
เอกสารแนบ

รายงานการปฏิบัติตาม
หลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

1/5

การปฏิบัติตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสํ าคัญของการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดความโปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได อันเปนพื้นฐานสํ าคัญที่สรางความเชื่อม่ันใหกับผูถือหุน พนักงานและลูกคาของบริษัท ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
คณะกรรมการไดกํ าหนดกรอบนโยบายสนับสนุนการกํ ากับดูแลกิจการดังนี้

- กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก ผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ คูแขง     
หนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ  ใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน

- มุงเนนบริหารงานและรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและความมีประสิทธิภาพ       
ที่เพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมี
ระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มุงมั่นในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว

- ดํ าเนินงานดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
- กํ าหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอยางเครงครัด

2. สิทธิของผูถือหุน
ในป 2545 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนโดยบริษัทไดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุม

อยางเพียงพอใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมตามที่กฎหมายกํ าหนด ทั้งนี้ บริษัทไดดํ าเนินการจดบันทึกและ
จัดทํ ารายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ การประชุมผูถือหุนในป
2545 ไมมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเปนผูรับมอบอํ านาจจากผูถือหุน  เนื่องจากบริษัท
ยังมีสถานะเปนบริษัทจํ ากัด

ในป 2546 หลังจากการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนแลว ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได
สามารถมอบอํ านาจใหแกกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบอํ านาจจากผูถือหุนได

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทคํ านึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเงื่อนไขหรือขอตกลงทางการคา โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยประพฤติผิดขอตกลง

และเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน
- เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา  รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา และใหความสํ าคัญในการใช

สัญญาที่เปนธรรมตอลูกคา  โดยในป 2544 บริษัทไดรับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณเปน
ผูประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผูบริโภค

- สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีตอภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสมํ่ าเสมอ
- ปฏิบัติตอคูแขงขันตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติใน   

การแขงขัน
- มีการปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทอยางเทาเทียมกันและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
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4. การประชุมผูถือหุน
ในป 2545 บริษัทไดมีการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจํ าป 1 ครั้ง ประธานในที่ประชุมไดดํ าเนินการ

ประชุมและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดํ าเนินงานของบริษัทสอบถาม 
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ โดยมีการบันทึกไวในรายงานการประชุม และไดจัดเก็บรายงาน
การประชุมอยางเปนระบบเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

5. ภาวะผูนํ าและวิสัยทัศน
คณะกรรมการมีบทบาทสํ าคัญในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- มีสวนรวมในการกํ าหนดกลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํ ากับ

ดูแลใหฝายจัดการดํ าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน

- จัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดสอบทานระบบอยางสมํ่ าเสมอ
เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ

- จัดใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดํ าเนินการในเรื่อง    
ดังกลาวอยางสมํ่ าเสมอ

- กํ าหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการ     
ตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ อยางชัดเจน  นอกจากนี้ ยังไดมีดํ าเนินการอบรมพนักงานของ
บริษัทเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ อยางสมํ่ าเสมอ ในรายการที่อาจมี         
ความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย  บริษัทจะพิจารณาดวยความรอบคอบ

- กํ ากับดูแลใหกรรมการผูจัดการดํ าเนินการตามนโยบายที่ตั้งไว

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดตระหนักถึงความสํ าคัญของรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไดดูแลรายการ

ดังกลาวอยางรอบคอบ และเพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงในการทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือดูแลไมให
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของ ใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัว บริษัทจึงมีมาตรการดูแล      
การเกิดรายการดังกลาวดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  : หากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
เกิดขึ้น บริษัทจะดํ าเนินการตามกฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวของในฐานะที่บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียน     
ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดการทํ ารายการระหวางกันในป 2545 และงวดไตรมาสสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม
2546 ไวในแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนครั้งแรก (แบบ 69-1)

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน : บริษัทไดกํ าหนดใหกรรมการ และผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  นอกจากนี้ ยังมีขอกํ าหนดโดยหามไมใหกรรมการ 
ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน นํ าขอมูลภายในไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของ โดยกํ าหนดใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตและยุติธรรมโดย
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สม่ํ าเสมอ และไมใหเขาไปมีสวนรวมในการกระทํ าหรือปกปดการกระทํ าใดๆ ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกบริษัท 
หรือกระทํ าผิดกฎหมาย บริษัทไดกํ าหนดบทลงโทษทางวินัยหากฝาฝนขอกํ าหนดดังกลาว

7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทเนนใหความสํ าคัญอยางยิ่งในการดํ ารงไวซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อม่ันในบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํ าคูมือแนวทางจรรยาบรรณ และไดแจงแนวทางดังกลาวใหแก กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายใหสํ านักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ       
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางสมํ่ าเสมอ

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจํ านวนทั้งหมด 11 ทาน ประกอบดวย

