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9. การจัดการ
9.1

การจัดการของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย

9.1.1

โครงสรางการจัดการ

บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุน (Principal Business) และถือหุนของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งจะเปนบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจการเปนตัวแทน (Agency Business) เพื่อความชัดเจนทางดานธุรกิจ ปองกันและจํากัดขอบเขตความเสี่ยงที่แตกตางกัน
ระหวางสองธุรกิจ เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการขยายธุรกิจและสรางความยืดหยุนในการทําธุรกิจใหม และเพื่อปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางธุรกิจการเปนตัวแทนและธุรกิจการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการกํากับดูแล
และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ในลักษณะเชนเดียวกับที่หลักทรัพย ภัทร ดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งรวมถึงนโยบายกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน (Use of Confidential Information) การปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน (Conflict of Interest) นโยบายเรื่อง Chinese Wall และนโยบายกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน
(Employee Trading)
คณะกรรมการของบริษัทมีหนาที่ในการกํากับควบคุมกิจการของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร โดยคณะกรรมการ
ชุดยอยอื่นๆ จะถูกแตงตั้งตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อทําหนาที่ตามภารกิจและงานเฉพาะดาน ปจจุบันคณะกรรมการ
ชุดย อยของบริ ษั ทประกอบไปด วยคณะกรรมการจํ านวน 8 ชุ ด ได แก คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการการลงทุน
อนึ่ง โครงสรางการจัดการของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพยสามารถ
แสดงเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้
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บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารและ
กําหนดผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณา
การดํา เนินธุรกิจอยาง
รับผิดชอบต อสังคม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ฝายลงทุน

สํานักผูบริหาร/เลขานุการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร

สายงานคาหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

สายงานวิจัย

สายงานหลักทรัพย
สถาบัน

สายงานลูกคา
บุคคล

สายงานวานิชธนกิจและ
ตลาดตราสารทุน

ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา

ฝายบริหารความเสี่ยง /
ฝายพิจารณาวงเงิน

ฝายการบัญชี /ฝายบริหารเงิน

ฝายเทคโนโลยี

ฝายกํากับดู แลการปฏิบัติงาน
และตรวจสอบภายใน

ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายบริหารสํานักงาน
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9.1.1.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจากฝายบริหารและกรรมการที่เปนอิสระในสัดสวนที่เหมาะสม
รวมจํานวน 12 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการ

2. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการ

3. นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ

กรรมการ

4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการ

5. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการ

6. นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการ

7. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

กรรมการ/กรรมการอิสระ

8. รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ

กรรมการ/กรรมการอิสระ

9. ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการ/กรรมการอิสระ

10. นายพงษเทพ ผลอนันต

กรรมการ/กรรมการอิสระ

11. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย

กรรมการ

12. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทไดคือ นายสุวิทย มาไพศาลสิน ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นางพัชนี ลิ่มอภิชาต
นายนรเชษฐ แสงรุจิ และนายอภินันท เกลียวปฏินนท กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดย
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทสรุปไดดงั นี้
(1)

ดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท

(2)

กําหนดทิศทางและนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ พิจารณาอนุมัติเปาหมาย กลยุทธ งบประมาณ
แผนในการดําเนินธุรกิจประจําปที่นําเสนอโดยกรรมการบริหาร รวมทั้งกํากับ ควบคุมและดูแลให
ฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(3)

จัดใหมีหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทบทวนหลักการ และประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักการดังกลาวเปนประจํา อยางนอยปละครั้ง

(4)

พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
•

การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยเรื่องดังกลาว
กําหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

•

การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ซึ่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยเรื่อง
ดังกลาวกําหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท

•

การขายหรือการตัดจําหนายสินทรัพยใดๆ ออกจากบัญชี ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของ
บริษัทวาดวยเรื่องดังกลาวกําหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

•

การเขาทํารายการใดๆ ที่กฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ดังกลาวกําหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท

(5)

สงเสริมใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร และจัดใหมีการสื่อสารจรรยาบรรณ
ธุรกิจแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนอยางมีประสิทธิภาพ สม่ําเสมอและตอเนื่อง อีกทั้ง
ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกําหนดไวเปนประจํา

(6)

จัด ใหมีร ะบบการควบคุ ม และการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่ อ ปกปอ งรัก ษาข อ มูล สารสนเทศและ
ทรัพยสินของบริษัท ลูกคาและผูถือหุนของบริษัท เพื่อใหแนใจวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีเปนไป
อยางถูกตอง สมบูรณและเพียงพอ และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวารายการทางธุรกิจไดรับการดําเนินการ
อยางถูกตองเหมาะสม เปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพ และสามารถสรางผลตอบแทนใหแก
บริษัทได โดยกําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในทําหนาที่รับผิดชอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเปนประจํา
ทุกป และใหความเห็นไวในรายงานประจําป

(7)

จั ด ให มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งในการดํ า เนิ น งานทุ ก ด า นของบริ ษั ท โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองคกร
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด และรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบเปนประจํา

(8)

รับผิดชอบในขอมูลงบดุลและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏอยูในรายงานประจําปของบริษัท

(9)

แตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารและกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารให
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและภายในกรอบแหงอํานาจที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
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(10)

แต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า งๆ เช น คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง เป น ต น เพื่ อ ช ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การให บ รรลุ
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว

(11)

จัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทควรทราบ ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานใหมีการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดูแลและสนับสนุนใหบริษัทดําเนินการตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการ รักษาเอกสารขอมูล รวมทั้งติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ

(12)

จัดใหมีแผนงานการพัฒนากรรมการและผูบริหาร รวมทั้งแผนการสืบทอดงาน

(13)

ดูแลใหบริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทและ
สาธารณชน

(14)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจํา เพื่อใหกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาผลงานและ
ปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป

คณะกรรมการบริษัทจะตองประชุมรวมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเพื่อทําหนาที่คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรู และความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัทและสมควรไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตามขอบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับเลือกเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเปนกรรมการของบริษัทตอ
คณะกรรมการสรรหาผานทางเว็บไซตของบริษัท อีกทั้งบริษัทจะเผยแพรขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริษัทไวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลอง
กับขอกําหนดของบริษัทเพื่อรับเลือกเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
องคประกอบและการแตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทนั้นจะมีกําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 7 คน และสูงสุดไมเกิน 13 คน โดยกรรมการ
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสามารถเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

(2)

ผูถือ หุนแตละคนจะใชคะแนนเสีย งที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือ กตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

(3)

บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
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เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด
กับสวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได โดยกรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคน
ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระ
ของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการได
เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน
นอกจากนี้ ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหากรรมการอิสระ
เมื่ อ กรรมการอิ ส ระที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ครบวาระหรื อ มี เ หตุ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งแต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระเพิ่ ม
คณะกรรมการสรรหาจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรูและความสามารถที่จะ
เปนประโยชนตอบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ําตามหลักเกณฑขางลางนี้ และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตามขั้นตอนที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทตอไป
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
(ก)

ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัท รวม หรือ นิติบุค คลที่อ าจมีความขัด แย ง ทั้งนี้ใหนับ รวมการถือ หุนของผูที่เกี่ยวขอ งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

(ข)

ไมเปนหรื อเคยเปนกรรมการที่มี สวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือ น
ประจํ า หรื อ ผู มีอํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท บริษั ท ใหญ บริ ษัท ยอ ย บริ ษัท รว ม บริษั ท ย อ ยลํา ดั บ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง

(ค)

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทยอย
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(ง)

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบ ริหารของผูที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอ นวันที่ไดรับการ
แตงตั้ง
อนึ่ง ความสัมพันธทางธุรกิจขางตนรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้ สิ น รวมถึ งพฤติ ก ารณ อื่ นทํ า นองเดี ย วกั น ที่มี นั ย สํ า คัญ ตามที่ ค ณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น
กําหนด

(จ)

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักสอบบัญชี ซึ่งมีผสู อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง

(ฉ)

ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล
ให ร วมถึ งการเป นผู ถือ หุ นรายใหญ กรรมการซึ่ง ไม ใช ก รรมการอิ ส ระ ผู บ ริ ห าร หรื อ หุ นส ว น
ผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง

(ช)

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

(ซ)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

เลขานุการบริษัท
นางภัทรพร มิลินทสูต เปนเลขานุการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําป หนังสือ
นัด ประชุม ผู ถือ หุน และรายงานการประชุ ม ผู ถือ หุ น ดํ า เนิน การเก็บ รั กษารายงานการมีส วนไดเ สีย ที่ร ายงานโดย
กรรมการและผูบริหาร รวมถึงดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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9.1.1.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน รายนามของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการบริหาร

3. นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ

กรรมการบริหาร

4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการบริหาร

5. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการบริหาร

6. นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการบริหาร

7. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการบริหาร

โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

ชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งวางนโยบายหรือกลยุทธ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายทางการเงินและกลยุทธที่ไดกําหนดไวโดย
คณะกรรมการบริษัท

2.

พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ การดําเนินงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทและบริษัทยอย
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.

ทบทวนและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทที่จะสงใหกบั ตลาดหลักทรัพยฯ

4.

พิจารณาและกลั่นกรองการเริ่มดําเนินธุรกิจใหมๆ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทและบริษัท
ยอย เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.

รับ ทราบเรื่องตางๆ ประจําปข องบริษัท และบริษัท ยอ ย ซึ่งรวมถึงแต ไม จํากัดเพียงรายงานการ
ตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบการ
ดูแลการปฏิบัติงานประจําป

6.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนครั้งคราว

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) พิจารณาอนุมัติไว
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9.1.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน รายนามของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ

กรรมการตรวจสอบ

3. ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการตรวจสอบ

4. นายพงษเทพ ผลอนันต

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบ
การเงิน
โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอยมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

2.

สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งหัวหนาฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และ
หัวหนาสายงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายในตามที่ฝายบริหารเสนอ อีก
ทั้งใหความเห็นชอบในการถอดถอน โยกยาย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือคาจาง หรือเลิกจางหัวหนา
ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหนาสายงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
และสายงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท

6.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดั ง กล า วต อ งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต อ งประกอบด ว ยข อ มู ล อย า งน อ ย
ดังตอไปนี้
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

9.1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทนประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน รายนามของ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทนมีดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน

2. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน

3. นายพงษเทพ ผลอนันต

กรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน

4. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน

โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต เปนเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน
1.

รวมกับฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยในการทบทวนแผนการและขั้นตอนการพัฒนาผูบริหาร
และแผนทดแทนตําแหนงงาน

2.

สอบทานแผนและนโยบายค า ตอบแทนของบริ ษั ท และบริ ษัท ยอ ย เพื่อ ใหส อดคลอ งกั บ เป า หมาย
ประจําปและเปาหมายระยะยาวของบริษัทและบริษัทยอย ตลอดจนมีความสอดคลองกับผลประโยชน
ของผูถือหุน
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3.

สอบทานคาตอบแทนสําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัติกอนการจัดสรรคาตอบแทนรายปใหแกพนักงาน

4.

พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดสรรบําเหน็จปลายปใหแกสายงานและฝายตางๆ ซึ่งเสนอโดยประธาน
เจาหนาที่บริหาร

5.

พิจารณาเงินเดือนหรือคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท และทบทวนรวมกับคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อขออนุมัติ

6.

พิ จ ารณาทบทวนฐานเงิ น เดื อ นและค า ตอบแทนสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารที่ เ ป น สมาชิ ก ในคณะกรรมการ
อํานวยการของหลักทรัพยภัทร รวมทั้งผูบริหารระดับสูงคนอื่นๆ

7.

