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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางองคกร
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

กรรมการผูจัดการ
(นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ)

ผูจัดการโรงงาน
(นางสาวพรสุรีย มยังพงษ)

ผูจัดการฝายบัญชี
และงบประมาณ
(นางสาวอมรพันธ สุวรรณรัตน)

ผูจัดการฝายเตา
(นายปญญา ศรีสภา)
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รักษาการแทนผูจัดการ
ฝายการตลาด
(นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ)

ผูจัดการสํานักงาน
(นางสาวธิดารัตน สีหวัลลภ)
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9.2

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 2 ชุด ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล
นายเชิดเกียรติ มนตเสรีนุสรณ
นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ
นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ
นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ
นายศรีภพ สารสาส
นายสุวิทย มาไพศาลสิน
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ ผูชวยกรรมการผูจัดการและรักษาการแทนผูจัดการฝายการตลาด
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวธิดารัตน สีหวัลลภ เปนเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ นายเชิดเกียรติ มนตเสรีนุสรณ นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ นายกิติเมธี มนตเสรี
นุสรณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนง
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ
ตามที่คณะ กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปน
การมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน
ไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตอง
ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแก
บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพยสินที่
สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา
เปนหุน สวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั ไมวาจะทํา
เพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัท
ทําขึ้นหรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย

1.
2.
3.
หมายเหตุ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นายศรีภพ สารสาส
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล
กรรมการตรวจสอบ
นายสุวิทย มาไพศาลสิน
กรรมการตรวจสอบ
: โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได
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โดยมีนางสาวธิดารัตน สีหวัลลภ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงได
เพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

ขอกําหนดของตลาด

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ
1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

(จ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(ฉ)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

(ช)

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

(charter)
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทแจงมติเปลี่ยนแปลงหนาที่และจัดทํา
รายชื่อ และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มกี ารเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
และนําสงตอตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยวิธีการตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยวาดวยการรายงานโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ตอคณะ กรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารไมสามารถแกไขรายการ หรือกิจกรรมดังกลาวไดอยางทันทวงที สมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรือกิจกรรมดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
9.2.3

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยบุคคลจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ
2. นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ
3. นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวอมรพันธ สุวรรณรัตน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ
ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
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1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาทตอรายการ
6. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
7. อนุมัติการกูยืมเงิน การทําสัญญาสินเชื่อ การทําสัญญาจํานองและ/หรือจํานํากับธนาคารและ/หรือสถาบัน
การเงินในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
8. จัดสรรเงินบําเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแกพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัท
9. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และดานการ
บริหารงานอื่นๆ
10. มีอํานาจอนุมัติในการเปดหรือปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดชื่อผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของบริษัท รวมถึงดําเนินการตางๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกลาว
11. อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานใหญและสาขาของบริษัท
จะตองอยูภายในทองที่จังหวัดนนทบุรีเทานั้น

ทั้งนี้การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานใหญ

12. ดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเพื่อการสงเสริมและปกปองผลประโยชนของบริษัท
13. อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชวงเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใชวงเงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยูกับ
ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตาม
กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการ
ดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
เมื่อคณะกรรมการบริหารไดดําเนินการใดๆ แลว ใหรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการดวย
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9.2.4

ผูบริหาร
บริษัทมีผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ
นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ
นางสาวพรสุรีย มยังพงษ
นางสาวอมรพันธ สุวรรณรัตน
นายปญญา ศรีสภา
นางสาวธิดารัตน สีหวัลลภ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการและรักษาการแทนผูจัดการฝายการตลาด
ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการฝายบัญชีและงบประมาณ
ผูจัดการฝายเตา
ผูจัดการสํานักงาน

