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9. การจัดการ

9.1 โครงสร  ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

*สํ านักตรวจสอบภายในมีหนาที่ ตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โด

รองกรรมการผูจัดการ
ประพล พรประภา

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ
พิสิฏฐ เปลี่ยม

ฝายอํ านวยกา
ประพล พรประภา (รก)

ฝาย ินเชื่อเชาซื้อ (ตจว.)
พ ศักดิ์ กิรณโสภณ

ส ํานักกรรมการผูจัดการ
วโิรจน แสงธรรม
ที่ 2 หนาที่ 37

ยรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการตรวจสอบ

ฝายการเงิน
รัชดา ศรีวิโรจนวงศ

ฝายปฏิบัติการ
วรรณ นาคทรรพ (รก.)

ฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ
ไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ

ฝายบัญชี
บุษกร เหลี่ยมมุกดา

รองกรรมการผูจัดการ (ร.ก.)
ปฐมา พรประภา

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อรวรรณ นาคทรรพ

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการ
ปฐมา พรประภา

คณะกรรมการตรวจสอบ*

ส ํานักตรวจสอบภายใน*
มาลี เจียรพินิจนนัท
อร
น

ร
 (กทม.)
ทรัพย
ส
ร

างบริษัท
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โครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท

*ราย ากฎต

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ*

ูจัดการ
ประภา

คณะกรรมการบริษัท ซี.วี.เอ จํ ากัด คณะกรรมการบริษัท ชยภาค จํ ากัด

กรรมการผูจัดการ
ปฐมา พรประภา

รองกรรมการผูจัดการ
ประพล พรประภา

รองกรรมการผูจัดการ
ประพล พรประภา

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ
ประยูร ทักษะกรวงศ

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ
ประพล พรประภา (รก)

กรรมการผูจัดการ*

รองกรรมการผูจัดการ*

ผูจัดการฝาย*

ส ํานักกรรมการผูจัดการ
วโิรจน แสงธรรม

ส ํานักตรวจสอบภายใน*
มาลี เจียรพินิจนนัท
ละเอียดปร
กรรมการผ
ปฐมา พร
ามหนา 37
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โครงสรางการจัดการของกลุมบริษัทจะมีคณะกรรมการและผูบริหารในแตละบริษัท โดยคณะ
กรรมการของบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) จะทํ าหนาที่กํ าหนดนโยบายหลักของกลุมบริษัทเพื่อมอบหมายตอไปยัง
คณะกรรมการของ ซี.วี.เอ. และชยภาค พรอมทั้งคอยติดตามควบคุมใหคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทยอยใหปฏิบัติ
ตามนโยบาย

สํ าหรับการดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อของกลุมบริษัทจะดํ าเนินการโดยบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค โดยหนวยงานฝายสินเชื่อของแตละบริษัท โดยมีหนวยงานสนับสนุน       
(ฝายปฏิบัติการ ฝายอํ านวยการ ฝายบัญชีและการเงิน และฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ) ในบริษัท ฐิติกร
จํ ากัด (มหาชน) ทํ าหนาที่สนับสนุนแกทุกบริษัทในกลุม โดยมีสัญญาวาจาง และมีการคิดคาบริการระหวางกัน

1. บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีกรรมการ 2 ชุด ไดแกคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํ านวน 11 ทาน ดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
3. นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ
4. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ
5. นายประพล พรประภา กรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ
8. นายจักกชัย พานิชพัฒน กรรมการและกรรมการอิสระ
9. นายนิพนธ หังสพฤกษ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. นายสุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 2 ทาน คือนางมาลี เจียรพินิจนันท และนายวิชัย สุรนัคครินทร

กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางสาวปฐมา พรประภา หรือ นายประพล พรประภา
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกันกับกรรมการทานอื่น รวมเปน 2 ทาน และประทับตราสํ าคัญของบริษัท สวนอํ านาจ
ในการฟองรองดํ าเนินคดี บังคับคดี การตอสูคดี และการดํ าเนินการกระบวนการพิจารณาทั้งหมดทั้งทางแพงและ
ทางอาญา หรือคดีอื่นใด การแจงความรองทุกข การถอนคํ ารองทุกข การยื่นคํ าขอรับชํ าระหนี้ และการดํ าเนิน
กระบวนพิจารณาในคดีลมละลายทั้งหมด ตลอดจนการขอรับคืน ขอคืน เขาครอบครองซึ่งทรัพยสินตางๆ ของบริษัท
หรือเงินใดๆ จากพนักงาน เจาหนาที่จากศาลหรือจากบุคคลใดๆ ในนามของบริษัทนั้น ใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อและประทับตราสํ าคัญของบริษัท
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ขอบเขตและอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
ที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท

2. มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทอยางแทจริง และมี
ความตั้งใจที่จะดํ าเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

3. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนอยางสมํ่ าเสมอ ดํ าเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูล
ตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานแลโปรงใส

4. กํ าหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํ ากับดูแลการบริหาร
การจัดการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งกรรมการตองไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนกอนการดํ าเนินงาน ไดแก เรื่องที่กฎหมายกํ าหนดใหตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุน เชน     
การเพิ่มทุน ลดทุน หรือการออกหุนกู การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษทัอืน่มาเปนของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ โดยมวีตัถปุระสงคแบงก ําไรขาดทนุกนั
การแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สํ าคัญ การมอบหมายให
บุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ การควบหรือเลิกบริษัท การจาย
คาตอบแทนและบํ าเหน็จกรรมการ เปนตน

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือมอบอํ านาจใหบุคคลอื่นใดใหดํ าเนินกิจการของบริษัท
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํ านาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํ านาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 
หรือแกไขอํ านาจดังกลาวได ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํ านาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่น         
ทํ าหนาที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดํ าเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํ านาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของ      
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหาก
กรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํ านาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของ
กรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํ านาจดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํ านาจที่ทํ าใหผูรับมอบอํ านาจสามารถอนุมัติรายงานที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย

6. คณะกรรมการไดกํ ากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยจัดใหมี
ผูตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามและดํ าเนินการและรวมประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกของบริษัท ไดใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณา
กํ าหนดกลยุทธ การบริหารงาน การแตงตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัท รวมถึงการเขาถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่

8. คณะกรรมการตองจัดใหมี Compliance Manual ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ     
จริยธรรมของผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร

ทั้งนี้ อํ านาจหนาที่ดังกลาวขางตน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของ
บริษัท และเปนไปตามขอกํ าหนดของสํ านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํ านวน 3 ทาน ดังนี้

นายนิพนธ หังสพฤกษ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายสุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ขอบเขตและอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสาน
งานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่มีหนาที่จัดทํ ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจํ าป

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง  

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิจการ โดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํ าและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง     

ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ขอกํ าหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ อํ านาจหนาที่ดังกลาวขางตน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของ
บริษัท และเปนไปตามขอกํ าหนดของสํ านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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1.3 คณะผูบริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 คณะผูบริหารของบริษัทมีจํ านวน 10 ทาน ดังนี้

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ
รักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานฝายบัญชี
และการเงิน

2. นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการสายงานสินเชื่อ และสายงาน
สนับสนุน
รักษาการผูจัดการฝายอํ านวยการ

3. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานสนับสนุน  
รักษาการผูจัดการฝายปฏิบัติการ

4. นายพิสิฎฐ เปล่ียมทรัพย ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ (กรุงเทพและปริมณฑล)
5. นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ (ตางจังหวัด)
6. นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผูจัดการฝายบัญชี
8. นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ ผูจัดการฝายการเงิน
9. นายวิโรจน แสงธรรม ผูจัดการสํ านักกรรมการผูจัดการ
10. นางมาลี เจียรพินิจนันท ผูจัดการสํ านักตรวจสอบภายใน

ขอบเขตและอํ านาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ

1. ดํ าเนินการและบริหารจัดการการดํ าเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดํ าเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและนโยบายที่กํ าหนด โดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใชจายในวงเงินหรืองบประมาณรายจายประจํ าปที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ดํ าเนินการตกลงผูกพันในการดํ าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยสามารถพิจารณาอนุมัติการดํ าเนินงานตางๆ ของ

