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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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บริ ษั ท ฯมี ค ณะกรรมการที่ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดแนวนโยบายในด า นต า งๆ ของบริ ษั ท ฯได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการเหลานี้ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายยงยุทธ
2. นายบุญศักดิ์
3. นายพิศิษฐ
4. นายชินเวศ
5. นายณัฐพล
6. นางวิภาดา
7. นายสุวิทย
8. นายเปรมสันต
9. นายสันติ

ตะริโย
เจียมปรีชา
เสรีวิวัฒนา
สารสาส
สารสาส
ตันติประภา
เมษินทรีย
พิสิฐพันธุ
หอกิตติกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการฯ

โดยมีนายนิธาน ชัยเนตร เปนเลขานุการบริษัทฯ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสันติ หอกิตติกุล นายชินเวศ สารสาส นายณัฐพล สารสาส
กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่
สําคัญไดดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
2. กําหนดนโยบาย เปาหมาย แผนงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําป
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีอํานาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ไดรับเสนอจาก
คณะอนุกรรมการ หรือฝายบริหาร
5. มีอํานาจแตงตั้ง มอบหมาย หรือแนะนําใหอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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6. ดําเนินการใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง
และความนาเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน โดยจัดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามและดําเนินการรวม
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบตอการจัดทําและเปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
8. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
9. มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อประโยชนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
ตามกฎเกณฑ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย หรื อ ตามประกาศของคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นางวิภาดา
ตันติประภา
2. นายสุวิทย
เมษินทรีย
3. นายเปรมสันต พิสิฐพันธุ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานเปนผูมีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทน
ของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
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6. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยใหรายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
7. มีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ
เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะเจาหนาที่บริหาร (Executive Committee)
คณะเจาหนาที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นายบุญศักดิ์

เจียมปรีชา

ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร

2. นายสันติ

หอสกุล

กรรมการ

3. นายสุทธิ

ศรีประทุม

4. นายจํานรรจ
5. นางสาวพนิดา
6. นางศิวพรรณ
7. นายนิธาน

กุลนรัตน
แจงกิจ
ศรีอําไพ
ชัยเนตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8. นางสาวทิพมาศ

บุบผา

กรรมการ

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะเจาหนาที่บริหาร
1. พิจารณาและ/หรือดําเนินการตามแนวนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการ
2. พิจารณาและตรวจสอบเปาหมายและแผนงานในดานตางๆ
3. พิจารณาและติดตามผลงานของหนวยงานตางๆ ของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมายและแผนงานในขอ 2
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4. กําหนดแนวนโยบายในดานตางๆ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. พิจารณาระบบงาน กระบวนการทํางาน และระบบการบริหารงาน เพื่อเสนอแนะการแกไขปรับปรุงให
เหมาะสมและทันสมัย
6. บริหารการสื่อสารภายในบริษัท ใหถูกตองเหมาะสมและทั่วถึง เพื่อสรางระบบการทํางานเปนทีม
7. บริหารการสื่อสารกับบุคคลภายนอก รวมถึงการบริหารงานโฆษณา และประชาสัมพันธของบริษัท เพื่อสงเสริม
การประกอบการของบริษัท
8. พิจารณาโครงการและการบริการ ตลอดจนแนวทางการบริหารและกลยุทธทางธุรกิจที่เปนเรื่องใหม เพื่อนําเสนอ
คณะเจาหนาที่บริหาร
4. ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายสันติ
2. นายสุทธิ