• กรรมการที่เปนผูบริหาร 4  ทาน
• กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 4  ทาน
• กรรมการอิสระ 4  ทาน  คิดเปนรอยละ 36.36 ของกรรมการทั้งคณะ

9. การรวมหรือการแยกตํ าแหนง
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกอํ านาจหนาที่ใน  

การกํ าหนดนโยบายการกํ ากับดูแลและการบริหารงานประจํ าโดยชัดเจน และมีการควบคุมไมใหกรรมการหรือ        
ผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีอํ านาจโดยไมจํ ากัด นอกจากนี้ บริษัทยังมีกรรมการอิสระ 4 ทาน    คิดเปนรอยละ 36.36 
ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทํ าใหเกิดความถวงดุลยการตรวจสอบการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกํ าหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให

กรรมการ และ/หรือผูบริหาร ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนไปตามหลักการและนโยบายที่
บริษัทกํ าหนด โดยบริษัทจะพิจารณาคาตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาด
ใกลเคียงกัน ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท สํ าหรับ         
รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหาร ในป 2545 ไดเปดเผยในแบบ 69-1

11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการประชุมอยางสมํ่ าเสมอและมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจํ าเปน มีการกํ าหนด

วาระการประชุมชัดเจน และจัดสงวาระการประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม ประธานกรรมการสงเสริมและเปดโอกาสให
คณะกรรมการใชดุลพินิจของตนอยางรอบคอบ โดยจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอในการอภิปรายและแสดง       
ความคิดเห็นอยางทั่วถึง ในป 2545 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 6 ครั้ง
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ในป 2546 บริษัทไดแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการเพื่อทํ าหนาที่ดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการ โดยจะมีหนาที่บันทึกการประชุม และจัดทํ ารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร รวมถึง       
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได

12. คณะอนุกรรมการ
ในป 2546 บริษัทมีคณะอนุกรรมการ 1 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทํ าหนาที่ตามขอบเขต

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 มีวาระ
การดํ ารงตํ าแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน ทั้งนี้ รายชื่อ ขอบเขต อํ านาจ หนาที่ของ
กรรมการตรวจสอบ ไดระบุในแบบ 69-1

บริษัทยังไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริษัท ในการ      
แตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ      
นํ าเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทยังไมมีคณะกรรมการกํ าหนดคาตอบแทน สํ าหรับวิธีการกํ าหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการ ไดระบุไวในขอ 10

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการใหความสํ าคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดย      

มีการแบงแยกอํ านาจหนาที่ของผูบริหารแตละทานและพนักงานไวชัดเจน ทั้งดานการบริหารงาน การกํ ากับดูแล
การปฏิบัติงาน การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท โดยมีการ       
ตดิตาม ควบคมุ และประเมนิผล และจดัท ํารายงานเสนอตอผูบริหารในสายงานและคณะกรรมการโดยสมํ ่าเสมอ

คณะกรรมการตระหนักดีวาการมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนองคประกอบสํ าคัญที่ทํ าใหม่ันใจวา
ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ไดดํ าเนินตามแนวทางที่กํ าหนดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกํ าหนดที่เกี่ยวของ โดยหนวยงานดังกลาว    
จะทํ าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผานมาไมพบประเด็น          
ความผิดพลาดที่สํ าคัญ และมีการปฏิบัติงานเปนไปตามที่กํ าหนดไว

 คณะกรรมการใหความสํ าคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัท 
เปนธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับความเสี่ยง จึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน      
การพิจารณาใหสินเชื่อแกลูกคา ตลอดจนดานพนักงานของบริษัทเอง โดยกํ าหนดมาตรการปองกันและจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผลการดํ าเนินงานของบริษัท โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ       
ทกุครัง้จะมกีารพจิารณาเกีย่วกบัความเสีย่งในดานตางๆ ซึง่จะรายงานความเหน็และขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
บริษทั

14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริง

และสมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยจัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่จะดํ ารงรักษาไว
ซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการดํ าเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสํ าคัญ โดย
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ถือปฏิบัติอยางสมํ่ าเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สํ าคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายการทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบ
ควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5 / 2546 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2546 คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นตอระบบควบคุมภายในของบริษัทวาเพียงพอและ อยูในระดับที่ดี

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
ที่ผานมาบริษัทมีสถานภาพเปนบริษัทจํ ากัด ยังไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูลงทุนภายนอก จึงยังไมมี

หนวยงานเฉพาะดานความสัมพันธกับผูลงทุน แตไดติดตอส่ือสารกันโดยมีบุคลากรในแตละสายงานเปนผูรับผิดชอบ
อยางไรกต็าม คณะกรรมการตระหนกัถงึความส ําคญัของการมหีนวยงานเฉพาะดาน โดยเรงศกึษาเพือ่จดัตัง้หนวยงาน
ดังกลาวเพื่อติดตอส่ือสารโดยทั่วถึงตอไป


	àÍ¡ÊÒÃá¹º
	ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ
	¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡�

