
รายงานการปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี ประจาํปี 2559 
 
 

คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในฐานะ
เคร่ืองมือการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืน และเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีส่วนได้เสีย
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทําหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
ให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบกับสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวปฏิบติัด้านการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
แนวปฏิบติัในระดบัสากล  

 

นอกจากนี ้เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 8/2559 มอบหมายให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทําหน้าท่ีหลกัในการนํานโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ไปใช้ให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรม กํากบัติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย และมีหน้าท่ีทบทวนนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ  
เป็นประจําทกุปี 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ รวมถึง 
ยังสนับสนุนให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้นี ้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีส่วนร่วมในการผลกัดนัให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการอย่างเคร่งครัด 
รายละเอียดดงันี ้
 
หมวดที่ 1 : สทิธิของผู้ถอืหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ และใน
ฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการที่จะได้รับสว่นแบง่ผลกําไรและเงินปันอย่างเป็นธรรม สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทฯ 
อย่างเพียงพอ เป็นต้น โดยเฉพาะสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ในปี 2559 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้ดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ เช่น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระเพ่ือพิจารณาทุกวาระ โดยมีวาระการพิจารณาท่ีสําคัญ ได้แก่ การแต่งตัง้กรรมการ  
การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี เป็นต้น  

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้ นและ 
นายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวนันัดประชุมเป็นเวลาติดต่อกัน 
ไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ รวมถึงได้เปิดเผยรายละเอียด สาระสําคญัของการประชมุ และความเหน็ของคณะกรรมการ
ประกอบในแตล่ะวาระ ไว้โดยชดัแจ้ง 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะ 
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือนดัประชมุ 
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4. ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนั ส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
และข้อซกัถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์  
0-2684-8981 โทรสาร 0-2684-8980 หรือ Email: ir@aira.co.th 

5. ก่อนเร่ิมการประชมุ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน  
6. ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้จดัสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัซกัถาม

และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 
โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้แทนจากผู้สอบบญัชี และผู้บริหารที่เก่ียวข้องได้เข้า
ร่วมประชมุ และร่วมตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในทกุประเดน็  

7. ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม  
โดยในรายงานการประชมุได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน มีการบนัทึกคําถามคําตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ และได้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 
 
หมวดที่ 2 : การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากับดูแลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติัและการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐาน 
อย่างเท่าเทียมกับทุกราย เพ่ือให้นกัลงทุนมีความมัน่ใจในการลงทุนกับบริษัทฯ โดยเฉพาะในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  
เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น เลขานกุารบริษัทซึง่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเลขาท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ได้แจ้งข้อมลู
สําคัญให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบ ได้แก่ แนะนํากรรมการผู้ บริหารและผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม แจ้งข้อบังคับการประชุม  
แจ้งจํานวน สดัส่วนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้นีก้ารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และตามลําดบัวาระการประชมุทกุประการ  โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
และข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนชดัเจน โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนงัสือ 
นดัประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในที่ประชุมซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง 

2. เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิ 
ในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี  
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งหลกัเกณฑ์และกําหนดระยะเวลาเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นดําเนินการดงักล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Electronic Company Information Disclosure : ELCID) และในเว็บไซต์บริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัท่ี 3 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2559  

3. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัเก่ียวกับมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน โดยคณะกรรมการ
บริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ได้อนมุติันโยบายการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน 
หรือรับโอนหุ้นของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายใน  ซึง่ยงัมิได้ทําการเปิดเผย 
ต่อสาธารณชน เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ให้แก่สาธารณชนทราบ โดยเลขานุการบริษัทจะทําการแจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ
นโยบายดงักลา่วก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็นประจําทกุไตรมาส ซึง่ในปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฏิบติั
ตามนโยบายดงักลา่วอย่างเคร่งครัด 
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4. คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการมีหน้าท่ีเปิดเผยหรือรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
รวมถึงรายงานการซือ้ขายและการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทกุครัง้ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์  โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รายงานข้อมลูดงักลา่วให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบ โดยในปี 2559 กรรมการได้ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว  

ความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทในการให้ความสําคัญกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยเฉพาะใน 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลเป็นรูปธรรมให้บริษัทฯ ได้รับ 
ผลประเมินจากโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (AGM Checklist) ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทนุไทย ในระดบัสงูสดุ คือ "ดีเลิศ” โดยได้คะแนน 100 คะแนนเตม็  
 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการ
สนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ และ
สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่บริษัทฯ 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดนโยบายให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ได้แก่ 

1. กําหนดนโยบายให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียได้รับ
การดแูลตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

2. กําหนดนโยบายคุ้มครองทรัพย์สินและลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนและกําหนดมาตรการในทาง
ปฏิบติัเพ่ือป้องปรามไมใ่ห้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทกุกรณี 

3. กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนีท้กุ
กลุ่มอย่างเสมอภาค ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่าง ๆ  
ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขการคํา้ประกนั การบริหารเงินทนุ และหลกัประกนัต่าง ๆ รวมถึงกรณีผิด
นดัชําระหนีห้รือกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขแหง่สญัญาท่ีตกลงกนัไว้ได้ 

4. กําหนดนโยบายตอ่คูค้่า โดยเฉพาะเร่ืองการคดัเลือกคูค้่าอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

5. กําหนดนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ 
แก่พนกังานในเร่ืองสงัคมและสิ่งแวดล้อม และสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง    

6. กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยในปี 
2559 บริษัทฯ ได้สง่บคุลากรเข้าร่วมการอบรมและสมัมนา จํานวนทัง้สิน้ 44 หลกัสตูร รวมเป็น 339 ชัว่โมง  

7. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนกังานอยู่เสมอ และยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2559 ไม่มีพนกังานหรือลกูจ้าง
ของบริษัทฯ เกิดอบุติัเหตหุรือเกิดได้รับความเจ็บป่วยจากการทํางาน  

8. กําหนดมาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า และประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะการร้องเรียนตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางร้องเรียนท่ีหลายหลาย เช่น การส่ง
ไปรษณีย์ โทรศพัท์ โทรสาร และอีเมล์ ได้แก่ 
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จดหมาย: บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  
   319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 12  ถนนพญาไท  
   แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  เวบ็ไซต์:   http://www.aira.co.th 

 โทรศพัท์:     0-2684-8981 
 โทรสาร:     0-2684-8980 
 E-mail:     ถึงคณะกรรมการบริษัทโดยตรง:   board@aira.co.th   
   ถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง:  auditcommittee@aira.co.th  
    

 สําหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง
อีเมล์ภายในของบริษัท อีกช่องทางหนึง่  นอกจากนี ้พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องรายงานเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมในท่ีทํางาน
ท่ีไม่ถกูต้อง หรือสงสยัว่าจะไม่ถกูต้อง หรือมีผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน หรือเข้าข่ายการทจุริตและคอร์รัปชัน่ หรือ
ละเมิดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หรือละเมิดตอ่ธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ต่อผู้บงัคบับญัชา 
โดยบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียน
หรือข้อกลา่วหาดงักลา่ว  
  และเพ่ือเป็นการคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมลูหรือ
รายละเอียดอ่ืนใดของผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเป็น
ความลบั เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส 
 
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลู 
ทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอ่ืน
ท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดเผย
ข้อมลูและความโปร่งใส ดงันี ้

