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9. การจัดการ
โครงสรางองคกรของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

หนวยงานตรวจสอบภายใน
โดยสํานักงาน บีเค ออดิท แอนด คอนซัลแท็น

กรรมการผูจัดการ*
นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายขายและการตลาด*

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน*

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายปฏิบัติการ*

นายวิเชียร หาญดํารงธรรม

นายอนุสรณ ศรีสุข

นายสมชัย วงศรัตนวิจิตร

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย*
น.ส.สุกัญญา พฤกษพนาสันต

ผูจัดการฝายขาย/ตลาด*
นางธัญญภรณ ศักดิ์ศรี
ผูจัดการแผนกถอดแบบ
นายเฉลิมพล ตระกูลวงศบวร

(รักษาการ) ผูจัดการฝายผลิต*
นายสมชัย วงศรัตนวิจิตร

ผูจัดการฝายจัดซื้อ*
น.ส.สุรีรัตน ทองใบ

ผูจัดการแผนกบัญชี
น.ส.นิสา เกตจินดา

ผูจัดการแผนกติดตั้ง
นายสานิตย ยมโคตร

หัวหนาฝายขาย
นายนิรุตติ์ ทับทิม
หัวหนาแผนกถอดแบบ
นายสมประสงค จิตการ

หัวหนาแผนกการเงิน
น.ส.อรทัย รัตนะเศรษฐี

หัวหนาแผนกติดตั้ง
นายศราวุธ เขียวพิมพา

หัวหนาแผนกบุคคล/ธุรการ
น.ส.นพมาศ ขันทอง

หมายเหตุ : * หมายถึงผูบริหารตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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หัวหนาแผนกประกัน
คุณภาพ
นายประยุทธ วิเชียรฉาย

หัวหนาแผนกซอมบํารุง
นายสันติ มีสูงเนิน

หัวหนาแผนกผลิต
น.ส.ธัญญธร จําเนียรกาล

หัวหนาแผนกคลังสินคา
น.ส.อิตยา สุพร

บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน บริษัทมีการดําเนินงานภายใตการนําของกรรมการผูจัดการคือคุณประสิทธิ์
อุนวรวงศ ซึ่งเปนผูกําหนดนโยบาย แนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนดูแลสวนงานดานการตลาด การผลิต และสวนงาน
ทรัพยากรบุคคลดวยตนเอง โดยมีคุณสุรีรัตน ทองใบ เปนผูดูแลสวนงานจัดซื้อ อยางไรก็ตาม เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร
โดยการเพิ่มตําแหนงผูบริหารระดับสูง ซึ่งคัดเลือกผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเขา
ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการฝายขายและตลาด ฝายบัญชีและการเงิน และฝายปฏิบัติการ (รายละเอียดประวัติการทํางาน
ในเอกสารแนบ 1) เพื่อกระจายอํานาจบริหารจากกรรมการผูจัดการ และเพื่อใหการบริหารงานในฝายตางๆแยกเปนอิสระจาก
กันอยางชัดเจนโดยมีการควบคุมดูแลอยางทั่วถึง อยางไรก็ตาม กรรมการผูจัดการยังคงเปนผูมีอํานาจควบคุมสูงสุด และเปนผู
กําหนดแนวนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน นอกจากนี้ผูบริหารระดับกลางตั้งแตระดับผูจัดการ
ฝายจนถึงหัวหนาแผนก ซึ่งเปนผูวางแนวทางปฏิบัติงานในรายละเอียด จํานวน 7 คนจาก 12 คนเปนพนักงานเดิมที่ทํางานใน
บริษัทมาแลวตั้งแต 1 ปขึ้นไป (รายละเอียดประวัติการทํางานในเอกสารแนบ 3) ดังนั้นถึงแมวาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูบริหาร แตวัตถุประสงคของบริษัท แนวนโยบายหลักและวิธีการปฏิบัติงานจะยังคงดําเนินตอไปในทิศทางเดิม
9.1 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 บริษัท มีกรรมการทั้งหมดจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นายสุรเดช จันทรานุรักษ
นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ
นางเกษมศรี วรรณโรจน
นางสาวสุรีรัตน ทองใบ
นายสมชัย วงศรัตนวิจิตร
นายวิเชียร หาญดํารงธรรม
นายอนุสรณ ศรีสุข
นายเลิศชัย วงศชัยสิทธิ์
นายนําพล เงินนําโชค

