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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
และไดดําเนินการอยางตอเนือ่ งในการจัดระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1.! นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการไดกาํ หนดนโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
เนื่องจากเห็นวาเปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจใหมกี ารเจริญเติบโตทีย่ ง่ั ยืน
คณะกรรมการบริษทั มีความมุง มัน่ และตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการดังกลาว
โดยไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
กํากับดูแลฝายบริหารใหดาํ เนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถ อื หุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
2.! สิทธิของผูถือหุน
ในป 2545 คณะกรรมการบริษทั ไดจดั ใหมีการประชุมผูถ อื หุน 6 ครั้งแบงเปนการประชุมสามัญประจําปผถู อื หุน
จํานวน
1
ครั้ง
และเปนการประชุมวิสามัญผูถ อื หุน จํานวน
5
ครั้ง
โดยไดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทัง้ ขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาตามทีก่ ฎหมายกําหนดและไดมกี ารบันทึกรา
ยงานการประชุมผูถ อื หุน อยางถูกตองครบถวน
3.! สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษทั ฯ
ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม
ไมวาจะเปนผูม สี ว นไดเสียภายใน
ไดแก
พนักงานและผูบ ริหารของบริษทั ฯ
หรือผูมสี ว นไดเสียภายนอก
ไดแก
คูแขง
ลูกคาทั้งทีเ่ ปนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความรวมมือจากผูม สี ว นไดเสียตางๆ
ซึ่งสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหกบั บริษทั ฯ
4.! การประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผูถ อื หุน ในป
2545
ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน มีสทิ ธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษทั ฯ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆในทีป่ ระชุม
รวมทั้งจัดใหมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นทีส่ าํ คัญไวในรายงานการประชุม
5.! ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษทั ไดมสี ว นรวมในการกําหนดวิสยั ทัศน
ภารกิจ
กลยุทธ
เปาหมาย
แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณทีก่ าํ หนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
6.! ความขัดแยงทางผลประโยชน
ตามรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอที่ 10 รายการระหวางกัน
7.! จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทกําลังอยูในระหวางการจัดทําจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบตั ทิ เ่ี ปนลายลักษณอักษรแกกรรมการและพนักงาน
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบตั ิ
ซึ่งครอบคลุมหัวขอตางๆ
ที่สําคัญเชน
ความซื่อสัตย
คุณธรรม
ความขัดแยงทางผลประโยชน การปฏิบัติตามขอกฎหมายตางๆ รวมทั้งยังไดมบี ทกําหนดโทษทางวินยั อีกดวย
8.! การถวงดุลของกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 10 ทาน ประกอบดวยกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร 5 ทาน กรรมการทีไ่ มไดเปนผูบ ริหาร 2
ทาน (คิดเปนรอยละ 20 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ) และกรรมการทีเ่ ปนอิสระ 3 ทาน
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9.! การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการของบริษัทฯเปนกรรมการทีไ่ มไดเปนผูบ ริหารและไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร
ซึ่งอาจถือไดวา เปนตัวแทนของผูถ อื หุน รายใหญ
และไดมีการแยกอํานาจ
หนาที่ระหวางกันอยางชัดเจน
ทําใหไมเกิดกรณีทค่ี นใดคนหนึง่ มีอาํ นาจโดยไมจาํ กัด
นอกจากนี้
โครงสรางคณะกรรมการของบริษทั ยังประกอบดวยกรรมการทีเ่ ปนอิสระจํานวน
3
ทาน
ทําใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบทางการบริหารงาน
10.! คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
ตามรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอที่ 9 การจัดการ
11.! การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน
โดยการประชุมในแตละครัง้ บริษทั ฯ
ไดมีการกําหนดวาระการประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือเชิญประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนาเปนเวลาไมนอ
ยกวา
7
วัน
และไดมีการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรทุกครัง้
เพื่อใหคณะกรรมการและผูท เ่ี กีย่ วของสามารถตรวจสอบได
12.! คณะอนุกรรมการ
บริษัทมีการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการชุดตางๆ
เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังนี้
•! คณะกรรมการบริหาร
ตามรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอที่ 9 การจัดการ
•! คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอที่ 9 การจัดการ
13.! ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ในอดีตทีผ่ า นมาบริษทั
โดยคณะกรรมการของบริษทั ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทัง้ ระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั งิ าน
โดยแบงแยกภาระหนาทีแ่ ละอํานาจในการดําเนินการของผูบ ริหาร
และผูป ฏิบตั งิ านไวอยางชัดเจน
และมีการควบคุมดูแลการใชสนิ ทรัพยของบริษทั ใหเกิดประโยชน
นอกจากนี้
ยังมีการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับระบบการเงิน
โดยจัดใหมีระบบการรายงานทางการเงินเสนอตอผูบ ริหารในสายงานทีร่ บั ผิดชอบอยางสมํา่ เสมอ
ในป
2545
บริษัทไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในขึน้ เพือ่ ใหมน่ั ใจวาการปฏิบตั งิ านและกิจกรรมทางการเงินทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ
เปนไปตามแนวทางทีก่ าํ หนด
โดยฝายตรวจสอบภายในดังกลาวจะรายงานตรงตอประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
14.! รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูร บั ผิดชอบตองบการเงินของบริษทั ฯและงบการเงินดังกลาวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญ
ชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ
ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทํา
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
15.! ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทมีนโยบายในการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลทีม่ คี วามถูกตอง
ครบถวนและทันการณใหกบั ผูถ อื หุน และผูท เ่ี กีย่ วของไดรบั ทราบอยางทัว่ ถึง ในสวนของงานผูลงทุนสัมพันธนั้น
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ปจจุบนั บริษทั ฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึน้ เฉพาะเนือ่ งจากกิจกรรมในเรือ่ งดังกลาวยังไมมากนัก
แตบริษัทไดมอบหมายให นายอนุชา สิหนาทกถากุล หรือ นายนนทวัฒน ทองมี หรือ นางวิไลพร ศิริภูรกิ าญจน
ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถอื หุน รวมทั้งนักวิเคราะหและองคกรภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ
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