1. บริษัทฯ มีเป้าหมายในการท่ีจะเป็นบริษัทลงทนุ (HoldingCompany) เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ลงทนุ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายการลงทนุเป็นภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการเงิน (Financial Sector) ในสดัส่วนท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ 
ท่ีไม่ใช่ธุรกิจการเงิน (Non-financial Sector) ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าการลงทนุทัง้หมด เพ่ือรองรับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยและภมิูภาคเอเชีย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตวั เพ่ือรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน (AEC) ทัง้นี ้กลุ่มท่ีมีการเติบโตอย่างมีนยัสําคญั ได้แก่กลุ่มการอุปโภคและบริโภคเน่ืองจากจํานวนประชากรใน
ภมิูภาคนีมี้ประมาณ 600 ล้านคน ซึ่งจะสามารถเช่ือมต่อเข้าด้วยกนัด้วยระบบกฎหมาย ภาษีอากร การขนส่ง และการค้า
ระหว่างกัน ดังนัน้ธุรกิจท่ีบริษัทฯ สนใจเข้าลงทุนได้แก่ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign currency 
exchange) ธุรกิจเช่า (Leasing) ธุรกิจเช่าซือ้ (HirePurchase) สินเช่ือเพ่ือการบริโภค (ConsumerFinance) ธุรกิจประกนั 
(Insurance) รวมทัง้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ (Property) และพลงังาน (Energy) เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายทางธุรกิจดงักล่าว  
มีความสําคญัตอ่การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศในอนาคต 

2. บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อประสานและให้ข้อมลู
ข่าวสารของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก อันได้แก่ ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐ 
ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งตัง้แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2557 อนุมติัจรรยาบรรณ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบติังานของนกัลงทนุสมัพนัธ์ ประกอบกบัการเปิดเผยข้อมลูการติดต่อหน่วยงาน
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นกัลงทนุสมัพนัธ์ในรายงานประจําปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งผลให้บคุคลภายนอกได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการมากย่ิงขึน้ 

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน 
ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลู
สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผู้ มีส่วนได้ 
ส่วนเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม
จากการดําเนินธรุกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบติัของพนกังานของบริษัท เก่ียวกบัการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 
รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั การทจุริตคอร์รัปชัน่ การละเมิดสิทธิ หรือการกระทํา
ท่ีขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
ถึงเลขานกุารบริษัท หรือกรรมการผู้จดัการได้โดยตรง 
 

ท่ีอยู่ : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
    319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 12  ถนนพญาไท  
    แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์  :    0-2684-8981 
โทรสาร   :     0-2684-8980 
E-mail :  board@aira.co.th 
 

 เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบตามกระบวนการและบันทึกการสอบสวนไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร  โดยหน่วยงานฝ่ายกฎหมาย หน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
จะตรวจสอบข้อเทจ็จริงและสรุปรายละเอียดของเหตดุงักลา่วเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
และดําเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดําเนินการทางกฎหมายตอ่ไป ทัง้นีเ้ม่ือกระบวนการพิจารณาสิน้สดุลง บริษัทจะแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบโดยทนัที 

 

 และเพ่ือเป็นการคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมลูหรือ
รายละเอียดอ่ืนใดของผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเป็น
ความลบั เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส  

5. คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน มีความสําคัญและพึงเปิดเผย ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ทัง้นี ้ข้อมลูท่ีบริษัทฯ เปิดเผยมีความครบถ้วนและเป็นไปตามแนวปฏิบติัของ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ทกุประการ 
 
หมวดที่ 5 : ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดองค์ประกอบโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความหลากหลาย กรรมการจะต้อง 

เป็นบคุคลซึง่มีความรู้ความสามารถและมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาท
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สําคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระ 
โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ี
ผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานในด้านตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด  

 

ทัง้นี ้ในปี 2559 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย 
กรรมการ จํานวน 12 คน  ได้แก่  

 

 

หมายเหตุ 1.  ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการที่มีตําแหน่งผู้บริหาร 1 คน 
ซึง่มีสดัสว่นและจํานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของบริษัทฯ 

 2. ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 7 คน คิดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมด ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีมีความเข้มงวดมากกวา่ข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. 