ตําแหนง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้
นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ ลงลายมือชื่อรวมกับ นางเกษมศรี วรรณโรจน หรือนางสาวสุรีรัตน ทองใบ

สวนที่ 2 หนา 36

บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและ
ขอ บั งคั บ ของบริ ษัท ตลอดจนมติข องที่ป ระชุ ม ผู ถือ หุน ที่ช อบดว ยกฎหมายด วยความซื่ อ สั ตย สุจ ริต และระมั ดระวั งรั กษา
ผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
แทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ เพื่อใหบุคคลดังกลาวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตาง ๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปน
การมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ
จั ด การของคณะกรรมการบริ ห าร ให เ ป น ไปตามนโยบายที่ ไ ด รั บ มอบหมาย เว น แต ใ นเรื่ อ งดั ง ต อ ไปนี้
คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดให
ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของ
บริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของ
บริษัทการแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการ
กํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมี
มติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททํา
ขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ที่ไดรับการแตงตั้งในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548, 2/2548, และ 3/2548
ซึ่งประชุม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2548 วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 มีจํานวนทั้งหมด 5 ทาน ดังตอไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ

ตําแหนง

นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ
นายวิเชียร หาญดํารงธรรม
นายสมชัย วงศรัตนวิจิตร
นางสาวสุรีรัตน ทองใบ
นายอนุสรณ ศรีสุข

กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ
ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบาย
ที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน และโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน หลัก
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป และอํานาจการบริหารงานในสายงานตางๆ ของบริษัท เพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กําหนดไวให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
4. พิจารณาอนุมัติและดําเนินการประมูลงานหรือรับจางทําของกับหนวยงานหรือบุคคลตางๆ ในวงเงินไมเกิน 25
ลานบาท
5. จางและเลิกจางพนักงานระดับผูบริหารของบริษัทยกเวนในตําแหนงกรรมการผูจัดการหรือผูบริหารที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท
6. ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประจําวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการไดอนุมัติไวแลว
7. ลงนามในเอกสารเบิกจายเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทตามเงื่อนไขและวงเงินที่คณะกรรมการจะพิจารณา
มอบหมายเปนคราวๆ ไป
8. ใหมีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายตามที่กําหนดไวในงบประมาณประจําปที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว
ซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงินอนุมัติคาใชจายตางๆ
9. เขาทําสัญญาใดๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะเวลา ตั้งแต 1 ปถึง 3 ป และมีวงเงินไมเกิน 25 ลานบาท
10. การลงทุน หรือการลงทุนในทรัพยสินฝายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินไมเกิน 25 ลานบาท หรือตาม
รายการที่กําหนดไวในงบประมาณประจําปที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว
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11. การจัดหาแหลงเงินทุน (Financing) สําหรับการลงทุน หรือการลงทุนในทรัพยสินฝายทุน (Capital Expenditure)
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว หรือการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อนํามาใชชําระหนี้ (Refinancing) สําหรับ
ภาระหนี้ที่มีอยูแลวภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ดีกวาเดิม
12. อนุมัติคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน (Bonus) ตามงบประมาณที่คณะกรรมการไดอนุมัติไวแลว
13. อนุมัติการปรับขึ้นคาตอบแทนพนักงาน ตามงบประมาณที่คณะกรรมการไดอนุมัติไวแลว
14. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทางการเงินในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องภายใตขอบเขตอํานาจของตนตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได
อนึ่ ง การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้ น ตองอยูภายใตห ลักเกณฑของกฎหมายและ
กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และในกรณี ที่ ก ารดํ า เนิ น การใดที่ มี ห รื อ อาจมี ผ ลประโยชน ห รื อ ส ว นได ส ว นเสี ย ของ
กรรมการบริหารทานใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ใหคณะกรรมการบริหาร
นําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้น และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว
นอกจากนี้ ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํา
รายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ ปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. เปนผูบริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัท ตลอดจนการบริหารงานประจําวันโดยทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให
เปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว
2. มีอํานาจอนุมัติการทําธุรกรรมใดๆ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงการจัดทําขอเสนอ การเขาทํา
สัญญา การจัดซื้อจัดจาง โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 10 ลานบาท หรือตามระเบียบอํานาจอนุมัติซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดเปนคราวๆ ไป
3. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดําเนินงานของบริษัทใหฝายจัดการและพนักงานของ
บริษัทตามโครงสรางองคกรที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว ทั้งนี้โดยสอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท
4. มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแทน
กรรมการผูจัดการไดตามขอบเขตอํานาจที่กรรมการผูจัดการไดรับตามขอกําหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการ
มอบอํานาจชวง ทั้งนี้การมอบหมายดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท คําสั่ง หรือมติ
ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว
5. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจางของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตําแหนงต่ํา
กวาระดับผูบริหาร ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท
6. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบีย บ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจางเพื่อ ใหเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทและเพื่อปกปองผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
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ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่และการดําเนินงานของกรรมการผูจัดการจะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ เพื่อให
การปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและอยูภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท โดยให
กรรมการผูจัดการมีหนาที่ตองรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท
ในการดําเนินการของกรรมการผูจัดการตามที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาวขางตน หากมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ขอบังคับบริษัท ซึ่งกําหนดขอบเขตหรือ แนวทางการใชอํานาจของกรรมการผูจัดการไวเปนการเฉพาะ ใหกรรมการผูจัดการนั้น
ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทดังกลาว โดยในกรณีที่การดําเนินการใดที่กรรมการ
ผูจัดการมีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย หรือเปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตาม
ความหมายของประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตอไป
นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการ
ดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ ปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไว เพื่อใหเกิดความโปรงใส และคุมครองประโยชนของผูถือหุนของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee)
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 7/2547 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน
ดังตอไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ

ตําแหนง

นายสุรเดช จันทรานุรักษ
นายเลิศชัย วงศชัยสิทธิ์
นายนําพล เงินนําโชค

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัททั้ง 3 คน มีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของ
กรรมการอิสระ ดังตอไปนี้
1. กรรมการที่ถือหุน ไมเกิน 5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. กรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3. กรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
4. กรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
5. กรรมการที่ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู ส อบบัญ ชี ภ ายนอกและผูบ ริ ห ารที่รับ ผิ ดชอบ จั ดทํารายงานทางการเงิ นทั้ ง รายไตรมาสและประจํา ป
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปน
และเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6.3. เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้ง
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
6.5. รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท
โดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อ
เป น รายบุ ค คล หรื อ หลายคนในคราวเดี ย วกั น แล ว แต ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น จะเห็ น สมควร แต ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนน
เสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียง
เทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ผูบริหารบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 7 ทาน ดังตอไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ

ตําแหนง

นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ
นายวิเชียร หาญดํารงธรรม
นายอนุสรณ ศรีสุข
นายสมชัย วงศรัตนวิจิตร
นางสาวสุรีรัตน ทองใบ
นางธัญญภรณ ศักดิ์ศรี
นางสาวสุกัญญา พฤกษพนาสันต

กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการฝายขายและตลาด
รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ และรักษาการผูจัดการฝายผลิต
ผูจัดการฝายจัดซื้อ
ผูจัดการฝายขายและตลาด
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนรวมของกรรมการ
คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท
ทุกคนในฐานะกรรมการ
จํานวนกรรมการบริษัท (ราย)

