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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 20 กันยายน 2547
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ฝ ายตรวจสอบภายในและกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน

กรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ*
สายงานทุนธนกิจและตลาดทุน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการตลาด(คาหลักทรัพย)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานสนับสนุน

ฝ ายทุนธนกิจและตลาดทุน

ฝ ายคาฯ สํานักงานใหญ/สํานักงาน

ฝ ายคาตราสารหนี้

ฝ ายบุคคล
และบริหารสํานักงาน

ฝ ายคาฯ สาขา

ฝ ายวิเคราะหหลักทรัพย

ฝ ายปฏิบัติการหลักทรัพยฯ
และการเงิน

ฝ ายคาฯ สถาบันในประเทศ

ฝ ายวาณิชธนกิจ

ฝ ายบัญชี

ฝ ายคาฯ สถาบันตางประเทศ

ฝ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ ายบริหารเครดิต
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บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาคา
ตอบแทน โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจาํ นวน 8 คน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
3. นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมั่น
4. นางสาวพัชรี เจียรวนนท
5. นายชัชวาลย เจียรวนนท
6. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
7. พันตํารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นางสาวพณิตา ตูจินดา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย นายอนุชา สิหนาทกถากุล นายสมภพ กีระสุนทรพงษ นายทรง
ศักดิ์ โชคอุดมมั่น และนางสาวพัชรี เจียรวนนท สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่
ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย สุจริตมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งจะตองระมัดระวัง
และรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนอยางดีที่สุด
2. กําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแล
การบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการดําเนิน
การใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
3. มีอาํ นาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหาร โดยใหมีอาํ นาจหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเปนประธานคณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการอีกทานหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมบริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได
4. รับผิดชอบในการจัดทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ใหมีความถูกตองและ
แสดงถึงฐานะของบริษัทฯ ที่เปนจริง และถูกตองซึ่งไดปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งไดมีการตรวจ
สอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณา
และอนุมัติ
5. ใหความสําคัญตอหนาที่การเปดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปดเผย
สารสนเทศที่สาํ คัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใหประชาชนทราบ
6. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อใหดาํ เนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการหรือ
กรรมการผูจัดการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน
เวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแกไขอํานาจนั้นได ทั้งนี้
การมอบอํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ผูรับมอบอํานาจ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือ
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บริษัทยอย และหากมีการมอบอํานาจใหบุคคลใด ตองเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ
อิสระเขาประชุมดวย
7. พิจารณาและใหความเห็นชอบตอการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด
หรือบางสวนที่สาํ คัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไข
หนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมทั้งการจายบําเหน็จหรือคาตอบแทนแกกรรมการ เปนตน โดยเปนการดําเนิน
การผานการพิจารณาและนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อนําเสนออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
8. พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานในวงเงินที่เกินอํานาจกรรมการผูจัดการหรือคณะกรรมการบริหาร ใหนาํ
เสนอขออนุมัติหรือขอสัตยาบันตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอไปแลวแตความเรงดวนและความจําเปนในการ
ดําเนินงาน
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจาํ นวน 3 คน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
2. พันตํารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
3. นางสาวพณิตา ตูจินดา

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุรชัย ธรรมสุข เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจาํ นวน 6 คน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
3. นายพงศกร เที่ยงธรรม
4. นางสาวพัชรี เจียรวนนท
5. นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมั่น
6. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการสายงานทุนธนกิจและตลาดทุน
กรรมการบริหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานสนับสนุน
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด

โดยมีนายทรงศักดิ์ โชคอุดมมั่น เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หนาที่ 32

สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การจัดการ

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.

พิจารณากําหนดนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

2.

ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ
ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกําหนดใหผูบริหารของบริษัทฯ รายงานผล
งานใหคณะกรรมการบริหารทราบ เพื่อพิจารณาใหนโยบาย ดังนี้
2.1 ผลการดําเนินงานตามแผนงานตางๆ
2.2 ผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2.3 ผลการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2.4 ผลการประเมินคุณภาพงานภายในบริษัทฯ

3.

มีอาํ นาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงิน เพื่อการดําเนินงานตางๆ ในสวนที่เกินวงเงินอนุมัติของผูบริหารที่มีอาํ นาจ
อนุมัติ ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจายประจําปที่คณะกรรมการ
บริษัทไดมีมติอนุมัติไวแลว

4.

