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รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ประจาํปี 2557 

(Good Corporate Governance Report) 

             

คณะกรรมการบรษิทั ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีในฐานะเครื่องมอื

การบรหิารจดัการ เพื่อสง่เสรมิการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และสรา้งความเชื่อมัน่ ความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สีว่นได้

เสยีและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลทําหน้าที่กํากบัดูแลการดําเนินงานของ

บรษิทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่อียา่งเครง่ครดั และใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดและแนวปฏบิตัทิี่

ดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึง

แนวทางการปฏบิตัใินระดบัสากล 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาทและความรบัผดิชอบทีก่ําหนดไว ้ และยงัมุง่เน้นการสง่เสรมิให้

บรษิทัสรา้งวฒันธรรมองคก์รในดา้นการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและสนบัสนุนใหบ้รษิทัยอ่ยและบรษิทั

ในเครอืดาํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยในปี 2557 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการ

ทีด่ใีนหมวดต่างๆ ดงัน้ี 

หมวดที ่1 :  สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญัในสทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัย ์และใน
ฐานะเจา้ของบรษิทั เชน่ สทิธใินการซือ้ขาย หรอืโอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู ่สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลกําไรจาก
บรษิทั สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอยา่งเพยีงพอ สทิธต่ิางๆ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ 
สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของบรษิทั เช่น การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีเป็น
ต้น ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีติที่ประชุมครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2557 อนุมตัิการ
จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ประจาํปี 2557 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.012 บาท โดยกําหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่
4 ธนัวาคม 2557 

นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดด้ําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการสง่เสรมิและอํานวยความ

สะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

1. ในการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 เมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 2557 บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืนัดประชุม
พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อน
การประชุม และลงประกาศหนงัสอืพมิพแ์จง้วนันดัประชุมเป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 
3 วนั โดยมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ 

2. ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งไปพรอ้ม
กบัหนงัสอืนดัประชุม 

3. ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามได้
ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามลว่งหน้ามาที ่www.aira.co.th หรอืโทรสาร 02-684-8980 
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4.  ในการประชุมบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามหรอืแสดงความเหน็ต่อทีป่ระชุมในประเดน็ต่างๆ 

อย่างเท่าเทยีมกนั โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ปี 2557 กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัใน

การเขา้รว่มประชุม เพือ่ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้มกีารบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่าํคญั

ไวใ้นรายงานการประชุมเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

5.  ภายหลงัการประชุมแล้วเสรจ็บรษิทัได้จดัทํารายงานการประชุมให้เสรจ็สิ้นภายใน 14 วนั โดยแสดงขอ้มูล

อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

 

หมวดที ่2 :  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

คณะกรรมการบรษิัททําหน้าที่กํากบัดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รบัการปฏิบตัิและปกป้องสทิธิข ัน้พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกบั 
ทุกรายในการเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ทัง้น้ีเพือ่ใหน้กัลงทุนมคีวามมัน่ใจในการลงทุนกบับรษิทั ดงัน้ี 

1. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 ประธานในที่ประชุมไดแ้จง้ขอ้มูลสาํคญัให้ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนที่จะเริม่
ดาํเนินการประชุม ไดแ้ก่ แนะนํากรรมการ ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งทีเ่ขา้รว่มประชุม แจง้จาํนวน/สดัสว่นผูถ้อื
หุน้ และผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุม  ทัง้น้ีการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและ
ตามลําดบัวาระการประชุม  มกีารเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการและ
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาอย่างครบถว้นชดัเจน โดยไมม่กีารเพิม่วาระการประชุมนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้น
หนังสอืนดัประชุม หรอืแจกเอกสารเพิม่เตมิในทีป่ระชุม ซึ่งจะเป็นการรดิรอนสทิธขิอง ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถ
เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้

2. คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความสําคญัเกี่ยวกบัมาตรการการป้องกนัมใิห้กรรมการและผู้บรหิารนําข้อมูล
ภายในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน  โดยคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตันิโยบายการใชข้อ้มลูภายใน
เพื่อทาํการซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหุน้ของบรษิทั โดยกําหนดหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใช้
ขอ้มลูภายใน  ซึ่งยงัมไิดท้ําการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทําการซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหุน้ของบรษิทัฯ 
ในชว่งระยะเวลา  30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิใหแ้ก่สาธารณชนทราบ     