พิจารณาทบทวนการเลื่อนตําแหนงของผูบริหารในระดับตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปที่เสนอ
โดยประธานเจาหนาที่บริหาร

8.

พิ จ ารณาสอบทานสั ญ ญา ค า ตอบแทน หรื อ ผลประโยชน พิ เ ศษสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานใน
ตําแหนงสําคัญ (หากมี) รวมถึงขอตกลงในการวาจางและการจายคาชดเชยตอผูมีอํานาจในการจัดการ
เพื่อเสนอตอผูบริหาร

9.1.1.5 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน รายนามของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

ประธานกรรมการสรรหา

2. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการสรรหา

3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการสรรหา

โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1.

คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนกรรมการของบริษัท รวมถึงใน
กรณีที่ตําแหนงกรรมการของบริษัทวางลง โดยอาจพิจารณาจากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อจากฝาย
จัดการหรือผูถือหุน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยใชขอกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่
ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและกฎระเบียบที่กี่ยวของเปนเกณฑในการพิจารณา

2.

เสนอชื่อบุคคลเพื่อทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ โดยมีการประเมินความเปนอิสระของบุคคลนั้นๆ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

3.

เสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่เห็นวา
เหมาะสม

4.

จัดประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท
สรรหารายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัททราบ
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9.1.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน รายนามของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายธีระพงษ วชิรพงศ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

ช ว ยเหลื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดยจั ด ให มี ก ลยุ ท ธ นโยบาย
มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทยอย

2.

ทบทวนความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทและบริษัทยอย ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และฝาย
งานตางๆ กําหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได และคนหาขอควรปรับปรุงของบริษัทและบริษัทยอย
ในการควบคุมความเสี่ยง

3.

สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและ
บริหารจัดการความเสี่ยง

4.

รวมกับฝายจัดการในการทบทวนกลยุทธ นโยบาย ขอบขายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ที่จะนําไปสูการจําแนก การคํานวณ การรายงานและการลดความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทยอย

5.

ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝายงาน และสอบทานใหบริษัทและ
บริษัทยอยมีโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรและระบบที่เพียงพอที่จะชวยใหการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทและบริษัทยอยอยูในระดับที่นาพอใจ

6.

ทบทวนรายงานของฝายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ไดดําเนินการเพื่อการกํากับดูแลและควบคุมความเสี่ยง
ตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย

7.

ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงขององคกรเปนครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของ
บริษัทและบริษัทยอย รวมถึงการมอบหมายใหบุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดยอยเปนผูดูแลและ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัทและบริษัทยอย และรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทราบเปนประจํา

8.

จัดทํารายงานประเมิ นผลการปฏิบั ติงานประจําปข องคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง
กําหนดเปาหมายในการดําเนินการสําหรับปตอไป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
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9.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบ
ดวย

9.1.1.7 คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมประกอบดวยกรรมการจํานวน
รายนามของคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมมีดังนี้
ชื่อ

5

ทาน

ตําแหนง

1. นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม

2. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

กรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม

3. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม

4. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม

5. นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม

โดยมีนางอัญชลี หาญหิรัญ เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ
สังคม
1.

ทบทวน กํ า กั บ ดู แ ล และเสนอแนะต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของกลยุ ท ธ
นโยบายและกิ จ กรรมของบริ ษั ท ในด า นความรับ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม อั น จะส ง ผลกระทบอย า งมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งดูแลแนวทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย
ดานสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน สิทธิมนุษยชน และใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน

2.

ทบทวน กํากับดูแล และใหคําแนะนําแกคณะกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศลเกี่ยวกับนโยบาย
และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนดา นตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย

3.

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศล

4.

สนับสนุนใหพนักงานรวมเปนอาสาสมัครในกิจกรรมของชุมชน

5.

กํากับดูแลใหมีการฝกอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมอยาง
เหมาะสมแกกรรมการของบริษัท

6.

จัดทํารายงานการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมและเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

7.

สนับสนุนและเสริมสรางหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางรับผิดชอบตอ
สังคม

9.1.1.8 คณะกรรมการการลงทุน
ป จ จุ บัน บริษั ท ยัง ไมไ ด แ ต ง ตั้ง คณะกรรมการการลงทุ น โดยคาดว า ภายหลั ง การปรั บ โครงสร า งกิ จ การ
คณะกรรมการการลงทุนจะเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการการลงทุนของหลักทรัพย ภัทร ในปจจุบัน และคาดวาจะมี
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคลายคลึงกับของหลักทรัพย ภัทร (คณะกรรมการการลงทุนของหลักทรัพย
ภัทร พิจารณาไดจากหัวขอ 9.2.1.8)
9.1.1.9 คณะผูบริหาร
ปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะผูบริหารและพนักงาน โดยภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ คณะผูบริหารของ
บริษัทจะมีรายนามดังตอไปนี้
ชื่อ
ตําแหนง
1.

นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการ

2.

นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการบริหาร

3.

นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ

กรรมการบริหาร

4.

นายอภินันท เกลียวปฏินนท

ประธานเจาหนาที่บริหาร

5.

ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการบริหาร

6.

นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการบริหาร

7.

นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการบริหาร

8.

ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

9.

รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

10.

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

11.

นายพงษเทพ ผลอนันต

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

12.

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย

กรรมการ

13.

นางภัทรพร มิลินทสูต

กรรมการผูจัดการ

14.

นายกฤติยา วีรบุรุษ

กรรมการผูจัดการ (หัวหนาสายงานลงทุน)

15.

นายธนวัฒน พานิชเกษม

กรรมการผูจัดการ

16.

นายตรัยรักษ เต็งไตรรัตน

กรรมการผูจัดการ

เพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยหลักทรัพย ภัทร จะใหคําแนะนําและบริการสนุบสนันแกบริษัทในดานการบัญชีและการเงิน บริษัทจึงจะ
ไมมีผูบริหารฝายบัญชีและการเงิน
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
คลายคลึงกับขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารของหลักทรัพย ภัทร ใน
ปจจุบัน (ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารของหลักทรัพย ภัทร พิจารณาไดจาก
หัวขอ 9.2.1.10)
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9.1.2

คาตอบแทนผูบริหาร

9.1.2.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ปจจุบันบริษัทยังไมมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบ ริหารของบริษัท โดยภายหลังการปรับ
โครงสร า ง การจ า ยค า ตอบแทนให แ ก ก รรมการและผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท จะเป น ไปในลั ก ษณะเดี ย วกั บ การจ า ย
คาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหารของทรัพย ภัทร โดยบริษัทจะนําเสนอที่ประชุมถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
กําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการของบริษัท ในสวนคาตอบแทนผูบริหารนั้นบริษัทมีคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารและกําหนดผลตอบแทนพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหาร
9.1.2.2 คาตอบแทนอื่น ๆ
-ไมมี9.1.3

การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการเชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะทําใหบริษัทมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ สามารถสรางความนาเชื่อถือและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันใหแกบริษัทภายใตกรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเปนการสราง
ความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกรงใหกับบริษัทในระยะยาว
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติ
อนุมัติหลักการกํากับดูแลกิจการเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติและยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ใหสามารถเทียบเคียงไดกับมาตรฐานสากล โดยหลักการกํากับดูแลกิจการฉบับดังกลาวแบงเนื้อหาออกเปน 5 หมวด
และมีรายละเอียดดังนี้
9.1.3.1 หมวดสิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนของบริษัท โดยสิทธิของผูถือหุนที่
กฎหมายกําหนดไวแลวรวมถึงสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให
บุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเปน
รายบุ ค คล สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการเป น ประจํ า ทุ ก ป สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สิทธิในการมีสวนรวมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญภายในบริษัท และสิทธิในการไดรับขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเงินทุน เปลี่ยนแปลงอํานาจ
ควบคุมหรือเมื่อมีการซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผู
ถือหุน สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท สิทธิในการมีสวนรวมในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัท สิทธิในการมี
สวนแบงในกํา ไรของบริษัท และสิท ธิที่จะไดรับ สารสนเทศอย างเพียงพอและทันเวลา เปนตน ขณะเดียวกัน
คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนอยางเต็มที่และจะไมดําเนินการใดๆ อัน
เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย / 9. การจัดการ

