บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 เปนดังนี้

ผูอํานวยการดานบัญชีและการเงิน
นางชไมพร ยงวงศไพบูลย

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
นางสาวขนิษฐา พรอมพราย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ
นายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย

ฝายกํากับและตรวจสอบภายใน

ผูอํานวยการดานการผลิต
นายชูชีพ ยงวงศไพบูลย

ผูจัดการฝายการผลิต 1
นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ

ผูอํานวยการดานการตลาด
นายสุกิจ เงาวิศิษฎกุล

ผูจัดการฝายการผลิต 2
นายภัทรพล บัตรสมบูรณ

แผนกบัญชี

แผนกบุคคล

แผนกการเงิน
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แผนกพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอที่ 3 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 ทุก
ประการ คณะกรรมการตางๆของบริษัทมีดงั ตอไปนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นายชูเกียรติ
นางชไมพร
นายสุกิจ
นายสิงหนาท
นายชูชีพ
พล.อ. ดร. มนตรี
พล.ต.ต. สหัสชัย
นายกันต

ตําแหนง
ยงวงศไพบูลย
ยงวงศไพบูลย
เงาวิศิษฎกุล
บัตรสมบูรณ
ยงวงศไพบูลย
ศุภาพร
อินทรสุขศรี
อรรฆยวรวิทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ / เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
นายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย ลงลายมือชื่อรวมกับนางชไมพร ยงวงศไพบูลย และประทับตราสําคัญของบริษัท
หรือ นายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย หรือนางชไมพร ยงวงศไพบูลย คนใดคนหนึ่งลงลายมือขื่อรวมกับนายสุกิจ เงาวิศิษฎกุล
หรือนายสิงหนาท บัตรสมบูรณ หรือนายชูชีพ ยงวงศไพบูลย รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
2. คณะกรรมการจะมอบอํานาจใหแกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการรวมกันหรือแยก
กันเพื่อกระทําอยางหนึ่งอยางใดตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท โดยใหคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด
คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอํานาจที่ไดมอบใหไวแกบุคคลนั้น หรือใหบุคคลนั้นพนจากหนาที่และแตงตั้ง
บุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผูไดรับมอบอํานาจหรือแตงตั้งนั้นจะตองปฏิบัติงานตามขอบังคับ คํา
สั่งและนโยบายที่คณะกรรมการไดใหไว
3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรือ
อาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
4. ตามขอบังคับของบริษัทคณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง
5. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญ ประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสม
ควร หรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
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ยี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได โดยตองระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมใหชัดเจน
ในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน
6. คณะกรรมการตองจัดทํารายงานประจําป
โดยอยางนอยตองปรากฏรายงานตามที่ขอบังคับของบริษัทได
กําหนดไว
7. คณะกรรมการมีอํานาจเสนอผลกําไรที่ไดในปใดหรือที่สะสมไวในปกอนออกจายเปนเงินปนผลในปใดๆ ใหแก
ผูถือหุน หรือเสนอใหจัดผลกําไรเปนประการอื่นก็ได
8. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอ
ที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
เว น แต เรื่อ งดั ง ต อ ไปนี้ จะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ ได รับ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ก อ น ทั้ ง นี้ กํ าหนดให รายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
• การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุให
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
• นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุน
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษทั
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
- การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษทั
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ประกอบดวย
ชื่อ-สกุล
1. พล.อ. ดร. มนตรี
2. พล.ต.ต. สหัสชัย
3. นายกันต

ศุภาพร
อินทรสุขศรี
อรรฆยวรวิทย

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู
สอบบัญ ชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะ
กรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปน
เรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฎิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบ
แทนของผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูก
ตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เชน
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่
กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
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9.1.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ประกอบดวย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายชูเกียรติ
นางชไมพร
นายสุกิจ
นายสิงหนาท
นายชูชีพ

ยงวงศไพบูลย
ยงวงศไพบูลย
เงาวิศิษฎกุล
บัตรสมบูรณ
ยงวงศไพบูลย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ / เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ โครงสรางทางการเงิน และอํานาจการบริหารตางๆ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุน
ตอสภาวะเศรษฐกิจ
2. พิจารณาใหความเห็นตอแผนการดําเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่กรรมการผูจัดการ
เสนอมา เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
3. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของ
ธุรกิจเพื่อประโยชนตอการบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอ
บังคับของบริษัท
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เชน การกูยืมเงิน รวมถึงการ
ใหหลักประกันตางๆ กับธนาคาร เปนตน
6. มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน คาใชจายดําเนินงาน และคาใชจายใน
การขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกลาวตอครั้งไมเกินกวารายการละ 150 ลานบาท หรือ
ตามวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจหนาที่ใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได การมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารจะ
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ ที่ไดรบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่
ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทและบริษัทยอย และจะตองนําเสนอรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
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9.1.4 ผูบริหาร
รายชื่อผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายชูเกียรติ
ยงวงศไพบูลย
นางชไมพร
ยงวงศไพบูลย
นายชูชีพ
ยงวงศไพบูลย
นายสุกิจ
เงาวิศิษฎกุล
นางสาวขนิษฐา พรอมพราย
นายสิงหนาท
บัตรสมบูรณ
นายภัทรพล
บัตรสมบูรณ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการดานบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการดานการผลิต
ผูอํานวยการดานการตลาด
ผูจัดการ ฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการ ฝายการผลิต 1
ผูจัดการ ฝายการผลิต 2

