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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

กรรมการผูอ ํานวยการใหญ
รองกรรมการผูจ ัดการ

ผูอ ํานวยการ
ฝ ายบัญชีและการเงิน

ผูอ ํานวยการ
ฝ ายการขาย

ผูอ ํานวยการ
โรงงาน

ผูอ ํานวยการ
ฝ ายโลหวิทยา

ผูอ ํานวยการ
ฝ ายจัดซื้อ

ผูอ ํานวยการ
ฝ ายทรัพยากรบุคคล

รองผูอ ํานวยการ
ฝ ายสารสนเทศ

ฝ ายบัญชี
Financial Controller

หมายเหตุ: บริษัทกําลังอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร โดยจะมีตาํ แหนงกรรมการผูจัดการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตําแหนงซึ่งคาดวาจะเริ่มมีผลใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2547

9.2

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 15 คน ทั้งนี้ รายชื่อคณะ
กรรมการบริษัทมีดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายชื่อ
นาย ประยุทธ มหากิจศิริ
นาง สุวิมล มหากิจศิริ
ดร. วิชชุกร ประพันธศิริ
นาง ละเอียด วองวงศภพ
นาย ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
นาย เทอะซูโอะ อิโตะ
นาย ธีรชัย เหรียญทรัพยดี
นาย วัลลภ คุณานุกรกุล
นาย สมบัติ เมฆไพบูลยวัฒนา
นางสาว อุษณีย มหากิจศิริ
นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ
นางสาว อุษณา มหากิจศิริ
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
หมอมราชวงศ ปรียางคศรี วัฒนคุณ
นายจรินทร สวนแกว

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท คือ (1) นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและกรรมการผูอาํ นวย
การใหญ หรือนางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ
(2) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณีย มหากิจศิริ นายวัลลภ คุณานุกรกุล นายสมบัติ เมฆไพบูลยวัฒนา นายฌ็อง ปอล
เทเวอแน็ง และนายวิชชุกร ประพันธศิริ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท รวมทั้งกําหนด
เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะ
กรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนิน
การ เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สาํ คัญใหแกบุคคลอื่น
หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทําราย
การเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สาํ คัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวย
งานราชการอื่นๆ กําหนด เปนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได

สวนที่ 2 หนา 46

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 9 การจัดการ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อ
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
2. หมอมราชวงศ ปรียางคศรี วัฒนคุณ
3. นายจรินทร สวนแกว

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2.3 คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 บริษัทมีผูบริหาร จํานวน 10 คน ดังนี้
รายชื่อ
1. นาย ประยุทธ มหากิจศิริ
2. นาง ละเอียด วองวงศภพ
3. นางสาว วรรณี จันทามงคล
4. นาย สมเกียรติ สงสัมพันธ
5. นาย ปรีชา สันติวงษ
6. นาย นันทจิตร ถาวรบุตร
7. นาย สมชัย เจริญสวรรค
8. ดร. ฉัตรชัย สมศิริ
9. นายบุญมี วรพัฒนพงศ
10. นาง สมศรี เจิดอําไพ

ตําแหนง
กรรมการผูอาํ นวยการใหญ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอาํ นวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูอาํ นวยการฝายจัดซื้อ
ผูอาํ นวยการฝายการขาย
ผูอาํ นวยการโรงงาน
ผูอาํ นวยการฝายโลหวิทยา
รองผูอาํ นวยการฝายสารสนเทศ
Financial Controller