หอกิตติกุล
ศรีประทุม

3. นายจํานรรจ

กุลนรัตน

4. นางสาวพนิดา แจงกิจ
5. นางศิวพรรณ ศรีอาํ ไพ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ สายการตลาด
รักษาการ ผูจัดการ ฝายบริหารและติดตามหนี้ และ
ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
รองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร
รักษาการ ผูจัดการ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายธุรการ
และฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผูอํานวยการ ฝายสนับสนุนการตลาด
ผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ในการจัดการงานของบริษัทฯ ตามที่ไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท
และปฏิบัติตามแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งการดําเนินการและ/หรือจัดการงานประจําตามปกติของบริษัทฯ และดําเนิน
ธุรกิจตามนโยบาย แผนทางธุรกิจ และงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ใหกรรมการผูจัดการ
สามารถมอบอํานาจหนาที่ของตนใหบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนตนได
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการจะไมอนุมัติ หรือมีสวนเกี่ยวของ หรือเขารวม
ดําเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่น
ใดกับบริษัทฯ
อนุมัติธุรกรรมดานการลงทุน(ไมมีในแผนงบประมาณ) , การเบิกเงินทดรองจาย (มีในแผนงบประมาณ) ในวงเงินไม
เกิน 500,000 บาท ธุรกรรมดานการบริหารงานทั่วไป (ไมมีในแผนงบประมาณ) ในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท การตัด
จําหนายสินทรัพยรอการขาย ในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท และการฝากเงินกับสถาบันการเงิน (กรณีที่มีเงินเหลือ)
ในวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท
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ทั้งนี้ อํานาจในการกระทํานิติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกรรมการผูจัดการหรือ
บุคคลที่มีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมถือวาอยูภายใตขอบขายอํานาจของกรรมการผูจัดการในการพิจารณา
และสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกลาวไมวาโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําในนามของตนเอง ใน
กรณีดั งกลาว นิติกรรมนั้นจะตอ งนํ าเสนอเพื่อใหไดความเห็นชอบโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ นําเสนอไปยั ง
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
ตอไป
5. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการสินเชื่อเปนไปดวยความเรียบรอย รัดกุม และมี
ประสิทธิภาพ โดยประกอบไปดวยบุคคลดังตอไปนี้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
1. กรรมการผูจัดการ
2. รองกรรมการผูจัดการ สายการตลาด
3. รองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูดํารงตําแหนงปจจุบัน
นายสันติ หอกิตติกุล
นายสุทธิ ศรีประทุม
นายจํานรรจ กุลนรัตน

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
1. พิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ หรือ บริการดานสินเชื่อใหมโดยคํานึงถึงความเปนไปได ผลประโยชนตอบ
แทน ความเสี่ยง การแขงขัน และระบบระเบียบวิธีปฏิบัติในการดําเนินการใหสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามที่ฝายวิเคราะหสินเชื่อเสนอ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยใชมติเสียงขางมาก
(2 ใน 3 ของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ) เปนมติในการอนุมัติสินเชื่อ สําหรับการขอสินเชื่อที่เกิน 350,000 บาทขึ้น
ไป โดยพิจารณาจากเกณฑวัดพื้นฐานของลูกคา (เครดิตสกอรริ่ง) ความสามารถในการชําระหนี้ (กระแสเงินสดรับจาย) และ
ประวัติการชําระเงินที่ผานมา
3. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามที่ฝายวิเคราะหสินเชื่อเสนอ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่ออนุมัติอยางนอย 1 ทาน ในการอนุมัติสินเชื่อ สําหรับการขอสินเชื่อที่ไมเกิน 350,000 บาท โดยพิจารณา
จากเกณฑของบริษัทฯที่กําหนด
6. คณะเจาหนาที่บริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติแตงตั้งคณะเจาหนาที่บริหาร
ความเสี่ยงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห และรายงานความเสี่ยงและการติดตามควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยประกอบ
ไปดวย ผูบริหารระดับผูจัดการฝายขึ้นไป และผูรับผิดชอบฝายทุกฝาย
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะเจาหนาที่บริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตอง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงถานสภาพคลอง ความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน
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2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยง
ของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
4. ใหคําเสนอแนะในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกล
ยุทธที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด
คุณสมบัติของผูบริหาร
ผูบริหารเปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
ระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบตอสาธารณชน
และเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อ ผูบ ริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.24/2552 เรื่อ ง
ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทฯที่ออกหลักทรัพย
9.2 การสรรหากรรมการ
บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหาเปนการเฉพาะ โดยบุคคลที่จะไดรับการเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทฯจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของตามเกณฑที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งพิจารณาจากปจจัยในดานอื่นๆ มาประกอบกัน เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจ และความเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนดังตอไปนี้
- การสรรหากรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการบริษัทฯจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯหรือไมก็ได
2. คณะกรรมการบริษัทฯตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจํานวนไมต่ํากวา 3 คน
ซึ่งกรรมการอิสระถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ และ
บริษัทที่เกี่ยวของโดยรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของดวย และใหมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะ
ออก สวนปหลังตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
4. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
4.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
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4.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 4.1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
4.3 บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถั ดไป เวน แตว าระของกรรมการจะเหลือนอ ยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่ งเขาเป น
กรรมการดังกลาวแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติ
ดังกลาวของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
6. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตองมี
คุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือ เปนกรรมการที่มีส วนรวมบริห ารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รั บ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
รวมทั้ง บริษัทฯจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปน
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทฯตองแจง
ตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ
- การสรรหาผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งผูบริหารจาก
บุคลากรที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวของ
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9.3

คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทฯในป 2555 เปนจํานวนไมเกิน 1,090,000 บาทตอป ซึ่งกําหนดในรูปของเบี้ยประชุมตอครั้ง ดังนี้
ประธานคณะกรรมการ
25,000 บาท
กรรมการ
15,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท
คาตอบแทนของกรรมการในป 2554 และป 2555 มีดังนี้
ป 2554
รายชื่อ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

ป 2555
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทน
(บาท)

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทน
(บาท)

1. นายยงยุทธ ตะริโย

5/5

-

125,000

3/3

-

75,000

2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

3/5

-

45,000

4/5

-

60,000

3. นายธัชพล กาญจนกูล 1/

5/5

-

75,000

-

-

-

4. นายชินเวศ สารสาส

4/5

-

60,000

4/5

-

60,000

5. นายณัฐพล สารสาส

4/5

-

60,000

5/5

-

75,000

6. นายสันติ หอกิตติกุล

5/5

-

75,000

5/5

-

75,000

7. นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา 2/

-

-

-

3/4

-

45,000

8. นายสุพจน สิงหเสนห 3/

2/3

1/1

55,000

-

-

-

9. นางวิภาดา ตันติประภา 4/

-

-

-

5/5

4/4

175,000

10. นายสุวิทย เมษินทรีย 5/

2/3

1/1

45,000

1/5

1/4

30,000

11. นายเปรมสันต พิสิฐพันธุ 5/

3/3

1/1

60,000

5/5

4/4

135,000

หมายเหตุ : 1/ ลาออกจากตําแหนงกรรมการในป 2555
2/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555
3/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 และลาออกจากการเปน
กรรมการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554
4/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554
5/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
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ผูบริหารของบริษัทฯ
ป 2554
รายการ
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
รวม