มีอาํ นาจอนุมัติวงเงินเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย อนุมัติเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในบัญชี Credit Balance /
Margin และธุรกรรมที่เกี่ยวของสําหรับธุรกิจหลักทรัพย ในสวนที่เกินวงเงินอนุมัติของผูบริหารที่มีอาํ นาจอนุมัติ ทั้งนี้
เปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ

5.

มีอาํ นาจอนุมัติการเปนผูจัดจําหนายและรับประการจัดจําหนายหลักทรัพย
ธนกิจ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ

6.

กําหนดโครงสรางองคกรและอํานาจการบริหารจัดการ โดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การ
กําหนดผลประโยชนตอบแทน การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแตระดับผูอาํ นวย
การอาวุโสลงไป

7.

ขาย จําหนาย จาย โอน ทรัพยสนิ ของบริษัทฯ ที่ไมไดใชงาน ลาสมัย หรือดอยคุณภาพ ในราคาต่าํ กวาราคาตลาด
หรือต่าํ กวามูลคาตามบัญชีของทรัพยสิน ณ วันที่ขาย จําหนาย จาย โอน รวมถึงการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอยคาทรัพยสิน หรือตัดจําหนายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามความเห็นของผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ

8.

แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได

9.

ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

และธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจวาณิช

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทาํ ใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนแตเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
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9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจาํ นวน 4 คน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
2. นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมั่น
3. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา
4. นายสุรชัย ธรรมสุข

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานสนับสนุน
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด
ผูอาํ นวยการฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

โดยมีนายสุรชัย ธรรมสุข เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
บริษัทฯ ไดกาํ หนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ไดแก การพิจารณา
ความเสียหายในกรณีที่มีการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด พิจารณาขอรองเรียนของลูกคา และการพิจารณา
ความเสียหายในกรณีตางๆที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ
สําหรับการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคานั้น บริษัทฯ ไดกาํ หนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคา เพื่อ
ดําเนินการรวบรวมขอมูลและพิจารณาในชั้นตนกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายพิจารณาตอไป
โดยคณะกรรมการดังกลาว ประกอบดวยตัวแทนของสายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการหลักทรัพย ฝายบุคคลและ
บริหารสํานักงาน และฝายตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
9.2.5 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจาํ นวน 4 คน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
3. นางสาวพัชรี เจียรวนนท
4. นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมั่น

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานสนับสนุน

โดยมีนายทรงศักดิ์ โชคอุดมมั่น เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
บริษัทฯ ไดกาํ หนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนโดยใหพิจารณาการลงทุนใน
หลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อใหมีการบริหารจัดการที่รัดกุม การควบคุมความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม โดยเฉพาะการลงทุนในหลักทรัพยทั้งตราสารทุน และตราสารหนื้ (ยกเวน
ตราสารหนี้-รัฐ ที่รัฐค้าํ ประกัน) โดยคณะกรรมการชุดนี้สามารถพิจารณาอนุมัติลงทุนในตราสารที่กลาวได ไมเกินกวา
20.0 ลานบาท
ทั้งนี้ การดําเนินงานดังกลาวขางตน คณะกรรมการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทและตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแเยงทางผลประโยชน มีสวนได
เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยและจะตองเปดเผยรายการดัง
กลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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9.2.6 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจาํ นวน 3 คน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
2. พันตํารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
3. นางสาวพณิตา ตูจินดา

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุรชัย ธรรมสุข เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกําหนดคาจางหรือคาตอบแทน รวมทั้งผลประโยชนอื่นๆ ที่บริษัทฯ ใหกับ
กรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
2. กําหนดวิธีการจายคาจางหรือคาตอบแทนที่เปนธรรมและชัดเจน
3. พิจารณางบประมาณการขึ้นคาจาง การเปลี่ยนแปลงคาจางและผลตอบแทน เงินโบนัสประจําปของกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจาํ นวน 8 คน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ
2. นายพงศกร เที่ยงธรรม

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการสายงานทุนธนกิจและตลาดทุน

3. นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมั่น*

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานสนับสนุน*

4. นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด

5. นายดั๊กลาส วิลทเชียร เคลตัน
6. นายทวีรัชต มัททวีวงศ
7. นางสิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ
8. นางสาวสมศรี อาริยวัฒน
9. นางสาววิลาวัลย กุลตั้งวัฒนา