หนา 79

บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเปนการปกปองสิทธิของผูถือหุนและสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทจึงได
กําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
1. การประชุมผูถือหุน
1.1 การกําหนดวันและสถานที่ประชุมผูถือหุน
• การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัทหรือตามแตที่กฎหมายจะกําหนด
• บริ ษัทอาจเรียกประชุมวิส ามัญ ผูถือ หุนได หากคณะกรรมการบริษัท เห็น ความจําเปน หรือ
สมควร
• คณะกรรมการบริษัทจะหลีกเลี่ยงการกําหนดวันประชุมที่อยูในชวงวันหยุดทําการของธนาคาร
พาณิชย และจัดประชุมผูถือหุน ณ สํานักงานของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดที่มีการคมนาคม
สะดวกตอการเดินทางของผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม
1.2 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน
• หนังสือนัดประชุมผูถือหุนจะระบุขอมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งจะมี
การระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในเรื่ อ งที่ เ สนออย า งครบถ ว นเพี ย งพอ รวมทั้ ง ระบุ
หลักเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
• พยายามอยางเต็มความสามารถที่จะเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
บนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
เวลาศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการประชุมลวงหนากอนไดรับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสาร
ซึ่งบริษัทจะจัดสงใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
• โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนผานหนังสือพิมพรายวันฉบับใดฉบับหนึ่งกอนวัน
ประชุมไมนอยกวา 3 วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน
• อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนตางชาติโดยจัดทําหนังสือนัดประชุมผูถือหุนเปนภาษาอังกฤษ
1.3 การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน
• ผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะ
ใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบ
ฉั น ทะที่มี รูป แบบที่ ผูถื อ หุน สามารถกํา หนดทิ ศ ทางการลงคะแนนได โดยบริ ษัท จะจัด ส ง
หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมผูถือหุนหรือผู
ถือหุนสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดังกลาวไดทางเว็บไซตของบริษัท
• เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอยางนอย 1 ทานเปนทางเลือกใหผูถือหุนมอบฉันทะใน
กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
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1.4 สิทธิของผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
• เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดย
บริษัทจะเผยแพรรายละเอียดวิธีการสงคําถามลวงหนาไวบนเว็บไซตของบริษัท
• อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยจะเปด
โอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลา
ประชุมไมนอยกวา 1.5 ชั่วโมง และใหสิทธิผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมผูถือ
หุ นภายหลั งเริ่ม การประชุ ม แลว โดยใหสิ ท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนนในระเบี ย บวาระที่อ ยูใ น
ระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ
• จัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุน
แตละรายที่จะเขารวมประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวม
ประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่
• ผูถือหุนจะไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทจะชี้แจง
วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอยางชัดเจนกอนเริ่มการประชุม
• ใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระที่ตองมีการลงมติ การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเปนไปอยาง
เปดเผยและภายในเวลาอันเหมาะสม โดยนับ 1 หุนเปน 1 เสียง นับคะแนนเสียงขางมากหรือ
คะแนนเสีย งตามที่ก ฎหมายกํ าหนดสํา หรั บวาระนั้ นๆ เปน มติ และเก็ บ บั ต รลงคะแนนไว
สําหรับการตรวจสอบในภายหลังเปนระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
• ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ไดแจงไวในหนังสือนัดประชุม โดยจะไมสนับสนุนใหมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจง
ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
• เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
• ในระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทา
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสมและใหกรรมการหรือ
ผูบริหารที่เกี่ยวของชี้แจงและใหขอมูลตางๆ แกผูถือหุนอยางครบถวน
1.5 การเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเปนกรรมการของบริษัท
• เปดโอกาสใหผถู ือหุนทุกคนมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่พิจารณาแลวเห็นวาสําคัญและสมควรจะ
รวมบรรจุเปนวาระเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
รวมถึงการเสนอชื่อ ผูที่ผูถือ หุนพิ จ ารณาแลวเห็นวามีคุณ สมบัติเหมาะสมเพื่อรั บ เลือกเปน
กรรมการของบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป
• เผยแพรรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับเลือกเปนกรรมการของบริษัท รวมทั้งขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ
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และกรรมการอิสระของบริษัทไวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนสามารถมั่นใจไดวาจะ
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
• ประกาศใหผูถือหุนทราบโดยทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท
ในชวง 3 เดือนสุดทายกอนวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหผูถือหุน
เสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเปนกรรมการของบริษัทสําหรับ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในปถัดไป
1.6 การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน จึงไดสนับสนุนใหกรรมการบริษัท
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนผูบริหารและฝายงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ผูสอบบัญชีเขารวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน โดยผูถือหุนสามารถซักถามประธาน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของได
1.7 รายงานการประชุมผูถือหุน
• จัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวน โดยบันทึกรายชื่อกรรมการที่เขา
และไมเขารวมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ
คําถามคําตอบ ความคิดเห็นของที่ประชุม และมติของที่ประชุม โดยแยกเปนจํานวนเสียงที่เห็น
ดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระ
• สนับสนุนใหมีการเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
2. การจายเงินปนผล
• คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลโดยจะพิจารณาฐานะการดําเนินงาน
แนวโนมการดําเนินธุรกิจของบริษัท สภาวะอุตสาหกรรม ความตองการการใชเงินทุน โดยการ
จายเงินปนผลจะกําหนดจายจากกําไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสํารองตางๆ ทุกประเภทตาม
กฎหมาย โดยนโยบายการจายเงินปนผลจะรวมถึงการจายเงินปนผลประจําปและเงินปนผล
ระหว า งกาลให แ ก ผู ถื อ หุ น ด ว ย การจ า ยเงิ น ป น ผลนี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
แผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
• แจงใหผูถือหุนทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับการจายเงินปนผลผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท และ
จายเงินปนผลภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมัติแลวแตกรณี
3. การแตงตั้งผูสอบบัญชี
• ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนผูแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัททุก
ป โดยผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อและคาตอบแทนผูสอบบัญชีที่บริษัทเสนอใหที่ประชุมผู
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ถือหุนพิจารณาอนุมัติตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท
4. การติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
• จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนสามารถติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับบริษัทไดโดยตรงจากเลขานุการ
บริษัทหรือนักลงทุนสัมพันธของบริษัท
9.1.3.2 หมวดการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผูถือหุนและใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาผูถือหุนจะไดรับการปฏิบัติและไดรับการปกปองสิทธิพื้นฐานอยางเทาเทียม
กัน คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
1. ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเที ยมกันในการเขาประชุมผูถือหุน การรับสารสนเทศ และการออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยถือวา 1 หุนมี 1 เสียง ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนรายนั้นไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น อีกทั้งบริษัทจะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนโดยจัดสรรเวลาอยาง
เหมาะสมและสนับสนุนโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและเสนอคําถามในที่ประชุมอยางเทาเทียมกัน
2. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา รวมทั้งใหเสนอ
ชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ รั บ เลื อ กเข า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการของบริ ษั ท โดยเผยแพร
หลักเกณฑ รวมถึงชองทางรับเรื่อง และชวงเวลาที่เปดรับเรื่องใหผูถือหุนทราบผานทางชองทางของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท
3. จัดใหมีการสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได
เพื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนตน ในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
ดวยตนเอง
4. เสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทานไวในหนังสือนัดประชุมสําหรับเปนทางเลือกใหกับผูถือหุนเพื่อ
แตงตั้งใหเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทนผูถือหุน
5. กําหนดใหมีการแจกและเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในแตละ
วาระในการประชุมผูถือหุน
6. กํากับดูแลไมใหผูถือหุนที่เปนผูบริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนา
9.1.3.3 หมวดการคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนของบริษัท กรรมการแตละทานเปนตัวแทนของผูถือหุน
ทั้งหมดและมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทดวยความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อประโยชนของผูถือหุน
โดยในการประกอบธุรกิจของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร มีผูมีสวนไดเสียหลายกลุม กลาวคือ ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน
คูคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะตองไดรับการ
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ดูแลเปนอยางดีจากบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร ตามสิทธิที่มีอยูตามกฎหมายและขอตกลงที่มีอยูกับบริษัทและ/
หรือหลักทรัพย ภัทร อยางเปนธรรม
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาเว็บไซตของบริษัทเพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการสรางเสริมผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยการสงขอเสนอแนะผานทางเว็บไซตของบริษัทมายังผูบริหารของบริษัท ซึ่ง
เปนกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคง
ทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
2. จัดใหมีชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณผานทางเว็บไซตของ
บริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร มายังกรรมการอิสระของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร เพื่อสั่งการ
ใหมีการตรวจสอบขอมูลและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร โดยบริษัทและ/
หรือหลักทรัพย ภัทร มีนโยบายในการปกปองคุมครองผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส อาทิ การเก็บขอมูล
ของผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสเปนความลับ เปนตน
3. เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะไดรับการดูแลตามสิทธิและขอตกลงที่มีอยูกับ
บริษัทอยางเปนธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
3.1 บทบาทตอผูถือหุน
บริษั ท มุงมั่น ในการดําเนินธุ ร กิจ ที่ใ หผลประกอบการที่ดี มี ค วามสามารถในการแขงขั น มีก าร
เจริญเติบโตอยางมั่นคง โดยคํานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหเกิดการเพิ่ม
มูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว โดยบริษัทมีหนาที่ในการดําเนินงาน เปดเผยขอมูลใหเกิดความ
โปรงใสและเปนธรรม และพยายามอยางเต็มที่ในการปกปองทรัพยสินและธํารงไวซึ่งชื่อเสียงของ
บริษัท
3.2 บทบาทตอพนักงาน
พนักงานทุกคนของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร เปนทรัพยากรที่มีคุณคายิ่งและเปนปจจัยหลักของ
ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ต อ
พนักงานไวดังนี้
• จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทํางานของ
พนั ก งาน รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให พ นั ก งานเข า ร ว มการอบรมและสั ม มนากั บ สถาบั น ที่
เชี่ยวชาญภายนอก
• จัดใหมีระบบการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเที ยบเคี ยงไดกับ
ผูป ระกอบการอื่น ในประเทศซึ่ งอยู ใ นอุต สาหกรรมเดี ย วกัน รวมทั้ งค า ตอบแทนเมื่ อ
เกษียณอายุแกพนักงานเพื่อสรางความมั่นคงในชีวิต
• ใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงานทุกคน และเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของ
พนักงานเฉพาะที่จําเปนโดยถือเปนความลับ
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• กําหนดใหมีการดูแล บริหารจัดการ และการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม เสมอภาค
สุ ภ าพ ให เ กี ย รติ ให โ อกาสในการทํ า งานแก พ นั ก งานทุ ก ระดั บ มุ ง เน น การพั ฒ นา
เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานที่ดี
• ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดู แ ลสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ในการทํ า งานของพนั ก งาน
รวมถึงมีสวัสดิการดานรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป และการจัดทําประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพใหแกพนักงาน
• กํ า หนดให มี ห ลั ก จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ที่ ร ะบุ ถึ ง แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ข อง
พนักงานตามคุณคาที่บริษัทมุงหวัง เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานของพนักงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยบริษัทไดจัดใหมีการเผยแพรหลัก
จริยธรรมธุรกิจใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับ
ขอบังคับและระเบียบพนักงานของบริษัท และมีการติดตามผลการปฏิบัติอยูเสมอ
3.3 บทบาทตอลูกคา
คณะกรรมการบริษัทถือ วาความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกคาที่มีตอบริษัทเปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่ง จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตอลูกคาของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ไวดังนี้
• นําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและการบริการที่เปนเลิศแกลูกคา
• จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดใหไวกับลูกคาอยางเครงครัด
และดวยความซื่อสัตยสุจริต เอาใจใสและสม่ําเสมอ
• รักษาขอมูลความลับของลูกคา ไมเผยแพรขอมูลของลูกคา ยกเวนไดรับอนุญาตจากลูกคา
หรือมีหนาที่ตองเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร จะไมคา
กําไรจากการเปดเผยขอมูลความลับของลูกคา พนักงานจะตองไมปรึกษาธุรกิจที่เกี่ยวกับ
ลูกคาของตนกับพนักงานอื่นที่ไมเกี่ยวของ นอกจากนี้ บริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับอื่นซึ่งวางขอจํากัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษา
ความลับของขอมูลลูกคา ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูลลูกคา
พนั ก งานจะต อ งซั ก ถามการรั ก ษาความลั บ กั บ หั ว หน า ฝ า ยหรื อ ฝ า ยกํ า กั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน
• บริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร รับฟงขอคิดเห็นรวมทั้งเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และการบริการของบริษัท ซึ่งเมื่อไดรับเรื่องแลว หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการ
ตรวจสอบและใหการแกไขเยียวยาอยางเรงดวน
3.4 บทบาทตอคูคา
• ปฏิบัติตอคูคาทุกรายดวยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทําธุรกิจ
• จัดใหมีระเบียบปฏิบัติวาดวยการจัดซื้อ / จัดจาง โดยในการคัดเลือกผูขาย คูสัญญา หรือที่
ปรึ ก ษา ต อ งอยู บ นพื้ น ฐานของหลัก การว า บริ ษั ท ต อ งได รั บ ประโยชน สู ง สุ ด ภายใต
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กระบวนการคัด เลือ กที่โ ปรง ใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได และห ามมิ ใ ห
พนักงานรับผลประโยชนตางๆ จากผูที่เขารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
• จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลมิใหมีการนําขอมูลความลับของคูคาไปเปดเผยหรือนําไปใช
เพื่อดําเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
• จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหมั่นใจวามีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน
3.5 บทบาทตอคูแขงทางการคา
บริษัทดําเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการ
ใดๆ เพื่อใหไดมาหรือใชขอมูลความลับทางการคาของคูแขงทางการคาโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาโดยปราศจากความจริง
3.6 บทบาทตอเจาหนี้
บริษัทจะปฏิบัติตามขอผูกพันที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด
3.7 บทบาทตอชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในเรื่องความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม จึงได
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม และมีแนวทางปฏิบัติตอ
ชุมชนและสังคมสวนรวมดังนี้
• บริษัทจะทําหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยพนักงานมีสิทธิ
และเสรี ภ าพทางการเมื อ ง ซึ่ ง ถื อ เป น สิ ท ธิ ส ว นตั ว แต ห า มมิ ใ ห พ นั ก งานใช สิ ท ธิ ห รื อ
สนับสนุนทางการเมืองในนามของบริษัท
• บริษัทและหลักทรัพย ภัทร จะไมดําเนินธุรกิจใดๆ ที่มีสวนทําใหชุมชน สังคมสวนรวม
และสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย และจะไมสรางผลกําไรบนภาระของสังคม
• บริษัทจะยึดมั่นในการประสานประโยชนข ององคกร พนักงาน ลูกคาและผูถือหุนให
สอดคลองกับประโยชนของการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดย
บริษัทมุงเนนการเติบโตควบคูกับการพัฒนาตลาดทุนไทย
• บริษัทจะพยายามชวยเหลือและพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพยของประเทศใหมีการ
เติบโตอยางมั่นคง
• บริ ษั ท จะสนั บ สนุ น การนํ า เอาความรู ความเชี่ ย วชาญในด า นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และ
หลักทรัพย ภัทร และพนักงาน อาทิ ดานการบริหารจัดการ การวางระบบ และกฎหมาย
เปนตน ไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม
• บริษัทจะสนับสนุนใหบุคลากรของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร เปนอาสาสมัครหรือ
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและงานสา-ธารณกุศล
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• บริษัทจะจัดสรรงบประมาณเพื่อชวยเหลือสังคมและสาธารณกุศลอยางเหมาะสมโดยจะ
ไมจํากัดอยูแตโครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชนทางภาษีเทานั้น
4. บริษั ท ได กํา หนดนโยบายภายในเพื่ อ ใหผูมีสว นไดเสี ย รวมถึ งสัง คมโดยรวมมั่ นใจไดวาบริษัท และ
หลักทรัพย ภัทร ไดดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันของบุคคลทุกกลุม ตัวอยางเชน
4.1 การปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ
4.1.1