หมายเหตุ: บริษัทกําลังอยูระหวางการพิจารณาและแตงตั้ง ดร. วิชชุกร ประพันธศิริ เปนกรรมการผูจัดการของบริษัท โดยคาดวาดร. วิชชุกร
ประพันธศิริ จะเริ่มปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและขอมูลการดํารงตําแหนงของ ดร. วิชชุกร ประ
พันธศิริ อยูในเอกสารแนบ
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อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูอาํ นวยการใหญ และกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการของบริษัทไดมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใหแกประธานกรรมการ และ กรรมการ
ผูอาํ นวยการใหญและกรรมการผูจัดการของบริษัท เพื่อดําเนินการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
และดําเนินการบริหารบริษัทใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและเพื่อประโยชนอันสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
โดยให
กรรมการผูจัดการรายงานตอประธานกรรมการและกรรมการผูอาํ นวยการใหญของบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผูอาํ นวยการใหญและกรรมการผูจัดการมีอาํ นาจในการบริหารกิจการตามที่กาํ หนด
ไวใน Rules of Assignment of Chairman and Chief Executive Officer and Certain Directors of the Company และให
กรรมการผูจัดการรายงานการบริหารกิจการอันเปนกิจธุระประจําวันตอประธานกรรมการและกรรมการผูอาํ นวยการใหญ
ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผูอาํ นวยการใหญและกรรมการผูจัดการจะไมมีอาํ นาจในการดําเนินกิจการอัน
ใดตามระเบียบดังกลาวหากประธานกรรมการและกรรมการผูอาํ นวยการใหญและกรรมการผูจัดการและ/หรือ “บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง” ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ 12/2543 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตในการเสนอหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) อาจมีสวนไดเสียเปน
พิเศษหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนถาหากประธานกรรมการและกรรมการผูอาํ นวยการใหญ หรือกรรมการผูจัดการใช
อํานาจตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ขอยกเวนนี้จะไมนาํ มาใชบังคับหากประธานกรรมการและกรรมการ
ผูอาํ นวยการใหญ หรือกรรมการผูจัดการเขาทํารายการอันเปนธุรกิจตามปกติของบริษัท (normal course of business)

รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1
9.3

การสรรหากรรมการ

แมวาบริษัทจะไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ แตบริษัทมีนโยบายที่จะสรรหา
และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมาดํารงตําแหนงกรรมการโดยพิจารณาจากปจจัยหลายประการ เชน ความรู
ความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชนใหกับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เปนตน เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนตอไป
โดยบริษัทไดกาํ หนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอน
กรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะ
ออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
3. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3.3 บุ ค คลซึ่ ง ไดรับ คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ ลงมา เปน ผูไ ดรั บ การเลือ กตั้ งเปน กรรมการเทา จํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
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คะแนนเสียงเทากัน เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตาํ แหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลคน
หนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 17. แหงขอบังคับของบริษัท (กรรมการตองเปนบุคคล
ธรรมดา จะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได และ (1) บรรลุนิติภาวะ (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความ
สามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ (3) ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุกในความผิด
เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต (4) ไมเคยถูกลงโทษ ไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่) เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต
วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง
จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.4

คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
1.

คาตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท
สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท

2.

คาตอบแทนผูบริหาร
หนวย : บาท
คาตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

ปบัญชี 2546 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546(1,2)
จํานวนราย
คาตอบแทนรวม
12
49,955,267
10
5,537,012
8
1,300,698
10
15,020,573
71,813,550

หมายเหตุ: 1/ มีการเปลี่ยนกรรมการผูอาํ นวยการใหญระหวางป
2/ รวมประธานกรรมการ
3/ ประธานกรรมการมิไดรับโบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ
4/ ผูบริหารชาวตางชาติ มิไดรับคาตอบแทนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

คาตอบแทนอื่น
- ไมมี -

สวนที่ 2 หนา 49

งวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547(2)
จํานวนราย
คาตอบแทนรวม
11
26,202,846
(3)
10
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9.5

การกํากับดูแลกิจการ

เพื่อความโปรงใสและประโยชนในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนว
ทางปฏิบัติดังตอไปนี้

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดแนวนโยบายเกี่ยว
กับการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
1.

ใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

2.

จัดโครงสรางคณะกรรมการแบงตามหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว อาจมี
การแตงตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได นอกจากนี้ ใหมีการกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะอยางชัดเจน

3.

ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่
เหมาะสม

4.

ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเสี่ยง ใหมีการประเมิน วางกลยุทธแกไข
และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสม่าํ เสมอ

5.

สรางสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมและถูกตองชอบธรรมใหแกผูบริหารและพนักงาน

