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คําชี้แจงเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงไดนําหลักการดัง
กลาว มาเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปนการเสริมสราง
ความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพของฝายจัดการ อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาวดังตอไปนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแกผูถือ
หุนและการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด รวมทั้งดู
แลใหมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สิทธิของผูถือหุน
ในป 2547 บริษัทมีสถานะเปนบริษัทเอกชน การจัดการประชุมผูถือหุนแตละครั้งจัดที่บริษัท โดยบริษัทไดจัดสง
หนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเปน
ไปตามขอบังคับของบริษัท และไดมีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือ
หุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินการ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยในแตละวาระ
มีความเห็นของกรรมการบริษัทประกอบ ทั้งนี้ในป 2548 ภายหลังจากการเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยแลว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มระยะเวลาลวงหนาในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมและจะเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน
โดยใหกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน เชน พนักงานและผู
บริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัท
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหกับบริษัท ซึ่งถือ
วาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ไดแก
คูคา : สรางความสัมพันธอันดีกับคูคา (ผูขาย : บริษัท : ลูกคา) บนรากฐานแหงผลประโยชนซึ่งกันและกัน
ลูกคา : สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยเนนคุณภาพผลิตภัณฑ การให
บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และรวดเร็วตรงตอเวลา
เจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง
ชุมชนและสังคม : บริษัทคํานึงถึงสภาพแวดลอมโดยมีความรับผิดชอบและดูแลมิใหมีผลกระทบตอสิ่งแวด
ลอมของชุมชนและสังคม
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4. การประชุมผูถือหุน
การประชุมผูถือหุนในป 2547 มีกรรมการเขารวมประชุมครบทุกทาน เนื่องจากบริษัทถือวา การประชุมผูถือหุน
เปนเหตุการณสําคัญ เพื่อรายงานผลงานและตอบขอซักถามของผูถือหุนในประเด็นตาง ๆ ซึ่งประธานในที่ประชุมไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมแลว
ในป 2548 เมื่อบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะยังคงนโยบายดังกลาว
ขางตนตอไป
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
ภายหลังจากที่บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายในการกําหนด
ใหคณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทที่เขมงวดเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ
ของบริษัทจะมีบทบาทดังตอไปนี้
• คณะกรรมการจะตองมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประ
สิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน
• คณะกรรมการจะตองจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการจะตองเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะ
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายจัดการอยางชัดเจน ตามขอ 9.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสาร
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
• คณะกรรมการตองมีการกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่กําหนดไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ไมรวมถึง
รายการที่มีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย รวมทั้งรายการที่ตองขอความเห็นจากผูถือหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชน รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช
เพื่อประโยชนสวนตนดังนี้
• รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผล
ประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length
Basis) และจะไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวในรายงานประจําป และ
แบบ 56-1 ตอไป
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• การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
- กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
- หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทอยูระหวางการกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อ
ใหผูเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการ
ปฏิบัติตอบริษัท ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบทบาทและหนาที่ดังกลาวไดมีการกําหนดไวในขอบเขต
อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ รวมทั้งขอบังคับในการทํางานของบริษัท ซึ่งไดมีการกําหนดบท
ลงโทษทางวินัยไวดวย
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 8 ทาน รายละเอียดเปนดังนี้
• กรรมการที่เปนผูบริหาร
5
ทาน
• กรรมการตรวจสอบ
3
ทาน
ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 37.50 ของกรรมการทั้งหมด
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
แมวาประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะเปนบุคคลเดียวกัน ซึ่งเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ ซึ่งถือหุน
รอยละ 76.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหสัด
สวนการถือหุนลดลงเหลือรอยละ 61.59 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน อยางไรก็ตาม โครง
สรางคณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบดวย 3 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวง
ดุลและการสอบทานการบริหารงานได แมวาประธานกรรมการบริษัทจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท แตก็
เปนผูที่ไดรับคัดเลือก และแตงตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย
กรรมการที่เปนอิสระ 3 ทานจาก ทั้งหมด 8 ทาน จะทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน และคณะกรรมการ
บริษัทมีความเขาใจถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจากการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย
10 . คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งอยูในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและ
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไดและไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตาม
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หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารแตละทาน
11. การประชุมคณะกรรมการ
ภายหลังจากที่บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยาง
สม่ําเสมอ (อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน ลวงหนา
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา
โดยมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได ทั้งนี้ในป 2547 คณะ
กรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท ไดดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นายชูเกียรติ
ยงวงศไพบูลย
2. นางชไมพร
ยงวงศไพบูลย
3. นายชูชีพ
ยงวงศไพบูลย
4. นายสุกิจ
เงาวิศิษฐกุล
5. นายสิงหนาท
บัตรสมบูรณ
6. นายกริช
สุธีระชัย

จํานวนที่เขารวมประชุม / จํานวนประชุมรวม (ครั้ง / ป)
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

12. คณะอนุกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548
เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดใน
ขอ 9.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาจากขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมี
ขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ จึง
ไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุม
ดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออก
จากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบ
การเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทมีฝายกํากับและ
ตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบใหมั่นใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทได
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
เอกสารแนบ

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
กับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อใหฝายกํากับและตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจ
สอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายกํากับและตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดย
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา
การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวน
การตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปด
เผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและ
จะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น ซึ่งปจจุบันบริษัทอยูระหวางการจัดตั้งหนวยงาน
เฉพาะขึ้น แตไดมอบหมายใหผูอํานวยการดานบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้ง
นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ
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