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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท

โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 2 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
1. นายจักรพันธ มานัสสถิตย ประธานกรรมการ

และกรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท
2. นางมาลิภา มานัสสถิตย กรรมการผูมีอ ํานาจลงนามผูกพันบริษัท
3. นางอมรรัตน เพชรมุณี กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท
4. นายรุงริทธิ์ เลาหไพโรจนวัฒนา กรรมการผูมอํี านาจลงนามผูกพันบริษัท
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
6. นายภิรมย แจมใส กรรมการอิสระ
7. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร
1. นายจักรพันธ มานัสสถิตย ประธานกรรมการบริหาร
2. นางมาลิภา มานัสสถิตย กรรมการบริหาร
3. นายรุงริทธิ์ เลาหไพโรจนวัฒนา กรรมการบริหาร
4. นางอมรรัตน เพชรมุณี กรรมการบริหาร

ผูบริหาร
1. นายจักรพันธ มานัสสถิตย กรรมการผูจัดการ
2. นางมาลิภา มานัสสถิตย ผูอํ านวยการสารสนเทศ
3. นายรุงริทธิ์ เลาหไพโรจนวัฒนา ผูอํ านวยการปฏิบัติการ
4. นางอมรรัตน เพชรมุณี ผูอํ านวยการบัญชีและการเงิน
5. นายระวิ ตันเสนีย ผูจัดการโรงงาน
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ)

ขอบเขตอํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทเปนดังน้ี
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอํ านาจหนาที่ดํ าเนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผูถือหุน และมี
อํ านาจกระทํ าการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือท่ีเก่ียวของกับการดังกลาวน้ัน
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลหน่ึง หรือหลายคนปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะ
กรรมการก็ได

ขอบเขตและอ ํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
1. กํ ากับดูแล การดํ าเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทภายใต
กฎหมาย เง่ือนไข กฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท เวนแตรายการท่ีกรรมการบริหารอาจมี
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ความขดัแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย จะกระทํ า
ไดตอเมื่อไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวยเทานั้น

2. กํ าหนดแนวทางพัฒนาและการขยายงานของกิจการใหเปนไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ
3. พจิารณา จัดหา และปรับปรุง ระบบและระเบียบงานในบริษัท
4. พิจารณากล่ันกรอง ขอมูล หรือขอเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํ าเนินงานของธุรกิจ ที่จะนํ าเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

5. พิจารณาการจัดทํ าโครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ของพนักงาน
6. ดํ าเนินการอ่ืนๆ ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย
7. สํ าหรับการอนุมัติเก่ียวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัท ในฐานะผูกู ใหคณะกรรมการบริหาร
กระทํ าการก็ไดในมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท หากเกิน 50 ลานบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริหารไมมีอํ านาจกระทํ าการใดๆ ที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมา
หรือจ ําหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีสํ าคัญของบริษัท รวมถงึคณะกรรมการบริษัทจะมอบอํ านาจหรือมอบ
หมายใหคณะกรรมการบริหารกระทํ าการเก่ียวกับรายการดังกลาวแทนคณะกรรมการบริษัทไมได

ขอบเขตและอ ํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. ใหกรรมการผูจัดการมีอํ านาจดํ าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยูภายใต
กฎหมาย เงือ่นไข กฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท เวนแตรายการที่กรรมการผูจัดการอาจมี
ความขดัแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย จะกระทํ า
ไดตอเมื่อไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวยเทานั้น

2. สํ าหรับการอนุมัติเก่ียวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัท ในฐานะผูกู ใหกรรมการผูจัดการ
กระทํ าการก็ได ในมูลคาไมเกิน 20 ลานบาท ถาเกิน 20 ลานบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

3. สํ าหรับการอนุมัติเก่ียวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัท ในฐานะผูซ้ือ หรือผูวาจางทํ าของ ให
กรรมการผูจัดการกระทํ ากิจการแทนหรือกรรมการผูจัดการจะมอบอํ านาจใหบุคคลใดกระทํ ากิจการ
เฉพาะอยางแทนก็ได

ท้ังน้ีอํ านาจในการดํ าเนินการดังกลาวขางตน ไมรวมถึงการดํ าเนินการอันเปนรายการเก่ียวกับรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน และรายการไดมาหรือจ ําหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีสํ าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพย

9.2 วธิกีารแตงตั้งกรรมการ
ใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี
1. ผูถอืหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถอืหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1. เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลํ าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงช้ีขาด
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9.3 คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับป 2543 ที่ผานมา
(ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนรวมท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายใหแกคณะกรรมการบริษัทในฐานะคณะกรรมการมี
จํ านวนเทากับ 700,000 บาท  สวนคาตอบแทนรวมซึ่งประกอบดวย เงินเดือน และโบนัส ที่
บริษทัและบริษัทยอยจายใหแกผูบริหารมีจํ านวนเทากับ 9,986,670 บาท

 (ข) คาตอบแทนอ่ืนๆ
-ไมมี-

9.4 โดยทัว่ไป คณะกรรมการบริษัทไดเริ่มปฎิบัติตามแนวทางของขอพึงปฎิบัติที่ดีสํ าหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ขอพึงปฏิบัติ”) ในเรื่องตางๆ เชน 
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การแตงต้ังและการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ 
การกํ าหนดคาตอบแทนกรรมการ การประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน การรายงานขอมลูทางการ
เงนิ  อยางไรก็ตาม สํ าหรับดานที่บริษัทยังมิไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติฯ มีดังน้ี

- การแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง
ปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เนื่องจากบริษัทจัดวาเปนธุรกิจขนาด
กลาง และโครงสรางองคกรของบริษัทยังคอนขางเล็ก ดังน้ัน บริษัทเห็นวาในปจจุบันการพิจารณา
และตัดสินใจในเร่ืองตางๆ สามารถทํ าไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริหารและผู
บริหารในสวนงานท่ีเก่ียวของน้ันๆ อยางไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อบริษัทมีขนาดของธุรกิจและโครง
สรางองคกรที่ใหญขึ้น และขั้นตอนการบริหารมีความซับซอนขึ้น บริษัทอาจพิจารณาแตงตั้งคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสมตอไป ได

- องคประกอบของคณะกรรมการ
ปจจบุนัประธานกรรมการ ยังเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ ซึ่งบริษัทจะไดพิจารณาดํ าเนิน
การตามแนวทางของขอพึงปฏิบัติฯ ตอไปในอนาคตตามความเหมาะสม

9.5 บริษทัมนีโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
ดังน้ี
- การใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เก่ียวกับหนาที่ท่ีผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพย
ของบริษัทและบทกํ าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
และตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

- บริษัทจะกํ าหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา  59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

- บริษทัจะดํ าเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในไม
ควรซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน

9.6 บุคลากร
ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 309 คน สํ าหรับบริษัทยอยมีพนักงานทั้ง
หมด 359 คน คาตอบแทนรวมซึ่งประกอบดวย เงินเดือน และโบนัส สํ าหรับพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอยในป 2543 เทากับ 69,479,067 บาท