จํานวนคน *
(คน)
5
5
5
5
5

ป 2555
คาตอบแทน
(บาท)
9,759,120
2,319,800
517,636
3,397,356
15,993,912

จํานวนคน
(คน)
5
5
5
5
5

คาตอบแทน
(บาท)
10,233,600
3,279,915
543,152
822,315
14,878,982

หมายเหตุ * จํานวนผูบริหารในป 2554 จัดทําเพื่อใชเปรียบเทียบ

9.3.2

คาตอบแทนอื่นๆ
- ไมมี -

9.4

การกํากับดูแลกิจการ

เนื่องดวยบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสรางความโปรงใส และ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่
ดี ซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
ผูถือหุนของบริษัท มีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท ใหทําหนาที่
แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท บริษัทจึงไดมีการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิ
ของตน ซึ่งไดแก สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารที่
ถูกตองรวดเร็วและเพียงพอตอการตัดสินใจ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัท เปนตน
นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลผูถือหุน กําหนดใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ปละ 1 ครั้ง ภายในกําหนด 120 วันนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณา
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนออกเสียงในกิจการตางๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ไดคํานึงถึงสิทธิของผูถือ
หุน ในการที่จะไดรับทราบขอมูลเพื่อการตัดสินใจอยางโปรงใส โดยใหมีการจัดสงหนังสือนัดประชุม รายงานประจําป พรอม
เอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน รวมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพแจง
กําหนดวันเวลาและวาระการประชุม 3 วันติดตอกัน กอนวันประชุมสามัญผูถือหุน โดยบริษัทจะดําเนินการใหผูถือหุน ไดรับ
สิทธิดังนี้
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1. บริษัทจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ภายในกําหนดระยะเวลา 120 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
โดยสถานที่จัดประชุมเปนยานใจกลางเมือง สามารถเดินทางไดโดยสะดวก และเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุม
ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
2. บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมผูถือหุนในเว็บไซดของบริษัท ลวงหนา กอนวัน
ประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน ศึกษาขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุน โดยมีขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ
กับ เรื่อ งที่เสนอเพื่อใหผูถือ หุนมีขอ มูลเพื่อการตัดสิน เชน ขอ มูลเบื้องต นของบุ คคลที่ เสนอแต งตั้งเปนกรรมการบริษัท
นโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การอนุมัติการจายเงินปนผล ชื่อผูสอบบัญชีและขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชี
ขอเท็จจริงและเหตุผลของแตละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ ในแตละวาระ
3. กรรมการและผูบริหารเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อชี้แจงการดําเนินงานของบริษัท พรอมตอบคําถามและ
อธิบายในประเด็นตางๆ ที่ผูถือหุนตองการทราบ ในวันประชุมผูถือหุน ประธานกรรมการบริษัทจะชี้แจงวิธีการออกเสียงและ
การนับคะแนนเสียง เพื่อใหผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคลตามลําดับวาระการประชุม โดยไมเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญในที่
ประชุมอยางกะทันหัน
4. ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทไดเชิญผูแทนจากบริษัทผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินใหกับ
ผูถือหุนทราบ ทําใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส
5. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีการชี้แจงในแตละวาระกอนที่จะลงคะแนน ผูถือ
หุนทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการจํากัดสิทธิการลงคะแนนของผูถือหุนรายหนึ่ง
รายใด
6. มีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนถูกตองครบถวน มีการบันทึกคําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ จํานวนการ
ออกเสียงลงคะแนนเสียง ในแตละวาระ คําถามและคําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป รายงาน การประชุมผูถือหุนไดจัดทําเสร็จ
เพื่อสงใหนายทะเบียนบริษัทมหาชน ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทถือหลักการที่วาผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุน
ตางชาติ ควรไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม บริษัทจะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนวาคณะกรรมการบริษัท
และฝายบริหารจะดูแลใหการใชเงินของบริษัทเปนไปอยางเหมาะสม ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่ใชประกอบในการตัดสินใจใน
การลงทุนกับบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ และปกปองสิทธิข้นั พื้นฐานอยางเทาเทียมกัน
บริษัทสงเสริมความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยถือแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถติดตามผลการทํางานของฝายบริหารไดอยาง
เต็มที่ จึงใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยเฉพาะการใหขอมูลที่ครบถวนสําหรับผูถือหุน เพื่อใชประกอบในการ
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เปดโอกาสในการสงคําถามลวงหนา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกคนในการเขารวม
ประชุมอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะในเรื่องวัน เวลา และสถานที่ประชุม
2. เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง มอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียง
ลงมติแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม โดยในแตละวาระ
ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูรับมอบกระทําแทน หรือผูรับมอบฉันทะออกเสียงตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือเชิญ
ประชุมได
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3. บริษัทแจงใหผูถือหุนทราบถึงขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน เอกสารที่ตองใชแสดง
ตัวเพื่อเขาประชุม และรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ
4. ในการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหกรรมการโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ และ
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทเขารวมประชุม เพื่อตอบขอซักถามของผูถือหุนในวาระที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ซึ่งทํา
หนาที่ประธานการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ อยางเทาเทียมกัน
5. คณะกรรมการบริษั ท มี น โยบายใหที่ประชุม ผูถือ หุนพิจารณาอนุมัติค าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผา นความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแลวเปนประจําทุกป
6. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนอยางเทาเทียมกันคือ หนึ่งหุนตอ
หนึ่งเสียง และนอกจากสิทธิในการลงคะแนนแลวผูถือหุนยังไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว เชน สิทธิ
การไดรับสวนแบงในผลกําไรและเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน และสิทธิในการไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันในการรับซื้อหุน
คืนโดยบริษัท เปนตน
7. คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายหามกรรมการและพนักงานนําขอ มูลขาวสารอันเปนสาระสําคั ญตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท ที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อแสวงหากําไรหรือผลประโยชนไมวาทางตรงหรือ
ทางออม
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และมุงมั่นใหแตละกลุมไดรับสิทธินั้นอยาง
เต็มที่ บนพื้นฐานของความถูกตองและเปนธรรม ผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย โดย
คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาและกําหนดกรอบใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวน
ไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน รวมตลอดถึงความยั่งยืนของกิจการ
ดานลูกคา : บริษัทมีหลักการดําเนินธุรกิจคือ การสนับสนุนทางดานการเงินใหแกลูกคา มุงมั่นและพัฒนาการ
บริการใหเขาถึงกลุมลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด ดวยความเปนมิตรสนิทเหมือนญาติ โดยการเขาไปพบลูกคาถึงที่พัก
และมีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หรือการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น อยางรวดเร็ว และเพิ่มชองทางการชําระเงินแกลูกคาโดย
ลูกคาสามารถชําระเงินผานทางสาขาของธนาคารออมสิน และธนาคารไทยพาณิชยทั่วทั้งประเทศ โดยลูกคาไมตองเสีย
คาธรรมเนียมการชําระเงินผานชองทางดังกลาวแตอยางใด
ดานคูคา : บริษัทมีแนวคิดวาคูคานั้นเปรียบเสมือนเปนหุนสวนทางการคา บริษัทจึงใหความเสมอภาคในเรื่องการ
คัดเลือกคูคา รวมทั้งเปดโอกาสใหคูคาไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในการดําเนินธุรกิจรวมกัน นอกจากนั้น
บริษัทยังใหความเสมอภาคแกคูคาในเรื่องของการใหขอมูลขาวสารดานตางๆ ที่ทัดเทียมกันอีกดวย และเพื่อเปนการรักษาสิทธิ
ของคูคา บริษัทมีจรรยาบรรณใหพนักงาน ไมทําการใดๆ ที่เปนการเปดเผยความลับของคูคา และไมดําเนินธุรกิจในกิจการที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับคูคาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ดานผูถือหุน : บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินงานใหมีผลประกอบการที่เปนเลิศ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูถือหุน
ดวยการพัฒนาบริการที่หลากหลาย ตอบสนองทุกความตองการของลูกคา ตลอดจนลดตนทุนการดําเนินงานของบริษัท เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มของหุนและผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุนอยางตอเนื่อง