มี ม าตรการที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรในการป อ งกั น การนํ า ข อ มู ล ภายในไปใช เ พื่ อ หา
ประโยชนสวนตนหรือเอื้อประโยชนแกผูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูอื่น โดย
บริษัทหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร และบุคคลที่
เกี่ยวของ อันไดแก อาทิ คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใชขอมูลภายในที่เปน
สาระสํ า คั ญ ต อ การเปลี่ ย นแปลงราคาหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท และยั ง ไม ไ ด เ ป ด เผยต อ
สาธารณชนเพื่อซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท

4.1.2

หามมิใหกรรมการบริหาร ผูบริหารและพนักงานทั้งของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ที่
ทราบขอมูลที่สําคัญและงบการเงินของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทในชวงระหวาง 5 วันทําการกอนวันสิ้นงวดการออกงบการเงินจนกระทั่งบริษัทได
เป ด เผยงบการเงิ น ต อ สาธารณชนแล ว เป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า 1 ช ว งการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย (Trading Session)

4.1.3

จัดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทของกรรมการและผูบริหารทุกคนที่
มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เปนรายไตรมาส

4.1.4

จัดใหมีการสื่อสารระเบียบปฏิบัติวาดวยขอมูลภายในของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร แก
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึงทั้งองคกรและเปนไปอยางตอเนื่อง
เพื่อใหรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในระเบียบปฏิบัติดังกลาว

4.2 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
4.2.1

“ความขัดแยงทางผลประโยชน” เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความ
ขัดแยงหรือคาดวาจะมีความขัดแยงไมวาในทางใดทางหนึ่งกับผลประโยชนโดยรวมของ
บริษัท

4.2.2

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร ตองหลีกเลี่ยงการ
มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนซึ่งสื่อ
ความไมเหมาะสม ผิดจริยธรรมหรือทําใหบริษัทเสียชื่อเสียงได รวมทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ผลประโยชน หรือการเขารวมใดๆ ที่อาจกระทบการใชวิจารณญาณและความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่ของตน หรือทําใหบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร ลูกคา ผูถือหุน
และประชาชนทั่วไปไมไดรับประโยชนสูงสุด
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4.2.3

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร มีอํานาจในการพิจารณาและ
อนุมัติรายการใดๆ ที่บริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร จะเขาทํากับกรรมการ ผูบริหาร ผู
ถือหุนรายใหญและบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหว า งบริ ษั ท และ/ หรื อ หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร และบุ ค คลดั ง กล า ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนาที่ทบทวนการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวนและเปนไป
ตามกฎระเบียบ

4.2.4

มีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนในรูปแบบตางๆ อยางชัดเจน รวมทั้ง
กระตุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ตระหนักถึง
ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร กับบุคคลดังกลาว
และใหหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
และ/ หรื อ หลั กทรั พย ภัท ร อยา งไรก็ดี บริษั ท ไม ส ามารถคาดเดาถึ ง ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนทุกอยางที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการดํารงตําแหนงกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร ได ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นจะตองไดรับการจัดการภายใตกรอบจริยธรรมและความ
รับผิดชอบ

4.2.5

จัดใหมีระเบียบปฏิบัติวาดวยการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจกอใหเกิด
ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อ ให ก ารตกลงเข า ทํ า
ธุรกรรมดังกลาวมีแนวทางที่ชัดเจน ผานกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบ มีเหตุมีผล
และเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนโดยรวม
เปนสําคัญ
4.2.5.1 การเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและผลประโยชนนอกบริษัทและบริษัทในเครือ
• พนักงาน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของพนักงานของบริษัท
และบริษัทในเครือตองเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตามระเบียบขอบังคับ
ของหนวยงานที่กํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย ยกเวนกรณีที่ไดรับการอนุมัติ
จากหัวหนาฝายและฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในของ
บริษัท
• พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือบางกลุม ซึ่งรวมถึงวานิชธนากร
นักวิจัย และพนักงานในฝายลงทุน จะตองขออนุมัติการทํารายการใดๆ กับ
หัวหนาฝายของตนและฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน
กอนเขาทํารายการ โดยบริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดใหมีนโยบายนี้ข้ึน
เพื่อเปนการปองกันมิใหพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือประกอบ
ธุรกิจหรือมีกิจกรรมอื่นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริ ษั ท หรื อ นํ า มาซึ่ ง ความเสี ย หายต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และชื่ อ เสี ย งของ
บริษัท
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• พนักงานต องเปดเผยและไดรับการอนุมัติกอนการดําเนินธุร กรรมหรื อ
ผลประโยชนใดๆ นอกบริษัท หรือบริษัทในเครือ (รวมถึงการจางงานโดย
บริษัทอื่น การลงทุนนอกบริษัทและบริษัทในเครือ และการดํารงตําแหนง
กรรมการใหกับบริษัทอื่น)
4.2.5.2 กิจกรรมทางธุรกิจ
• พนักงานบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร อาจมีการดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจนอกบริษัทหรือบริษัทในเครือ อาทิ เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในธุรกิจ
อื่น เปนพนักงานในกิจการของครอบครัว หรือเปนกรรมการของบริษัทอื่น
ทั้งนี้ ความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ได แ ก ลั ก ษณะและขอบเขตของผลประโยชน น อกบริ ษั ท
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับกิจกรรมดังกลาวและหนาที่ที่เกี่ยวของ
• ก อนพนักงานจะเขาดํารงตํา แนงกรรมการ ผูบ ริหาร หรื อ พนักงานของ
หนวยงานหรือธุรกิจอื่น จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากฝาย
กํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในกอน อยางไรก็ตาม ในกรณี
ที่พนักงานจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน พนักงาน
ตองไดรับอนุญาตจากบริษัท
• พนักงานตองรายงานกิจกรรมทางธุรกิจนอกบริษัททั้งหมด ซึ่งรวมถึงการ
ถื อ หลั ก ทรั พ ย ใ นบริ ษั ท และห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ต อ ฝ า ยกํ า กั บ ดู แ ลการ
ปฏิ บั ติ ง านและตรวจสอบภายใน เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
4.2.5.3 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
• บริ ษั ท ไม ส นั บ สนุ น ให มี ก ารเข า ทํ า รายการระหว า งบริ ษั ท และ/ หรื อ
หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร กั บ กรรมการ ผู บ ริ ห าร ผู ถื อ หุ น รายใหญ แ ละบุ ค คลที่
เกี่ยวของของบริษัทหรือหลักทรัพย ภัทร (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) ทั้งนี้ เพื่อ
เปนการหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นระหวางบริษัท
และ/ หรือหลักทรัพย ภัทร และบุคคลดังกลาว อยางไรก็ตาม ในบางครั้ง
บริษัทอาจมีความจําเปนตองเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเนื่องมาจาก
การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร
ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวตองเปนไปตามวิธีการและขอบเขตของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
• ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย ผูบริหาร
และพนักงานของหลักทรัพย ภัทร จะตองเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับ
หลักทรัพย ภัทร ซึ่งบริษัทกําหนดใหนโยบายดังกลาวมีผลผูกพันกับบริษัท
ดวย โดยการซื้อขายหลักทรัพยของผูบริหารและพนักงานจะตองเปนไป
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ตามขอกําหนดพื้นฐาน โดยมิไดเปนการเอาเปรียบผูอื่นอยางไมยุติธรรม
หรือดวยวิธีการที่ไมถูกจริยธรรมหรือไมถูกตองตามกฎหมาย และการเขา
ทํ า รายการดั ง กล า วจะต อ งเป น ไปตามธุ ร กรรมปกติ แ ละอยู บ นพื้ น ฐาน
เดียวกันกับรายการที่ทํากับลูกคาของบริษัท
4.2.6

กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย ภัทร ที่มีสวนไดเสียหรือมีสวน
เกี่ยวของกับธุรกรรมใดจะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้น
เพื่อใหการตัดสินใจเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทอยางเต็มที่

