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9. การจัดการ
โครงสรางองคกรของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ฝายตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจัดการ
(คุณ เกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ)

รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
(คุณ วิภา ตันติธนากรกุล)

ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
(คุณปนัดดา ประแดงชาติ)

รองกรรมการผูจัดการฝายบริหาร
(คุณ สุจิตรา มนตเสรีนุสรณ)

ผูจัดการฝายบริหาร
(คุณอรชพร อนันตพฤทธิ์)

รองกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ
(คุณ สุรเชษฐ นัยนภาเลิศ)

ผจก. สาขาตาก
(คุณชาญณรงค วงศการคา)

ผจก. สาขาระยอง
(คุณประดิษฐ บัวงาม)

รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด
(คุณ ผกามาส รัตนาธิคุณ)

ผจก. สาขาบางปะอิน
(คุณเจตจันทร ชูมงคล)

ผจก. ฝายโครงการและ
มวลชนสัมพันธ *
(คุณ สมใจ วานิชวิสุทธิกุล)

* จัดตั้งในป 2552 มีหนาทีศ่ ึกษาขอมูลของโครงการตางๆ เพือ่ วางแผนงานมวลชน และติดตอประสานงาน
กับหนวยงานราชการทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการลุลวงดวยดี
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9.1 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 มีมติแตงตั้งกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 8 ทาน
ประกอบดวย
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหนง

1.
นายเชิดเกียรติ มนตเสรีนุสรณ
ประธานกรรมการ
2.
นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
3.
นางสุจิตรา มนตเสรีนุสรณ
กรรมการ
4.
นางสาววิภา ตันติธนากรกุล
กรรมการ
5.
ดร. สกุณา อนุวารีพงษ
กรรมการ
6.
ผศ.ดร. โอม หุวะนันทน
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7
นายศรีภพ สารสาส
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
8.
นายแพทยนพรัตน พานทองวิริยะกุล
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาววิภา ตันติธนากรกุล ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายเชิดเกียรติ มนตเสรีนุสรณ หรือ นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ หรือ นางสุจิ
ตรา มนตเสรีนุสรณ หรือ นางสาววิภา ตันติธนากรกุล สองในสี่ลงลายมือชื่อรวมกัน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมมีมติใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่
และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือ บุค คลอื่น ใดปฏิบั ติก ารอย างหนึ่ง อย างใดแทน
คณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะ
เปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการ
บริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
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5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอืน่ หรือการ
ซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่
สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อ
ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือถือหุน
หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee)
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 มีมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ประกอบดวย

ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ

ตําแหนง

ผศ.ดร. โอม หุวะนันทน
นายศรีภพ สารสาส
นายแพทยนพรัตน พานทองวิริยะกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดย นายศรีภพ สารสาส เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
และมี นางสาววนิดา ปยจันทร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจาง/ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา / ผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและ
ชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง)
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู
สมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผ็มี
อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
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4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่
อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ
อิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปน
การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมเปนกรรมการอิสระ
หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพ
ดวย
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
9. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
10. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระในบริษัทใหญ บริษัทยอยและบริษัทยอยลําดับเดียวกัน
บริษัทตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงดังกลาว และคาตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นไดรับในแบบ filing แบบ 56-1
และแบบ 56-2 ดวย
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ทีป่ ระชุมมีมติใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูตรวจสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเห็นเปนเรื่องสําคัญในระหวางการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการ
แตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุน
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5. พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ใ ห มี ค วามถู ก ต อ งและครบถ ว น รวมทั้ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล า ว เพื่ อ นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป
6. พิ จ ารณาทบทวนนโยบายการบริ ห ารทางการเงิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย งตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท และให
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกลาว
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเมื่อพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําใดดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัท มีกรรมการบริหาร 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ

ตําแหนง

นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ
นางสุจิตรา มนตเสรีนุสรณ
นางสาววิภา ตันติธนากรกุล