ผูอาํ นวยการอาวุโส ฝายคาหลักทรัพยสถาบันตางประเทศ
ผูอาํ นวยการฝายอาวุโส ฝายคาหลักทรัพย
ผูอาํ นวยการฝายอาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย
ผูอาํ นวยการฝายอาวุโส ฝายบุคคลและบริหารสํานักงาน
ผูอาํ นวยการฝายอาวุโส ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

* เปนผูควบคุมดูแลฝายบัญชีดวย

อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. บริหารและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ
ทางธุรกิจและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. กําหนดระเบียบ พิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ
ประกาศใดๆ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด
3. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการดําเนินงานตางๆ
ประจําป ที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติไวแลว

ตามระเบียบอํานาจอนุมัติ

หรือตามงบประมาณ

4. มีอาํ นาจอนุมัติวงเงินเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีเงินสด ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติบริษัทฯ
5. มีอาํ นาจอนุมัติซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องใชสาํ นักงาน กอสราง หรือซอมแซม ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
นอกเหนือที่ไดกาํ หนดไวในงบประมาณประจําป ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติบริษัทฯ
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6. มีอาํ นาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การกําหนดผลประโยชนตอบแทน
การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแตระดับผูชวยผูอาํ นวยการอาวุโสลงไป
7. มีอาํ นาจแตงตั้งทนายความเพื่อฟองรองดําเนินคดี หรือเขาสูคดีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
8. แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได
และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่
ทําใหกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
แมวาบริษัทฯ จะไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ แตบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ จะตองพิจารณาจากปจจัยหลายประการประกอบ เชน
ความรู ความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เปนตน โดยไดกาํ หนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอน
กรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 11 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกาํ หนด และกรรมการไม
นอยกวา 3 คนจะตองเปนกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและ
การเงิน อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได
2. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุน ตอหนึ่ง (1) เสียง
(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึง
จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่พึง
จะมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง
เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
4. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตาํ แหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลือ
อยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน อนึ่งมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
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9.4 คาตอบแทนผูบริหาร
9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
บําเหน็จกรรมการ
รวม

คาตอบแทน
610,000
1,500,000
2,110,000

หนวย : บาท
2547 (1ม.ค.-30 มิ.ย.)
จํานวนราย
คาตอบแทน
8
482,500
482,500

คาตอบแทน
14,912,000*
12,349,000
632,350
303,388
28,196,738

หนวย : บาท
2547 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)
จํานวนราย
คาตอบแทน
8
7,796,162
8
385,268
8
240,723
8,422,153

2546
จํานวนราย
6
4

(2) คาตอบแทนของผูบริหาร
คาตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

2546
จํานวนราย
8
7
8
8

*หมายเหตุ: รวมเงินเดือนของนายอนุชา สิหนาทกถากุล ในขณะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 2 มิถุนายน 2546 แตไมรวมเงินเดือนของ
นายดั๊กลาส วิลทเชียร เคลตัน เนื่องจากเขามารับตําแหนงในป 2547

9.4.2 คาตอบแทนอื่น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกรรมการและ
พนักงานจํานวนรวม 6,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 2.00 บาท) ในการเสนอขายหุนครั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนใหแก
กรรมการและผูบริหาร 13 ราย จํานวน 1,715,000 หุน ในราคาหุนละ 11.00 บาท
9.5