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุม ดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ
อยางไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผูจัดการจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใด
ที่กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับ
บริษัท หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตอง
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่
คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน
บริษัทมีการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติของบริษัท โดยสรุปไดดังนี้
การอนุมัติ
1. การเจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน การลงทุนใน
สินทรัพยถาวร (Capital Expenditure) การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ การ
ซื้อวัตถุดิบ เชื้อเพลิง การซื้อขายสินคา เปนตน
2. การจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการทั่วไป ไดแก คาใชจายทางดาน
การขาย การตลาด อุปกรณสํานักงาน การเดินทาง การฝกอบรม การ
บริจาค ฯลฯ
3. ธุรกรรมทางดานการเงิน ไดแก การอนุมัติการกูยืมเงิน การทําสัญญา
สินเชื่อ การทําสัญญาจํานองและ/หรือจํานํา การขอใหออกหนังสือค้ํา
ประกันกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงิน การขอเปด L/C เพื่อชําระ
คาสินคาและวัตถุดิบ
4. การอนุมัติวงเงินเครดิตสินเชื่อใหแกลูกคา

คณะกรรมการ
บริหาร
ไมเกิน 50 ลาน
บาทตอรายการ

กรรมการ
ผูจัดการ
ไมเกิน 30 ลานบาท
ตอรายการ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ
ไมเกิน 5 ลานบาท
ตอรายการ

ไมเกิน 20 ลาน
บาทตอรายการ

ไมเกิน 10 ลานบาท
ตอรายการ

ไมเกิน 2 ลานบาท
ตอรายการ

ไมเกิน 50 ลาน
บาทตอรายการ

ไมเกิน 30 ลานบาท
ตอรายการ

ไมเกิน 5 ลานบาท
ตอรายการ

ไมเกิน 100
ลานบาท

ไมเกิน 50
ลานบาท

ไมเกิน 10
ลานบาท
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9.2.5

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติ
แตงตั้งนางสาวธิดารัตน สีหวัลลภ ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท มีดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
9.3

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

การเลือกและการแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท
โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ และความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยสามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

(1)

เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่พึงมี ให
ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขา
มารับตําแหนงอีกได
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องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด
กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน
และความเหมาะสมดานอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของ
บริษัทตอไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมี
จํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะตองสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรบั การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาท
ขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูบริษัท และ
องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน มีวาระอยูในตําแหนงคราว
ละ 3 ป โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตน และ
(1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูบริษัท และ
(2)

ไมเปนกรรมการของ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงินได
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องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัท
และ/หรือผูบริหารของบริษัท
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
9.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

9.4.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนคณะกรรมการที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ไดมีมติกําหนด
คาตอบแทนกรรมการของบริษัทในป 2556 ดังนี้
-

คาตอบแทนรายป คนละ 30,000 บาท

-

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

-

-

-

ประธานคณะกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท

-

กรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000 บาท

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
-

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 12,000 บาท

-

กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท

โบนัสจํานวนไมเกิน 1,000,000 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูจัดสรร

ในป 2554 และ 2555 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
คาตอบแทน (บาท)
ป 2554
ป 2555
1 นายเชิดเกียรติ มนตเสรีนุสรณ
ประธานกรรมการ
60,000
120,000
2 นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ
กรรมการ
40,000
100,000
3 นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ
กรรมการ
40,000
100,000
4 นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ
กรรมการ
40,000
100,000
/1
5 นายอุกฤษฏ จูฑะเตมีย
กรรมการ
40,000
100,000
6 นายศรีภพ สารสาส
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
76,000
148,000
7 นายสุวิทย มาไพศาลสิน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
50,000
140,000
8 นายสุเวทย ธีรวชิรกุล
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
70,000
140,000
รวม
416,000
948,000
/1
หมายเหตุ: มิไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556
ชื่อกรรมการ

ตําแหนง

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินโบนัสประจําป 2555 ใหแกกรรมการ
คนละ 60,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิน 480,000 บาท
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คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2554 และ 2555 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกผูบริหารจํานวน 6.99 ลานบาทและจํานวน 6.90 ลานบาท
ตามลําดับ ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาว รวมถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ
จํานวนผูบริหาร (ราย)
จํานวนเงินคาตอบแทน (ลานบาท)