หมวดที ่3 :  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บรษิัทได้ให้ความสําคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ พนักงานและ

ผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนักดวี่าการสนับสนุนและ

ขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัได้

ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักล่าวได้รบัการดูแลเป็นอย่างด ี

นอกจากน้ี บรษิทัยงัส่งเสรมิให้มคีวามร่วมมอืระหว่างบรษิทัและกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่ม เพื่อสรา้งความมัน่คง

ใหแ้ก่บรษิทัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนที่ดขีองผู้ถอืหุ้นในการดําเนินธุรกจิ เพื่อสรา้งความพงึพอใจ
สูงสุดแก่ผู้ถอืหุ้น โดยคํานึงถงึการเจรญิเตบิโตของมูลค่าบรษิทัในระยะยาว  รวมทัง้
การดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส และเชื่อถอืได ้ 

พนกังาน : บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรพัยากรที่มีค่ายิ่งของ
บรษิทั บรษิทัจงึมุ่งใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบุคคลเพื่อให้
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เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทั โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บรษิทัได้จดัอบรมต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกบรษิทั โดยไดจ้ดัอบรมหลกัสตูรต่างๆ ที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
การปฏบิตังิาน และเพิม่พนูความรูแ้ละพฒันาขดีความสามารถของพนกังาน  

บรษิทัให้สทิธพินักงานงานในการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของ “กองทุนสํารองเลี้ยงชพี
พนกังานของบรษิทั” ไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั โดยบรษิทัสมทบใหใ้นอตัราเดยีวกนั 

บรษิทัดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานให้มคีวามปลอดภยั สะอาด และมี
ระเบยีบ เอือ้ต่อการทาํงาน รวมทัง้สง่เสรมิใหพ้นักงานมสีขุภาพอนามยัทีแ่ขง็แรง โดย
การจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจาํปี ฉีดวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่  

พรอ้มน้ี บรษิทัยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีด่ ีมกีาร
ทาํงานเป็นทมี   

คูแ่ขง่  บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ เ ป็นธรรม  โดยรักษา 
บรรทดัฐานของขอ้พงึปฏบิตัใินการแขง่ขนั  

ลกูคา้ : บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะตอบสนองและใหบ้รกิารทีด่ ีเพื่อสรา้งความพงึพอใจและความ
เชื่อมัน่ให้กบัลูกคา้ บรษิทัมนีโยบายในการดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั โดยรกัษาความลบัของลูกค้า และมีแผนในการจดัทําระบบในการรบัข้อ
รอ้งเรยีนของลกูคา้ 

 

หมวดที ่4 :  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มูลทางการเงนิและ

ขอ้มลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีส่าํคญัทีม่ ี

ผลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั  โดยบรษิทัตระหนักดวี่า ในปจัจุบนัการ

เปิดเผยขอ้มูลผ่านทางแวบ็ไซต์ เป็นช่องทางทีส่ะดวกรวดเรว็ ผูถ้อืหุน้และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มี

ความเท่าเทยีมกนัในการรบัทราบขอ้มูล ดงันัน้ บรษิทัจงึไดจ้ดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกบับรษิทั ไวใ้นเว๊บ

ไซตข์องบรษิทั  ( www.aira.co.th ) 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน 

ที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย

เลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอในงบการเงนิ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

ในปี 2557 บริษัทให้ความสําคญักบัหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อประสานและ 

ใหข้อ้มลูขา่วสารของบรษิทักบัผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป โดยคณะกรรมการบรษิทัในการประชุม ครัง้ที ่3/2557 เมือ่ 
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วนัที่ 20 ตุลาคม 2557 ได้พจิารณาอนุมตัิจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบตังิานของนัก

ลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัท โดยอ้างอิงหลกัการจากคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ ปี 2557 ที่จดัทําโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

หมวดท่ี 5 :  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถ โดยเป็นผู้มบีทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบาย

และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานของ

บรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวอ้ยา่งเป็นอสิระ 

ในปี 2557 บรษิทัมคีณะกรรมการบรษิทัจาํนวน 12 คน ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 6 คน กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

5 คน และกรรมการทีม่ตีาํแหน่งผูบ้รหิาร 1 คน ซึง่มสีดัสว่นและจาํนวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการของบรษิทั  โดย

กรรมการแต่ละทา่นมคีุณสมบตัหิลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบั

บรษิทั โดยมโีครงสรา้ง ดงัน้ี 

 ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไมไ่ดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนั 
 มกีรรมการอสิระ 6 คน คดิเป็นจาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. 
 กรรมการจาํนวน 12 ท่าน ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร DAP หรอื DCP จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (Thai Institute of Director Association  : IOD ) 
 บรษิทักําหนดใหม้เีลขานุการบรษิทั เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้านกฎระเบยีบต่างๆ ที่กรรมการต้องทราบ 

รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางสาวเนตรทราย นาคสขุ ผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการ  ซึง่ผ่านหลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ 21/2007 และหลกัสตูร Effective 
Minute Taking รุน่ 6/2007 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ
บรษิทั 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพจิารณาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่กรรมการและพนกังาน  และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ทัง้น้ีประธานกรรมการบรษิทัไมไ่ดเ้ป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่อยา่งใด  

 

บริษัทได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งไว้อย่างชดัเจนตามข้อบงัคบัของบริษัทว่า ในการประชุมสามญัประจําปี 
ทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3  กรรมการทีจ่ะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงั
จดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตกลงกนัเอง หากตกลงไม่ไดใ้หจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั 
ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง อย่างไรกต็าม กรรมการทีอ่อกตามวาระ
นัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้  
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บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดย

คณะกรรมการบรษิัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดูแลการดําเนินงานของผู้บรหิารในระดบันโยบาย 

ขณะทีผู่บ้รหิารทําหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ําหนด ประธานกรรมการบรษิทั 

และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกนั โดยทัง้สองตําแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทั

เพือ่ใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุ  

2.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะ และความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผูนํ้าซึง่เป็นที่

ยอมรบั โดยคณะกรรมการบริษัทจะมสี่วนร่วมในการกําหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการ

ประกอบธุรกิจ และกํากบัดูแลการปฏิบตังิานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ขอ้บงัคบัและมตขิองที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่ประโยชน์ในการตดิตามและกํากบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งใกลช้ดิ คณะกรรมการบรษิทั

จงึมมีตเิหน็ชอบใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ตดิตามและดแูลการดาํเนินงานของบรษิทั ดงัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จาํนวน 3 ทา่น มรีายนามดงัต่อไปน้ี 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายนพพร    พชิา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางจริาพร    เชมนะสริ ิ กรรมการตรวจสอบ 

3. รศ.อญัชล ี   พพิฒันเสรญิ กรรมการตรวจสอบ 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมรวมทัง้สิ้น 4 ครัง้ ทําหน้าที่ดูแลการดําเนินกิจการตาม

บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่าํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการลงทนุ 
ในปี 2557 คณะกรรมการลงทุน ประกอบดว้ยกรรมการ 4  ทา่น  มรีายนามดงัต่อไปน้ี 
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการลงทุน 

2. นายวสิตูร  กาญจนปญัญาพงศ ์ กรรมการลงทุน 

 3.     นายปรญิญา   ไววฒันา กรรมการลงทุน 

4.  นายไพโรจน์    เหลอืงเถลงิพงษ์ กรรมการลงทุน 
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ในปี 2557 คณะกรรมการลงทุนมกีารประชุมรวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ ทาํหน้าทีก่าํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์แผนการ

ลงทุน ใหส้อดคลอ้งหรอืเป็นไปตามกรอบนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนด พรอ้มจดัทําแผนการลงทุนประจําปี

ตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการลงทุน 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายนาม 

ดงัต่อไปน้ี 
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  ม.ร.ว.เกษมวสิทุธิ ์ วสิทุธ ิ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