ป 2545
-

ป 2546
-

ป 2547
-

งวด 9 เดือนป 2548
200,000

2

2

2

9

หมายเหตุ: ในการประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการจายคาตอบแทน
กรรมการบริษัทดังนี้
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ: ประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้งการเขาประชุม
กรรมการ 3,000 บาท/ครั้งการเขาประชุม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้งการเขาประชุม
กรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท/ครั้งการเขาประชุม
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คาตอบแทนของผูบริหารตั้งแตระดับผูจัดการขึ้นไป
คาตอบแทนรวมของผูบริหารที่เปนตัวเงิน
- เงินเดือน
- โบนัส
จํานวนผูบริหาร (ราย)1
รูปแบบคาตอบแทนอื่น

ป 2545

ป 2546

ป 2547

งวด 9 เดือนป 2548

672,000
0
1
โทรศัพทมือถือ

672,000
0
1
โทรศัพทมือถือ
รถยนต 2

4,354,821
257,300
6
โทรศัพทมือถือ
รถยนต 2

5,662,098
687,4480
11
โทรศัพทมือถือ
รถยนต 2

หมายเหตุ : 1ผูบริหารในป 2545-ไตรมาส 2 ป 2548 มีดังตอไปนี้
- ป 2545-2546 มีจํานวน 1 ราย คือ นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ กรรมการผูจัดการ
- ป 2547 มีจํานวน 6 ราย ดังตอไปนี้
1. นายประสิทธิ์ อุน วรวงศ
กรรมการผูจัดการ
2. นายชัยวัฒน ตั้งสุวรรณพาณิชย ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน (ดํารงตําแหนง 6 กันยายน 2547 – 20 เมษายน 2548)
3. นายชวลิต กาญจนพันธุ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย (ดํารงตําแหนง 1 มิถุนายน 2547 – 31 กรกฎาคม 2548)
4. น.ส.สุรีรัตน ทองใบ
ผูจัดการฝายจัดซื้อ
5. นางปรารถนา รุงเรืองเศรษฐ ผูจัดการฝายผลิต (ดํารงตําแหนง 17 มีนาคม 2540 – 12 กันยายน 2548)
6. นายนรินทร ธิติรัชต
ผูจัดการฝายขายและการตลาด (ดํารงตําแหนง 1 มีนาคม 2538 - 30 เมษายน 2548)
- ไตรมาสที่ 2 ป 2548 คือผูบริหารที่ดํารงตําแหนงในป 2547 ทั้งหมด และเพิ่มเติมอีก 4 ราย คือ นายวิเชียร หาญดํารงธรรม รอง
กรรมการผูจัดการฝายขายและตลาด (เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548), นายอนุสรณ ศรีสุข รองกรรมการผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน, นายสมชัย วงศรัตนวิจิตร รองกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ และนางธัญญภรณ ศักดิ์ศรี ผูจัดการฝายขายและ
การตลาด (เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548)
- ไตรมาสที่ 3 ป 2548 ผูบริหารของบริษัท คือ น.ส.สุกัญญา พฤกษพนาสันต ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2548 และ นางปรารถนา รุงเรืองเศรษฐ ผูจัดการฝายผลิต ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548
2

รถยนตประจําตําแหนงในป 2546-2547 มีเฉพาะกรรมการผูจัดการ สวนในป 2548 เพิ่มรถยนตประจําตําแหนงของรองกรรมการผูจัดการ

