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9! โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ฝายวางแผนและควบคุมการผลิต  ฝายการผลิต

 ฝายพัฒนาตลาด

 ฝายบัญชีและการเงิน

 ฝายประกันคุณภาพ ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

 ฝายธุรการทัว่ไป

 ฝายจัดซื้อ ฝายการตลาด

 ฝายตรวจสอบภายใน
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9.1! โครงสรางกรรมการของบริษทั
โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการบริหาร  และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการบริษัทมีจํ านวนทั้งสิ้น 8 ทาน ประกอบดวย

  1. นายศราวุธ จินตวุฒิ ประธานกรรมการ
  2. นายวิทยา  จักรเพ็ชร กรรมการ
  3. นายสงา วนาสินชัย กรรมการ
  4. นางทิพยวรรณ จักรเพ็ชร กรรมการ
  5. นางสุนิสา ปฐมพฤกษ กรรมการ
  6. ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  7. นายกมล จันทิมา กรรมการและกรรมการอิสระ
  8. รศ.ดร. วิสุทธ์ิ ฐิติรุงเรือง กรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอ ํานาจลงนาม เพ่ือมีผลผูกพันแทนบริษทัได คอื กรรมการลํ าดบัท่ี 1 ถึง 4 ลงลายมือชื่อรวมกัน

สองทาน และประทับตราสํ าคัญของบริษัท

ขอบเขตอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2546 เมือ่วันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 ไดมีการก ําหนด

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของกรรมการบริษัท ไวดังนี้
คณะกรรมการบริษัทมีอํ านาจและหนาท่ีจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคที่ก ําหนดไวใน

หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย
สจุริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอ ํานาจหนาที่ที่ส ําคัญไดดังนี้

1)! จดัใหมกีารประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจ ําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันครบรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท

2)  จดัใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3)  จดัใหมกีารจัดทํ างบดุลและงบกํ าไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู

สอบบัญชีตรวจสอบแลว และนํ าเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํ านาจใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือ

บุคคลอ่ืนใด ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
บริษทัและเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนระยะ

ท้ังน้ี การมอบอํ านาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบอ ํานาจที่ทํ าให คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
คนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน
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ไดเสียหรือมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่สํ านักงานคณะกรรมการก ํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยก ําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย

5)  พิจารณากํ าหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ํากับดูแล
การบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอก ําหนดหรือกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของกับการด ําเนินธุรกิจ
ของบริษัท

6)! พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ เจาหนาที่ระดับ
บริหาร และคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7)! กรรมการบริษัทจะตองไมประกอบกิจการอันมีลักษณะอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกันกับกิจการ
ของบริษทั เวนแตจะไดแจงที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

8)! กรรมการบริษัทจะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียโดยตรง หรือโดยออมใน
สัญญาท่ีบริษัทจัดทํ าขึ้น

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการบริหารมีจ ํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ประกอบดวย
1. นายศราวุธ           จินตวฒิุ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวทิยา             จักรเพ็ชร กรรมการผูจัดการ
3. นายสงา                วนาสินชัย กรรมการบริหาร
4. นางทิพยวรรณ       จักรเพ็ชร กรรมการบริหาร
5. นางสุนิสา             ปฐมพฤกษ กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2546  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ไดมีการก ําหนด

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของกรรมการบริหาร ไวดังนี้
ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.! ก ําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดํ าเนินธุรกิจของบริษทั ท่ี

ก ําหนดใหสอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่ไดกํ าหนดและแถลงไวตอผูถือหุน เพ่ือนํ าเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

2.! ก ําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํ านาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาเห็นชอบ

3.! ตรวจสอบ ตดิตามการด ําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัท ที่ก ําหนดให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเอื้อตอสภาพการด ําเนินธุรกิจ

4.! ตรวจสอบตดิตามผลการดํ าเนินงานของบริษัท ที่ก ําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติไว
5.! พิจารณาในเบ้ืองตนสํ าหรับโครงการลงทุนตางๆ เพ่ือนํ าเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุ

มติตอไป
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6.! ด ําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายเปนคราวไป
7.! พจิารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจํ าป ตามท่ีฝายบริหารเสนอกอนท่ีจะนํ าเสนอใหคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาอนมุตั ิ ทัง้นี้ใหรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณราย
จายประจ ําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการ และใหนํ าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในท่ีประชุม
คราวตอไป

8.! จดัสรรเงนิบํ าเหน็จรางวัลซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว แกพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทหรือบุคคลใดๆ กระทํ าการกิจการใหบริษัท

ท้ังน้ีอํ านาจของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติการเขาทํ ารายการท่ีทํ าใหคณะ
กรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง หรือมสีวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่สํ านักงาน
คณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกํ าหนด) กับบริษทัหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดงักลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ
รายการดงักลาว เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดํ าเนินธุรกรรมการคาปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีเปนไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํ านวนทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย
1. ดร. อรัญ ธรรมโน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกมล จันทิมา กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ดร. วิสุทธิ์ ฐติิรุงเรือง กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
1.! สอบทานใหบรษิัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยประสานงานกับผูสอบบัญชี

และผูบริหารท่ีรับผิดชอบ ในการจัดทํ ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ ําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็วาจ ําเปนและเปนเรื่องสํ าคัญในระหวางการตรวจ
สอบบัญชีของบริษัทได

2.! สอบทานใหบริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชี และ/หรือผูตรวจสอบภายใน

3.! สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอก ําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4.! พิจารณา คัดเลือก เสนอ แตงตัง้ และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยค ํานึงถึงความนา
เชือ่ถอื ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผูสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณของ
บุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทํ าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5.! พจิารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
              6.     สอบทานระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ของบริษัท
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              7.  จดัทํ ารายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของ
บริษัท รวมท้ังใหความเห็นเกีย่วกับกระบวนการจัดทํ าและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกตอง
ครบถวนและเชื่อถือได และความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัลงนาม โดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรวมใหความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแตงตัง้ การถอดถอน และกํ าหนดคา
ตอบแทนของผูตรวจสอบภายใน
              8.  รวมใหความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแตงตัง้ การถอดถอน และกํ าหนดคาตอบแทนของผูตรวจ
สอบภายใน

9.! ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํ านาจหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํ านาจเชิญให ฝายจัดการ ผู
บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชมุ หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจ ําเปน

10.! พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมทางการคาท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับตัวแทน
จ ําหนายทกุไตรมาส ในเร่ืองของความสมเหตุสมผลของราคา และเงื่อนไขตางๆ

11.! จดัทํ าสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองของการขายผานตัวแทนจํ าหนายในระหวางป 
เพ่ือเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของบริษัท

ผูบริหาร
ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2546  มีผูบริหารจํ านวน 12 ทาน ประกอบดวย
  1.นายวิทยา จักรเพ็ชร กรรมการผูจัดการ / ผูจัดการฝายการตลาด
  2. นายสงา วนาสินชัย กรรมการบริหาร
  3. นางทิพยวรรณ   จักรเพ็ชร กรรมการบริหาร
  4. นางสุนิสา ปฐมพฤกษ กรรมการบริหาร
  5. นางภริตา จินาพุก ผูจดัการฝายบัญชีและการเงิน
  6. นายสนิท หมอกมืด ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ
  7. นายประพันธ สุขสราญฤดี ผูจดัการฝายพัฒนาตลาด
  8. นางสาวอรัญญา โชะสลาม ผูจดัการฝายวางแผนและควบคมุการผลิต
  9. นางสาวเสาวคนธ โฉมสุภาพ ผูจัดการฝายธรุการทั่วไป
10. นายหวาง กวง ผูจดัการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
11. นายกฤษดา* กาญจนารายน ผูจัดการฝายการผลิต
12. นางสาวปทุมมา สมชาติ ผูจัดการฝายจัดซื้อ
หมายเหต:ุ * แตงต้ังหลังเดือนมิถุนายน 2546
(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทาน ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
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ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1.! ควบคมุดแูลการดํ าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานท่ัวไปของบริษัท
2.! ด ําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัท และ /หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั
3.! มอี ํานาจอนุมตั ิ และมอบอํ านาจชวงอนุมัติเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสินและบริการเพื่อ

ประโยชนของบริษทั ซึง่อํ านาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคาที่มีวงเงินไมเกินตาม
ท่ีคณะกรรมการบริษัทกํ าหนด

4.! มอี ํานาจออกค ําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผล
ประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท ํางานภายในองคกร

5.! มอี ํานาจกระทํ าการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและ
เปนประโยชนตอบริษัท

6.! อนุมตักิารแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ท่ีจ ําเปนตอการดํ าเนินงานของบริษัท
7.! เปนผูรับมอบอํ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ

นโยบาย ระเบียบ ขอก ําหนด ค ําส่ัง มตท่ีิประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหาร ทุกประการ

ท้ังน้ี การมอบอํ านาจใหแกกรรมการผูจัดการ  ตลอดจนการมอบอํ านาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็น
ควร จะไมรวมถงึอํ านาจและ/หรือการมอบอํ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวน
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่สํ านักงานคณะกรรมการ
ก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกํ าหนด) กับบริษทัหรือบริษัทยอย  ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะ
ตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตาม
ขอบังคบัของบริษทั หรือกฎหมายที่เกี่ยวของก ําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการด ําเนินธุร
กรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว

 การก ําหนดอํ านาจอนุมัติวงเงิน
การก ําหนดอํ านาจอนุมัติวงเงินส ําหรับการกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึง

การเขาเปนผูคํ ้าประกัน การช ําระหรือคาใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
วงเงินอนุมัติ