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. กํ า หนดนโยบาย กลยุ ท ธ โครงสรา งการบริห ารงาน และอํ า นาจการบริห ารต างๆ เพื่ อ ให ส อดคล อ งและ
สนับสนุนตอสภาวะเศรษฐกิจ
2. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฎิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดและ
อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใตกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจที่คณะกรรมการ
กําหนด
3. จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนํา
เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
4. พิจารณากลั่นกรองขอมูลและขอเท็จจริง ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจกอนที่จะนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัท
5. มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน คาใชจายดําเนินงาน และคาใชจายใน
การขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกลาวตอครั้งไมเกินกวารายการละ 100 ลานบาท หรือ
ตามวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด
6. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของ
ธุรกิจเพื่อประโยชนตอการบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอ
บังคับของบริษัท
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตน กรรมการผูจัดการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ ที่ได
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทยอย
และจะตองนําเสนอรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท / คณะ
กรรมการบริหารพิจารณา การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน กรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะ
ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
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9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการมีขั้นตอนดังนี้
- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 8 ทาน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาเลือกตั้ง
และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจัด
การ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่
อยูในราชอาณาจักร
การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ทั้งนี้ ตามแตที่
ประชุมผูถือหุนจะเห็นควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไมวาจะเปนการเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต
ละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตามขอ 1 โดยผู
ถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทาน โดยที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทเปนผูอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระอยูในวาระคราวละ 3 ป ซึ่งในการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษัท จะตองมีคุณ
สมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดย
บุคคลที่เกี่ยวของดวย
2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจําจากบริษัท หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยตองไมมีผล
ประโยชนหรือสวนไดสวนเสียในลักษณะดังกลาวในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับแตงตั้ง
3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน
และการบริหารงานของบริษัทหรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ
4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองมีความรูและมีประสบการณดานบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่ง
สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
6. กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระตองสามารถแสดงความเห็นและใหขอแนะนําตอรายงานการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในจากฝายกํากับและตรวจสอบภายในของบริษัท
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9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ก. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ
ในป 2547 บริษัทมีกรรมการจํานวน 6 ทาน และกรรมการทั้งหมดเปนผูบริหารดวย สําหรับงวดสิ้นปบัญชีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนแกกรรมการ แตจายคาตอบแทนในรูปเงินเดือนใหในฐานะของ
กรรมการที่เปนผูบริหาร ดังนี้
กรรมการ
กรรมการ
- พล.อ.ดร. มนตรี สุภาพร
- พล.ต.ต. สหัสชัย อันทรสุขศรี
- นายกันต อรรฆยวรวิทย
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ป 2547 จํานวน 6 ทาน
ไตรมาส 1 ป 2548 จํานวน 5 ทาน
ผูบริหาร จํานวน 2 ทาน
รวมทั้งสิ้น

ป 2547
เงินเดือน
อื่น ๆ
2,360,000
77,400
2,437,400

เบี้ยประชุม

-

30,000
10,000
10,000

-

-

-

50,000

หนวย : บาท
ไตรมาส 1 ป 2548
เงินเดือน

อื่น ๆ

-

-

2,607,000
432,000
3,039,000

-

สําหรับคาตอบแทนกรรมการในป 2548 ตามมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2548 ณ วันที่ 17 มีนาคม
2548 กําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการไมเกิน 1,500,000 บาท
ข. คาตอบแทนอื่น
ในป 2547 กรรมการและผูบริหาร ไมไดรับคาตอบแทนอื่นนอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

9.4 การกํากับดูแลกิจการ
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงไดนําหลักการ
ดังกลาว เปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปนการเสริมสราง
ความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพของฝายจัดการ อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาวโดยรวม ยกเวนในเรื่อง
ของนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งบริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้น แตจะดําเนินการใหมีการจัดตั้งหนวยงานใน
ลักษณะดังกลาว เพื่อทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
แมวาประธานกรรมการบริษัทจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท แตก็เปนผูที่ไดรับคัดเลือก และ
แตงตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 3 ทานจาก
ทั้งหมด 8 ทาน จะทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน และคณะกรรมการบริษัทมีความเขาใจถึงบทบาทหนา
ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจากการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการไทย
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

9.5 การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร
1. บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยกําหนดใหหนวยงานที่รูขอมูลหามนําขอมูลไป
เปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลที่ไมเกี่ยวของ
2. ผูบริหารของบริษัทที่ไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัท ตองไมใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวกอนที่จะเปด
เผยสูสาธารณชน โดยการกําหนดหามผูบริหารทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา 1 เดือน กอนที่งบการเงิน
จะเปดเผยสูสาธารณชน
3. เมื่อหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ
และผูบริหารมีหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 และ
ไดกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในบริษัทไป
ใชหรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวย
วาจา การตักเตือนเปนอักษร การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออกหรือ
ใหออกแลวแตกรณี เปนตน

9.6 บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ป 2547 และไตรมาส 1 ป 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 316 คน และ 334 คน (ไม
รวมผูบริหาร) ตามลําดับ ดังนี้
ฝาย
1. ฝายสํานักงาน
2. ฝายโรงงาน
รวม

จํานวนพนักงานประจํา (คน)
ป 2547
ไตรมาส 1 ป 2548
83
87
233
247
316
334

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ
คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนรวมของพนักงาน ในป 2547 และในไตรมาส 1 ป 2548 เทากับ 28.40 ลานบาท และเทากับ 9.00
ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานโดยมีการจัดอบรมภายใน และการสงอบรมภายนอกอยางสม่ําเสมอ รวม
ทั้งมีนโยบายในการใหผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะ
ยาว
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