9.4.2

ป 2554
6
6.99

ป 2555
6
6.90

คาตอบแทนอื่น
- ไมมี -

9.5

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปนการเสริมสรางความโปรงใส
และประสิทธิภาพของฝายจัดการ อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย จึงได
กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการ
สําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย การไดรับ
ขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ
การเขารวมประชุมเพื่อการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของบริษัท เปนตน คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางดําเนินการตางๆ เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุน รวมถึง
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถอื หุน ดังนี้
1. จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาตามที่
กฎหมายกําหนด โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่การประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวน
2. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
3. กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน บริษัทจะชี้แจงวิธีการใชสิทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไวอยางชัดเจนใน
ขอบังคับของบริษัท
4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางโปรงใส โดยระหวาง
การประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอยางทั่วถึง ซึ่งกรรมการ
และผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได
5. จัดทําบันทึกรายการการประชุมอยางถูกตองและครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
6. เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอผานเว็บไซตของบริษัท ชองทางของตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงาน ก.ล.ต.
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
นโยบาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงมี

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนากอนการประชุม
2. ในการประชุมผูถือหุน จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กําหนดโดยไมเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ
หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบ
วาระกอนการตัดสินใจ
3. สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เขารวมประชุมและลงมติแทนได และแจงรายชื่อกรรมการอิสระดังกลาวไวใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
4. สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํา
รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปด
โอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร และไดแจงแนวทาง
ดังกลาวใหทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และไดกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย
ตามกฎหมาย มีหนาที่จัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนผูมีสวนได
เสียภายใน ไดแก ผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง และหนวยงานอื่นๆ
ตลอดจนชุมชนใกลเคียงที่เกี่ยวของ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวน
ไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้
ผูถือหุน

: มุงเนนการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทั้งขอมูลทาง
การเงิน และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา

ลูกคา

: ใหความสําคัญในการผลิต และจัดจําหนายผลิตภัณฑและการบริการที่มีคุณภาพภายใตเงื่อนไขที่
เปนธรรม รวมทั้งรักษาความลับของลูกคา โดยไมนําไปเปดเผยหรือใชประโยชนในทางมิชอบ

พนักงาน

: ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรม โดยมีการใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม กําหนด
นโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ความรูและความสามารถของพนักงาน

คูคาและคูสัญญา

: ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาที่ไดตกลงกันไวอยางเปนธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ

คูแขงทางการคา

: สงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการ
แขงขันที่ดี
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ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม

: ใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมตางๆ กับชุมชนที่บริษัท
ดําเนินธุรกิจอยูตามโอกาส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพย สํานักงานก.ล.ต. ผูถือหุน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ และมีนโยบายเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ดังนี้
1. เปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงตอความ
เปนจริง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะตองผานการสอบทานหรือตรวจทานจากผูสอบบัญชีวาถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
กอนการเผยแพรตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ผูถือหุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. เปดเผยขอมูลผานชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซตของบริษัท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
ก.ล.ต. เพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดทราบขอมูลของบริษัทอยางทั่วถึง
3. เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งขอมูลจํานวนครั้งที่กรรมการ
แตละคนเขารวมประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อรองรับ เนื่องจาก
กิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก โดยบริษัทมีการมอบหมายใหผูชวยกรรมการผูจัดการทําหนาที่นักลงทุนสัมพันธ เพื่อ
ทําหนาที่ติดตอและใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน

การกํากับดูแลกิจการให

1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
1.1) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนไมนอยกวา 5 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งมีกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดรวม 3 ทาน ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ที่
กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระมากกวาหรือเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
1.2) บริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการ
ประชุมผูถือหุน จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย
กําหนด รวมทั้งสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
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2. คณะกรรมการชุดยอย
2.1) บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยอีก 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ใน
การพิจารณาเรื่องตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระ เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมผูถือหุนยังไดกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทดวย โดยมีรายละเอียดดังที่ไดสรุปไวในหัวขอ 9.2
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
ในขณะที่กรรมการผูจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และการบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน
บริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษัทตองประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเปนและเหมาะสม รวมทั้งมีการกําหนดวาระประจําของแตละครั้งไวอยางชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผาน
การสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี เปนตน
2) คณะกรรมการบริษัทไดรับขอมูลที่เพียงพอ ครบถวน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัทจะดูแลให
กรรมการไดรับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาที่เพียงพอสําหรับ
การศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ตองใหความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
3) มีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
ในป 2554 และ 2555 มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้
จํานวนครัง้ ที่เขารวมประชุม
ชื่อกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8