9.5.2 ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน และการประชุมผูถือหุน
บริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ คนอยางเทาเทียมกัน เชนบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบถึงความ
คืบหนาจากการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่าํ เสมอ โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทคํานึงถึงผูถือหุนทุกทานวาทานคือเจาของบริษัทผูหนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะนัดประชุมผูถือหุนพรอม
แจงระเบียบวาระการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กาํ หนดในขอบังคับบริษัท พรอมทั้ง
ประกาศในหนังสือพิมพฉบับภาษาไทยเปนเวลา 3 วันกอนวันประชุม
ในการประชุมผูถือหุน บริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนสามารถเขารวมประชุมโดยไมยุงยากโดยจัดเตรียมสถานที่ ๆ เดิน
ทางสะดวก จัดใหมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และมีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ
มอบอํานาจใหกรรมการอิสระเปนตัวแทนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได ภายหลังจากที่บริษัท
เสนอขายหุนตอประชาชน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรายยอยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทกําหนดเวลา
ในการประชุมใหผูถือหุนไดมีโอกาสและสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่ สําหรับรายงานการประชุมผูถือหุนนั้น ที่ผานมา บริษัทไดจัดทํารายงาน
การประชุมผูถือหุนแลวเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผูถือหุน โดยไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบเพื่อใหผู
ถือหุนสามารถตรวจสอบได อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่ บริษัทเสนอขายหุนตอประชาชนแลว บริษัทมีนโนยายที่จะใหคณะ
กรรมการบริษัทเขารวมการประชุมผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน
9.5.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
บริษัท ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของดังนี้
1. พนักงาน: บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
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2. คูคาและเจาหนี้: บริษัทปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา และ/หรือ ขอตก
ลงในสัญญาที่ทาํ รวมกัน
3. ลูกคา: บริษัทใหบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของลูกคา โดยใหความสําคัญดานความปลอด
ภัยควบคูกันไป
4. คูแขง: บริษัทประพฤติตามกติกาการแขงขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียขางตนเปน
อยางดี
9.5.4 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน และการรวมหรือแยกตําแหนง
จากโครงสรางการจัดการในขอ 9.1 จะเห็นไดวาบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อแบงอํานาจหนาที่ใหชัดเจน ซึ่งจะทําใหการกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดเปาหมายของบริษัท และกําหนดบทบาทและมอบ
หมายอํานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูอาํ นวยการใหญ (รายละเอียดการมอบหมายอํานาจหนาที่
ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูอาํ นวยการใหญ ปรากฏในขอ 9.2 โครงสรางการจัดการ) นอกจากนี้ คณะ
กรรมการบริษัทยังไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประ
สิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่าํ เสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด
ปรากฏในสวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน)
9.5.5 ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเขาทําธุรกรรมที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้
9.5.5.1 ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง (Regular and Continuous Transactions)
บริษัทไดกาํ หนดหลักเกณฑวาในการเขาทําธุรกรรมที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่องนั้น บริษัทจะตองเขาทําธุรกรรมที่
มีขอกําหนดรายละเอียดเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไปและเปนไปตามราคาที่ยุติธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) ไดรับมอบหมายหนาที่ใหตรวจสอบ และ/หรือ อนุมัติหลักเกณฑหรือความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ
ระหวางกัน ตามแตที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.5.5.2 ธุรกรรมพิเศษ (Irregular Transactions)
บริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเขาทําธุรกรรมตาง ๆ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว บริษัทจะทําการวาจางผูเชี่ยวชาญ
อาทิเชน นักบัญชี หรือผูประเมินราคาซึ่งเปนอิสระและไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนในธุรกรรมนั้น ๆ เพื่อใหความเห็นที่
เปนกลาง ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาทบทวนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเชี่ยวชาญ
อีกครั้งหนึ่งกอนที่จะตัดสินใจเขาทําธุรกรรมนั้น ๆ
9.5.6 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสาํ หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตองทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิด
ชอบวา จะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนเปนสําคัญ
สวนที่ 2 หนา 51