(2) คาตอบแทนอื่น
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ที่ประชุมมีมติใหจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพในนามบริษัท สําหรับพนักงานบริษัท โดยแตงตั้งใหบริษัทอเมริกัน อินเตอรเนชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด เปนผูจัดการ
กองทุน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 เปนตนมา พนักงานจะจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3.00 ของเงินเดือนทุกเดือน
ในขณะที่บริษัทจะจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 3.00 ของเงินเดือนทุกเดือน
9.4 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอ
พึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ การกําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางใหปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้ บริษัทได
นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ขอ มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพื่อใหการ
บริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส อันจะเปนการใหความคุมครอง และเพิ่ม
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ความเชื่อมั่นแกผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยพิจารณากําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2548 โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
1. คณะกรรมการบริษัทและผูปฏิบัติงานฝายตางๆจะมีการประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงาน
อยางระมัดระวัง เพื่อประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุนโดยรวม
2. บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยางเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ
3. ดําเนินการดวยความโปรงใสและตรวจสอบได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตรงเวลาและเทาเทียมกัน
กับผูที่เกี่ยวของ
4. ยึดถือจริยธรรมในการดําเนินธุรกรรมตางๆ ของบริษัทเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ
(2) สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
กอนที่บริษัททําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนในวันที่ 16 มีนาคม 2548 บริษัทมีสถานะเปนบริษัทจํากัดซึ่งไดมีการ
ปฏิบัติตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และเมื่อไดมีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนแลวบริษัทจะไดจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลและสารสนเทศตางๆ ใหแกผูถือหุนโดยทั่วกันโดยไมคํานึงถึงวาเปนผูถือหุนอยูจํานวนเทาใด ทั้งผูถือหุนที่เปนบุคคล นิติ
บุคคล ทั้งที่เปนไทยและตางประเทศ โดยบริษัทจะกําหนดวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอตอที่ประชุมตามความจําเปนตางๆ
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบกอนมีการพิจารณาในที่ประชุม
(3) สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
บริษัทฯจะดูแลใหมีความเทาเทียมกันของบุคคลในกลุมตางๆทั้งพนักงาน ผูบริหาร ผูถือหุน คูคา เจาหนี้ ลูกหนี้ รวมถึง
หนวยงานภาครัฐบาล เนื่องจากเปนผูมีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะกระทบตอความมั่นคงของบริษัทในระยะยาวได ดังนั้นบริษัท
จึงตระหนักถึงความสําคัญของบุคคลที่เกี่ยวของตางๆดังตอไปนี้
- พนักงาน
บริษัทไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมถึงใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คูแขง
บริษัทประพฤติตามกรอบการแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีไมสุจริตในการแขงขัน
- ลูกคา
บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการ
- คูคา
บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตาม
สัญญาตอคูคา และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงเกี่ยวกับการกูยืมอยางเครงครัด
(4) การประชุมผูถือหุน
บริษัทมีการกําหนดใหมีการประชุมเพื่อการตรวจสอบการดําเนินงาน รวมถึงการกําหนดทิศทางนโยบายของบริษัท
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบไดโดยผูถือหุน โดยในการประชุมจะตองมีกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 ทานเขารวมประชุมโดยจะแจงใหผูตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาเขารวมประชุมดวย
(5) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูวางนโยบายและกําหนดกลยุทธในการแขงขัน วิเคราะหแนวโนมของบริษัท ภาวะ
อุตสาหกรรม คูแขง และพฤติกรรมของลูกคา อีกทั้งยังมีการกําหนดงบประมาณในการขยายสํานักงาน พัฒนาบุคลากร และ การ
จัดซื้อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท นอกจากนี้ยังมีการกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลการตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานและประเมินผล และดูแลความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมในการที่จะรักษาผลประโยชนของผูถือหุนของ
บริษัทอยางเต็มประสิทธิภาพ
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(6) ความขัดแยงของผลประโยชน
บริษัทมีกรรมการผูจัดการเปนผูถือหุนใหญ อยางไรก็ตามบริษัทมีการคัดเลือกผูบ ริหารสูงที่มีความสามารถและ
ประสบการณ ม าดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการและกรรมการบริ ห ารโดยมิ ไ ด ถื อ หุ น ในบริ ษั ท เพื่ อ ถ ว งดุ ล อํ า นาจ และเพื่ อ ดู แ ล
ผลประโยชนสูงสุดบริษัท โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงในผลประโยชนบริษัท บริษัทจะมีการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทในการควบคุม และจะเปดเผยขอมูลใหสาธารณะชน
ทราบโดยทั่วกันเพื่อความโปรงใสในการทํางาน และนําขอมูลเปดเผยในงบประจําปและแบบ 56-1 อยางสม่ําเสมอ รวมถึงเรื่อง
การถือครองหลักทรัพยของผูบริหารตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่จะไมให
กรรมการบริหารหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ
และไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรสูประชาชน
(7) จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทจัดทําขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานใน
ฝายตางๆยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งการใหความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําใหมีการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต การควบคุมภายในทําไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสรางความ
นาเชื่อถือใหกับนักลงทุน
(8) การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหารและผูบริหาร
บริษัทมีโครงสรางการถวงดุลอํานาจของผูบริหารโดยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนหนวยงานอิสระใน
องคกร ปราศจากการแทรกแซงและควบคุมโดยหนวยงานใดๆภายในบริษัท และมีอํานาจในการตรวจสอบ ควบคุมหนวยงาน
ฝายตางๆในองคกรใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและถวงดุลอํานาจของผูบริหารโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท
โดยรวมและผูถือหุนเปนหลัก
(9) การรวมหรือแยกตําแหนง
บริษัทแยกหนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการออกจากกัน เพื่อเปนการแบงแยก
หนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา นอกจากนั้นบริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการและกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้
กรรมการบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่มีอํานาจอิสระ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการตรวจสอบการ
บริหารงานเปนไปไดอยางดี
(10) คาตอบแทนของกรรมการบริษัท
บริษัท จะกํ าหนดคา ตอบแทนของคณะกรรมการให อ ยูใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมโดยจะคํ านึง ถึงหนาที่ คุ ณ วุ ฒิ ความ
รับผิดชอบของกรรมการ และผลประกอบการของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้บริษัทกําหนดใหมีการเปดเผยการกําหนดผลตอบแทน
ใหเปนไปดวยความโปรงใสตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดโดยจะมีการเปดเผยขอมูลเหลานี้
ในสวนของนโยบายคาตอบแทนและจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารในรายงานประจําปและงบการเงินของ
บริษัท ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
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(11) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 1 ครั้งทุก 3 เดือน โดยจะแจงใหทราบวาระการประชุมลวงหนา
เพื่อผูรวมประชุมจะไดมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนาอยางนอย 7 วัน และมีเอกสารรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรอยาง
ครบถวนและตรวจสอบได
สถิติการเขาประชุมของกรรมการบริษัทในป 2548 ภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
รายชื่อ