 3. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้แบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชดัเจน  

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย  

เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 5 คณะ เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ
รับทราบ และต้องจดัทํารายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุปี โดยคณะกรรมการ 
ชดุย่อยจะมีกฎบตัรเพ่ือใช้เป็นกรอบอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงาน ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็น
ประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือให้คณะกรรมการชดุย่อยสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

 

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วยกรรมการ

อิสระ จํานวน 3 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

ลาํดบั รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
1 นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2 นายนพพร พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3 นางจิราพร เชมนะสิริ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4 รศ.อญัชล ีพิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5 รศ.นิพทัธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ 
6 นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอิสระ 
7 นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ กรรมการอิสระ 
8 นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม กรรมการ 
9 ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ กรรมการ 

10 นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการ 
11 นายวฒิุภมิู จฬุางกรู กรรมการ 
12 นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายชื่อ ตาํแหน่ง 
 

1. นายนพพร     พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางจิราพร     เชมนะสิริ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.อญัชลี     พิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ 

 

2.2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชมุ 2 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการ 3 ทา่น มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 
1. รศ.นิพทัธ์   จิตรประสงค์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ   วิสทุธิ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  

2.3) คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 2 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบไปด้วย

กรรมการ 3 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 
1. นางกองแก้ว   เป่ียมด้วยธรรม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นางจิราพร     เชมนะสิริ กรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายวิสตูร   กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

2.4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชมุรวม 3 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไป

ด้วย กรรมการ 4 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 
1. นายปริญญา   ไววฒันา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. รศ.นิพทัธ์   จิตรประสงค์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายอนนัต์  สิริแสงทกัษิณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

2.5) คณะกรรมการลงทุน 
ในปี 2559 คณะกรรมการลงทนุมีการประชมุรวม 8 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการลงทนุ ประกอบไปด้วย กรรมการ 4 ท่าน  

มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 
1. นางนลินี   งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการลงทนุ 
2. นายวิสตูร   กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการลงทนุ 
3. นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการลงทนุ 
4. นายไพโรจน์     เหลืองเถลิงพงษ์ กรรมการลงทนุ 
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และ

กํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัและมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีสําคญั ดงันี ้
 

1) อนมุติัรายงานของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อย
ให้มีประสิทธิภาพ 

2) พิจารณาแตง่ตัง้ประธานกรรมการบริษัท  
3) อนุมัติธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนของบริษัทย่อย ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล การลงทุนเพ่ิม การเพ่ิมทุน 

จดทะเบียน และการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย เป็นต้น รวมถึง อนมุติัการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสูง เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ เร่ือง การกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม 

4) อนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 
5) อนมุติันโยบายการบริหาร (Business Continuity Plan) 
6) อนมุติันโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
7) อนมุติัการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ, วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ  
8) อนมุติัการทบทวนจรรยาบรรณทางธรุกิจ 
9) อนมุติัการทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
10) อนมุติัแบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการและแบบประเมินกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 รวมถึง

แบบประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  
11) อนมุติัการประเมินผลการปฏิบติังานของ CEO 
12) อนมุติัรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจําปี ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ  

  
4.  การประชุมคณะกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชมุคณะกรรมการชดุย่อย ในปี 2559 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

รายชื่อกรรมการบริษัท 
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1. นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา* 1/1 7/9      
2. นายนพพร พิชา 1/1 8/9 4/4     
3. นางจิราพร เชมนะสิริ 1/1 9/9 4/4  2/2   
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รายชื่อกรรมการบริษัท 
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4. รศ.อญัชล ีพิพฒันเสริญ 1/1 8/9 4/4     
5. รศ.นิพทัธ์ จิตรประสงค์ 1/1 8/9    2/2 2/2 
6. นายปริญญา ไววฒันา 1/1 9/9  7/8  2/2 2/2 
7. นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ 1/1 8/9     2/2 
8. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 1/1 9/9   2/2   
9. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ 1/1 9/9    2/2  
10. นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 1/1 8/9  7/8 2/2   
11. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู 0/1 4/9      
12. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 1/1 9/9  8/8    

 

หมายเหต ุ:  *นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 และได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายศภุชยั พิศิษฐวานิช ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
3/2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 

 
การพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึง่ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง

ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมลู 
ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนน
เสียงเทา่กนั ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทกําหนดจํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ําในการประชมุคณะกรรมการ โดยในขณะท่ีกรรมการ 
จะลงมติในท่ีประชมุ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีมาประชมุและไม่มีส่วนได้เสียใน
วาระนัน้ๆ 
 
5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
  คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายและหารือปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วยอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้มีการประชมุกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559  
โดยกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุครบทัง้ 11 ทา่น  
 
6. การประชุมกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง เพ่ือให้มีการอภิปรายเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 
โดยกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุกรรมการอิสระ ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 โดยกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุครบทัง้ 7 ทา่น  

 
7. การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู กําหนดให้จ่ายในระดบัท่ีเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน  โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบีย้ประชุม
กรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเป็น
ประจําทกุปี 

 

ในปี 2559 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุติักําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย โดยกําหนดเป็นคา่ตอบแทนในการเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดดงันี ้
  

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 18,000 บาทตอ่ครัง้ 
 กรรมการ   ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 12,000  บาทตอ่ครัง้ 
  คา่เบีย้ประชมุกรรมการชดุย่อย  

ประธานกรรมการชดุย่อย ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 12,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการ   ได้รับคา่เบีย้ประชมุ   6,000  บาทตอ่ครัง้ 

 

 หมายเหต ุ กรณีท่ีประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือชดุย่อยมาจากผู้บริหาร จะได้รับค่าเบีย้
ประชมุลดลงกึ่งหนึง่จากคา่เบีย้ประชมุท่ีประธานและกรรมการท่ีมาจากบคุคลภายนอกได้รับ 

 
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่เบีย้ประชมุ รวมทัง้สิน้ 1,566,000.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
จาํนวนครัง้ 

ที่ประชุม (ครัง้) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) 
0. คณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณะกรรมการลงทนุ 
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

9 
4 
8 
2 
2 
3 

1,140,000 
120,000 
156,000 

48,000 
48,000 
54,000 
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8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน ก่อนการ

ทําหน้าท่ีกรรมการ โดยฝ่ายจดัการจะจดัเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือให้กรรมการ
ใหมท่ราบถึงบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 
ซึง่ปี 2559 มีกรรมการใหม ่1 ทา่น คือ นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา    
 
9. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือเป็นการ
ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง โดยกําหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สอบทานและปรับปรุงทบทวนหวัข้อและรายละเอียดของแบบประเมินทัง้หมด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุติั โดยเลขานกุารบริษัทจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมแบบประเมินทัง้หมดเพ่ือจดัทํารายงาน
สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะนําไปวิเคราะห์ และหา
ข้อสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอ่ไป   

 

ในปี 2559 แบบการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย  
1. แบบประเมินกรรมการทัง้คณะ แบง่ออกเป็น 6 หวัข้อ ได้แก่  

(1) โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
(3) การประชมุคณะกรรมการ 
(4) การทําหน้าท่ีของกรรมการ  
(5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  และ  
(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร   

2. แบบประเมินกรรมการรายบคุคล (กรรมการประเมินตนเอง) แบง่ออกเป็น 6 หวัข้อ ได้แก่  
(1) ความโดดเดน่ในความรู้ความสามารถ  
(2) ความเป็นอิสระ  
(3) ความพร้อมในการปฏิบติัภารกิจ  
(4) ความเอาใจใสต่อ่หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
(5) การปฏิบติัหน้าท่ีในคณะกรรมการ  และ  
(6) การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว 

 3. แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการลงทนุ แบง่ออกเป็น 3 หวัข้อ ได้แก่ 

(1) โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในเร่ืองดงัต่อไปนีมี้ความเหมาะสม ทําให้
การทํางานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ 

(2) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดําเนินการในเร่ืองดังต่อไปนี ้เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ปฏิบติัหน้าท่ีในการประชมุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ให้ความสําคญั ใช้เวลาใน
การพิจารณา ทบทวนและปฏิบติัตามในเร่ืองตอ่ไปนีอ้ย่างเพียงพอ 

 