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 9 การจัดการ

9.5.7 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดย ณ วันที่ 6
พฤษภาคม 2547 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 15 คน เปนกรรมการที่ไมไดเปนลูกจางของ
บริษัทจํานวน 12 คน หรือมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่เปนลูกจาง 3 คน
9.5.8 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ที่ผานมา บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการแตอยางใด อยางไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
2/2547 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ไดมีมติกาํ หนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการเดือนละ 20,000 (สองหมื่นบาท
ถวน) ตอทาน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2547 เปนตนไปโดยคาตอบแทนดังกลาว ที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแลววามีความ
เหมาะสมเมื่อคํานึงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากคณะกรรมการ และคาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับ
ของอุตสาหกรรมเดียวกัน คาตอบแทนของผูบริหารสําหรับงวดป 2546 แสดงไวในขอ 9.4
สําหรับคาตอบแทนของผูบริหารนั้น
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน และเนื่องจากโครงสรางองคกรของบริษัทไมซับซอน ดังนั้น ปจจุบันกรรมการผูอาํ นวยการใหญจึงเปนผู
กําหนดคาตอบแทนของผูบริหารโดยยึดนโยบายและระเบียบของการจัดจางเปนหลักในการปฏิบัติและเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละคน โดยคาตอบแทนของผูบริหารสําหรับงวดป 2546 และงวด
6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 แสดงไวในขอ 9.4
9.5.9 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยตั้งแตตนป 2547 เปนตน
มาบริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในแตละครั้งมีกรรมการเกือบทั้งหมดเขารวมประชุม ทั้งนี้
บริษัทไดนัดประชุมคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจาํ เปนเรงดวน ซึ่งบริษัทจําเปนตอง
เรียกประชุมคณะกรรมการตามขอบังคับขอ 28 และหากมีเหตุจาํ เปนไมสามารถเขารวมประชุมได กรรมการจะแจงบริษัทลวง
หนากอนการประชุมประมาณ 1-2 วัน
9.5.10 คณะกรรมการชุดยอย
นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัท ยังมีคณะกรรมการชุดยอย 1 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คนดังรายละเอียดในขอ 9.2.2 และไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุด
ตางๆ ไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม บริษัท ยังไมไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกําหนดคา
ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสรางองคกรของบริษัทไมซับซอน
9.5.11 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของทางการที่เกี่ยวของ โดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูกาํ กับดูแลงานประจําวันของฝายตรวจสอบภายใน และผูอาํ นวยการฝายตรวจ
สอบภายในจะรายงานตอประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.5.12 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยงบการเงินดัง
กลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่าํ เสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปบัญชี 2546 เปนตนไป คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในราย
งานประจําป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระจะเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณ
ภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป
9.5.13 ความสัมพันธกับผูลงทุน
ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนครั้งแรก บริษัทไดเปดเผยขอมูลตางๆ ทั้งในดานขอมูลทางการเงิน และขอมูล
ทั่วไปในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) และรางหนังสือชี้ชวนตอผูลงทุนอยางถูกตองและ
ครบถวน ตามเกณฑที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้
ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะเปดเผยและปรับปรุง
ขอมูลดังกลาวตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานและเกณฑที่กาํ หนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และบริษัทไดมอบหมายใหฝายการเงินเพื่อเปนผูรับผิดชอบในการสื่อสารกับผูถือหุน นักวิเคราะห ผูลงทุน และผู
ที่สนใจทั่วไป โดยบริษัทอาจมีการจัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธเพื่อใหการติดตอประสานงานกับนักลงทุน และผูที่เกี่ยวของ
สะดวกมากยิ่งขึ้นในอนาคต
9.6

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีระเบียบในการนําขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนาํ ความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทไป
เปดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมทาํ การซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของ
บริษัทโดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัท และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือ
ขอมูลภายในของบริษัท อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

ขอกําหนดนี้ใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ
บริษัทดวย ผูใดที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดอยางรายแรง
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9.7

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 30 มิถุนายน 2547 จํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ของบริษัทแบงตามสาย
งานหลักเปนดังนี้
สายงานหลัก
1. ฝายการเงิน
2. ฝายทรัพยากรบุคคล
3. ฝายจัดซื้อ
4. ฝายการขาย
5. โรงงาน
6. ฝายโลหวิทยา
7. อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546
25
22
19
25
347
58
11
507

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2547
24
22
19
21
332
57
11
486

คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)
หนวย : บาท

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

ปบัญชี 2546 สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2546
128,356,175
32,751,469
8,691,356
69,690,326
239,489,326

งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2547
63,503,580
22,686,255
4,450,185
34,951,729
125,591,749

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท
พนักงานเปนทรัพยากรที่ถือไดวามีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีผลตอการที่จะทําใหงาน
บรรลุเปาหมาย ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย บริษัทจึงตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตั้งแตขบวนการคัด
เลือกบุคลากรตลอดจนการดํารงรักษาบุคลากร
บริษัทยังใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรูความ
สามารถ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทํางาน ผานกระบวนการอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยในป
2546 บริษัทไดจัดใหมีการอบรมและพัฒนาพนักงานโดยเฉลี่ยเปนเวลา 3.8 วันตอคน โดยมีคาใชจายที่เกิดขึ้นเปนจํานวน
ทั้งสิ้นประมาณ 5 ลานบาท นอกจากนี้ ตั้งแตป 2545 นี้ บริษัทไดวาจางบริษัทที่ปรีกษาภายนอกมาทําการศึกษาระบบโครง
สรางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประเมินผลความสามารถของพนักงาน และวางระบบการอบรมและพัฒนา
พนักงานเพื่อที่บริษัทจะสามารถวางแผนการพัฒนาพนักงานไดดียิ่งขึ้น
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