ตําแหนง
ครั้งที่ 1/2548 ครั้งที่ 2/2548 ครั้งที่ 3/2548 ครั้งที่ 4/2548 ครั้งที่ 5/2548
ประธานกรรมการและ
ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ
9
9
9
9
9
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ
กรรมการ
9
9
9
9
9
นางเกษมศรี วรรณโรจน
กรรมการ
9
9
9
9
9
นางสาวสุรีรัตน ทองใบ
กรรมการ
9
9
9
9
9
1
นายชัยวัฒน ตั้งสุวรรณพานิช
กรรมการ
9
นายวิเชียร หาญดํารงธรรม
กรรมการ
9
9
9
9
9
1
นายชวลิต กาญจนพันธุ
กรรมการ
9
9
9
2
นายอนุสรณ ศรีสุข
กรรมการ
9
9
9
9
2
นายสมชัย วงศรัตนวิจิตร
กรรมการ
9
9
9
นายเลิศชัย วงศชัยสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
9
9
9
9
นายนําพล เงินนําโชค
กรรมการตรวจสอบ
9
9
9
9
1
หมายเหตุ: นายชัยวัฒน ตั้งสุวรรณพานิช และนายชวลิต กาญจนพันธุ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ มีผลเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 25 มีนาคม 2548 และ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ตามลําดับ
2
นายอนุสรณ ศรีสุข และนายสมชัย วงศรัตนวิจิตรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
2/2548 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 และ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ตามลําดับ