นายเชิดเกียรติ มนตเสรีนุสรณ
นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ
นายปญชฤทธิ์ มนตเสรีนุสรณ
นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ
นายอุกฤษฏ จูฑะเตมีย
นายศรีภพ สารสาส
นายสุวิทย มาไพศาลสิน
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล

ป 2554
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/3
3/4
2/3
4/4
3/3
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
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5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ภายหลังจากบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา และหาแนวทางใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป
6. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจาย
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอางอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม และ
คํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารแตละ
ทาน ทั้งนี้การจายคาตอบแทนของกรรมการจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ในสวนของ
คาตอบแทนผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหนาที่
และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัท
7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท มี นโยบายส งเสริม และอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการให ความรู แ ก
กรรมการ ผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันกรรมการของบริษัททุกทานไดผานการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
9.6

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารและพนักงานในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน

ดังนี้
1. หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท นําความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทไป
เปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
2. ใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3. บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของจะตองระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพยของ
บริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินหรือขอมูลขาวสารที่
จนกวาบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลภายในดังกลาวตอ
เปนสาระสําคัญ
ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
สาธารณชนแลว
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4. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา จัดทําและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทซึ่งบุคคลดังกลาว รวมถึงคูสมรส
และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถืออยู มายังเลขานุการบริษัท โดยใหจัดทําและนําสงภายใน 30 วันทําการภายหลังเขารับ
ตําแหนง และรายงานทุกครั้งตอสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ ตามที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด พรอมทั้งจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกเลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน
กับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต.
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูที่ฝาฝนนโยบายการใชขอมูลภายในจะตองถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย
แลวแตกรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ
9.7

บุคลากร

9.7.1

จํานวนบุคลากร

จํานวนผูบริหารและพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 273 คน (รวมผูบริหาร)
แบงเปนพนักงานประจําจํานวน 146 คน และพนักงานรายวันจํานวน 127 คน โดยแบงตามสายงานไดดังนี้
ฝาย
ผูบริหาร

พนักงานประจํา
(คน)
6

พนักงานรายวัน
(คน)
-

รวม
(คน)
6

ฝายเตา

36

51

87

ฝายโรงงาน

69

76

145

ฝายบัญชีและงบประมาณ

14

-

14

ฝายการตลาด

5

-

5

ฝายสํานักงาน

16

-

16

146

127

273

รวม

9.7.2

ขอพิพาทดานแรงงาน
- ไมมี -

9.7.3

คาตอบแทนพนักงาน
ลักษณะผลตอบแทน

เงินเดือน/คาจาง โบนัส คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ (รวมผูบริหาร)

ป 2554
(ลานบาท)
39.66

ป 2555
(ลานบาท)
56.88

ทั้งนี้ บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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9.7.4

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาความรูและความสามารถของบุคลากรของบริษัท เนื่องจากบริษัทเชื่อวาการที่
บริษัทจะสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง จะตองมีทีมงานที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณที่ชวยสนับสนุนกิจการ
ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และคุณภาพของการใหบริการ โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมโดยบุคคลทั้งจาก
ภายใน และภายนอกที่จําเปนตอพนักงานโดยรวม และรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ ในเรื่องความรูทั่วไป และเฉพาะสายงาน
ตางๆ ซึ่งมีการคํานึงถึงการจัดการฝกอบรมใหเหมาะสมกับงานในแตละสายงาน เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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