การกํากับดูแลกิจการ

ปจจุบัน บริษัทฯ มีการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกําหนดในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ขอ ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแล
บริษัทฯ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสําคัญดังนี้
(1) การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียใหเทาเทียมและยุติธรรม
(2) การบริหารงาน และการจัดการ กําหนดใหดาํ เนินการดวยความระมัดระวังรอบคอบ โดยใหคาํ นึงถึงผลประโยชนตอ
ลูกคาและผูถือหุนสูงสุด รวมทั้งดําเนินการมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)
(3) การปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน กําหนดใหดาํ เนินการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของ
(4) การทําธุรกรรมของบริษัทฯ กําหนดใหพิจารณาถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของตองควบคุมและ
บริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม
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(5) บริษัทฯ ไดกาํ หนดจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อใหพนักงานถือปฏิบัติไวในคูมือการปฏิบัติงาน
(Compliance Manual) เปนที่เรียบรอยแลว
นอกจากบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ และนโยบายการกํากับดูแลที่กลาวมาขางตนแลว ภายหลังจากที่หุน
สามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะมีการเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการในรายงานประจําปและ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
9.5.2 ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน และการประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการจัดการประชุมผูถือหุนเสมอมาและปฏิบัติตามกฎขอบังคับอยางเครงครัด โดยบริษัทฯ ได
มีการนัดและสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในเวลาลวงหนา มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีการลง
คะแนนเสียงตามลําดับวาระที่กาํ หนด โดยในการประชุมแตละครั้งมีจะมีกรรมการเขารวมประชุมดวย อีกทั้งยังมีการจัดทําราย
งานการประชุมที่มีสาระสมบูรณและเสร็จในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานการประชุมที่ดีโดยสามารถใชอางอิง
และตรวจสอบได
9.5.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของดังนี้
(1) พนักงาน
: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอพนักงานอยางเสมอภาค และเปนธรรม รวมไปถึงการใหผล
ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
(2) ลูกคา
: บริษัทฯ เนนการใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอลูกคาทุกรายดวยความ
เทาเทียมกัน โดยมีการเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา คํานึงถึงความสมบูรณและความถูกตอง
ของขอมูล โดยคํานึงถึงประโยชนที่ลูกคาจะไดรับเปนปจจัยสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่
จะนําความลับของลูกคาไปเปดเผย
(3) คูคาและเจาหนี้ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม ภายใตเงื่อนไขทางการคา และ/
หรือสัญญาที่ทาํ รวมกัน
(4) คูแขง
: บริษัทฯ แขงขันกับบริษัทหลักทรัพยอื่นภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี โดยไมมีนโยบายที่จะ
ทําการอันใดที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง
9.5.4 ภาวะผูนาํ และวิสัยทัศน และการรวมหรือแยกตําแหนง
บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 6 คณะ แบงเปน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ดังมีราย
ละเอียดในขอ 9.2 โครงสรางการจัดการ) คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดเปาหมายของบริษัทฯ และกําหนดบท
บาทและมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ปรากฏ
ในขอ 9.2 โครงสรางการจัดการ) นอกจากคณะกรรมการบริษทั จะมีสวนในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แลว
คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทดังนี้
(1) มีบทบาทสําคัญในการใหความเห็นชอบวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ นโยบายแผนธุรกิจและงบประมาณ
ของบริษัทฯ
(2) ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่าํ เสมอ
(3) ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่าํ เสมอ
(4) ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอยางสม่าํ เสมอ
สําหรับคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกาํ หนดนโยบาย แนวทาง และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดใหบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางตอเนื่องและ
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ใกลชิดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ของแบบประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายใน)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดกําหนดใหมีการแบงแยกบุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการไมใหเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการบริหาร
งานประจําที่ชัดเจน
9.5.5 ความขัดแยงทางผลประโยชน
สําหรับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนนั้น บริษัทฯ ไดกาํ หนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูอนุมัติและ
ตรวจสอบรายการระหวางกัน ดังมีรายละเอียดในขอ 11. รายการระหวางกัน และบริษัทฯ ยังไดเปดเผยรายละเอียดของรายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามที่มาตรฐานการบัญชีกาํ หนด
นอกจากความขัดแยงทางผลประโยชนในดานการประกอบธุรกิจที่กลาวมาขางตน บริษัทฯ ยังมีแนวทางการเก็บรักษา
และปองกันการใชขอมูลภายในโดยแจงแนวทางใหกรรมการ พนักงาน และผูที่เกี่ยวของทราบ และมีนโนบายหามไมใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน นําขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนไมวาทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับ
ผลตอบแทนหรือไม ดังมีรายละเอียดในขอ 9.6
9.5.6 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสาํ หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตองทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิด
ชอบของตนเองในการที่จะตองใชความรู ความชํานาญ และประสบการณอันจะเปนประโยชนในการประกอบธุรกิจดวยความ
ระมัดระวัง อีกทั้งยังตองมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงความซื่อสัตยและผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปน
สําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดทําแนวทางการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ (Good Corporate Governance) เปนลายลักษณ
อักษรและมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเปนประจํา
9.5.7 การถวงดุลของกรรมการที่เปนผูบริหาร
ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 คน แบงเปนกรรมการที่ไมไดเปน
ลูกจางของบริษัทฯ จํานวน 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 75 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยในจํานวนนี้ มีกรรมการตรวจสอบทั้ง
สิ้น 3 คน
9.5.8 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดกาํ หนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน เหมาะสม และสามารถเทียบเคียง
ไดกับบริษัทที่อยูในภาคธุรกิจเดียวกันและสามารถดึงดูดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะตองผานการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนดวย สําหรับการกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารนั้น จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานควบคู
ไปกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดคาตอบแทนในขอ 9.4 คาตอบแทนผูบริหาร)
9.5.9 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยเดือนละครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน โดยในการประชุมแตละครั้งจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดในสวนการประชุมคณะกรรมการอยาง
เครงครัด มีวาระการประชุมที่ชัดเจน และวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา อีกทั้งมีรายงานการประชุมที่มีสาระ
ครบถวน เสร็จสมบูรณในเวลาที่เหมาะสม และมีการจัดเก็บที่ดี
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 8 ทาน ไดแก นายอนุชา สิหนาทกถากุล นายสมภพ กีระ
สุนทรพงษ นายทรงศักดิ์ โชดอุดมมั่น นางสาวพัชรี เจียรวนนท นายชัชวาลย เจียรวนนท นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล พันตํารวจ
เอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ และนางสาวพณิตา ตูจินดา โดยคณะกรรมการมีการประชุมจํานวนรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และ 6 ครั้ง
ในป 2546 และป 2547 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) ตามลําดับ โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานสรุปไดดังนี้