บริษัทในวงเงินไมเกินที่กํ าหนดในอํ านาจดํ าเนินการของบริษัท ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
แลว ทั้งนี้ วงเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ
บริษัท

5. พิจารณาการวาจางและบรรจุในตํ าแหนง การโอนโยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือบริษัท การพนจาก
การเปนพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงคาจางพนักงานตามลํ าดับขั้นตอนที่ระบุในอํ านาจดํ าเนินการของบริษัท

6. มอบอํ านาจหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใดที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทํ าหนาที่แทนในเรื่องที่จํ าเปนและ   
สมควร โดยใหอยูในดุลพินิจของกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ การมอบอํ านาจดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑของ
กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ อํ านาจหนาที่ดังกลาวขางตน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของ
บริษัท และเปนไปตามขอกํ าหนดของสํ านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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2. บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด มีคณะกรรมการ และผูบริหาร ณ. 30 มิถุนายน 2546 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํ านวน 11 ทาน ดังนี้

1. นายสถิตยพงษ พรประภา ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ
3. นายไพศาล วงศธาดา กรรมการ
4. ดร.โสรัชย อัศวะประภา กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ
6. นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ กรรมการ
7. นางมาลี เจียรพินิจนันท กรรมการ
8. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ
9. นายไพฑูรย เหลืองวัฒนะวุฒิ กรรมการ
10. นางสาวเพ็ญทิพย พิเชษฐวีรชัย กรรมการ
11. นายวิชัย สุรนัคครินทร กรรมการ

คณะผูบริหารของบริษัทมีจํ านวน 3 ทาน ดังนี้

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ
2. นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ
3. นายประยูร ทักษะกรวงศ ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ

3. บริษัท ชยภาค จํ ากัด มีคณะกรรมการ และผูบริหาร ณ. 30 มิถุนายน 2546 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํ านวน 6 ทาน ดังนี้

1. นายไพศาล วงศธาดา ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญทิพย พิเชษฐวีรชัย กรรมการ
3. นางมาลี เจียรพินิจนันท กรรมการ
4. นายวิโรจน แสงธรรม กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ
6. นายสังคม เหลาโชติ กรรมการ

คณะผูบริหารของบริษัทมีจํ านวน 2 ทาน ดังนี้

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ
2. นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ

รักษาการผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ
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9.2 การสรรหากรรมการ
 คณะกรรมการ

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในการแตงตั้งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะ
พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ และนํ าเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณา

ในการประชุมสามัญประจํ าปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทกํ าหนดใหกรรมการตองลาออกจากตํ าแหนงอยาง
นอยจํ านวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการที่พนจากตํ าแหนงเขาเปนกรรมการอีก ตองไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการทานใหมที่มิใชกรรมการทานเดิมที่พนจากตํ าแหนง
ตามวาระเพื่อการเลือกตั้ง บริษัทจะจัดใหมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อผูถือหุนสามารถตัดสินใจ
จากสารสนเทศที่ไดรับ

การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดก็ได

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนจํ านวนกรรมการเทาจํ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลํ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

 คณะกรรมการตรวจสอบ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเปนผูอนมัุตกิารจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและอนมัุตแิตงตัง้กรรมการอสิระ

9.3 คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

จ ํานวนกรรมการและคาตอบแทน      (หนวย: พันบาท)
ป 2545 ม.ค. – มี.ค. 2546

จํ านวนกรรมการ (คน) 11 11
คาเบีย้ประชมุ โบนสั เงนิกองทนุส ํารองเลีย้งชพี
และคาตอบแทนอืน่

- -*

* ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4/2546 เม่ือวันที่ 6 มิถนุายน 2546 อนมัุติใหมีการจายคาเบ้ียประชุม
โบนัส และคาตอบแทนอื่น ประมาณ 1.2 ลานบาท สํ าหรับป 2546 ใหแกคณะกรรมการของบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

จํ านวนผูบริหารและคาตอบแทน       (หนวย: พันบาท)
ป 2545 ม.ค. – มี.ค. 2546

จํ านวนผูบริหาร (คน) 7 10
เงินเดือน โบนัส เงนิกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ
และคาตอบแทนอื่น

