
1 

 

รายงานการปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี  
ประจาํปี 2558 

 
คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในฐานะ

เคร่ืองมือการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืน และเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีส่วน 
ได้เสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ประกอบกบัสอดคล้องกบัข้อกําหนดและแนวปฏิบติั
ท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงให้สอดคล้องกบัมาตรฐานแนวปฏิบติัในระดบั
สากล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ นอกจากนีย้ัง
สง่เสริมให้บริษัทฯ สร้างวฒันธรรมองค์กรในด้านการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และสนบัสนนุให้บริษัท
ย่อยและบริษัทในเครือดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
มีสว่นร่วมในการผลกัดนัให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในหมวดตา่ง ๆ ดงันี ้
 
หมวดที่ 1 : สทิธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้ น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซือ้ขาย หรือโอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับ
สว่นแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิ
ในการแสดงความคิดเหน็ รวมถงึสทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ ตวัอยา่งเช่น  

 

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในปี 2558 มีวาระการพิจารณาท่ีสําคญั ได้แก่ การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณสนธ์ิของ
บริษัทฯ เป็นต้น  

2. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลกําไรของบริษัทฯ ในรูปแบบเงินปันผล  
โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชมุครัง้ท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 อนมุติัการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล ประจําปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.0075 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี  
9 ธนัวาคม 2558 
 

นอกจากสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอํานวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ดงันี ้

1. บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม และลงประกาศหนงัสือพิมพ์แจ้งวนันดัประชุมเป็นเวลา
ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ รวมถงึได้เปิดเผยรายละเอียด สาระสําคญัของการประชมุ และความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบในแตล่ะวาระ ไว้โดยชดัแจ้ง 
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2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

3. ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัส่งความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามาท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ
โทรสาร 02-684-8980 

4.  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชมุในประเด็นต่าง ๆ อย่าง
เท่าเทียมกนั โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2558 คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชดุ
ย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้แทนจากผู้สอบบญัชี และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องได้ให้ความสําคญัในการเข้าร่วมประชมุ 
เพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

5.  ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน และระหว่างการ
ประชมุ ประธานฯ ได้จดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัซกัถามและแสดงความคิดเห็น
ในประเดน็ตา่ง ๆ ตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้อยา่งเทา่เทียมกนั ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

6. ภายหลงัการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม โดยในรายงานการประชุมได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกคําถามคําตอบและผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ และได้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 
 
หมวดที่ 2 : การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติัและการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่า
เทียมกบัทกุราย เพ่ือให้นกัลงทนุมีความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัทฯ ดงันี ้

1. ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เลขานกุารบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเลขา 
ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แจ้งข้อมลูสําคญัให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนท่ีจะเร่ิมดําเนินการประชุม ได้แก่ แนะนํากรรมการ 
ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุ แจ้งข้อบงัคบัการประชมุ แจ้งจํานวน/สดัสว่นผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้า
ร่วมประชมุ  ทัง้นีก้ารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามลําดบัวาระการประชมุทกุประการ และมี
การเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการและข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน
ชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในท่ี
ประชมุซึง่จะเป็นการริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 

2. เพ่ือเป็นการคุ้ มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย  คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ 
ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ลว่งหน้า 3 เดือนก่อน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูและหลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสฯ ดงักล่าว ผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELECTRONIC COMPANY INFORMATION DISCLOSURE : 
ELCID) และในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 

3. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัเก่ียวกบัมาตรการการป้องกนัมิให้กรรมการและผู้บริหาร
นําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน  โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 
14 สงิหาคม 2557 ได้อนมุติันโยบายการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท โดยกําหนด
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายใน  ซึง่ยงัมิได้ทําการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือทําการซือ้ ขาย 
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โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ ซึง่ท่ีผ่านมา
เลขานุการบริษัทได้แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบนโยบายดงักล่าวล่วงหน้าเป็น
ประจําทกุไตรมาส  โดยในปี 2558 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

4. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าท่ีแจ้งเลขานกุารบริษัท
ทุกครัง้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
โดยเลขานุการบริษัทจะรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึง 
คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัททกุครัง้ 
  