รายชื่อ

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ป 2546

ป 2547 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)

1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

13/13

6/6

2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ

13/13

6/6

3. นายทรงศักดิ์ โชดอุดมมั่น/1

7/13

6/6

4. นางสาวพัชรี เจียรวนนท

7/13

1/6

5. นายชัชวาลย เจียรวนนท

10/13

5/6

8/13

4/6

-

3/6

-

3/6

6. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
7. พันตํารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

/2

8. นางสาวพณิตา ตูจินดา/2
/1
/2

เขาดํารงตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2546
เขาดํารงตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547

9.5.10 คณะกรรมการชุดยอย
นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดยอยอีก 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาคา
ตอบแทน โดยมีการกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยที่กลาวมาขางตนไวอยางชัดเจน
9.5.11 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารและพนักงานไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน ควบคูไปกับการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ รวมไปถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการ
เงิน โดยจัดใหมีการรายงานทางการเงินเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานและระบบการเงินใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยปจจุบัน ฝายตรวจสอบภายในและกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจกับฝายบริหารและ
ใหความเปนอิสระแกคณะกรรมการตรวจสอบ
ในสวนของการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานทางธุรกิจและการเงินอยางตอเนื่อง
และสม่าํ เสมอ ซึ่งนอกจากการประเมินความเสี่ยงแลว คณะกรรมการบริหารจะเปนผูกาํ หนดกลยุทธ มาตรการการบริหารความ
เสี่ยง และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นๆ และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารอยางใกลชิด
9.5.12 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่าํ เสมอ รวมทั้งไดมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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9.5.13 ความสัมพันธกับผูลงทุน
เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้เปนการเสนอขายในครั้งแรก บริษัทฯ ไดทาํ การเปดเผยขอมูล
ตางๆ ซึ่งรวมถึงขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไปในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) และราง
หนังสือชี้ชวนตอผูลงทุน อยางถูกตองและครบถวน เปนไปตามกฎเกณฑที่กาํ หนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ภายหลังจากหุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะเปด
เผยและปรับปรุงขอมูลดังกลาวตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปใหเปนไปตามมาตรฐานและเกณฑที่กาํ หนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย โดยหนวยงานธุรกิจสัมพันธจะเปนผูทาํ หนาที่สื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยว
ของ รวมถึงบริษัทฯ ไดมีการเผยแพรขอมูลผานทางสื่อตางๆ รวมถึง Website ของบริษัทฯ ดวย
9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการและผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่
ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย โดยกรรมการและผูบริหารตอง
รายงานการถือหลักทรัพย การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ตอสํานัก
งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกาํ หนดใหมีระเบียบและวีธีปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกคาและของ
หนวยงาน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน ทั้งที่บริษัทฯ/หนวยงานภายใน หรือ บุคลากรของบริษัทฯ ไดลวงรูมา
จากการประกอบธุรกิจหรือจากการดําเนินงาน โดยเปนการจํากัดและกําหนดขอบเขตในการเขาถึงขอมูล ทั้งนี้ เพื่อปองกันการนํา
ขอมูลภายในไปใชประโยชนโดยมิชอบ ตลอดจนเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ดังนี้ :1. กําหนดใหมีการแบงแยกหนวยงานที่มีโอกาสไดรับขอมูลภายในออกจากกันอยางชัดเจน ทั้งดานสายงานการตลาด
(Front Office) และสายงานสนับสนุน (Back Office) เชน ฝายคาหลักทรัพย ฝายตราสารหนี้ ฝายจัดการการลงทุน
ในหลักทรัพยของบริษัทฯ ฝายวาณิชธนกิจ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยและการเงิน ฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายบัญชี เปนตน
2. กําหนดโครงสรางสายงานการบังคับบัญชา การบริหารจัดการ และการรายงานของหนวยงานตามขอ 1. ใหรายงาน
โดยตรงผานผูบริหารที่รับผิดชอบเทานั้น
3. กําหนดใหการยืมบุคลากรระหวางหนวยงานเปนการชั่วคราว (Over the wall) ตามขอ 1. จะตองไดรับการอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น
4. กําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึงขอมูล (Need to know basis) เชน การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน การเขาพื้นที่
การให/ขอขอมูลระหวางหนวยงาน จะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาจากสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ รวมไปถึงใหมี
การจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน (Insider List) ของแตละหนวยงาน
5. กําหนดใหมีการกํากับดูแล และดําเนินการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขึ้น/เพิกถอนรายชื่อหลักทรัพยในบัญชีตางๆ เชน
หลักทรัพยในบัญชี Watch List / Restricted List และ Research Quiet List เปนตน โดยใหกาํ กับดูแลกระบวนการ
จัดทํา รวมถึงการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยแตละประเภท
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สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การจัดการ

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

9.7 บุคลากร
9.7.1 บุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ทั้งสิ้นจํานวน 208 คน แบงตามสายงานหลักไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สายงานหลัก
ฝายคาหลักทรัพย
ฝายตราสารหนี้
ฝายวาณิชธนกิจ
ฝายวิเคราะหหลักทรัพย
ฝายปฏิบัติการและการเงิน
ฝายบุคคลและบริหารสํานักงาน
ฝายบัญชี
ฝายกฎหมาย
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายตรวจสอบภายในและระบบปฏิบัติการ
รวม

จํานวนพนักงาน

138
1
5
7
14
26
4
9
4
208

9.7.2 คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)
คาตอบแทน

ป 2546
99,293,898
29,173,958
1,818,956
2,860,235
133,147,047

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง คาเบี้ยขยัน เปนตน
รวม
*หมายเหตุ:

หนวย: บาท
ป 2547 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)
75,582,608
13,140,000*
1,312,372
2,004,211
92,039,191

โบนัสรวม ไดตั้งคางจายไวแตยังไมไดมีการจายจริง

9.7.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง กลาวคือ นับตั้งแตวันรับพนักงานเขาทํางาน บริษัทฯ จะจัดใหมี
การปฐมนิเทศนพนักงานใหมเพื่อใหเขาใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของโครงสรางองคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ
ระบบงานที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานเขาสัมมนาและอบรมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโดยเฉพาะ
ดานธุรกิจหลักทรัพยและการเงิน เพื่อเพิ่มความเขาใจและฝกฝนใหพนักงานมีความชํานาญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่
พนักงานจะไดเรียนรูผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อเสริมสรางความรูรอบตัวใหกับพนักงานอีกทางหนึ่งดวย สําหรับพนักงาน
สาขา บริษัทฯ จะทําการฝกอบรมพนักงานที่สาํ นักงานใหญกอน เพื่อใหเกิดความคุนเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน
แลวจึงสงพนักงานไปประจําที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหวางการปฏิบัติงานควบคูไปดวย
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