9.1.3.4 หมวดการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูล
ที่มิใชขอมูลทางการเงิน โดยการเปดเผยขอมูลของบริษัทตองเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา ผาน
ชองทางที่เขาถึงไดงาย มีความเทาเทียมกัน และนาเชื่อถือ ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทจะไดรับการเปดเผยอยางครบถวน โปรงใส
ทันเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
1. เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยาง
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส เขาใจงาย และเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ประกาศกําหนด ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(56-1) เว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชน (แลวแตกรณี) อยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
2. การเผยแพรขอมูลใดๆ ของบริษัทจะตองมั่นใจวามิไดสงผลเสียหายตอความสัมพันธระหวางลูกคาและ
บริษัท หรือลวงละเมิดขอมูลที่ถือวาเปนความลับของลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น
3. ในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลที่ถือเปนความลับ ทุกคนจะตองประพฤติปฏิบัติภายใต
ระเบียบขอบังคับของบริษัท
4. เผยแพรหลักการกํากับดูแลกิจการและแนวทางและนโยบายในการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานตามหลักการและนโยบายดังกลาวผานชองทางตางๆ เชน รายงาน
ประจําป เว็บไซตของบริษัท เปนตน
5. จัดใหมีการเผยแพรรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนาม
โดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงาน
ประจําป
6. เปดเผยบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม
และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา รวมทั้งความเห็นจากการทําหนาที่
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7. เปดเผยนโยบายการจายคา ตอบแทนแกกรรมการและผูบ ริหารระดับ สูง รายละเอียดการทํ ารายการ
ระหวางกัน โครงสรางการถือหุน ขอมูลของกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งขอมูลการถือครอง
หลักทรัพยของกรรมการบริษัทและผูบริหารอยางโปรงใสในรายงานประจําป
8. เผยแพรขอมูลตางๆ ของบริษัทที่ไดเปดเผยตอสาธารณชน รวมถึงผูถือหุนและนักลงทุนแลวบนเว็บไซต
ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9. ประธานเจาหนาที่บริหารและผูที่ไดรับมอบหมายจะเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธกับผูลงทุน
ทําหนาที่เผยแพรขอมูลทางการเงินและขอมูลโดยทั่วไปของบริษัทแกผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย
และผู ที่ ส นใจจะลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ยข องบริษั ท และเป น ช อ งทางให ผูถื อ หุ น และนั ก ลงทุน ที่ ส นใจ
ติดตอ สื่อสารกั บบริษัท โดยบริษัท มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปดเผยขอ มูลทั้งในกรณีปกติแ ละกรณี
เรงดวน
10. ประธานเจาหนาที่บริหารและบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจในการแถลง
ขาวสารของบริษัทหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลสําคัญของบริษัท อยางไรก็ตาม ประธานเจาหนาที่
บริหารอาจมอบหมายใหผูบริหารในแตละสายงานรับหนาที่ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของบริษัท
ที่เกี่ยวของกับสายงานนั้นๆ ได
9.1.3.5 หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โครงสรางคณะกรรมการบริษัทที่
เหมาะสมและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทเปนสิ่งที่จําเปนตอประสิทธิภาพการ
ทํางาน รวมทั้งบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูที่มีความซื่อสัตยตอหนาที่ มีวิสัยทัศน มี
ความสามารถและประสบการณ รวมทั้งจะตองอุทิศเวลาใหกับบริษัท เพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ และดวยความ
มีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม นอกจากนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการบริ ษัท มี ป ระสิท ธิ ภาพยิ่งขึ้ น บริษัท จึงมี ค ณะกรรมการชุ ดยอ ยตา งๆ เพื่อ ชวยกํากั บ ดูแ ล ศึ ก ษาและ
กลั่นกรองงานตามความจําเปน
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อใหโครงสรางคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อใหกรอบการ
ทํางานและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ซึ่งจะเปนประโยชนตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
1.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 7 คน และสูงสุดไมเกิน 13 คน โดย
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และ
สมาชิก ของคณะกรรมการบริษัท ตอ งประกอบดว ยกรรมการอิส ระอย างนอ ย 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน
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1.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
• มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ มีความเขาใจในอุปสรรคตางๆ ที่
อาจเกิดขึ้นทางธุ ร กิจ สามารถปฏิบั ติงานไดอ ยางมี ป ระสิท ธิ ภาพ รวมถึ งสามารถนํ า เสนอ
มุมมองที่เปนประโยชนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนโดยรวมตอบริษัท
และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในอุตสาหกรรม
• มีความซื่อสัตย สุจริต และจริยธรรม
• กรรมการบริษัททุกคนตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดโดย
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
ของหนวยงานราชการที่กํากับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เปนกรรมการอิสระจะตองมี
คุณสมบัติตามที่บริษัทและคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดวย
• สามารถอุทิศเวลาและทุมเทความสนใจใหกับบริษัท และพรอมที่จะเขารวมการประชุมของ
บริษัทเสมอ
1.3 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
• ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับ
เขามารับตําแหนงไดอีก
• ไมจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท เพื่อมิใหบริษัทสูญเสียโอกาสใน
การแตงตั้งกรรมการซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญสําหรับความสําเร็จในการกํากับดูแลกิจการ
1.4 การสรรหากรรมการบริษัท
• เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเปนกรรมการของบริษัทตอ
คณะกรรมการสรรหาผานทางเว็บไซตของบริษัท อีกทั้งเผยแพรขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไวบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนสามารถ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับขอกําหนดของบริษัทเพื่อรับเลือกเปนกรรมการหรือ
กรรมการอิสระของบริษัท
• คณะกรรมการสรรหามี ห น า ที่ คั ด เลื อ ก สรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมทั้ ง ด า น
ประสบการณ ความรู และความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัทและสมควรไดรับการ
เสนอชื่อเปนกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตามขอบังคับของบริษัท
• เมื่อกรรมการอิสระดํารงตําแหนงครบวาระหรือมีเหตุจําเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการอิสระ
เพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ
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ความรูและความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ําตามหลักเกณฑ
ที่บริษัทกําหนด เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
แตงตั้งตามขั้นตอนที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทตอไป
• ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการบริ ษั ท ว า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาอาจเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู โดยบุคคลที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนจะมีวาระ
การดํารงตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน
1.5 การดํารงตําแหนงที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
• ก อ นที่ ก รรมการที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท จะเข า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ เจ า หน า ที่ หรื อ
พนักงานของธุรกิจอื่น กรรมการทานดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากฝาย
กํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในของบริษัท ในกรณีที่กรรมการที่เปนผูบริหาร
ของบริษัทจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
จะต อ งแจ ง ให ค ณะกรรมการบริ ห ารทราบก อ น เพื่ อ เป น การป อ งกั น ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
• กรรมการเขาใหมทุกคนตองเปดเผยกิจกรรมและผลประโยชนภายนอกบริษัทเมื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัท และกรรมการทุกคนมีหนาที่ตองรายงานกิจกรรมรวมถึงแจง
เปลี่ยนแปลงขอมูล (ถามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชนภายนอกบริษัทใหบริษัททราบ
• บริษัทตระหนักถึงคุณคาของประสบการณที่กรรมการไดรับจากการเปนกรรมการที่หนวยงาน
อื่น อยางไรก็ตาม เพื่อใหกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทไดมีเวลาในการทําหนาที่ไดอยาง
เต็มที่ การดํารงตําแหนงภายนอกบริษัทจะตองอยูภายใตเงื่อนไขวาจะไมทําใหเสียการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการของบริษัท
2. บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2.1 ดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือ
หุน ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2.2 กําหนดทิศทางและนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ พิจารณาอนุมัติเปาหมาย กลยุทธ งบประมาณ
แผนในการดําเนินธุรกิจประจําปที่นําเสนอโดยฝายจัดการ รวมทั้งกํากับ ควบคุมและดูแลใหฝาย
จัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3 จัดใหมีหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทบทวนหลักการ และประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักการดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.4 พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
• การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยเรื่องดังกลาว
กําหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
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• การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ซึ่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยเรื่อง
ดังกลาวกําหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท
• การขายหรือการตัดจําหนายสินทรัพยใดๆ ออกจากบัญชี ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของ
บริษัทวาดวยเรื่องดังกลาวกําหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
• การเขาทํารายการใดๆ ที่กฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ดังกลาว กําหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท
2.5 สงเสริมใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร และจัดใหมีการสื่อสารจรรยาบรรณ
ธุรกิจแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนอยางมีประสิทธิภาพ สม่ําเสมอและตอเนื่อง อีกทั้ง
ติดตามการปฏิบัตติ ามแนวทางที่ไดกําหนดไวเปนประจํา
2.6 จัดใหมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อปกปองรักษาขอมูลสารสนเทศและ
ทรัพยสินของบริษัท ลูกคาและผูถือหุนของบริษัท เพื่อใหแนใจวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีเปนไป
อย า งถู ก ต อ ง สมบู ร ณ แ ละเพี ย งพอ และเพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า รายการทางธุ ร กิ จ ได รั บ การ
ดํ า เนิ น การอย า งถู ก ต อ งเหมาะสม เป น ไปตามเป า หมาย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถสร า ง
ผลตอบแทนใหแกบริษัทได โดยกําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในทํา
หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในและรายงานต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป และใหความเห็นไวในรายงานประจําป
2.7 จั ด ให มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งในการดํ า เนิ น งานทุ ก ด า นของบริ ษั ท โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองคกร
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด และรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบเปนประจํา
2.8 รับผิดชอบในขอมูลงบดุลและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏอยูในรายงานประจําปของบริษัท
2.9 แตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารและกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารให
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและภายในกรอบแหงอํานาจที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
2.10 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า งๆ เช น คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง เป น ต น เพื่ อ ช ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การให บ รรลุ
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย / 9. การจัดการ

หนา 94

บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

2.11 จั ด ให มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า ด า นกฎหมายและกฎเกณฑ ต า งๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษั ท ควรทราบ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริ ษั ท
ประสานงานให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให บ ริ ษั ท
ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ รักษาเอกสารขอมูล รวมทั้งติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและ
หนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
2.12 จัดใหมีแผนงานการพัฒนากรรมการและผูบริหาร รวมทั้งแผนการสืบทอดงาน
2.13 ดูแลใหบริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทและ
สาธารณชน
2.14 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจํา เพื่อใหกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาผลงานและ
ปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
ทั้งนี้ ภาระหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการมีการแบงแยกอย างชัดเจน กลาวคือ ประธาน
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมเปนบุคคลเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทเปนผูใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติ เสนอแนะกลยุทธ มีบทบาทในการติดตามการบริหารงานของฝายจัดการเพื่อใหมั่นใจวานโยบาย
และกระบวนการที่เหมาะสมไดถูกนํามาใชในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล และมีหนาที่กํากับดูแลใหฝาย
จัดการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและของผูมีสวนไดเสีย เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ของบริษัท ในขณะที่ฝายจัดการซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานเจาหนาที่บริหารมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินธุรกิจประจําวันของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะไมเขาไปเกี่ยวของในภาระหนาที่ของฝาย
จัด การหรื อ ในการนํ า นโยบายของคณะกรรมการบริ ษั ท ไปใช ใ นทางปฏิ บั ติ โดยความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการเปนไปในรูปแบบการทํางานรวมกัน
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทจะตองประชุมรวมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
มิ ไ ด มี ก ารประชุ ม กั น ทุ ก เดื อ น กรรมการที่ มิ ใ ช ผู บ ริ ห ารสามารถขอรายงานผลการดํ า เนิ น งาน
ประจําเดือนไดจากฝายจัดการหรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับ
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถูกกําหนดเปนการลวงหนาและเลขานุการบริษัทจะแจงให
กรรมการแตละทานทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเขารวม
ประชุมได
• กรณีที่กรรมการไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งใดใหแจงสาเหตุใหเลขานุการบริษัททราบกอน
การประชุมในครั้งนั้นๆ และใหเลขานุการบริษัทดําเนินการแจงผลการประชุมใหกรรมการที่ไมได
เขารวมประชุมทานนั้นไดรับทราบ
• ในการเลื อ กเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ เ ป น วาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหารจะรวมกันพิจารณาตามความสําคัญและความจําเปน อยางไรก็ดี กรรมการ
แตละทานสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอยางเปนอิสระ
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• กรรมการบริษัทจะไดรับหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมเปนการลวงหนาไม
นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมไดอยางเต็มที่
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การดําเนินการประชุมจะเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ เรื่อง
สืบเนื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อใหกรรมการบริษัทใชเวลาในการประชุมใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอยางเพียงพอเพื่อใหกรรมการไดใชดุลยพินิจ
และอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบ กรรมการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตัดสินใจ
ไดอยางเปนอิสระ
• คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่บริหารเชิญผูบริหารระดับสูงในฝายที่เกี่ยวของ
กับวาระการประชุมเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงขอมูลในฐานะผูเกี่ยวของกับ
เรื่องโดยตรงและเพื่อใหกรรมการบริษัทไดมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับประกอบการ
พิจารณาการสืบทอดตําแหนง
• กรรมการบริษัทสามารถพบฝายจัดการของบริษัททั้งในและนอกหองประชุมและสามารถขอรับ
รายงานและขอมูลเพิ่มเติมโดยติดตอไดโดยตรงหรืออาจขอใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงาน
หรือติดตอใหก็ได หรือกรรมการบริษัทอาจขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญอิสระไดตามความเหมาะสม
ดวยคาใชจายของบริษัท
• ในกรณีที่กรรมการบริษัททานใดมีความขัดแยงทางผลประโยชนในวาระที่พิจารณา ใหกรรมการ
ทานนั้นตองเปดเผยประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชนนั้นตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที
และจะไมมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น
• ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัทบันทึกขอ
คัดคานไวในรายงานการประชุมได
• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารอาจรวมประชุมปรึกษาหารือระหวางกันเองตามความจําเปนในเรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย และรายงานผลการประชุม
ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
• เลขานุการบริษัทเปนผูบันทึกรายงานการประชุม โดยจะบันทึกการตอบขอซักถามและคําชี้แจงของ
ฝายจัดการตอที่ประชุม รวมทั้งขอคิดเห็นของกรรมการอยางชัดเจน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
• กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท
• เห็นชอบการใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทซึ่งผานการสอบทานโดย
คณะกรรมการสรรหา โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอาจเปนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมและ/หรือเฉพาะในบางเรื่องก็ได
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5. คาตอบแทน
• คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทนมีหนาที่ทบทวนคาตอบแทนกรรมการใน
เบื้องตนและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป โดยการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ภาระหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ สถานะการเงิ น ของบริ ษั ท และอยู ใ นระดั บ ที่
เทียบเคียงไดกับอัตราคาตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• ค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารเป น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนด และ
เชื่อ มโยงกับ ผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษัท และผลการปฏิบั ติง านรายบุ ค คล โดยคณะกรรมการ
พั ฒ นาการบริ ห ารและกํ า หนดผลตอบแทนเป น ผู พิ จ ารณาและนํ า เสนอจํ า นวนค า ตอบแทนที่
เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
• สงเสริ มและอํานวยความสะดวกใหผูที่เกี่ยวของในระบบการกํากับ ดูแ ลกิจการของบริษั ท เชน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท ไดรับการฝกอบรมหรือเขารวม
สัมมนาในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
• ในการเขารับตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการแตละทานจะไดรับทราบขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ
บริษัท ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และไดรับคําแนะนํา
ด า นกฎหมาย กฎระเบี ย บ และเงื่ อ นไขต า งๆ ในการเป น กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยฯ รวมไปถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
• มอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทนรับผิดชอบในการทบทวน
แผนการและขั้นตอนการพัฒนาผูบริหารของบริษัทรวมกับฝายจัดการ ทบทวนแผนการสืบทอดงาน
ของผูบริหารระดับสูงในตําแหนงที่สําคัญ รวมทั้งพิจารณาทบทวนการเลื่อนตําแหนงของผูบริหาร
ของบริษัท
7. การคุมครองการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท
• จัดใหมีการคุมครองการปฏิบัติงานใหแกกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองตามอํานาจ
หนาที่ค วามรับ ผิดชอบ โดยไมไดกระทําการทุจ ริตหรื อประมาทเลินเลออยางรายแรง เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทไดอยางเต็มกําลังความสามารถ
9.1.4