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการ
สนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมัน่คง
ให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

 
ผู้ ถือหุ้น 
 

: บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทัง้
การดําเนินการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส และเช่ือถือได้  

 พนกังาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิงของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ  

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและดําเนินการให้พนักงานเข้ารับการอบรม  
ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยได้พิจารณาหลักสูตรท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับการปฏิบติังาน และสามารถเพิ่มพูนความรู้และพฒันาขีดความสามารถ
ของพนกังาน  

บริษัทฯ ให้สิทธิพนกังานในการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ “กองทนุสํารองเลีย้งชีพ
พนกังานของบริษัทฯ” อย่างเท่าเทียมกนั  โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้พนกังานทกุคน
ในอตัราเปอเซน็ต์เดียวกนั 

บริษัทฯ ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภยั สะอาด 
และมีระเบียบ เอือ้ต่อการทํางาน รวมทัง้ส่งเสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัท่ีแข็งแรง 
โดยการจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี และมีการฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ให้แก่
พนกังาน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  

พร้อมนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัส่งเสริมให้พนกังานทํางานเป็นทีมและมีส่วน
ร่วมในการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง 

คูแ่ข่ง : บริษัทฯ  ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขัน ท่ี เ ป็นธรรม  โดยรักษา 
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บรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบติัในการแข่งขนั  
ลกูค้า : บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะตอบสนองและให้บริการท่ีดี เพ่ือสร้างความพงึพอใจและความ

เช่ือมัน่ให้กับลกูค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลลกูค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน โดยรักษาความลับของลูกค้า และมีแผนในการจัดทําระบบในการรับข้อ
ร้องเรียนของลกูค้า 
 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนข้อมูลอ่ืนท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  
โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ ปัจจบุนัการเปิดเผยข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางท่ีสะดวกรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้น
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมลู ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้จัดให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ ไว้ในเว๊บไซต์ของบริษัทฯ  

 

โดยในปี 2558  บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่าง
เพียงพอในงบการเงิน ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุ
ภายใน รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

2. บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อ
ประสานและให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก อันได้แก่ ผู้ ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป 
นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งตัง้แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชมุ ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 
2557 อนุมัติจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของนักลงทุนสมัพันธ์ ประกอบกับการ
เปิดเผยข้อมูลการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ในรายงานประจําปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ส่งผลให้
บคุคลภายนอกได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการมากย่ิงขึน้ 

3. คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นปัจจุบนั มีความสําคญัและพึงเปิดเผย ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผ่านรายงานประจําปี แบบ 56-1 หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ ข้อบงัคบั
บริษัท นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบายการบริหารความ
เส่ียง งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ระบบการควบคมุภายใน บทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวนการเข้าร่วมประชมุของกรรมการในปีท่ีผ่านมา นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการถือหุ้นทัง้
ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น ทัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของ
บริษัทฯ ทกุประการ 
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 

 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน 
และกรรมการท่ีมีตําแหน่งผู้ บริหาร 1 คน  ซึ่งมีสัดส่วนและจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ  
โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง โดยมีโครงสร้างสรุปได้ดงันี ้

 มีกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ซึง่เป็นสดัสว่นท่ี
มีความเข้มงวดมากกวา่ข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. 

 กรรมการจํานวน 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูร DAP หรือ DCP จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association  : IOD ) 
 

 บริษัทฯ ได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีว่า 
ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3  กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งใน
ปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกนัเอง หากตกลงไม่ได้ให้จบัสลากกนั
ว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม 
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้   

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ผู้ บริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผู้ บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
ท่ีคณะกรรมการกําหนด ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไม่เป็นบคุคลเดียวกนั โดยทัง้สอง
ตําแหน่งจะต้องผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ  
  