(12) คณะกรรมการ
บริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยการกํากับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีการกําหนดระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงในแตละครั้งอยางชัดเจน อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อแบงเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล
และเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับงบการเงิน โดยบริษัทไดวาจางสํานักงาน บีเค ออดิท แอนด คอนซัลแท็น ซึ่งดําเนินการโดย
นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรูความสามารถในดานระบบบัญชีและการควบคุมภายในเปนอยางดี
ใหเปนที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในใหแข็งแกรง พรอมทั้งดําเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ
นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 ที่ป ระชุม มีม ติแ ตงตั้ งให นางสาวบุญ ณี
กุศลโสภิต ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
(14) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และขอมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป
งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและเปดเผยขอมูลแกนักลงทุนอยางเพียงพอ
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(15) ความสัมพันธกับผูลงทุน
นอกจากการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและขอมูลทางการเงินแกนักลงทุน บริษัทยังมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลอยาง
ถูกตอง โปรงใส ตรงเวลาและไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัท
ทั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน ซึ่งจะทําใหนักลงทุนสนใจที่จะเขามาลงทุนกับบริษัทมากขึ้นและรับทราบเปาหมาย
การดําเนินงาน แผนงานทางธุรกิจตลอดจนกลยุทธของบริษัทอยางถูกตองและชัดเจน ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตามขอมูลของ
บริษัทหรือติดตอบริษัทผานทาง www.steelintertech.com ทั้งนี้บริษัทยังไมมีแผนจะจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธใน
อนาคตอันใกลนี้ แตจะมอบหมายใหนายอนุสรณ ศรีสุข รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน และนายวิเชียร หาญดํารง
ธรรม รองกรรมการผูจัดการฝายขายและวิศวกรรม ทําหนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
9.5 การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอ
สาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
2. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
โดยใหจัดสงผานทางบริษัท เพื่อใหบริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย
3. บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การส ง หนั ง สื อ เวี ย นแจ ง ให ผู บ ริ ห ารทราบว า ผู บ ริ ห ารที่ ไ ด รั บ ทราบข อ มู ล ภายในที่ เ ป น
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1
เดื อ น ก อ นที่ ง บการเงิ น หรื อ ข อ มู ล ภายในนั้ น จะเป ด เผยต อ สาธารณชน และห า มไม ใ ห เ ป ด เผยข อ มู ล ที่ เ ป น
สาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบวามีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัท
หรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผูกระทําการเปนบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูกระทําผิดเปนผูบริหารระดับรอง
ลงไป คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ
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9.6 บุคลากร
9.6.1

หนังสือชี้ชวน

จํานวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 57 คน โดยแบงเปนสายงานตางๆ ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สายงานหลัก

จํานวนคน

รวม

1
29
1
10
7
3
6
57

ฝายบริหาร
ฝายผลิต
ฝายจัดซื้อ
ฝายขายและตลาด
ฝายวิศวกรรม
ฝายทรัพยากรมนุษย
ฝายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ ในป 2545 – ไตรมาส 3 ป 2548 บริษัทไดใหคาตอบแทนแกพนักงานทั้งหมดในรูปของเงินเดือนและโบนัส ดังนี้
จํานวนพนักงาน (คน)
เงินเดือน
โบนัส
อื่น ๆ เชน คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง
เปนตน
รวม
9.6.2

ป 2545
34
4,501,860
930,839
803,884

ป 2546
38
5,769,263
499,653
1,788,038

ป 2547
40
4,946,797
845,507
1,733,392

งวด 9 เดือนป 2548
57
5,047,627
581,148
1,803,493

6,236,583

8,056,954

7,565,696

7,432,268

นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการฝกอบรมพนักงานทั้งกอนปฏิบัติงาน และระหวางปฏิบัติงานในรูปแบบของ On-the-job training ซึ่ง
พนักงานในฝายตางๆจะไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสมกับลักษณะงานในฝาย
9.6.3 ขอพิพาทดานแรงงานในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี -
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