2.  นายปรญิญา   ไววฒันา กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

3. รศ.นิพทัธ ์ จติรประสงค ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 

 ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มกีารประชุม 4 ครัง้ โดยมกีารพจิารณาการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย พจิารณาการกาํหนดหลกัการเพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบตัิเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้ทําหน้าที่ตามขอบเขต อํานาจหน้าที่และความ

รบัผดิชอบ ซึง่บรรจุอยูใ่นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 

 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
ในปี 2557 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น มรีายนามดงัต่อไปน้ี 
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

2. นางจริาพร    เชมนะสริ ิ กรรมการบรรษทัภบิาล 

3. นายวสิตูร  กาญจนปญัญาพงศ ์ กรรมการบรรษทัภบิาล 
 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลมกีารประชุมรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ ทาํหน้าทีก่ํากบัดแูลกจิการตามบทบาท

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่าํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ในปี 2557 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ทา่น มรีายนามดงัต่อไปน้ี 
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายปรญิญา  ไววฒันา ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. รศ.นิพทัธ ์ จติรประสงค ์
3. นายอนนัต ์สริแิสงทกัษณิ 
4. นายสทุธพิร ตณัฑกุิล 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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ในปี 2557 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มกีารประชุมรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ ทาํหน้าทีใ่นการกลัน่กรองนโยบาย

และแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั ดูแลและตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง

ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และทําหน้าที่ในการรายงานการดําเนินงานและ

สถานะความเสีย่งของกลุม่บรษิทั   

 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาจดัทาํนโยบายและพจิารณาปรบัปรงุเรือ่งต่างๆ ทีส่าํคญั ดงัน้ี 

 คณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครัง้ที่ 5/2557 เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2557 ไดพ้จิารณาจดัทํา
นโยบาย และพจิารณาปรบัปรงุเรือ่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

1)   เหน็ชอบใหท้บทวนและแก้ไขแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

ในส่วนของการดําเนินการควบคุมดูแลระบบการควบคุมภายในของบรษิัทและบรษิัทย่อย ซึ่งมี

ความความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต.  

2)   อนุมตันิโยบายการใชข้อ้มลูภายในเพื่อทาํการซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหุน้ของบรษิทั โดยกําหนด

หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในซึ่งยงัมไิดท้ําการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เพื่อทําการซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหุน้ของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบ

การเงนิใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

3)   อนุมตัหิลกัการและสาระสาํคญัของนโยบายการรกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

4)  อนุมตัหิลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยมสีทิธเิสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล

ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการลว่งหน้า ประจาํปี 2557 

 
 คณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครัง้ที ่ 8/2557 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2557 ไดพ้จิารณาจดัทํา

นโยบาย และพจิารณาปรบัปรงุเรือ่งต่างๆ 
1) อนุมตัจิรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ซึง่อา้งองิหลกัการตามคู่มอืจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ ์ปี 

2557 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย วตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

2) อนุมตัใิหก้ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทัประจาํปี 2557 มรีปูแบบการประเมนิ 2 
ประเภท ไดแ้ก่ แบบประเมนิกรรมการทัง้คณะ และแบบประเมนิกรรมการรายบุคคล (กรรมการ
ประเมนิตนเอง) 

 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝี่ายบญัช ีและผู้สอบบญัชมีาประชุม

รว่มกนัเพื่อนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ

ต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฎในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและ
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ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบรษิทั การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่สําคญัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ และไม่ใช่การเงนิ 

ดาํเนินการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอยา่งครบถว้น และสมํ่าเสมอดว้ย 

 

3.  การประชมุคณะกรรมการ 

การเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2557 มดีงัต่อไปน้ี  
 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรม 