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายหามมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทและลักทรัพย ภัทร นําขอมูลภายในเกี่ยวกับฐานะ
และผลการดําเนินงานของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชในการซื้อขายหลักทรัพย
รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัวอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับใหแกเฉพาะ
บุคคลที่เกี่ยวของ และมีความจําเปนตองรับรูขอมูลดังกลาว และดูแลมิใหขอมูลที่เปนความลับของแตละสายธุรกิจ
รั่วไหลไปสูสายธุรกิจอื่น การเปดเผยหรือแลกเปลี่ยนขอมูลความลับระหวางสายงานของทั้งบริษัทและหลักทรัพย ภัทร
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จะไดรับการอนุ มัติเปนรายกรณีตามที่ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในเห็ นสมควรเพื่อเปนการ
ปองกันการนําขอมูลความลับนั้นไปใชโดยไมตรงตามวัตถุประสงค
ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน เพื่อปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชน
โดยมิชอบ ตลอดจนเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) อาจสรุปไดโดยสังเขปดังนี้
1. กําหนดใหบริษัทและหลักทรัพย ภัทร มีการแบงแยกหนวยงานที่มีโอกาสรับรูขอมูลภายในแยกออกจาก
กันอยางชัดเจนทั้งดานสายงานการตลาด (Front Office) และหนวยงานสนับสนุน (Back Office Support)
2. กําหนดโครงสรางสายงานการบังคับบัญชา การบริหารจัดการ และการรายงานการปฏิบัติงานของแตละ
หนวยงานโดยตรงผานผูบริหารที่อยูในความรับผิดชอบเทานั้น
3. กําหนดใหการยืมบุคลากรระหวางหนวยงานเปนการชั่วคราว (Across the Wall) จะตองไดรับอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นและฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน
4. กําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึงขอมูล (Need-to-Know Basis) เชน การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน
การเขาพื้นที่ การใหหรือขอขอมูลระหวางหนวยงาน จะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
หนวยงานนั้นๆ
5. กําหนดใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพยในบัญชีตางๆ เชน หลักทรัพย
ในบัญชี Grey List และ Restricted List เปนตน โดยฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน
จะเปนผูกํากับดูแลการจัดทํารายชื่อหลักทรัพย รวมถึงกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานและ
ผูบริหารของบริษัท
6. หามมิใหกรรมการบริหาร ผูบริหารและพนักงานที่ทราบขอมูลที่สําคัญของบริษัทและงบการเงินซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวงระหวาง 5 วันทําการกอนวันสิ้นงวดการออกงบการเงินจนกระทั่งบริษัทได
เปดเผยงบการเงินตอสาธารณชนแลวเปนระยะเวลา 1 ชวงการซื้อขายหลักทรัพย (Trading Session)
9.1.5

บุคลากร

9.1.5.1 จํานวนพนักงาน
ปจจุบันบริษัทยังไมมีพนักงาน แตภายหลังปรับโครงสรางกิจการ บริษัทจะรับโอนพนักงานที่ขณะนี้สังกัด
สายงานลงทุนและสํานักผูบริหารของหลักทรัพย ภัทร มาเปนพนักงานของบริษัท
9.1.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ไมมี
9.1.5.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ไมมี
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9.1.5.4 คาตอบแทนบุคลากร
ไมมี
9.1.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทเชนเดียวกับนโยบายในการพัฒนาพนักงานของหลักทรัพย
ภัทร
9.2
9.2.1

การจัดการของหลักทรัพย ภัทร ในปจจุบัน
โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของหลักทรัพย ภัทร ในปจจุบันประกอบดวยคณะกรรมการหลักจํานวน 9 ชุด ไดแก
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนด
ผลตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการพิ จารณาการดําเนิ นธุ รกิ จอย าง
รับผิดชอบตอสังคม คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการอํานวยการ
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9.2.1.1 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวยกรรมการจากฝายบริหารและกรรมการที่
เปนอิสระในสัดสวนที่เหมาะสม ในป 2552 หลักทรัพย ภัทร ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทลักทรัพย ภัทร
รวม 5 ครั้ง รายนามของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร และจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทของกรรมการแตละทานมีดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

1. นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการ

5/5

2. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการ

5/5

3. นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ

กรรมการ

5/5

4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการ

5/5

5. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการ

5/5

6. นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการ

5/5

7. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

กรรมการ/กรรมการอิสระ

4/5

8. รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ

กรรมการ/กรรมการอิสระ

4/5

9. ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการ/กรรมการอิสระ

5/5

10. นายพงษเทพ ผลอนันต

กรรมการ/กรรมการอิสระ

5/5

11. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย

กรรมการ

4/5

12. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการ

0/0

หมายเหตุ นายอภินันท เกลียวปฏินนท ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของหลักทรัพย ภัทร จากที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ทําหนาที่เปนเลขานุการ
บริษัทหลักทรัพย ภัทร
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนหลักทรัพย ภัทร
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนหลักทรัพย ภัทร ไดคือ นายสุวิทย มาไพศาลสิน นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ ดร.
ศุภวุฒิ สายเชื้ อ นางพัชนี ลิ่ม อภิชาต และนายนรเชษฐ แสงรุจิ กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือ ชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของหลักทรัพย ภัทร
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของหลักทรัพย ภัทร ใหเปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอ บังคับ และมติของที่ประชุมผูถือ หุน ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมั ดระวั งรักษา
ผลประโยชนของหลักทรัพย ภัทร
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คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร จะตองประชุมรวมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทรไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเพื่อทําหนาที่คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรู และความสามารถที่จะเปนประโยชนตอหลักทรัพย ภัทร และสมควร
ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของหลักทรัพย ภัทร เพื่อเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตามขอบังคับของหลักทรัพย ภัทร โดย
หลักทรัพย ภัทรไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระของ
หลักทรัพย ภัทร เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเปนกรรมการของหลักทรัพย ภัทร ตอคณะกรรมการสรรหาผานทางเว็บไซต
ของหลักทรัพย ภัทร อีกทั้งหลักทรัพย ภัทร ยังไดเผยแพรขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ
ของหลักทรัพย ภัทร ไวบนเว็บไซตของหลักทรัพย ภัทร เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลอง
กับขอกําหนดของหลักทรัพย ภัทร เพื่อรับเลือกเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระของหลักทรัพย ภัทร
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ที่ผานมา หลักทรัพย ภัทร แตงตั้งกรรมการเขามาแทนที่กรรมการ
ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ทาน ซึ่งกรรมการทั้งหมดที่ไดรับการแตงตั้งไดผาน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร แลว และไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หุน
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร
องคประกอบและการแตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร นั้นจะมีกําหนด
ไวในขอบังคับของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร จะประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 7 คน
และสูงสุดไมเกิน 13 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสามารถเลือกตั้งกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร ไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

(2)

ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

(3)

บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหากรรมการอิสระ
เมื่ อ กรรมการอิ ส ระที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ครบวาระหรื อ มี เ หตุ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งแต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระเพิ่ ม
คณะกรรมการสรรหาจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรูและความสามารถที่จะ
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เป น ประโยชน ต อ หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร รวมถึ ง มี คุ ณ สมบั ติ ขั้ น ต่ํ า ตามหลั ก เกณฑ ข า งล า งนี้ และเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตามขั้นตอนที่กําหนดในขอบังคับของ
หลักทรัพย ภัทร ตอไป
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
(ก)

ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหลักทรัพย ภัทร บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

(ข)

ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของหลักทรัพย ภัทร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย
ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง

(ค)

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของหลักทรัพย
ภัทร หรือบริษัทยอย

(ง)

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับหลักทรัพย ภัทร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ
ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของ
ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับหลักทรัพย ภัทร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ไดรับการแตงตั้ง
อนึ่ง ความสัมพันธทางธุรกิจขางตนรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกันที่มีนัยสําคัญตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนด

(จ)

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของหลักทรัพย ภัทร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร
หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของหลักทรัพย ภัทร บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง

(ฉ)

ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากหลักทรัพย ภัทร บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปน
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นิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(ช)

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของหลักทรัพย ภัทร ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของหลักทรัพย ภัทร และ

(ซ)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
หลักทรัพย ภัทร

ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติขางตนมีผลบังคับใชกับกรรมการอิสระของบริษัทที่ไดรับการแตงตั้งในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เปนตนไป ยกเวนคุณสมบัติเรื่องความสัมพันธในชวงเวลาสองปกอนวันที่ไดรับ
การแตงตั้ง มีผลบังคับตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เปนตนไป
9.2.1.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ในระหวางป 2552 คณะกรรมการบริหารไดมีการ
ประชุมรวมกัน 13 ครั้ง รายนามของคณะกรรมการบริหารและจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของกรรมการแตละทานมีดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

1. นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการบริหาร

13/13

2. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการบริหาร

13/13

3. นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ

กรรมการบริหาร

12/13

4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการบริหาร

12/13

5. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการบริหาร

10/13

6. นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการบริหาร

11/13

7. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการบริหาร

11/13

โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของหลักทรัพย ภัทร
1. ชวยเหลือคณะกรรมการบริษทั หลักทรัพย ภัทร ในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งวางนโยบายหรือกลยุทธ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายทางการเงินและกลยุทธที่ได
กําหนดไวโดยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร
2. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ การดําเนินงาน และงบประมาณประจําปของหลักทรัพย ภัทร เพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนและอนุมัติงบการเงินของหลักทรัพย ภัทร ที่จะสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ
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4. พิจารณาและกลั่นกรองการเริ่มดําเนินธุรกิจใหมๆ ของหลักทรัพย ภัทร เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ
หลักทรัพย ภัทร เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาและอนุมัติเงินทุนที่หลักทรัพย ภัทร จะตองเขาผูกพันเนื่องจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย
มูลคาตั้งแต 150.0 ลานบาทขึ้นไป
6. รับทราบเรื่องตางๆ ประจําปของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงรายงานการตรวจสอบการ
ดูแลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงาน
ประจําป
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร เปนครั้งคราว
9.2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ในระหวางป 2552 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกัน 9 ครั้ง รายนามของคณะกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการแตละทานมีดังนี้
ชื่อ
ตําแหนง
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
1. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

9/9

2. รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ

กรรมการตรวจสอบ

8/9

3. ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการตรวจสอบ

9/9

4. นายพงษเทพ ผลอนันต

กรรมการตรวจสอบ

8/9

หมายเหตุ ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของหลักทรัพย ภัทร
1.