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมมีมติใหคณะกรรมการบริหารมี
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ขอกําหนดของ
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวาง
ที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
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4. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อวัสดุ เครืองมือ หรืออุปกรณ ตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไม
เกิน 20.00 ลานบาท (ยี่สิบลานบาท)
5. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อยานพาหนะ และ/หรือสวนตอพวงเพื่อการใหบริการ หรือสินทรัพยถาวรใดที่
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงินตอรายการไมเกิน 30.00 ลานบาท (สามสิบลานบาท)
6. อนุมัติการขาย เพื่อการใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติการใหบริการ การอนุมัติใหทําสัญญาใหบริการ
หรือรับจางทําของตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 250.00 ลานบาท (สองรอยหาสิบลานบาท)
7. อนุมัติการเปด/ปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พรอมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน
หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกลาว
8. อนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอรายการไมเกิน 50.00 ลานบาท (หาสิบลาน
บาท) รวมถึงการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไม
เกิน 50.00 ลานบาท (หาสิบลานบาท)
9. อนุมัติใหนําทรัพยสินของบริษัท จํานอง จํานํา เพื่อเปนประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมีขึ้นใน
อนาคต ในวงเงินตอรายการไมเกิน 50.00 ลานบาท (หาสิบลานบาท)
10. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
11. เป นคณะที่ป รึก ษาฝายจั ดการในเรื่ อ งเกี่ย วกั บ นโยบายด านการเงิน การตลาดการบริ หารงานบุคคล และดา นการ
ปฏิบัติการอื่นๆ
12. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง
คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง
13. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู
ภายใต ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให บุ ค คลดั ง กล า ว มี อํ า นาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไมมีการมอบ
อํานาจใหแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ
14. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ
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4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ
ช ว ง และ/หรื อ การมอบหมายดั ง กล า วให อ ยู ภ ายใต ข อบเขตแห ง การมอบอํ า นาจ และ/หรื อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ จะไมมีการมอบอํานาจชวงใหแก
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาภายในและ
ภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัท รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อวัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ ตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไม
เกิน 10.00 ลานบาท (สิบลานบาท)
8. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการจัดซื้อยานพาหนะ และ/หรือสวนตพวง เพื่อการใหบริการ หรือสินทรัพยถาวรอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงินตอรายการไมเกิน 10.00 ลานบาท (สิบลานบาท)
9. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติการใหบริการ การอนุมัติใหทําสัญญาใหบริการ
หรือการรับจางทําของตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 100.00 ลานบาท (หนึ่งรอยลานบาท)
10. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว แกพนักงาน
หรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท
11. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพนจาก
การเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
ยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร
12. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินัยการทํางานภายในองคกร
13. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ไ ว แ ล ว และเป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจกรรมการผูจัดการไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้
ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปน
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตทปี่ ระชุมผูถอื หุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ
ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทงั้ หมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. การออกเสียงลงคะแนนเพือ่ การเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่
เปนประธานทีป่ ระชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึง่ เสียง
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ผูบริหารบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 5 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ

ตําแหนง

นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ
นางสุจิตรา มนตเสรีนุสรณ
นางสาววิภา ตันติธนากรกุล
นายสุรเชษฐ นัยนภาเลิศ
นางผกามาส รัตนาธิคุณ

กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการฝายบริหาร
รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
รองกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ
รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้
ตําแหนง
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คาเบี้ยประชุม
15,000 บาทตอครั้ง (ไมเกิน 180,000 บาทตอป)
10,000 บาทตอครั้ง (ไมเกิน 120,000 บาทตอป)
12,000 บาทตอครั้ง (ไมเกิน 150,000 บาทตอป)
10,000 บาทตอครั้ง (ไมเกิน 120,000 บาทตอป)

ในป 2551 – ไตรมาส 2 ป 2552 คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนดังนี้
ป 2551

สถิติการเขารวมประชุมกรรมการสําหรับป 2552

ชื่อ – สกุล

สถิติการเขารวมประชุม คาตอบแทนรวม
1/2552
2/2552
3/2552
กรรมการ (ครั้ง)
(บาท)
20 เม.ย. 52
27 พ.ค. 52
17 ส.ค. 52
นายเชิดเกียรติ มนตเสรีนุสรณ
7/7
3
3
3
นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ
7/7
3
3
3
นางสุจติ รา มนตเสรีนสุ รณ
7/7
3
3
นางสาววิภา ตันติธนากรกุล
7/7
3
3
3
นางสาวปนัดดา ประแดงชาติ **
6/7
ดร. สกุณา อนุวารีพงษ *
3
3
3
ผศ.ดร. โอม หุวะนันทน *
3
3
3
นายศรีภพ สารสาส *
3
3
3
นายแพทยนพรัตน พานทองวิรยิ ะกุล *
3
3
3
หมายเหตุ: * ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
** ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
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โดยในป 2551 – ไตรมาส 2 ป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนดังนี้
ป 2551
สถิติการรวมประชุมกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2552
สถิติการเขารวมประชุม
ชื่อ – สกุล
คาตอบแทนรวม
1/2552
2/2552
3/2552
คาตอบแทนรวม
กรรมการตรวจสอบ
(บาท)
20 เม.ย. 52
27 พ.ค. 52
17 ส.ค. 52
(บาท)
(ครั้ง)
ผศ.ดร. โอม หุวะนันทน *
1/1
12,000
36,000
3
3
3
นายศรีภพ สารสาส *
1/1
10,000
30,000
3
3
3
นายแพทยนพรัตน พานทองวิรยิ ะกุล *
1/1
10,000
30,000
3
3
3
หมายเหตุ: * ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท
จํานวนผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (บาท)
รูปแบบคาตอบแทน