5,855.4 1,068.9
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9.3.2 คาตอบแทนอื่น

- ไมมี -

9.4 การกํ ากับดูแล
คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) มีนโนบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best

Practice) สํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลัง
จากที่บริษัทไดนํ าหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   
ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2546 ซึ่งไดมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนเขารวมประชุมดวย
ไดกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการดังตอไปนี้

- การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย
- คณะกรรมการมีการกํ าหนดโครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ อยางชัดเจน และมีความเปน

อิสระ โดยมีความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบ
และระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจและการกระทํ าของตนเอง

- การดํ าเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย

- การดํ าเนินธุรกิจโดยคํ านึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ สามารถตรวจสอบไดและมีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม

- การกํ าหนดแนวทางจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหกรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

9.5 การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการควบคุมมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอ

มูลภายในนํ าขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยบริษัทมีนโยบายใหบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทจะใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เพือ่ใหรับทราบถงึหนาทีใ่นการรายงานการซือ้ขายหลักทรพัย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกํ าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

(2) กรรมการ และผูบริหารมีหนาที่จัดทํ าและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้
- รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขาย        

หลักทรัพยตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงกรรมการหรือผูบริหาร
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือ      

รับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทํ าการนับตั้งแตมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น 
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และใหสงสํ าเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัท ภายในวันที่สงรายงานดังกลาวให
แกสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

บริษัทไดกํ าหนดหามไมใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน นํ าขอมูลภายในไป
เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ โดยกํ าหนดใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความสุจริตและยุติธรรมโดยสมํ่ าเสมอ และไมใหเขาไปมีสวนรวมในการกระทํ าหรือปกปดการกระทํ าใดๆ ที่
กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกบริษัท หรือกระทํ าผิดกฎหมาย หากฝาฝนจะถือวาเปนการกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่ง
มีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นไลออก

9.6 บุคลากร
บริษัท และบริษัทยอยมีจํ านวนพนักงานทั้งส้ิน 710 คนในป 2545 และ 766 คน ณ 31 มีนาคม 2546 ซึ่ง

แบงออกตามสายงานไดดังนี้

จํ านวน (คน)บริษัท/ฝาย
2545 ณ 31 มีนาคม 2546

-  ฝายสินเชื่อ 255 273
-  ฝายอํ านวยการ 259 280
-  ฝายปฏิบัติการ 22 24
-  ฝายบัญชี 15 20
-  ฝายการเงิน 38 40
-  ฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 62 65
-  ส ํานักตรวจสอบภายใน 4 4
-  ส ํานักกรรมการผูจัดการ 55 60

รวม 710 766

ทั้งนี้ ใน 3 ปที่ผานมาบริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจํ านวนพนักงานอยางมีนัยสํ าคัญ และไมมีขอพิพาท
ดานแรงงานที่สํ าคัญ

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยประกอบดวยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบ
กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2545 และไตรมาสแรกป 2546
มีรายละเอียดดังนี้

        (หนวย: ลานบาท)
ป 2545 ม.ค. – มี.ค. 2546

เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเงินสมทบ
กองทนุสํ ารองเลี้ยงชีพและอื่นๆ 136.6 32.9
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นโยบายการพัฒนาพนักงาน

กลุมบริษทัมนีโยบายในการพฒันาพนกังาน เพือ่สงเสรมิใหพนกังานมคีวามรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังเนนการดํ าเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
ตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี (Good Corporate Governance) โดยกลุมบริษทัมนีโยบายสงเสรมิใหพนกังานมจีรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กลุมบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศสํ าหรับพนักงานใหม เพื่อใหพนักงานมีความรู ความเขาใจใน
ระบบการทํ างาน รวมถึงวัฒนธรรมองคกร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดอบรม ทั้งการอบรมภายในบริษัท และการสงอบรม
ภายนอกอยางสมํ่ าเสมอ โดยเฉพาะในดานธุรกิจเชาซื้อ คอมพิวเตอร และการฝกอบรมทั่วไป เชน ความรูดาน
การบัญชี ภาษีอากร ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของสายงานที่พนักงานนั้นทํ างานอยู
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