สอบทานใหหลักทรัพย ภัทร มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

2.

สอบทานใหหลักทรัพย ภัทร มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งหัวหนาฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน
และ
หัวหนาสายงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายในตามที่ฝายบริหารเสนอ อีก
ทั้งใหความเห็นชอบในการถอดถอน โยกยาย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือคาจาง หรือเลิกจางหัวหนา
ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหนาสายงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
และสายงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานใหหลักทรัพย ภัทร ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของหลักทรัพย ภัทร
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4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
หลักทรัพย ภัทร และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดย
ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอหลักทรัพย ภัทร

6.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของหลักทรัพย ภัทร
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยาง
นอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ
หลักทรัพย ภัทร
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหลักทรัพย ภัทร
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของหลักทรัพย ภัทร

ขอกําหนด

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร
7.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย ภัทร มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.1.4 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทนประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ในระหวางป
2552 คณะกรรมการพั ฒ นาการบริ ห ารและกํ า หนดผลตอบแทนได มี ก ารประชุ ม ร ว มกั น 5 ครั้ ง รายนามของ
คณะกรรมการพั ฒ นาการบริ ห ารและกํ า หนดผลตอบแทนและจํ า นวนครั้ ง ในการเข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทนของกรรมการแตละทานมีดังนี้
ชื่อ
1. นายบรรยง พงษพานิช

ตําแหนง
ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนด
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จํานวนครั้งที่เขาประชุม
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บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

2. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน

5/5

3. นายพงษเทพ ผลอนันต

กรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน

5/5

4. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน

2/2

ผลตอบแทน

หมายเหตุ

นายอภินันท เกลียวปฏินนท ไดเขาเปนกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทนตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2552
โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต เปนเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทนของ
หลักทรัพย ภัทร
1.

รวมกับฝายบริหารในการทบทวนแผนการและขั้นตอนการพัฒนาผูบริหารและแผนทดแทนตําแหนง
งาน

2.

สอบทานแผนและนโยบายคาตอบแทนของหลักทรัพย ภัทร เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายประจําปและ
เปาหมายระยะยาวของหลักทรัพย ภัทร ตลอดจนมีความสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน

3.

สอบทานคา ตอบแทนสําหรั บ พนักงานของหลักทรัพย ภัทร และนํา เสนอตอ คณะกรรมการบริษั ท
หลักทรัพย ภัทร เพื่ออนุมัติกอนการจัดสรรคาตอบแทนรายปใหแกพนักงาน

4.

พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดสรรบําเหน็จปลายปใหแกฝายตางๆ ซึ่งเสนอโดยประธานเจาหนาที่
บริหาร

5.

พิ จ ารณาเงิ น เดื อ นหรื อ ค า ตอบแทนสํ า หรั บ กรรมการบริ ษั ท หลั กทรั พย ภั ทร และทบทวนร ว มกั บ
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทรเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของหลักทรัพย ภัทร เพื่อขออนุมัติ

6.

พิ จ ารณาทบทวนฐานเงิ น เดื อ นและค า ตอบแทนสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารที่ เ ป น สมาชิ ก ในคณะกรรมการ
อํานวยการรวมทั้งผูบริหารระดับสูงคนอื่นๆ

7.

พิจารณาทบทวนการเลื่อนตําแหนงของผูบริหารในระดับตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปที่เสนอ
โดยประธานเจาหนาที่บริหาร

8.

พิ จ ารณาสอบทานสั ญ ญา ค า ตอบแทน หรื อ ผลประโยชน พิ เ ศษสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานใน
ตําแหนงสําคัญ (หากมี) รวมถึงขอตกลงในการวาจางและการจายคาชดเชยตอผูมีอํานาจในการจัดการ
เพื่อเสนอตอผูบริหาร

9.2.1.5 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ในระหวางป 2552 คณะกรรมการสรรหาไดมีการ
ประชุมรวมกัน 1 ครั้ง รายนามของคณะกรรมการสรรหาและจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
ของกรรมการแตละทานมีดังนี้
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บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

1

ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

ประธานกรรมการสรรหา

1/1

2.

นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการสรรหา

1/1

3.

ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการสรรหา

0/0

หมายเหตุ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหามีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2552
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ไดเขาเปนกรรมการสรรหาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552
โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาของหลักทรัพย ภัทร
1.

คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนกรรมการของหลักทรัพย ภัทร
รวมถึงในกรณีที่ตําแหนงกรรมการของหลักทรัพย ภัทร วางลง โดยอาจพิจารณาจากบุคคลที่ไดรับ
การเสนอชื่อจากฝายจัดการหรือผูถือหุน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร โดยใช
ขอกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร และ
กฎระเบียบที่กี่ยวของเปนเกณฑในการพิจารณา

2.

เสนอชื่อบุคคลเพื่อทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ โดยมีการประเมินความเปนอิสระของบุคคลนั้นๆ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร

3.

เสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร ตอคณะกรรมการบริษัท
หลักทรัพย ภัทร ในกรณีที่เห็นวาเหมาะสม

5.

จัดประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร โดยใหประธาน
คณะกรรมการสรรหารายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร ทราบ

9.2.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ในระหวางป 2552 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมรวมกัน 6 ครั้ง รายนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรรมการแตละทานมีดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

1. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6

2. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการบริหารความเสี่ยง

0/0

3. นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6

4. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/2

5. นายธีระพงษ วชิรพงศ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

0/0
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บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

นายอภินันท เกลียวปฏินนท ไดเขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552
นางพัชนี ลิ่มอภิชาตและนายธีระพงษ วชิรพงศ ไดเขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแตวันที่ 24
สิงหาคม 2553
โดยมี ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหลักทรัพย ภัทร
1.

ชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดใหมีกลยุทธ
นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

2.

ทบทวนความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย ภัทร ธุรกิจของหลักทรัพย ภัทร และฝายงานตางๆ
กําหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได และคนหาขอควรปรับปรุงของหลักทรัพย ภัทร ในการควบคุม
ความเสี่ยง

3.

สอบทานใหหลักทรัพย ภัทร มีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหาร
จัดการความเสี่ยง

4.

รวมกับฝายจัดการในการทบทวนกลยุทธ นโยบาย ขอบขายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ที่จะนําไปสูการจําแนก การคํานวณ การรายงานและการลดความเสี่ยงของหลักทรัพย ภัทร

5.

ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝายงาน และสอบทานใหหลักทรัพย
ภัทร มีโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรและระบบที่เพียงพอที่จะชวยใหการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หลักทรัพย ภัทร อยูในระดับที่นาพอใจ

6.

ทบทวนรายงานของฝายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ไดดําเนินการเพื่อการกํากับดูแลและควบคุมความเสี่ยง
ตางๆ ของหลักทรัพย ภัทร

7.

ทบทวนระบบของการบริหารความเสี่ยงขององคกรเปนครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของ
หลักทรัพย ภัทร รวมถึงการมอบหมายใหบุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดยอยเปนผูดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงโดยรวมของทั้งหลักทรัพย ภัทร และรายงานใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทราบเปนประจํา

8.

จั ดทํารายงานประเมิ นผลการปฏิบัติงานประจําปข องคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง
กําหนดเปาหมายในการดําเนินการสําหรับปตอไป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย
ภัทร

9.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร มอบหมายและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเห็นชอบดวย

9.2.1.7 คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ใน
ระหวางป 2552 คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุร กิจ อย างรับผิ ดชอบตอ สังคมไดมีการประชุม รวมกัน 1 ครั้ง
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รายนามของคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมและจํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของกรรมการแตละทานมีดังนี้
ชื่อ
ตําแหนง
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
1. นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ
สังคม

1/1

2. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

กรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม

1/1

3. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม

1/1

4. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม

1/1

5. นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม

1/1

โดยมีนางอัญชลี หาญหิรัญ เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ
สังคมของหลักทรัพย ภัทร
1.

ทบทวน กํากับดูแล และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ นโยบายและกิจกรรมของหลักทรัพย ภัทร ในดานความรับผิดชอบตอสังคม อันจะ
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ภาพลักษณและชื่อเสียงของหลักทรัพย ภัทร รวมทั้งดูแล
แนวทางการดําเนินธุรกิจ นโยบายดานสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน สิทธิมนุษยชน และ
ใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน

2.

ทบทวน กํากับดูแล และใหคําแนะนําแกคณะกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศลของหลักทรัพย
ภัทร เกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนดานตางๆ ของหลักทรัพย ภัทร

3.

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศล

4.

สนับสนุนใหพนักงานรวมเปนอาสาสมัครในกิจกรรมของชุมชน

5.

กํากับดูแลใหมีการฝกอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมอยาง
เหมาะสมแกกรรมการของหลักทรัพย ภัทร

6.

จัดทํารายงานการดําเนินธุร กิจอยางรั บ ผิดชอบตอ สังคมและเปดเผยไวในรายงานประจําปข อง
หลักทรัพย ภัทร

7.

สนับสนุนและเสริ มสรางหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของหลักทรัพย ภัท ร อยาง
รับผิดชอบตอสังคม

9.2.1.8 คณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุนประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ในระหวางป 2552 คณะกรรมการการลงทุนได
มีการประชุมรวมกัน 15 ครั้ง รายนามของคณะกรรมการการลงทุนและจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
การลงทุนของกรรมการแตละทานมีดังนี้
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ชื่อ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

1. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

ประธานกรรมการการลงทุน

15/15

2. นายบรรยง พงษพานิช

กรรมการการลงทุน

13/15

3. นายพงษเทพ ผลอนันต

กรรมการการลงทุน

12/15

4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการการลงทุน

0/0

5. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการการลงทุน

3/3

หมายเหตุ

นายสุวิทย มาไพศลาสิน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการการลงทุนมีผลตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2552
นายอภินันท เกลียวปฏินนท ไดเขาเปนกรรมการการลงทุนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ไดเขาเปนกรรมการการลงทุนตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2553
โดยมีนายกฤติยา วีรบุรุษ เปนเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุนของหลักทรัพย ภัทร
1.
กํากับดูแลเปาหมาย กลยุทธ และนโยบายหลักในการลงทุนสําหรับธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยของ
หลักทรัพย ภัทร ซึ่งรวมถึงการทบทวน อนุมัติ และกําหนดนโยบายในการลงทุนที่ระบุถึงเปาหมาย
ประเภทของหลักทรัพยที่อนุญาตใหลงทุน เกณฑในการวัดความสามารถในการลงทุน และสัดสวน
การลงทุนที่เหมาะสม
2.