ป 2550
4
6,447,120
เงินเดือน คาที่ปรึกษา โบนัส
เบี้ยประชุม คาน้ํามัน
และคาโทรศัพท

ป 2551
4
8,991,170
เงินเดือน คาที่ปรึกษา โบนัส
เบี้ยประชุม คาน้ํามัน
และคาโทรศัพท

30 มิถุนายน 2552
5
5,861,531
เงินเดือน คาที่ปรึกษา โบนัส
เบี้ยประชุม คาน้ํามัน
และคาโทรศัพท

(2) คาตอบแทนอื่น
บริษัทมีนโยบายจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2547 เปนตนมาโดยพนักงานจะ
จายเงินสะสมในอัตรารอยละ 2.0 หรือ 3.0 หรือ 4.0 ของคาจาง ในขณะที่บริษัทจะจายเงินสมทบในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสมของ
สมาชิก
9.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมี
นโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ การ
กําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางใหปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้บริษัทไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและ
บริหารความเสี่ยง ตลอดจน จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
โปรงใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดรับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุม ณ วันที่ 20
เมษายน 2552 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
รวมทั้งจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกําไร
ของบริษัท การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอน
กรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
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ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
• บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยใหมีสารสนเทศที่เพียงพอใหผูถือหุนรับทราบ
ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน หรือใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
• ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออก
เสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ
• เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการสงคําถามหรือขอเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้ง
คําถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม
• ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนได
• บริษัทจะบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญ ไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดใน
การประชุมคราวถัดไปซึ่งเปนการรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทจะปฏิบัติตอผูถอื หุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถ ือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถอื หุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถอื หุนตางชาติ
และผูถ ือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้
• เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแฝหนงกรรมการ และสามารถเสนอวาระการ
ประชุมเพิ่มลวงหนาในเวลาอันสมควร
• คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือ
หุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
• บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผยตอหนวยงานหรือ
บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือ
ผูเกี่ยวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการ
และผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อ
ขายหลักทรัพยดังที่ไดเปดเผยไวในขอ 9.5
• ในการประชุมผูถือหุน กรรมการและผูบริหารบริษัทจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระใหที่
ประชุมทราบและกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมที่สําคัญ ดังนี้
ผูถือหุน :
บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรูและทักษะการบริหารจัดการ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปน
ธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งเปดเผยขอมูล
อยางสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง
พนักงาน :
บริษัทจะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน และดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหมีความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารบุคลากร ในเรื่องการใหรางวัล
หรือ การลงโทษพนักงานที่ชัดเจน และปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน
อยางเครงครัด
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ลูกคา :

บริษัทมีนโยบายในการติดตอดําเนินธุรกิจกับลูกคาดวยความซื่อตรง โปรงใส ถูกตองตามครรลองและ
จรรยาบรรณทางการคา โดยใหบริการที่มีคุณภาพ ไมบิดเบือนขอเท็จจริงโดยคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคา รักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัด และจัดระบบเพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนเกี่ยวกับ
บริการ และดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว
คูคาและเจาหนี้ : บริษัทจะหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่จะละเมิดสิทธิของคูคา ไมเรียกหรือไมรับหรือไมจายผลประโยชนใด
ๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคาและ/หรือเจาหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด
คูแขงทางการคา : บริษัทจะไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากซึ่ง
มูลความจริง รวมทั้งใหประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี
สังคมสวนรวม : บริษัทจะไมกระทําการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม อีกทั้งควบคุม
ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และไมสนับสนุนใหหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 4