2. คณะกรรมการชุดย่อย  
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึง

แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ จํานวน 5 คณะ ได้แก่ 
 

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายนพพร     พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางจิราพร     เชมนะสริิ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.อญัชลี     พิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ 
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ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ทําหน้าท่ีตามบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2.2 คณะกรรมการลงทุน 
ในปี 2558 คณะกรรมการลงทนุ ประกอบด้วยกรรมการ  4 ทา่น  มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นางนลนีิ   งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการลงทนุ 
2. นายวิสตูร   กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการลงทนุ 
3. นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการลงทนุ 
4. นายไพโรจน์     เหลืองเถลงิพงษ์ กรรมการลงทนุ 

 

ในปี 2558 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
แผนการลงทนุ ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด พร้อมจดัทําแผนการลงทนุ
ประจําปีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการลงทนุ 
  

2.3 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นางกองแก้ว   เป่ียมด้วยธรรม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นางจิราพร     เชมนะสริิ กรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายวิสตูร   กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการตามบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายนาม 

ดงัตอ่ไปนี ้
 

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

  

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชมุ 2 ครัง้ โดยมีการพิจารณาการจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย พิจารณาการกําหนดหลกัการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ทําหน้าท่ีตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ซึง่บรรจอุยูใ่นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

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

 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ทําหน้าท่ีในการกลัน่กรองนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ดแูลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียง
ภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และทําหน้าท่ีในการรายงานการดําเนินงานและ
สถานะความเส่ียงของกลุ่มบริษัท รวมทัง้ทําหน้าท่ีตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งบรรจุอยู่ใน 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะ
ผู้ นําซึ่งเป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบาย แนวทาง
ในการประกอบธุรกิจ และกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัและมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีสําคญั ดงันี ้
3.1 อนมุติั Investment policy Guideline สําหรับปี 2558 - 2560 รวมถึงอนมุติันโยบายแผนดําเนินธุรกิจ

ต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) และแนวทางการลงทนุในธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือให้นโยบายการลงทนุ และทิศทางใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกบัสถานการณ์ของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

3.2 อนมุติัรายงานของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยให้มีประสทิธิภาพ 

3.3 อนุมัติการแต่งตัง้กรรมการและผู้ บริหารระดับสูง รวมถึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผล การลงทุนเพิ่ม  
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ เร่ือง  
การกํากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

3.4 อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อนมุติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
(AIRA-W1 และ AIRA-W2) อนมติัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

3.5 อนมุติัการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 
3.6 อนมุติันโยบายการควบคมุภายใน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน

สําหรับปี 2557 และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในสําหรับปี 2558 
3.7 อนมุติัการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและอนมุติัการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
3.8 อนมุติัแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2558 รวมถึง

อนมุติัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) เป็นประจําทกุปี 
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3.9 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชี และผู้สอบบญัชีมา
ประชุมร่วมกนัเพ่ือนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฎในรายงานประจําปี ทัง้นีง้บการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐาน
การบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท  
 
4.  การประชุมคณะกรรมการ 

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือกรรมการ 
คณะ 

กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ
ลงทุน 

คณะ 
กรรมการ
บรรษัท 
ภบิาล 

คณะ 
กรรมการ
สรรหา/
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

1. นายศภุชยั  พิศิษฐวานิช 8/10 - - - - - 
2. นายอนนัต์ ศิริแสงทกัษิณ 9/10 - - - - 1/2 
3. นายนพพร  พิชา 9/10 4/4 - - - - 
4. นางจิราพร  เชมนะสริิ 9/10 4/4 - 2/2 - - 
5. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 10/10 4/4 - - - - 
6. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ  วิสทุธิ 9/10 - - - 2/2 - 
7. นายปริญญา  ไววฒันา 10/10 - 10/10 - 2/2 2/2 
8. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 10/10 - - - 2/2 2/2 
9. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 10/10 - - 2/2 - - 
10. นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 10/10 - 9/10 2/2 - - 
11. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 10/10 - 10/10 - - - 
12. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู 9/10 - - - - - 

 

