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รายงานการปฏิบัติตามหลักการการกาํกับดูแลกจิการทีดี่ 
 

หลักการการกํากับดูแลกจิการทีด่ี แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ 
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยให

ความสําคญัตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุงเนน
การกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ 
เพือ่ประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน รวมท้ังมุงเนนในเร่ืองความ
โปรงใสในการดําเนินกิจการ การเปดเผยขอมูล และการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม 

2. สิทธิของผูถือหุน ในป 2545 บริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทเอกชนมีการจัดใหมีการ
ประชุมผูถอืหุน โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูล
ประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวัน
ประชุมอยางนอย 7 วัน โดยมีการบนัทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน 
เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เปน
บริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ 
มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการอสิระเปน
ผูรับมอบอํานาจจากผูถอืหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวม
ประชุมได 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสยีทุกกลุม ไมวาจะ
เปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย หรือผูมสีวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหนี ้
ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึง
แรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสยี โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและสังคม 
ตัวอยางเชน โครงการโรงเรียนสีขาว และโครงการรวมใจจัดระเบียบ
สังคม เปนตน  

4. การประชุมผูถือหุน ภายหลังจากการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปด
โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธอิยางเทาเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงาน
ของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 
โดยประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญจะถูกบันทึกไวในรายงานการ
ประชุม 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกาํหนดวิสยัทัศน ภารกิจ กลยุทธ
เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดแูล
ใหฝายจัดการดาํเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ี
วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดใหบริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร
ความเสีย่งท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการติดตามการดาํเนนิการในเร่ือง
ดังกลาวอยางสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ 
คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกาํหนดและแยกบทบาทหนาท่ี และ
ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน  

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน กรุณาดูแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลกัทรัพย สวนท่ี 2 ขอ 
9-11 
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7. จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ไดจัดใหมีระเบียบและแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอกัษรรวมถึง

กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซ่ือสัตยสจุริต  

8. การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปน
ผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย 
� กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 8 ทาน 
� กรรมการอสิระ จํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 27 ของกรรมการ

ทั้งคณะ 
9. การรวมหรือแยกตาํแหนง ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตท้ัง

สองทานเปนตัวแทนจากกลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกัน อยางไรก็ตาม 
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 
3 ทาน ซึง่จะทําใหเกิดการถวงดลุยและการสอบทานการบริหารงาน 

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยาง
ชัดเจนและโปรงใส โดยในการประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ได
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดบัเดยีวกับ
อุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติ
ที่ตองการ  
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารกรุณาดูแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย สวนท่ี 2 ขอ 9 

11. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกตอิยางนอยปละ 4 ครั้ง และมี
การประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน 
ลวงหนาและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันเพ่ือใหคณะกรรมการ
ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ทั้งนี้ ภายหลัง
จากท่ีบริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน คณะกรรมการบริษัทได
มีการประชุมท้ังส้ิน 2 ครั้ง โดยมีกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ
ทุกทานเขารวมประชุมท้ัง 2 ครั้ง 

12. คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 
� กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ 
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหนาท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกรุณาดูรายละเอยีดในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย สวนท่ี 2 ขอ 9 

� บริษัทฯ ยังไมมีอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตมีกระบวนการ
พิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทน
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมท้ัง
ผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณากําหนด 
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบ

ภายใน 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร 
และระดับปฏิบัตงิานท่ีมปีระสิทธิภาพ โดยไดมีการกาํหนดภาระหนาท่ี 
อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายใน
ท่ีเกีย่วกับระบบการเงนิ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผูบริหารสายงานทีรั่บผิดชอบ 
 
บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบโดยจะรายงานการ
ตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการบริษัทซึง่จะตองมีกรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมอยางนอย 1 ทาน เพื่อใหมั่นใจวา
การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ได
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มี
นโยบายท่ีจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ี
เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control)  

14. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยซ่ึงจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย
เลอืกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถอืปฏิบัติอยางสม่าํเสมอ และใช
ดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการท่ีดท่ีีสุดในการจัดทํา 
รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2546 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร
เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคุมภายใน  

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน ภายหลังบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อดูแลเร่ืองการเปดเผย
ขอมูลท่ีครบถวน ตรงตอความเปนจริง เช่ือถือได และทันเวลา  

 
 