สวนที่ 2 หนาที่ 49

บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

ดานพนักงาน : บริษัทมีแนวคิดที่วา พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคา เปนตัวขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให
เจริญกาวหนา บริษัทจึงไดใหสิทธิตางๆ แกพนักงานอยางครบถวนและเปนธรรม ดังนี้
1. บริษัทจะสรรหาและวาจางพนักงานที่มีทักษะและประสบการณตรงกับลักษณะงานของบริษัท โดยไมนําความ
แตกตางในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันการศึกษามาเปนขอจํากัดในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเพื่อเขารวมงานกับ
บริษัท
2. บริษัทจะดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปนธรรม รวมถึงไดมี
การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนหลักประกันสําหรับพนักงานเมื่อเกษียณหรือออกจากงาน
3. บริษัทไดจัดใหมีการประกันสุขภาพกลุม การประกันชีวิตกลุม รวมถึงการตรวจสุขภาพใหกับพนักงานเปน
ประจําทุกป
4. บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ โดยเปดโอกาสใหพนักงานฝกอบรมความรูใน
ดานตางๆ อยางสม่ําเสมอตามความเหมาะสม
5. บริษัทมีการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ อาชีวอนามัย รวมถึงมีการสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
6. บริษัทจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ เวนแตเปนการปฏิบัติหนาที่โดย
สุจริตตามกฎหมาย
ดานคูแขง : บริษัทจะทําการแขงขันทางการคาภายใตกรอบกติการแขงขันที่ดี ไมละเมิดความลับทางการคา และ
ไมแสวงหาประโยชนจากการดําเนินธุรกิจโดยวิธีที่ไมสุจริตและไมเปนธรรม หรือโดยวิธีการที่ไมเหมาะสม อีกทั้งไมทําลาย
ชื่อเสียงดวยการกลาวหรือใหขาวแพรหลายซึ่งขอมูลที่เปนเท็จ
ดานเจาหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกรายอยางเสมอภาคและเปนธรรมโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
ซื่อสัตยและความเปนธรรมทั้งสองฝาย บริษัทจะปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม : บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม จึงมุงมั่นที่
จะดําเนินการ ดังนี้
1. สร า งจิ ต สํ า นึ ก ให ผู บ ริ ก ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการปฏิ บั ติ ต นให เ กิ ด
ประโยชนตอสังคม
2. ใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม และผูที่ไดรับความเดือดรอนจาก
ภัยพิบัติตางๆ
3. สรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดลอม
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน
เชื่อถือได และทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบอยางเทาเทียมกันตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล
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โครงสรางผูถือหุน
บริษัทจะทําการเปดเผยใหทราบสัดสวนของผูถือหุนของบริษัทอยางชัดเจน ผานทางเว็บไซต และปดประกาศ
หนาที่ทําการของบริษัท
สถานการณทางการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัทจะอธิบายเชิงวิเคราะหฐานะการเงินผลการดําเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ และภาวะการแขงขัน
สถานภาพการแขงขันของบริษัท ตลอดจนความเสี่ยง และแนวทางการปองกันหรือลดความเสี่ยง
คณะกรรมการและผูบริหาร
บริษัทจะเปดเผย ชื่อ สกุล อายุ ประวัติการศึกษาการอบรม ประสบการณการทํางาน สัดสวนการถือหุน ความเปน
อิสระของกรรมการ การเขารวมประชุมและจํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ผานทางรายงานประจําปของบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ
บริ ษั ท ได กํ า หนดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบในการเป ด เผยข อ มู ล ต อ ผู ถื อ หุ น นั ก ลงทุ น และนั ก วิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย
ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ กรรมการผูจัดการบริษัท และจัดใหมีนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งผูลงทุนสามารถสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เบอรโทรศัพท หรือ E-Mail ที่แสดงไวในเว็บไซดของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดใหมีผูรับผิดชอบ
เผยแพรขาวสารการดําเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัท ผานทางสื่อตางๆ และเว็บไซดของบริษัท เพื่อใหผูที่สนใจ
ทุกฝายไดรับทราบอยางทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการกํากับกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และมีความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงไดสรรหาคณะกรรมการที่มีภาวะผูนํา
วิสัยทัศน คุณวุฒิ วัยวุฒิ และบุคคลที่มีประสบการณโดยตรงในการประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและผูถือหุน ซึ่งนอกจากจะมีคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทยังจัดใหมีเจาหนาที่ เพื่อชวยกําหนดทิศทางและการ
ดําเนินงานตามนโยบายของบริษัท
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น และเป า หมายธุ ร กิ จ ที่ กํ า หนดอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการและฝ า ยบริ ห าร
คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหโครงสรางการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบดวย 3 กลุมหลัก ไดแก
1. คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 9 ทาน โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และมี
คุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
2. คณะกรรมการอิสระ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 3 ทาน โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
ก. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถืออยูโดยผูเกี่ยวของดวย
ข. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมี
อํานาจควบคุม เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับ การแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่เคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
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ค. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
ง. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีมูลคารายการ ตั้งแตรอยละสาม ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ หรือ
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา กับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง
จ. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
ฉ. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ เชนที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคา
ทรัพยสิน เปนตน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาท ตอป จาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม และไมเปนผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง
ช. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ซ. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทยอย
ฌ. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีจํานวน 3 ทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
ก. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกขอ
ข. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ บริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษทั รวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ค. ไมเปนกรรมการของ บริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ง. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่สอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
กําหนดโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน แตตองไมนอยกวา 5 คน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกํากับดูแลการบริหารงานของบริษัท เพื่อมั่นใจวาฝายบริหารของบริษัทได
ปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติตามเปาหมายของการดําเนินงานที่นําเสนอ มีเปาหมายที่จะเติบโตอยางมั่นคงดวยการเพิ่ม
ยอดรายไดใหมากขึ้นจากการขยายกลุมลูกคาใหครอบคลุมพื้นที่ใหกวางขึ้น ตลอดจนการเพิ่มประเภทของสินคาในการ
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ใหบริการดานสินเชื่อที่หลากหลายและครบวงจร รวมถึงการเพิ่มจํานวนคูคาและเครื่องมือทางการเงิน และการหากลุมลูกคา
ใหมในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา อีกทั้งมุงมั่นในการสรางผลการดําเนินงาน
ที่เปนเลิศ เพื่อประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้
1. พิจ ารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจ การที่ดี เพื่อ ใหฝายบริ หารนํ าไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการทบทวน
ประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสม และรายงานไวในรายงานประจําป
2. พิจารณาความเหมาะสม ใหคําแนะนํา และอนุมัติวิสัยทัศน กลยุทธ ตลอดจนเปาหมายการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ที่นําเสนอโดยฝายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
3. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสม
4. ดูแลใหมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและ
พนักงาน รวมถึงการสื่อสารใหผูเกี่ยวของไดทราบ
5. พิจารณาความเหมาะสมในการแตงตั้งและกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะเจาหนาที่บริหาร
6. พิจารณามอบอํานาจอยางเหมาะสมใหแก ประธานจาหนาที่บริหาร และผูกรรมการผูจัดการ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานธุรกิจปกติไดอยางรวดเร็ว
7. จัดทํารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทํารายงานทางการเงินไวในรายงานประจําป
8. พิจารณาความเหมาะสมในการแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของเลขานุการ
บริษทั
9. จัดใหมีชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสียในการติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการเพื่อแจงขอมูลหรือขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนมายังบริษัทเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดตอไป
10. ดําเนินการอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดการประชุมไวอยางนอยสามเดือนตอครั้ง โดยกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
จากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยคณะกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน การประชุมกําหนดไว อยางนอยสามเดือนตอครั้ง
หนาที่รับผิดชอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจาง ผูบังคับบัญชาสูงสุดของฝายตรวจสอบ
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน ผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบ
บัญชี อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได ของรายงาน ทางการเงินของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ความเห็นหรือขอสังเกตุโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(Charter)
6.8 รายการอื่นที่เห็นวา ผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณากําหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสม
8. พิจารณา กําหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงขอกําหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติ
ที่ดีแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
9. ติดตาม ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทอยางตอเนื่อง
และเหมาะสม
10. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พรอมความเห็น
ในแนวปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯเปนลายลักษณอักษร โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะไดจัด
ใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯจะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด โดยจะเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการไว
ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ ผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา
ทั้งนี้บริษัทฯไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการ
ตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณา
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ตองแจงใหบริษัทฯทราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณา
ตัดสินใจ รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นที่มิใชการดําเนินการตามธุรกิจปกติหรือเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาทั่วไป จะตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแต
กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําป และแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทฯมีการกําหนดภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน และผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทํา
หนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
บริษัทฯกําหนดใหมีฝายตรวจสอบภายในโดยการจางบุคคลภายนอกทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯใหดําเนินไปในแนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯควบคุมระบบภายในและตรวจสอบรายการที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ และจะรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําใหสวนตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถตรวจสอบและถวงดุล
ไดอยางเต็มที่
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯไดจัดใหมีเจาหนาที่บริหารความเสี่ยงเพื่อเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได โดยฝายบริหารจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจํา โดยมีการประเมินปจจัย
ความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะหปจ จัยที่เปนสาเหตุ และกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุ
ของปจจัยความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นอยาง
สม่ําเสมอ และรายงานความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงินและผูสอบบัญชีประชุม
รวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัทฯทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตอ
งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะตอง
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอ และจัดสงใหกับ
คณะกรรมการบริษัทฯกอนการประชุมลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการประชุมเวน
แตกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแลวเพื่อใชใน
การอางอิงและสามารถตรวจสอบได
ในการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเต็มที่ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงหรือผูเชี่ยวชาญอิสระเขารวมประชุมดวยเพื่อให
รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯใหถือมติของเสียงขางมาก โดยให
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น และถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯไดจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้งและ 5 ครั้งตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการ
เขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. นายยงยุทธ ตะริโย