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกันกําหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ และเลขานกุารบริษัทนําสง่
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนการ
ประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน นอกจากนีมี้การบนัทกึรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงาน
ท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเหน็ได้อยา่งอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือให้สารสนเทศ
รายละเอียดข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือให้สามารถ
นําไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
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5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
  คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุร่วมกนั โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารได้อภิปรายและหารือปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วยอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้มีการประชมุกรรมการท่ีไม่
เป็นผู้บริหาร อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2558  
ซึ่งกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทัง้หมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม และมีการพิจารณาใน 2 ประเด็นหลกั คือ 
ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และการพฒันาบุคลากรเพ่ือการสืบทอดตําแหน่ง
ผู้บริหารระดบัสงู  
 
6. การประชุมกรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง เพ่ือให้มีการอภิปรายเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่าง
อิสระ โดยกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอิสระอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุกรรมการอิสระขึน้ ในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2558 โดย
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทัง้หมด 5 ทา่น เข้าร่วมประชมุ 
 
7. การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการ
สรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู กําหนดให้จ่ายในระดบัท่ี
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกบัธุรกิจหรืออตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความ
เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน  โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูป
ของเบีย้ประชมุกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัเป็นประจําทกุปี 
 ในปี 2558 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกําหนดเป็นค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

 

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

ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 12,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการ   ได้รับคา่เบีย้ประชมุ   6,000  บาทตอ่ครัง้ 

 

 หมายเหต ุ กรณีท่ีประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือชุดย่อยมาจากผู้บริหาร จะได้รับค่า
เบีย้ประชุมลดลงกึ่งหนึ่งจากค่าเบีย้ประชุมท่ีประธานและกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอก
ได้รับ 
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ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่เบีย้ประชมุ รวมทัง้สิน้ 1,668,000.00 บาท โดยแยกเป็น 6 คณะ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
จาํนวนครัง้ที่ประชุม  

(ครัง้) 
ค่าเบีย้ประชุม  

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

10 
4 
10 
2 
2 
2 

1,200,000.00 
120,000.00 
204,000.00 

48,000.00 
48,000.00 
48,000.00 

        
8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน 
ก่อนการทําหน้าท่ีกรรมการ โดยฝ่ายจดัการจะจดัเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ
ใหม ่เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย
และแนวทางปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน
ด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ  ซึง่ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้
มีการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่จงึไมมี่การปฐมนิเทศกรรมการใหมแ่ตอ่ยา่งใด   
 
9. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวน 
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะนําไป
วิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอ่ไป  

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมติัการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยแบบประเมิน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบ
ประเมินกรรมการทัง้คณะ และแบบประเมินกรรมการรายบคุคล (กรรมการประเมินตนเอง) รวมถึงอนมุติัแบบประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งใช้สําหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการลงทนุ โดยใช้ข้อมลูอ้างอิงจากแบบประเมินกรรมการท่ีจดัทําโดย
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  อีกทัง้อนมุติัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 
ซึ่งเป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์กร เป็นประจําทกุปี เพ่ือนําผลประเมินท่ีได้ไปใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
สงูสดุ  

ทัง้นี ้สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินตนเองในรูปแบบเฉพาะ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ ซึง่หวัข้อท่ีใช้ในการประเมินนํามาจากท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารท่ี
เก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อาทิ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารด้าน
การเงินและบญัชี เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีการ
จดัทําแผนพฒันาและสืบทอดตําแหน่งทางธุรกิจ ในกรณีท่ีผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ทัง้ 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD) ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

หลักสูตร 
จาํนวนกรรมการ 

ที่ผ่านการอบรม (ท่าน) 
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 

 
11. การตดิต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น 
ผู้ นําเสนอสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบข้อมลูความคิดเห็นจากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความ
เข้าใจมมุมองของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูในโอกาสอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสทํา
ความรู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดต่อส่ือสารกบัผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคน
ได้โดยตรง โดยไมเ่ป็นการสอดแทรกการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
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เลขานุการบริษัท 
 สําหรับเลขานกุารบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 
แต่งตัง้ นางสาวเนตรทราย นาคสขุ ซึ่งผ่านหลกัสตูร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และหลกัสตูร 
Effective Minute Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร
บริษัท โดยมีหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้ปฏิบติัหน้าท่ี 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถกูต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมายติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 

    
 ( นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม ) 

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 


