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9.  การจัดการ 
9.1 โครงสรางการจัดการ 

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) 
โครงสรางองคกร 

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ะกรรมการ 

กรรมการผูจัดการ 
(คุณศิริพงษ) 

รองกรรมการผูจัดการ 
(คุณจักรกฤษณ) 

สํานักกรรมการผูจัดการ 
(คุณอรพิมพ, ผูชวยกรรมการผูจัดการ, รักษาการ) 

ฝายตรวจสอบและกํากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
(คุณณากร, ผูอํานวยการฝาย) 

สายงานธุรกิจหลักทรัพย 
(คุณประสิทธิ์ศิลป , ผูชวยกรรมการผูจัดการ) 

สายงานบัญชีและปฏิบัติการ 
(คุณฉัตรชัย, ผูชวยกรรมการผูจัดการ) 

สายงานธุรกิจสาขา 
(คุณศิริพงษ, กรรมการผูจัดการ, รักษาการ) 

ฝายปฏิบัติการ 
(คุณฉัตรชัย,   

ผูชวยกรรมการผูจัดการ, 
รักษาการ) 

ฝายบัญชีและการเงิน 
(คุณโฉมชบา, 

 ผูอํานวยการฝาย
อาวุโส) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณ กรรมการบริหาร 

สา งานสนับสนุน 
(คุณอรพิมพ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ) 

ฝายระบบงาน 
สารสนเทศ 

(คุณอรพิมพ,  
ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ, รักษากา
ย
,
ฝายพัฒน
 

(คุณกนก,  
ผูอํานวยการฝาย) 

ฝายวิจัย 
(คุณนําชัย,  

ผูอํานวยการฝาย
อาวุโส) 

 

ร) 

ฝายทรพัยากรบุคคล 
และธุรการ 

(คุณอรพิมพ,  
 ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ,รักษาการ) 

ฝายธนบดีธนกิจ 
 
(คุณอรวรรณ, ผูชวย 
ผูอํานวยการฝาย) 

สวนการตลาดสถาบัน
และตางประเทศ 
(คุณศรัณยพร,  
ผูจัดการอาวุโส) 

ฝายการตลาดบุคคล 
 (คุณประสิทธิ์ศิลป,  
ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ) 

สาขาพิษณุโลก 
 

(คุณรุงฟา, ผูจัดการ) 
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ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2545 บริษัทมีคณะกรรมการตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี ้

(ก) คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2545 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 
1.  นายชนินทร รุนสําราญ ประธานกรรมการ 
2.  นายศิริพงษ สุทธาโรจน กรรมการ 
3. นายวิเชษฐ วรกุล  กรรมการ 
4.  นายจักรกฤษณ อุทโยภาศ กรรมการ 
5. นายไพจิตร โรจนวานิช กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. ดร.กอปร  กฤตยากีรณ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายเกรียง  เกียรติเฟองฟ ู กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       
โดยมีนางสาวสิริลักษณ  เจนวจีพร เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษทั 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษทั ประกอบดวย นายชนินทร รุนสําราญ  นายศิริพงษ สุทธาโรจน   นายวิ
เชษฐ  วรกุล  และนายจักรกฤษณ  อุทโยภาศ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ไวในขอบังคับขอ 26 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาท่ีภายในขอบขายดังตอไปน้ี นอกเหนือ
จากอํานาจหนาที่โดยปกติทั่วไปตามกฎหมาย คือ 
1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่
ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้คณะ
กรรมการตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ไดรับมติอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของ
บริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท 
การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 

3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการต้ังกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนประธาน
กรรมการบริหาร ทั้งนี ้กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
กําหนด โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนอยาง
อื่นในฐานะ ท่ีเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 

4. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรือ
อาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่กรรมการเห็น
สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง  หรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ก็ได 
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นอกจากนี้ขอบังคับขอ 27 ของบริษัทไดหามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวน
จํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 
ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตกรรมการผูนั้นจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่
จะมีมติแตงตั้งตนเปนกรรมการ 
 

(ข) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2545 คณะกรรมการบริหารบริษัทมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
1.  นายชนินทร รุนสําราญ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายศิริพงษ สุทธาโรจน กรรมการบริหาร 
3.  นายวิเชษฐ วรกุล  กรรมการบริหาร 
 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัต ิทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณราย
จายประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ทราบในที่ประชุมคราวตอไป 

2. อนุมัติการใชจายเงินในสวนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผูจัดการ และสามารถเปนผูกําหนดวงเงินใช
จายของกรรมการผูจัดการ 

3. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป  หรือท่ีคณะ
กรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

4. อนุมัติการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา และธุรกรรมที่เกี่ยวของสําหรับธุรกิจหลักทรัพย โดย
สามารถแตงตั้งผูรับมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ท่ีกําหนด 

5. อนุมัติการแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวกับหุน หุนกู สัญญาตางๆ เอกสารทางการบัญช ี/ การเงิน และเอกสารท่ัวไป 

6. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ดานการปฏิบัติการอื่นๆ 

7. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว แกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
หรือของบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท 

8. อนุมัติการแตงตั้งโยกยายและเลิกจางพนักงานระดับบริหาร ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการบริหารไมสามารถกระทําได ยกเวนแตจะไดรับมอบ
หมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 
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 การมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ คร้ังท่ี 1/2545 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2545 ท่ีมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชมุดวย ไดพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจอนุมัติภายในของบริษัท โดยแบงออกเปน 
3 สวน คือ (1) สวนท่ีเก่ียวกับธุรกรรมการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (2) สวนที่เกี่ยวกับธุรกรรมอื่นๆ ท่ัวไป (3) สวนท่ี
เกี่ยวกับธุรกรรมดานบุคคลและธุรการ ซึ่งรวมถึงการมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการดวย โดยท่ีประชุมไดแกไขเพ่ิมเติม
เงื่อนไขการมอบอํานาจในการทําธุรกรรมตางๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนดใหบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจตองไมอนุมัติ
รายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
โดยการมอบอํานาจดังกลาวสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี ้

1. การมอบอํานาจธุรกรรมดานหลักทรัพย 
ตามรายละเอียดในสวนที่ 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ขอ 3.1.1 การเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพย 

2. การกําหนดอํานาจอนุมัติภายในธุรกรรมอื่น ๆ ท่ัวไป 
รายละเอียดดังตอไปนี ้

รายการ ขอบเขตและเง่ือนไข ผูมีอํานาจอนุมัต ิ
1. การลงทุนในหลักทรัพย 1. ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัท กําหนด เชน การ

จํากัดผลขาดทุน ตลอดจนผูมีอํานาจอนุมัติรายการ 
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 2. การลงทุนใหอยูภายใตการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
การลงทุน 

 

 3. ปฏิบัติหนาที่ซื้อขายโดยหนวยงานที่ไมเกี่ยวของกับการซื้อขาย
หลักทรัพยของลูกคา การวิเคราะหหลักทรัพย และวาณิชธนกิจ 

 

 
 
 
 

 

4. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบดวย 
(1) กรรมการผูจัดการ โดยตําแหนง 
(2) รองกรรมการผูจัดการ โดยตําแหนง 
(3) ผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 1 ทาน 

 

 ไมจํากัดวงเงิน คณะกรรมการบริษัท 
2. การจายเงินกรณีพิเศษ 1. มากกวา 1 ลานบาท คณะกรรมการบริษัท 
 2. มากกวา 1 แสนบาท แตไมเกิน 1 ลาน บาท คณะกรรมการบริหาร 
 3. ไมเกิน 1 แสนบาท กรรมการผูจัดการ หรือรองกรรมการผูจัดการ 
 4. โดยมีเง่ือนไข ตองไดรับความยินยอมจากลูกคา หรือผูรับเงิน และ

ไมขัดกับขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

3. การยกเวนคาปรับ และ/หรือ  1. มากกวา 1 ลานบาท คณะกรรมการบริษัท 
คาธรรมเนียม 2. มากกวา 1 แสนบาท แตไมเกิน 1 ลานบาท คณะกรรมการบริหาร 
 3. ไมเกิน 1 แสน บาท กรรมการผูจัดการ หรือรองกรรมการผูจัดการ 
 4. ไมเกิน 2,000 บาท หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย 
4. การปรับปรุงรายการบัญชีที่ทํา 1. คาใชจาย  
ใหเกิดรายไดหรือคาใชจาย -  มากกวา 1 ลานบาท คณะกรรมการบริษัท 
 -  มากกวา 1 แสนบาท แตไมเกิน 1 ลานบาท คณะกรรมการบริหาร 
 - ไมเกิน 1 แสนบาท กรรมการผูจัดการ หรือรองกรรมการผูจัดการ 
 - ไมเกิน 2,000 บาท หัวหนาสายงานที่เกี่ยวชองโดยตรง 
 2. รายได หัวหนาสายงานที่เกี่ยวของโดยตรง 
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(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
1. นายไพจิตร โรจนวานิช  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.กอปร  กฤตยากีรณ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเกรียง  เกียรติเฟองฟ ู  กรรมการตรวจสอบ 

  โดยมีผูอํานวยการฝายตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
   

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงาน

กับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวาง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานใหบริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประ
สิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชี
น้ัน รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู
บริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษทัในรายงานสําคญัๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชน ตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บท
รายงานและการวิเคราะหของฝายบริหารเปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งราย
งานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
- เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิด
ชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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(ง) เจาหนาที่บริหาร 
ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2545 ประกอบดวย 
1.  นายศิริพงษ สุทธาโรจน  กรรมการผูจัดการ  
2. นายจักรกฤษณ อุทโยภาศ รองกรรมการผูจัดการ 
3. นางอรพิมพ  ชลารักษ   ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานสนับสนุน 
4.  นายฉัตรชัย  ตรีกาญจนวงศ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและปฏิบัติการ 
5. นายประสิทธ์ิศิลป วิศวานันท ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย   
6. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบัญชแีละการเงิน 
 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาวาบริษัทมีความผิดเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (รายละเอียดตาม สวนท่ี 1 ขอมลูสรุป) และ
เห็นควรลงโทษผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก นายศิริพงษ สุทธาโรจน กรรมการผูจัดการ และนางอรพิมพ 
ชลารักษ ผูชวยกรรมการสายงานสนับสนุน  เห็นควรรอการกําหนดโทษไวกอนเปนระยะเวลา 90 วัน 
สําหรับนายฉัตรชัย ตรีกาญจนวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและปฏิบัติการ เห็นควรรอการ
กําหนดโทษไวกอนเปนระยะเวลา 60 วัน หากในชวงระยะเวลาดังกลาวไมปรากฏวาบริษัทไดดําเนินการ 
ฝาฝนขอบังคับดังกลาวอีก บุคคลดังกลาวไมจําเปนตองพนจากการดํารงตําแหนง 
 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
(ก) บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการและผูบริหาร
มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
- กรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตงตั้งโดยใหที่ประชุมผูถือหุน
เปนผูเลือกตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

   1.1) ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 
1.2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม 1.1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอย
กวากรรมการคนอื่นๆ ไมได  
1.3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

2) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะตองพนจากตําแหนง ถา
จํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอด ี1 ใน 3 ใหกรรมการในจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหนง 

3) ในปแรกและปท่ีสองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทัมหาชน การออกจาก
ตําแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวิธีจับสลากกัน สวนในปตอ ๆ ไปใหกรรมการคนที่อยู
ในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใน
ตําแหนงมานานเทาๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนที่ตองพนจากตําแหนงในคราวนั้น ให
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กรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก ทั้งนี ้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ 
อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได 

- คณะกรรมการบริหาร 
ประกอบดวยผูแทนจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการ
จํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือท่ีประชุมผูถือหุน เปนผูอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) 
 

(ข) จํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 
จํานวนกรรมการที่มาจากบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ มี
จํานวน 2 ทาน ไดแก นายชนินทร รุนสําราญ และนายวิเชษฐ  วรกุล 
 

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 
(ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

- กรรมการ 
ป 2544  

จํานวนราย จํานวนเงินรวม (บาท) 
เบี้ยประชุม 
โบนัส 
คาตอบแทนอ่ืน ไดแก คาอบรม
สัมมนา และคาที่ปรึกษากรรมการ 

7 
 - 

                     7  

440,000 
- 

285,546 

รวม 7 725,546 
 

- กรรมการบริหาร และผูบริหาร  
ป 2544  

จํานวนราย จํานวนเงินรวม (บาท) 
เงินเดือน 
เบี้ยประชุม 
โบนัส 
คาตอบแทนอ่ืน 

7 
- 
- 

10,039,163.84 
- 
- 
- 

รวม 7 10,039,163.84 
 
(ข) คาตอบแทนอ่ืนๆ (ที่ไมใชเงิน) 

- กรรมการ และท่ีปรึกษา 
 ไมมี 
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- กรรมการบริหาร และผูบริหาร 
ไมมี 
 

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 
ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) สําหรับกรรมการ

บริษทัจดทะเบียนท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหาร และพนักงาน ในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน

สวนตน ดังนี้ 
1) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ใชขอมูลภายในเพื่อทําการซื้อ 

ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท กอนที่ขอมูลนั้นจะถูกเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดย
เฉพาะในชวงเวลา 1 เดือน กอนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพรตอสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากท่ี     
ขอมูลไดถูกเผยแพรแลว บุคคลขางตนควรละเวนการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท จนกระทั่งประชาชนที่ไดรับ  
ขอมูลดังกลาวไดมีเวลาประเมินขอมูลท่ีไดรับในระยะเวลาพอสมควรแลว (15 วัน นับตั้งแตวันที่เผยแพร)   

2) ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารที่มีหนาที่ที่จะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส 
และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท หากกรรมการหรือผูบริหาร รวมถึงคู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่เขาขาย มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท ตามที่กําหนดไว
ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย 
และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535   

3) บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้ 
 3.1) ใหผูบริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัท โดยสามารถเปดบัญชีซื้อขายหลัก

ทรัพยกับบริษัท ไดทุกประเภท ยกเวน บัญชีที่เขาขายการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย  อยางไรก็ตาม ผูบริหาร และ
พนักงาน อาจขอยกเวนการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัท โดยระบุในแบบฟอรมการซ้ือขายหลักทรัพยผานบริษัทหลัก
ทรัพยอ่ืน ซึ่งตองไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากผูมีอํานาจอนุมัติ แตตองยินยอมใหบริษัทหลักทรัพยอื่นนั้น 
รายงานผลการซื้อขายหลักทรัพยตอบริษัท 

3.2) ผูบริหาร และพนักงานตองไมซื้อขายหลักทรัพยซึ่งผูบริหาร และพนักงานมีขอมูลท่ีมีผลกระทบ
ตอราคาที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือที่เขาขายลักษณะตองหามตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เชน การใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย การสงคําสั่งซื้อ
ขายหลักทรัพยกอนบัญชีลูกคา (Front Running) รวมถึงการทราบถึงคําสั่งที่มีอยู หรือคําสั่งที่คาดวาจะมีในหลัก
ทรัพยน้ัน การซื้อขายโดยใชขอมูลภายในเปนความผิด และอาจถูกตรวจสอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

หากพนักงานกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติงานดังกลาวขางตน บริษัทจะดําเนินการทางวินัยเพื่อ
พิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณีดังนี ้

 เปนการกระทําผิดครั้งแรก  ตักเตือนเปนหนังสือ 
 เปนการกระทําผิดครั้งที่สอง  ตัดคาจาง / พักงาน 

 เปนการกระทําผิดครั้งที่สาม  เลิกจางโดยไมไดจายคาชดเชย 
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9.6 บุคลากร 
1) จํานวนพนักงานทั้งหมดและจํานวนพนักงานในแตละสายงานหลัก 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 199 คน แบงตามสายงานดังนี ้
กรรมการผูจัดการ     จํานวน     1  คน 
รองกรรมการผูจัดการ     จํานวน     1  คน 
ฝายตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  จํานวน     5  คน 
สํานักกรรมการผูจัดการ     จํานวน     5 คน 
สายงานสนับสนุน     จํานวน    21  คน 
สายงานบัญชีและปฏิบัติการ    จํานวน    20  คน 
สายงานธนบดีธนกิจ     จํานวน    16  คน 
สายงานวาณิชธนกิจ     จํานวน     4  คน 
สายงานธุรกิจหลักทรัพย    จํานวน   111  คน 
ฝายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ    จํานวน    15  คน 
ในระยะ 3 ป ท่ีผานมา บริษัทไมเคยมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ 
 

2) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนท่ีใหกับพนักงาน 
ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2544 แยกตามลักษณะผลตอบแทนดังนี ้

ลักษณะผลตอบแทน บาท 
เงินเดือน และคาลวงเวลา 
โบนัส 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
คาตอบแทนการตลาด 
อ่ืนๆ ไดแก คารักษาพยาบาล คาสวัสดิการ 

48,670,722.33 
- 

  2,468,761.58 
45,228,851.03 
4,684,795.91 

รวม 101,053,130.85 
 

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทยึดหลักวาบุคลากรทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของบริษัท และมีความสําคัญตอธุรกิจของบริษัท 

ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทจึงมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมพรอมใหบุคลากรมีความรู ทัศนคต ิทักษะ ความ
สามารถ และศักยภาพเหมาะสมเพียงพอในการใหบริการแกลูกคาทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ทั้งนี้บริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ไดแก การจัดใหมีการฝก
อบรมเพื่อใหเกิดความรูและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อใหเปนไปตามความตองการ
ของหนวยงานตามแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป 
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