การบริษทั 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การลงทนุ 

คณะกรรม 

การบรรษทั 

ภิบาล 

คณะกรรม 

การสรรหา /

กํ า ห น ด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 

การบริหาร

ความเส่ียง 

1. นายศุภชยั  พศิษิฐวานิช 6/9 - - - - - 

2. นายอนนัต ์ศริแิสงทกัษณิ * 3/9 - - - - 1/3 

3. นายนพพร  พชิา 7/9 4/4 - - - - 

4. นางจริาพร  เชมนะสริ ิ 9/9 4/4 - 3/3 - - 

5. ร.ศ.อญัชล ี พพิฒันเสรญิ 9/9 4/4 - - - - 

6. ม.ร.ว.เกษมวสิทุธิ ์ วสิทุธ ิ 8/9 - - - 4/4 - 

7. นายปรญิญา  ไววฒันา 9/9 - 8/8 - 4/4 3/3 

8. ร.ศ.นิพทัธ ์ จติรประสงค ์ 7/9 - - - 2/4 3/3 

9. นางกองแกว้ เป่ียมดว้ยธรรม ** 7/9 - - 2/3 - - 

10. นายวสิตูร กาญจนปญัญาพงศ ์ 9/9 - 8/8 3/3 - - 

11. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 8/9 - 8/8 - - - 

12. นายวฒุภิมู ิจฬุางกรู 5/9 - - - - - 
 

หมายเหตุ   

* นายอนันต์ สริแิสงทกัษณิ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั แทน นายดาํร ิตนัชวีะวงศ์  ทีข่อลาออก 

ทัง้น้ีตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2557 เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2557 

** 

 

 

นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรรษทัภบิาล ตามมติ ที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2557 เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2557 

ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารรว่มกนักําหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละ

คนสามารถเสนอเรือ่งต่างๆ เพือ่เขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้และเลขานุการบรษิทันําสง่เอกสารก่อนการ

ประชุมลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณี

มเีหตุจําเป็นเรง่ด่วน และมกีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารรายงานทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้นการ

อา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้
 

ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทั ซึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดง

ความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอยีด

ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหส้ามารถนําไปปฏบิตัิ
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อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคน

หน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชุมและ/หรอืไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้

ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 

 

4.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทาํหน้าทีก่ําหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

ในระดบัที่เหมาะสม โดยคํานึงถงึผลการดําเนินงานของบรษิทั และสอดคลอ้งกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึ

ความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยูใ่น

รปูของเบีย้ประชุมกรรมการ 
 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัคา่เบีย้ประชุม รวมทัง้สิน้ 1,549,500 บาท โดยแยกเป็น 6 คณะ ดงัน้ี 
 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย 
จาํนวนครัง้ 

ท่ีประชมุ (ครัง้) 
ค่าเบีย้ประชมุ (บาท) 

- คณะกรรมการบรษิทั 
- คณะกรรมการตรวจสอบ  
- คณะกรรมการลงทุน 
- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
- คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9 
4 
8 
4 
3 
3 

1,053,000.00 
115,000.00 
158,000.00 
77,000.00 
68,000.00 
78,000.00 

        

5.   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ในปี 2557 ได้มกีารทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบรษิัทได้เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 พิจารณาแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบไปดว้ยแบบประเมนิ 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ แบบประเมนิกรรมการทัง้คณะ และแบบประเมนิ

กรรมการรายบุคคล (กรรมการประเมินตนเอง) โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากแบบประเมินกรรมการที่จดัทําโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแบบประเมนิที่ใชว้ธิกีารใหค้ะแนน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถเปรยีบเทยีบผล

การประเมนิในแต่ละหวัขอ้ หรอืเปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้ 

 

6.   การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบ

การกํากบัดูแลกิจการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บรหิาร เป็นต้น 

เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง และในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืกรรมการใหม่ ฝ่าย

จดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม ่รวมถงึการจดัใหม้กีารแนะนํา

ลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม ่
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คณะกรรมการบรษิทัจํานวน 12 คน ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (Thai Institute of Director Association : IOD )  ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

 

                       หลกัสตูร จาํนวนกรรมการ  

ท่ีผา่นการอบรม 

 

Director Accreditation Program (DAP) 6 

Director Certification Program (DCP) 8 

The role of Chairman Program (RCP) 5 

Board Performance Evaluation 1 

Audit Committee Program (ACP) 5 

Role of the Compensation Committee (RCC) 2 

Advanced Audit Committee Program 1 

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

(MIR) 

1 

Monitoring the Quality of Financial Report 1 

Finance for Director 1 

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 3 

 

 

 

             

.................................................. 

( นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม ) 

   ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

 
 

 


