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เอกสารแนบ 3
รายงานการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานการปฏิบัตติ ามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
หลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

2. สิทธิของผูถือหุน

3. สิทธิของผูม สี ว นไดเสีย

4. การประชุมผูถ อื หุน

5. ภาวะผูน ําและวิสยั ทัศน

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน

แนวทางการปฏิบตั ขิ องบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยให
ความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุง เนน
การกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ประโยชนในระยะยาวของผูถ อื หุน
รวมทั้งมุงเนนในเรื่องความ
โปรงใสในการดําเนินกิจการ การเปดเผยขอมูล และการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม
ในป 2545 บริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทเอกชนมีการจัดใหมีการ
ประชุมผูถ อื หุน โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูล
ประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผถู อื หุน ทราบลวงหนากอนวัน
ประชุมอยางนอย 7 วัน โดยมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน
เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เปน
บริษทั มหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการอิสระเปน
ผูร บั มอบอํานาจจากผูถ อื หุน
ในกรณีทผ่ี ถู อื หุน ไมสามารถเขารวม
ประชุมได
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ไมวา จะ
เปนผูม สี ว นไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ
และบริษัทยอย หรือผูม สี ว นไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหนี้
ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึง
แรงสนับสนุนจากผูม สี ว นไดเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและสังคม
ตัวอยางเชน โครงการโรงเรียนสีขาว และโครงการรวมใจจัดระเบียบ
สังคม เปนตน
ภายหลังจากการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปด
โอกาสใหผถู อื หุน มีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนิ นงาน
ของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
โดยประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญจะถูกบันทึกไวในรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการไดมสี วนรวมในการกําหนดวิสยั ทัศน ภารกิจ กลยุทธ
เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแล
ใหฝา ยจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่
วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดใหบริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร
ความเสีย่ งที่เหมาะสม
รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการเปนผูพ จิ ารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และ
ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน
กรุณาดูแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย สวนที่ 2 ขอ
9-11
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รายงานการปฏิบัตติ ามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
หลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
7. จริยธรรมธุรกิจ

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปน
ผูบ ริหาร

9. การรวมหรือแยกตําแหนง

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร

11. การประชุมคณะกรรมการ

12. คณะอนุกรรมการ

แนวทางการปฏิบตั ขิ องบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีระเบียบและแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอกั ษรรวมถึง
กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย
 กรรมการที่เปนผูบ
 ริหาร จํานวน 8 ทาน
 กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 27 ของกรรมการ
ทั้งคณะ
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตทง้ั
สองทานเปนตัวแทนจากกลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกัน อยางไรก็ตาม
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน
3 ทาน ซึง่ จะทําใหเกิดการถวงดุลยและการสอบทานการบริหารงาน
บริษัทฯ ไดกาํ หนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหารไวอยาง
ชัดเจนและโปรงใส โดยในการประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ได
พิจารณาอนุมตั ิคาตอบแทนกรรมการใหอยูใ นระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติ
ที่ตองการ
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหารกรุณาดูแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย สวนที่ 2 ขอ 9
คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 4 ครั้ง และมี
การประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน
ลวงหนาและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดจดั สงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันเพือ่ ใหคณะกรรมการ
ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ทั้งนี้ ภายหลัง
จากที่บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษทั มหาชน คณะกรรมการบริษัทได
มีการประชุมทัง้ สิน้ 2 ครั้ง โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ทุกทานเขารวมประชุมทัง้ 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหนาทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบกรุณาดูรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย สวนที่ 2 ขอ 9
 บริษัทฯ ยังไมมีอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตมีกระบวนการ
พิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทน
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทัง้
ผลประกอบการของบริษทั ฯ ประกอบการพิจารณากําหนด
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รายงานการปฏิบัตติ ามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
หลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน

14. รายงานของคณะกรรมการ

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน

แนวทางการปฏิบตั ขิ องบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยไดมกี ารกําหนดภาระหนาที่
อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบ ริหารไวอยางชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน
และมีการแบงแยกหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน
ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายใน
ทีเ่ กีย่ วกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจดั ใหมรี ะบบรายงานทาง
การเงินเสนอผูบ ริหารสายงานทีร่ ับผิดชอบ
บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทําหนาทีต่ รวจสอบโดยจะรายงานการ
ตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการบริษทั ซึง่ จะตองมีกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมอยางนอย 1 ทาน เพื่อใหมั่นใจวา
การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ
ได
ดําเนินการตามแนวทางทีก่ าํ หนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มี
นโยบายทีจ่ ะมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control)
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทยอยซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ยางสม่าํ เสมอ และใช
ดุลยพินจิ อยางระมัดระวัง
และประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทํา
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร
เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคุมภายใน
ภายหลังบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อดูแลเรื่องการเปดเผย
ขอมูลทีค่ รบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได และทันเวลา