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการ

3. นายธัชพล กาญจนกูล 1/

กรรมการ

4. นายชินเวศ สารสาส

กรรมการ

5. นายณัฐพล สารสาส

กรรมการ

6. นายสันติ หอกิตติกุล

กรรมการ

7. นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา 2/

กรรมการ

8. นายสุพจน สิงหเสนห 3/

กรรมการ

9. นางวิภาดา ตันติประภา
10. นายสุวิทย เมษินทรีย

4/

กรรมการ

5/

11. นายเปรมสันต พิสิฐพันธุ

กรรมการ
5/

กรรมการ

การเขารวมประชุม (ครั้ง)
ป 2554

ป 2555

5/5
3/5
5/5
4/5
4/5
5/5
2/3
2/3
3/3

3/3
4/5
4/5
5/5
5/5
3/4
5/5
1/5
5/5

หมายเหตุ : 1/ ลาออกจากตําแหนงกรรมการในป 2555
2/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555
3/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 และลาออกจากการเปน
กรรมการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554
4/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554
5/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแตละครั้ง บริษัทฯไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาทุก
ครั้ง เพื่อใหกรรมการบริษัทฯมีเวลาที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ และมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการเขา
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รวมการประชุมดวยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการ
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูล
หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง
คาตอบแทน
บริษัทฯมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯและความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบริหารแตละทาน โดยบริษัทฯใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯใหอยูในระดับที่
เหมาะสม และเปนอัตราที่แขงขันไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่ไดรับ
มอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯจัดใหมีคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และไดผานการอนุมัติจากที่
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น โดยกํ า หนดให มี ก ารเป ด เผยค า ตอบแทนที่ จ า ยให แ ก ก รรมการและผู บ ริ ห ารตามแบบที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการ
ผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดให
มีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหแกกรรมการใหม
การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร
บริษัท ฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ ริ หารในการนําขอ มู ลภายในของบริษัทฯซึ่ งยังไมเปดเผยตอ
สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
- ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
- บริษัทฯกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯในวันเดียวกับวันที่สง
รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- บริษัทฯกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะ
เปดเผยตอสาธารณชนเปนเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชน
แลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
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บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

บริษั ทฯกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอ มูลภายในไปใช หาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้ งแต การ
ตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ
บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ (ไมรวมผูบริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 28 คน ประกอบดวย
พนักงานตามสายงานดังนี้
ฝาย
จํานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2555
ฝายพัฒนาธุรกิจ
2
ฝายการตลาด
6
ฝายสนับสนุนการตลาด
1
ฝายบัญชีและการเงิน
3
ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
3
ฝายบริการทรัพยากรบุคคล
1
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
ฝายบริหารและติดตามหนี้
3
ฝายธุรการ
4
ฝายลูกคาสัมพันธ
2
สํานักกํากับดูแลกฎระเบียบและการปฏิบัติงาน
1
รวม
28
ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯไมมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ
คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ(ไมรวมผูบริหาร) ในป 2555 มีจํานวน 12.53 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทน
ในรูปเงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร)
ในชวง 3 ป คือ ป 2553 - 2555 บริษัทฯ มีพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ เทากับ 20 คน 27 คน
และ 28 คน
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯมีนโยบายจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร และใหพนักงานสามารถขอไป
อบรมสัมมนาภายนอกได หรือตามความจําเปนและเห็นสมควรของหัวหนางาน
ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯประมาณ 540,000 บาทตอป
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