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
และมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยาง
เทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซด www.kiattana.co.th
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล งบการ
รวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น
บริษัทยังไมมีแผนจะจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธในอนาคตอันใกลนี้ แตจะมอบหมายใหนางสาววิภา ตันติธนากรกุล กรรมการ
บริษัท ทําหนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ทประกอบด วยกรรมการที่ มี ความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการดํ าเนิน ธุ รกิ จ ที่เ ป น
ประโยชนกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 8 ทาน
โดยเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ทั้งนี้บริษัทกําหนดใหอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอ ยกวา 3 คน เปนกรรมการ
อิสระ เพื่อเปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ ของบริษัท เพื่อใหดําเนินไป
อยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการอยางชัดเจน เพื่อมิใหกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด
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(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการคือ
• คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 3 ทาน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท มีขอบเขตอํานาจ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อแบงเบาภาระการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทจัดทําขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานในฝาย
ตางๆยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่ง
การใหความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําใหมีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต การควบคุมภายในทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา พนักงานทุกคนตองไมดําเนินการใด ๆ ใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท และไมดําเนินธุรกิจสวนตัวในลักษณะของคูแขงของบริษัท โดยกําหนด
นโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
• รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบทุกรายการ
รวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือบริษัท
ยอยไดทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแลว หากเปนรายการตามที่กําหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546”
บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกลาว รวมทั้งเปดเผยรายการดังกลาวไวใน
รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

สวนที่ 2 หนา 43

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

• สถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : แบงออกเปน
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไมใหบุคลากรของบริษัทที่เปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทคูแขง หรือผูคา/
ผูขายที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับ
กิจการดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การใหหรือรับของขวัญ กระทําไดตามประเพณีนิยม หากกระทําดวยความโปรงใส เปดเผย และไมมีผลตอการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท
สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปน
วิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ เชน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะชวยขยายวิสัยทัศน และประสบการณใหแก
บุคลากรผูนั้น แตจะตองไมนําเอาบริษัท หรือตําแหนงของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เวนแต
ไดรับอนุมัติใหทําเชนนั้นไดดวย
การควบคุมภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่ม
ความนาเชื่อถือใหกับงบการเงิน โดยบริษัทไดวาจาง บริษัท เอส เค แอ็ดไวซเซอรรี่ จํากัด ซึ่งดําเนินการโดยนายศุภโชค กิจวิมลตระกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรูความสามารถในดานระบบบัญชีและการควบคุมภายในเปนอยางดี
ใหเปนที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในใหแข็งแกรง พรอมทั้งดําเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยมีการ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงทุกป และไดแตงตั้งใหนางสาววนิดา ปยจันทร ดํารงตําแหนงเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ประสานงานกับ บริษัท เอส เค แอ็ดไวซเซอรรี่ จํากัด และนําเสนอผลการตรวจสอบภายใน
ตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมี
การจัดทํารายงานผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
ฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7
วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปน
เพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจาณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน
สามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศในรายละเอียด
เพิ่มเติม
(5) คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจใหสามารถรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง มีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว
สอดคลองกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละราย
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(6) การพัฒนากรรมการและผูบริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท เชน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งการ
ฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม
รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม
9.5 การกํากับดูแลเรื่องการใชขอ มูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะชน
ไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกํ า หนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535
2. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เพื่อใหบริษัท
สามารถตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย
3. บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือ
ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบวา
มีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัทหรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดย
ผูกระทําการเปนบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความ
เหมาะสม และหากผูกระทําผิดเปนผูบริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับ
ผูกระทําผิดนั้นๆ
9.6 บุคลากร
9.6.1 จํานวนพนักงานและผลตอบแทน
บริษัทมีจํานวนพนักงานของบริษัทแบงตามสายงานหลักดังนี้
ลําดับ
สายงานหลัก
จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 30 มิถุนายน 2552
1.
ฝายบัญชีการเงิน
6
2.
ฝายบริหาร
14
3.
ฝายปฏิบัติการ
205
4.
ฝายอื่นๆ
3
รวม
228
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บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ในป 2550 –ป 2551 บริษัทไดใหคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส
และอื่นๆ เชน คาลวงเวลา เบี้ยเลีย้ ง สวัสดิการ เงินสบทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เปนตน ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้

จํานวนพนักงานประจํา (คน)
คาตอบแทนรวม (บาท)

ป 2550
225
39,601,699.44

ป 2551
217
41,337,026.59

งวด 6 เดือน ป 2552
228
20,789,962.56

9.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ผูบริหารบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจขนสง ดังนั้นบริษัท
และเคมทรานสจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสิทธิภาพในการทํางาน โดยจัดใหมีการ
ฝกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเกาและพนักงานใหมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเรื่องการขับขี่ปลอดภัย และการฝกทักษะในการแกปญหา
เฉพาะหนายามเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทและเคมทรานสไดมีการ
ฝกอบรมระหวางสาขา โดยใหแตละสาขาที่มีความชํานาญในแตละดานเปนผูฝกอบรมและแลกเปลี่ยนความรูกัน
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