ทบทวนและอนุมัตินโยบายในการเขาครอบครองกิจการ กองทุน หรือสินทรัพย ทั้งในและนอก
ตลาดหลักทรัพยฯ ที่เปนการลงทุนของหลักทรัพย ภัทร

3.

กํากับดูแลประสิทธิภาพและการดําเนินงานสําหรับธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยของหลักทรัพย
และทบทวนความเสี่ยงจากการลงทุนภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ภัทร

9.2.1.9 คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการอํานวยการประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ในระหวางป 2552 คณะกรรมการอํานวยการ
ได มี ก ารประชุ ม ร ว มกั น 6 ครั้ ง รายนามของคณะกรรมการอํ า นวยการและจํ า นวนครั้ ง ในการเข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการของกรรมการแตละทานมีดังนี้
ชื่อ
ตําแหนง
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
1. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

ประธานกรรมการอํานวยการ

6/6

2. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการอํานวยการ

6/6

3. นางภัทรพร มิลินทสูต

กรรมการอํานวยการ

6/6

4. นายกฤติยา วีรบุรุษ

กรรมการอํานวยการ

5/6

5. นายธนวัฒน พานิชเกษม

กรรมการอํานวยการ

6/6

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย / 9. การจัดการ

หนา 111

บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

6. นายธีระพงษ วชิรพงศ

กรรมการอํานวยการ

5/6

7. นายตรัยรักษ เต็งไตรรัตน

กรรมการอํานวยการ

0/0

หมายเหตุ

นายตรัยรักษ เต็งไตรรัตน ไดเขาเปนกรรมการอํานวยการตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
โดยมีนางวรารัตน สัตยารักษ เปนเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการของหลักทรัพย ภัทร
1.
ชวยเหลือประธานเจาหนาที่บริหารในการบริหารธุรกิจ การดําเนินงานและนโยบายตางๆ
2.

พิจารณาและอนุมัติการดําเนินธุรกิจทั่วไปของหลักทรัพย
ขอบเขตวงเงินคาใชจายของแตละฝายงาน

ภัทร

รวมถึงนโยบายคาใชจายและ

3.

ริเริ่ม ประเมิน ทบทวนและดูแลธุรกิจใหมๆ ของหลักทรัพย ภัทร ในแงความเสี่ยง ผลตอบแทนและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจปจจุบันของหลักทรัพย ภัทร กอนเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ผานประธานเจาหนาที่บริหาร

4.

ทบทวนและใหความเห็นตอรายงานผลกําไรขาดทุนประจําเดือนที่รายงานโดยฝายบริหารเงินและ
ฝายการบัญชี

5.

ทบทวนการดําเนินธุรกิจทั้งที่เปนธุรกรรมปกติและที่มิใชธุรกรรมปกติของแตละสายงานธุรกิจเปน
ระยะๆ

6.

ทบทวนและอนุมัติแผนการใชเงินทุนที่หลักทรัพย ภัทร จะตองเขาผูกพันเนื่องจากการออกและ
เสนอขายหลักทรัพยที่มีมูลคาไมเกิน 150.0 ลานบาท

7.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารมอบหมาย

9.2.1.10 คณะผูบริหาร
รายชื่อผูบริหารของหลักทรัพย ภัทร ณ ปจจุบันมีดังตอไปนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1.

นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการ

2.

นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการบริหาร

3.

นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ

กรรมการบริหาร

4.

นายอภินันท เกลียวปฏินนท

ประธานเจาหนาที่บริหาร

5.

ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจัดการ (หัวหนาสายงานวิจัย)

6.

นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจัดการ (หัวหนาสายงานหลักทรัพย
สถาบัน)

7.

นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการบริหาร
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8.

ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

9.

รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

10.

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

11.

นายพงษเทพ ผลอนันต

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

12.

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย

กรรมการ

13.

นางภัทรพร มิลินทสูต

กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

14.

นายกฤติยา วีรบุรุษ

กรรมการผูจัดการ (หัวหนาสายงานลงทุน)

15.

นายธนวัฒน พานิชเกษม

กรรมการผูจัดการ (หัวหนาสายงานคาหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา)

16.

นายตรัยรักษ เต็งไตรรัตน

กรรมการผูจัดการ (หัวหนาสายงานวานิชธนกิจและตลาด
ตราสารทุน)

17.

นางพนิดา ประพันธวัฒนะ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ (หัวหนาฝายการบัญชีและฝาย
บริหารเงิน)

18.

ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ (หัวหนาฝายบริหารความเสี่ยง)

เพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยหลักทรัพย ภัทร อยูระหวางการสรรหาหัวหนาสายงานลูกคาบุคคล ซึ่งปจจุบันอยูภายใตการดูแลของประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารของหลักทรัพย ภัทร
1.

ชวยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดําเนินกิจการและบริหารงานประจําวันของหลักทรัพย ภัทร
ใหเปนไปตามนโยบาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ และเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและงบประมาณ
ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร

2.

กําหนดระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ และ/ หรือระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการยกเลิกคําสั่ง
ระเบี ย บ ข อ กํ า หนด หรื อ ประกาศของหลั ก ทรั พ ย ภั ท ร เพื่ อ ให เ ป น ไปตามนโยบาย แผนการ
ดําเนินงานและกลยุทธของหลักทรัพย ภัทร

3.

รายงานตอคณะกรรมการบริหารถึงความคืบหนาในแผนงานที่ไดรับการอนุมัติ และงบประมาณ
ภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

4.

ควบคุมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบายแลขอกําหนดตางๆ รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการในการ
ดําเนินธุรกิจ

5.

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งดานความรู ความสามารถและศักยภาพ เพื่อเพิ่มความแข็งแกรง
ใหแกหลักทรัพย ภัทร

6.

บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ
ลูกจาง รวมถึงโยกยายพนักงานและลูกจางจากตําแหนงตามขอบังคับการทํางานของหลักทรัพย ภัทร
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อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวที่เกี่ยวกับหัวหนาฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบ.
ภายใน และหัวหนาสายงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7.

เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกําหนดผลตอบแทนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน
หรือโยกยายหัวหนาฝายธุรกิจ

8.

พิ จ ารณาและอนุ มั ติก ารดํา เนิ นธุ ร กิ จ ทั่ ว ไปของหลั ก ทรัพ ย ภัท ร รวมถึ ง นโยบายค า ใช จ ายและ
ขอบเขตอํานาจของแตละฝายธุรกิจ

9.

พิจารณาและอนุมัติคาใชจายตางๆ และการซื้อสินทรัพยถาวรของหลักทรัพย ภัทร ในวงเงินไมเกิน
10.0 ลานบาท และพิจารณาและเสนอตอกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันหลักทรัพย ภัทร สองทาน
เพื่ออนุมัติคาใชจายตางๆ และการซื้อสินทรัพยถาวรของหลักทรัพย ภัทร ที่มีมูลคามากกวา 10.0
ลานบาท

10.

พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งบุคคลผูมีอํานาจลงนามในเช็คหรือเอกสารการจายเงินของหลักทรัพย
ภัทร

11.

ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจและ/ หรือแตงตั้งใหบุคคลหรือคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะอยาง
แทนได โดยการมอบอํานาจและ/ หรือแตงตั้งดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจที่ให
ไวและ/ หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร
และ/ หรือหลักทรัพย ภัทร ไดกําหนดไว

12.

ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการชุดอื่น

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปน
การมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ ทําใหประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากประธาน
เจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่ น ใดกั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย ยกเว น เป น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) พิจารณาอนุมัติไว
9.3

การจัดการของหลักทรัพย ภัทร ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ

9.3.1

โครงสรางการจัดการ

9.3.1.1 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร ประกอบดวยกรรมการจากฝายบริหารและกรรมการที่เปนอิสระใน
สัดสวนที่เหมาะสมรวมจํานวน 12 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
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ชื่อ

ตําแหนง

1. นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการ

2. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการ

3. นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ

กรรมการ

4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการ

5. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการ

6. นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการ

7. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

กรรมการ/กรรมการอิสระ

8. รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ

กรรมการ/กรรมการอิสระ

9. ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการ/กรรมการอิสระ

10. นายพงษเทพ ผลอนันต

กรรมการ/กรรมการอิสระ

11. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย

กรรมการ

12. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนหลักทรัพย ภัทร
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนหลักทรัพย ภัทร ไดคือ นายสุวิทย มาไพศาลสิน ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นางพัชนี ลิ่ม
อภิชาต นายนรเชษฐ แสงรุจิ และนายอภินันท เกลียวปฏินนท กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อ รวมกั นและ
ประทับตราสําคัญของหลักทรัพย ภัทร
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร คาดวาจะเปนดังนี้
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของหลักทรัพย ภัทร ใหเปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอ บังคับ และมติของที่ประชุมผูถือ หุน ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของหลักทรัพย ภัทร
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร จะตองประชุมรวมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
9.3.1.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารภายหลังการปรับโครงสรางกิจการที่คาดวาจะเปนประกอบดวยกรรมการซึ่งมีรายนาม
ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายบรรยง พงษพานิช

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุวิทย มาไพศาลสิน

กรรมการบริหาร
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ชื่อ

ตําแหนง

3. นายวีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ

กรรมการบริหาร

4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการบริหาร

5. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการบริหาร

6. นายนรเชษฐ แสงรุจิ

กรรมการบริหาร

7. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

กรรมการบริหาร

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของหลักทรัพย ภัทร คาดวาจะเปนดังนี้
1.

ชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร ในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายใน
การประกอบธุรกิจ รวมทั้งวางนโยบายหรือกลยุทธ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายทางการเงินและกลยุทธ
ที่ไดกําหนดไวโดยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร

2.

พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ การดําเนินงาน และงบประมาณประจําปของหลักทรัพย ภัทร เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.

ทบทวนและอนุมัติงบการเงินของหลักทรัพย ภัทร ที่จะสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ

4.

พิจารณาและกลั่นกรองการเริ่มดําเนินธุรกิจใหมๆ ของหลักทรัพย ภัทร เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
ของหลักทรัพย ภัทร เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

5.

พิจารณาและอนุมัติเงินทุนที่หลักทรัพย ภัทร จะตองเขาผูกพันเนื่องจากการออกและเสนอขาย
หลักทรัพยมูลคาตั้งแต 150.0 ลานบาทขึ้นไป

6.

รับทราบเรื่องตางๆ ประจําปของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงรายงานการตรวจสอบ
การดูแลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบการดูแลการ
ปฏิบัติงานประจําป

7.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร เปนครั้งคราว

9.3.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของหลักทรัพย ภัทร ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน รายนามของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ

กรรมการตรวจสอบ

3. ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการตรวจสอบ
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ชื่อ
4. นายพงษเทพ ผลอนันต

ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของหลักทรัพย ภัทร
1.

สอบทานใหหลักทรัพย ภัทร มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล

2

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้งหัวหนาฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหนาสายงานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายในตามที่ฝายบริหารเสนอ อีกทั้งใหความเห็นชอบในการ
ถอดถอน โยกยาย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือคาจาง หรือเลิกจางหัวหนาฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
และตรวจสอบภายใน และหัวหนาสายงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน
หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3

สอบทานใหหลักทรัพย ภัทร ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของหลักทรัพย ภัทร และรายงานผลการ
ตรวจสอบเบื้องตนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทราบตามขอบังคับของกฎหมาย

4

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย ภัทร มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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