบาท และการจัดซ้ือสินคา เครื่องมือ อุปกรณ เคร่ืองใช ฯลฯ ที่มีมูลคาใน
การจัดซ้ือคร้ังละไมเกิน 5 ลานบาท  

กรรมการผูจัดการมีอํานาจที่จะดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ตลอดจนใหอํานาจกรรมการ
ผูจัดการในการมอบหมายใหบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทนกรรมการ
ผูจัดการในเร่ืองท่ีเห็นควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ 

ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ และ/หรือ
เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินการใดๆ ในเร่ืองเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน รายการการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย
ที่สําคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ซ่ึงไดแก (ก) ผูบริหารของบริษัทฯ (ข) 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ (ค) ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส 
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแก บิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือญาติ
สนิทคนอื่นๆ และ (จ) นิติบุคคลใดทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุนหรือมีอํานาจควบคุมหรือมีสวนไดเสียอื่นใด ไม
วาทางตรงหรือทางออมอยางมีนัยสําคัญ หรือบุคคลตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด)  ซ่ึงรายการหรือเร่ืองดังกลาวจะตองนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา 
(Nominating Committee) แตเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ จากน้ันจึงนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง โดยใชเสียงขาง
มากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
(ก) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
(ข) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 
(ค) บุคคลพึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือพึงเลือกต้ังไดในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนท่ี
จะพึงมีหรือพึงจะเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชีข้าด 

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

9.3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

ป 2545 คร่ึงแรกป 2546 
รายการ จํานวน 

(ทาน) 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รายละเอียด
คาตอบแทน 

จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงิน      
(ลานบาท) 

รายละเอียด
คาตอบแทน 

กรรมการ                
(ฐานะกรรมการ) 

2 0.54 เงินเดือนและ
โบนัส 

2 0.12 เงินเดือน 

กรรมการและ
ผูบริหาร                 
(ฐานะผูบริหาร) 

7 8.33 เงินเดือนและ
โบนัส 

7 4.53 เงินเดือน 

หมายเหตุ: ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2546 บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเปน 10 ทาน (รายชื่อปรากฏใน
สวนที่ 2 ขอ 9.1.1) 

9.3.2 คาตอบแทนอื่น 

- ไมมี - 

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทฯ และผูถือหุน และไดศึกษา
แนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่
เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือนํามาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือสราง
ความโปรงใสในการทํางาน การดําเนินการใหมีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทําระบบควบคุมภายในตาง ๆ  รวมถึงการ
ใหความสําคัญของความเทาเทียมกันของผูถือหุน และการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ (รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี)  อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการยังไมไดปฏิบัติในเร่ืองการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) และ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (Remuneration Committee) เน่ืองจากกรรมการของบริษัทฯ ยังมีจํานวน
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นอย แตไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือชวยดูแลระบบการควบคุมภายในให
เปนไปตามขอกําหนด 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

9.5.1 บริษัทฯ ไดมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม
เปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัว  ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดย
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานซ่ึงอยูในหนวยงานที่ทราบขอมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน 

9.5.2 บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ในการถือครองหลักทรัพยใน
บริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ตอสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชน
สวนตัวไวในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษต้ังแตการตักเตือนดวยวาจาจนถึงข้ันใหออกจากงาน   

9.6 บุคลากร 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 31 คน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารตามขอ 9.1) โดย
แบงตามสายงานตางๆ มีรายละเอียด ดังน้ี 

สายงาน จํานวนพนักงาน (คน) 
ฝายสํานักงาน 11 
ฝายโรงงาน 20 

 ในคร่ึงแรกป 2546 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอยางเดียวรวมท้ังส้ิน 1,872,077 บาท 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหพนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาใน
หนาที่การงานอยางมีคุณภาพ และสามารถเจริญกาวหนาในสายงานของตน (Career Path) โดยจัดสงพนักงานและ
ผูบริหารในสายงานท่ีเก่ียวของทางดานตางๆ เขาการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของ เชน หลักสูตรการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและการตลาด ที่จัดขึ้นโดย MAUSER (ผูใหลิขสิทธ์ิการผลิตถัง L-Ring ขนาด 200 ลิตร) รวมถึงการสงพนักงาน
เขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรความรูตางๆ ที่เก่ียวของกับการทํางาน เชน ระบบบริหารควบคุมคุณภาพ ระบบการ
บัญชีและภาษีที่เกี่ยวของ ระบบเก่ียวกับเคร่ืองจักรสําหรับการผลิตพลาสติก เปนตน 
 

 

 

 