สําหรับผลการประเมินของปี 2559 ผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์ดีและคะแนนสงูกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึน้ โดยเฉพาะในเร่ือง ในเร่ืองแผนการสืบทอดตําแหน่งของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และกรรมการของบริษัท 

 

ทัง้นี ้สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินตนเองในรูปแบบเฉพาะ เพ่ือประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ  

 

 4. แบบประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) แบง่ออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 
หมวดท่ี 1   ความคืบหน้าของแผนงาน 
หมวดท่ี 2  การวดัผลการปฏิบติังาน  
หมวดท่ี 3  การพฒันา CEO 
หมวดท่ี 4  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

สําหรับผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ปี 2559 ผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศและ
คะแนนสงูกวา่ปีก่อน  

 
10. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้ บริหาร 
ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อาทิ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารด้าน
การเงินและบญัชี เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจดัทํา
แผนพฒันาและสืบทอดตําแหน่งทางธรุกิจ ในกรณีท่ีผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ทัง้ 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association: IOD) ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

หลักสูตร 

จาํนวน
กรรมการ 
ที่ผ่านการ

อบรม (ท่าน) 

รายชื่อกรรมการที่ผ่านการอบรม 

Director Accreditation Program (DAP) 6 1. นายนพพร พิชา 
2. นางจิราพร  เชมนะสิริ 
3. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ  วิสทุธิ 
4. นายปริญญา  ไววฒันา 
5. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ 
6. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 

Director Certification Program (DCP) 8 1. นายอนนัต์  ศิริแสงทกัษิณ 
2. นายนพพร พิชา 
3. นางจิราพร  เชมนะสิริ 
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หลักสูตร 

จาํนวน
กรรมการ 
ที่ผ่านการ

อบรม (ท่าน) 

รายชื่อกรรมการที่ผ่านการอบรม 

4. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
5. นายปริญญา  ไววฒันา 
6. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 
7. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 
8. นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู 

Audit Committee Program (ACP) 4 1. นางจิราพร  เชมนะสิริ 
2. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
3. นายปริญญา ไววฒันา 
4. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 

Advanced Audit Committee Program 
(AACP) 

4 1. นายอนนัต์  ศิริแสงทกัษิณ 
2. นายนพพร พิชา 
3. นางจิราพร  เชมนะสิริ 
4. นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม 

Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) 

5 1. นายนพพร พิชา 
2. นางจิราพร  เชมนะสิริ 
3. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
4. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ 
5. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 

Financial Institutions Governance Program (FGP) 1 1. นายปกรณ์  มาลากลุ ณ อยธุยา 
Financial Statements for Directors (FSD) 1 1. นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู 
IOD Exclusive Event (M-IEE) 1 1. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 
Monitoring the Internal Audit function (MIA) 2 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 

2. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 
Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management (MIR) 

3 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
2. นายปริญญา ไววฒันา 
3. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
 

Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 1 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
 

Role of the Compensation Committee (RCC) 1 1. นายปริญญา ไววฒันา 
The role of Chairman Program (RCP) 4 1. นายปกรณ์  มาลากลุ ณ อยธุยา 

2. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
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หลักสูตร 

จาํนวน
กรรมการ 
ที่ผ่านการ

อบรม (ท่าน) 

รายชื่อกรรมการที่ผ่านการอบรม 

3. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ 
4. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 

Role of the Nomination and Governance Committee 
(RNG) 

1 1. นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม 
 

 
11. การตดิต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น 
ผู้ นําเสนอสารสนเทศที่เก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจ
มมุมองของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูในโอกาสอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคยกบั
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกบัผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการ
สอดแทรกการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
 
12. เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2554 แต่งตัง้ให้ นางสาวเนตรทราย  
นาคสขุ ซึ่งผ่านหลกัสตูร Company Secretary Program รุ่นท่ี 21/2007 และหลกัสตูร Effective Minute Taking  
รุ่นท่ี 6/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าท่ีให้คําแนะนํา
ด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้ปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและ
ข้อกําหนดของ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดต่อสื่อสาร 
กบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

   
 

                                
( นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม ) 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั(มหาชน) 
 