กรรมการผูจัดการ ไมเกิน 80 ลานบาท
คณะกรรมการบริหาร ไมเกนิ 150 ลานบาท
คณะกรรมการบริษัท ไมจํ ากัดจ ํานวน

9.2!การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคดัเลือกบุคคลที่จะด ํารงต ําแหนงกรรมการของบริษัท  แมปจจุบันยังไมไดมีการแตงตั้งกรรมการสรรหา

แตคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใชหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท
จะเปนผูพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535
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และตามประกาศคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังเนนถึงประสบการณ
ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงน ํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

  ในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัท ทีป่ระชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและ
วธิกีารดังตอไปนี้

1.! ผูถอืหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจ ํานวนหุนที่ตนถือ
2.! ผูถอืหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการกไ็ด ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได
3.! บคุคลซึง่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจ ํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมหีรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลํ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากนั เกนิจ ํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

9.3!คาตอบแทนผูบริหาร
1.! คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
บริษทัไมมกีารจายคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการบริษัทในป 2545
บริษทัมกีารจายคาตอบแทน ซึ่งไดแก เงินเดือน และโบนัสของผูบริหารบริษัท จํ านวน 10 คนในป

2545 มจี ํานวนเทากับ 4.74 ลานบาท
บริษทัมีการจายคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด 7 คน ในชวง 6 เดือนแรกของป 2546

มจี ํานวนเทากับ 70,000 บาท
บริษทัมกีารจายคาตอบแทน ซึ่งไดแก เงินเดือน และโบนัสของผูบริหารบริษัท จํ านวน 12 คน (มีการ

แตงตัง้เพ่ิมเติมในเดือน มิถุนายน 2546 1 ทาน คือ คุณกฤษดา กาญจนารายน) ในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 มี
จ ํานวนเทากับ 3.18 ลานบาท

2.! คาตอบแทนอ่ืนๆ
- ไมมี -

9.4!การปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงไดนํ าหลัก

การดงักลาว เปนแนวทางในการดํ าเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการด ําเนินธุรกิจของบริษทั และเปนการเสริม
สรางความโปรงใส  ความมปีระสิทธิภาพของฝายจัดการ อันจะทํ าใหเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุนและผู
ทีเ่กี่ยวของทุกฝาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) ซึง่ในปจจุบันบริษัทไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาวโดยรวม
ยกเวนในเรื่องของนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งบริษทัยงัไมไดมกีารจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้น แตจะด ําเนินการไดมีการจัดตั้ง
หนวยงานในลักษณะดังกลาว เพ่ือทํ าหนาท่ีติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ

9.5!นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใช
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบรหิารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัท ซึง่ยงัไมเปดเผย

ตอสาธารณะชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมท้ังการซื้อขายหลักทรัพย ดงันี้
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-! ใหความรูแกกรรมการรวมท้ังผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาท่ีที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํ านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยตาม มาตรา
59 และบทกํ าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535

-! บริษัทจะกํ าหนดใหผู บริหารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสํ าเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอ
สํ านักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

-! บริษทัจะด ําเนินการสงหนังสือเวยีนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปน
สาระสํ าคญั ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดอืน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผย
ขอมูลท่ีเปนสาระสํ าคัญนั้นตอบุคคลอื่น

บริษทัจะใชบทลงโทษสูงสุด หากพบวาผูบริหารไดใชขอมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะ
ทํ าใหบริษทั หรือผูถือหุน ไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย

9.6! บุคลากร
ณ วันท่ี 30 มถินุายน 2546 บริษทัมีพนักงานทั้งหมด 359 คน จํ าแนกเปนผูบริหาร 12 คน และพนักงาน

ระดับอ่ืน 347 คน
            ในป 2545 บริษทัไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงานที่ไมใชผูบริหาร คือ เงินเดือน/โบนัส
และสวสัดิการตางๆ จ ํานวนรวม 26.28 ลานบาท และในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 จํ านวนรวม 14.92 ลาน
บาท

     ในระหวางป 2545 บริษัทไดมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการจัดหาบุคลากรโดยการลดจํ านวนพนักงาน
ประจ ําในสวนงานท่ีซ้ํ าซอนลงและจางพนักงานชั่วคราวในลักษณะของ Subcontract แทน

ตารางแสดงจ ํานวนพนักงานแยกตามฝายตางๆ
ฝาย จ ํานวนคนในป 2544 จ ํานวนคนในป 2545 จ ํานวนคนในป 2546

บญัชีและการเงิน 2 3 4
ประกันคุณภาพ 32 29 42
พฒันาตลาด 2 3 3
วางแผนและควบคุมการผลิต 4 4 5
ธุรการท่ัวไป 10 13 12
วจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 8 6 8
การผลิต 243 231 280
จัดซื้อ - - -
รวม 301 289 344
หมายเหต:ุ จํ านวนพนักงานที่แสดงไมนับรวมผูบริหารของแตละฝาย
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